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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Основу формування сучасної територіальної 

структури економіки України заклали процеси індустріалізації, які зумовили 

зосередження виробничих підприємств у великих та малих містах, причому в 

останньому випадку виробничі підприємства часто відігравали 

містоутворювальну роль. Разом з тим, дія економічного закону концентрації 

виробництва є передумовою не тільки підвищення ефективності виробничих 

процесів та їхньої організації, а й постійного відтворення соціально-

економічних та екологічних дисбалансів між різними територіями внаслідок 

процесів урбанізації, диференціації рівнів розвитку інфраструктури, 

підвищення антропогенного навантаження на місцеву екологічну систему 

тощо. 

За умов соціально-економічних перетворень після набуття Україною 

незалежності зазначена ситуація ускладнилася через низьку 

конкурентоспроможність національної промислової продукції та структури 

виробництва в цілому, посилення розриву між рівнем привабливості великих та 

малих міст з точки зору можливостей отримання роботи, забезпеченості 

інфраструктурою, перспектив ведення бізнесу та тощо. З огляду на сказане малі 

міста, які колись були центром тяжіння населення, перетворилися на 

депресивні території, перш за все, за рахунок погіршення фінансово-

економічного стану містоутворювальних підприємств, відсутності ресурсів для 

модернізації транспортної, соціальної, рекреаційної, житлово-комунальної 

інфраструктури, зниження рівня добробуту населення і відтоку молоді та 

впливу інших факторів. Виходячи з даних обставин, нагальною проблемою 

реалізації соціально-економічної політики держави та органів місцевого 

самоврядування за умов сьогодення виступає подолання процесів регресу 

малих міст, дисбалансів в рівні безробіття, оплати праці, якості життя між 

великими та малими містами. Це потребує удосконалення методології, стратегії 
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та тактики управління економічним розвитком малих міст. 

Перші праці в області планування та прогнозування, а також дослідження 

засад управління соціально-економічним розвитком належать таким відомим 

вченим як Друкер П. [Drucker P.] [47], Барнард Ч. [Barnard C.] [10], Мескон М. 

[Mescon M.] [97], Портер М. [Porter M.] [111, 204], Санталайнен Т. 

[Santalainen Т.] [141], Тодаро М. [Todaro M. ] [164], Тоффлер Е. [Toffler A.] 

[166], Файоль А. [Fayol H.] [174]. Значний внесок у розвиток планування та 

управління соціально-економічним розвитком територій внесли українські 

вчені Бабаєв В. [5], Бойко-Бойчук О. [16], Вакуленко В. [21], Карий О. [63, 64, 

65], Комірна В. [75, 76], Куйбіда В. [33], Мамонова В. [91, 92, 93], 

Пархоменко В. [105], Шаров Ю. [198, 199], Удовиченко В [169] та ін. Різним 

аспектам забезпечення якості життя населення, в т.ч. в територіальному розрізі 

присвячено роботи Амоші О. [2], Балуєвої О. [7], Варналія З. [22, 23], Зінь Е. 

[58], Комара Ю. [72, 73, 74], Марової С. [94], Ткач В. [161, 162, 163], 

Токаревої В. [165], Шадури-Никипорець Н. [196, 197], Шкрабак І. [201] та ін. 

Проблемам функціонування та розвитку міського господарства присвячені 

праці Вербицького В. [25], Долгальової О. [39, 40], Дубового В. [45], 

Карлової О. [67, 68], Лук'янченка О. [89], Попової Ю. [110], Сапельнікової Н. 

[73, 74], Черниш О. [182, 183, 184] та ін. Разом з тим, пропозиції щодо 

комплексного вирішення проблем економічного розвитку малих міст, зокрема, 

відновлення їхнього виробничого потенціалу, підвищення можливостей доступу 

населення до якісних соціальних, побутових, транспортних, фінансових послуг, 

підвищення результативності управління міським господарством та ін., носять 

подекуди декларативний характер і потребують більш глибокого обґрунтування. 

Крім того, не отримали достатнього розвитку наукові положення щодо системного 

управління економічним розвитком малих міст та механізмів його реалізації. 

Зазначені обставини обумовлюють актуальність теми дослідження, його мету та 

завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану наукових досліджень 
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Донецького державного університету управління МОН України за темами 

«Теоретичні та прикладні проблеми підвищення конкурентоспроможності 

держави та регіонів на засадах удосконалення механізмів управління 

економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях» (номер 

державної реєстрації 0110U002887, 2013–2016 рр.) та «Теоретико-методологічні 

засади розроблення та функціонування механізмів державного управління на 

центральному, регіональному, галузевому рівнях, в різних сферах суспільного 

життя» (номер державної реєстрації 0110U002889, 2013–2016 рр.), у рамках 

яких автором розвинуто теоретичні основи економічного розвитку малого міста 

та управління цим процесом, визначено принципи такого управління, 

обґрунтовано концептуальні положення формування системи управління 

економічним розвитком малого міста та запропоновано заходи щодо його 

організаційно-економічного забезпечення. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретичних та методичних засад, а також розробка науково-

практичних рекомендацій щодо формування й удосконалення системи 

управління економічним розвитком малого міста. 

Для досягнення поставленої мети було поставлено наступні завдання: 

розвинути теоретичні положення економічного розвитку малого міста за 

умов трансформації державної політики місцевого розвитку; 

дослідити зміст принципів управління економічним розвитком малого 

міста; 

визначити стан економічного розвитку малих міст України; 

поглибити методичні положення щодо оцінки результативності 

використання потенціалу економічного розвитку малого міста; 

запропонувати концептуальні положення формування системи 

управління економічним розвитком малого міста; 

розробити організаційно-економічне забезпечення управління 

економічним розвитком малого міста; 

визначити заходи щодо інфраструктурного забезпечення економічного 
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розвитку малого міста. 

Об’єктом дисертаційної роботи є процеси управління економічним 

розвитком малого міста. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних та науково-

практичних положень щодо формування та удосконалення системи управління 

економічним розвитком малого міста з урахування стратегії розвитку держави за 

сучасних умов. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дослідження є положення економічної науки щодо розвитку економіки на 

регіональному і місцевому рівнях, наукові роботи та методичні розробки 

провідних вітчизняних і зарубіжних учених в сфері регіональної економіки та 

управління. В процесі наукового дослідження використано комплекс 

взаємопов‘язаних та взаємодоповнюючих загальнонаукових і спеціальних 

методів дослідження, спрямованих на отримання об‘єктивних та вірогідних 

результатів, зокрема: метод логічного моделювання – для забезпечення 

послідовності проведення наукового дослідження; аналізу та синтезу – для 

обґрунтування теоретичних положень економічного розвитку малого міста; 

наукової абстракції – для визначення змісту принципів управління економічним 

розвитком малого міста факторний, статистичний аналіз – для оцінки та 

співвідношення показників стану соціально-економічного розвитку малих міст; 

комплексний підхід, метод експертних оцінок – для поглиблення методичних 

положень щодо оцінки результативності використання потенціалу економічного 

розвитку малого міста; структурний і системний підходи, функціонально-

діагностичний метод – для удосконалення концептуальних положень формування 

системи управління економічним розвитком малого міста, розробки його 

організаційно-економічного та інфраструктурного забезпечення.  

Інформаційну базу дисертаційної роботи становлять статистичні матеріали 

Державної служби статистики України, звіти міністерств і відомств, аналітичні 

матеріали науково-дослідних інститутів, центрів і фондів, нормативні й методичні 

матеріали органів влади з питань розвитку міст і регіонів, а також публікації в 
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наукових виданнях, результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 

теоретичних засад, удосконаленні методичних підходів до формування та 

удосконалення системи управління економічним розвитком малого міста. 

Результати та ключові положення дисертації, які характеризують її наукову 

новизну і відображають внесок автора в розвиток регіональної економіки, 

полягають у такому: 

удосконалено: 

концептуальні положення формування системи управління економічним 

розвитком малого міста, в рамках яких, на відміну від усталених поглядів, 

запропоновано зміст стратегії економічного розвитку малого міста за умов 

децентралізації влади, послідовність дій її реалізації, напрями формування 

змісту та становлення структури системи управління економічним розвитком 

малого міста; це дозволяє розробити науково-практичні рекомендації щодо 

структурно-змістових та організаційно-методичних аспектів формування 

системи управління економічним розвитком малого міста, які 

характеризуватимуться спрямованістю на досягнення єдиних цілей та 

внутрішньою несуперечливістю; 

організаційно-економічне забезпечення управління економічним 

розвитком малого міста за рахунок пропозицій щодо механізму реалізації 

стратегії управління економічним розвитком малого міста, зокрема опису 

процедур визначення довгострокових і поточних пріоритетів та їх досягнення, 

обґрунтування організаційних заходів із реалізації цих процедур, окреслення 

напрямків використання функціонально-діагностичного методу для 

раціоналізації управлінських функцій на місцевому рівні, уточнення заходів зі 

стимулювання регіональних та агломераційних економічних зв‘язків; це 

дозволяє наповнити систему управління економічним розвитком малого міста 

конкретними управлінськими механізмами та інструментами; 

заходи з інфраструктурного забезпечення економічного розвитку малого 

міста, які передбачають підвищення ролі малих міст на засадах співпраці 
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органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями і 

містоутворюючими підприємствами щодо вирішення питань міського 

економічного розвитку; це дозволяє сформувати основу для досягнення цілей 

економічного розвитку малих міст в контексті децентралізації та імперативу 

підвищення якості життя в них; 

методичні положення оцінки результативності використання потенціалу 

економічного розвитку малого міста за рахунок визначення змісту даного 

поняття, конкретизації складових потенціалу та показників, що його 

характеризують; переліку ризиків реалізації потенціалу та положень щодо їх 

оцінки; це дозволяє визначити ресурси, які можуть бути залучені в економічний 

розвиток малого міста та окреслити обмеження їх використання в ході 

управлінської діяльності; 

дістали подальшого розвитку: 

теоретичне обґрунтування економічного розвитку малого міста на основі 

уточнення переліку та змісту особливостей їх життєдіяльності за умов 

трансформації національної економіки, пріоритетів та інституційного 

забезпечення реалізації державної політики місцевого розвитку, кола чинників, 

які впливають на такий розвиток в регіональному та глобальному розрізах; це 

дозволяє формувати систему управління економічним розвитком малого міста 

на більш об‘єктивних наукових засадах; 

визначення принципів управління економічним розвитком, яке, на 

відміну від існуючих підходів враховує пріоритети територіального розвитку 

держави за сучасних умов, тенденції до підвищення економічної самостійності 

місцевих адміністративно-територіальних утворень і передбачає групування 

цих принципів за такими ознаками, як: галузева компетенція, організаторська 

виконавчо-розпорядча діяльність, а також використання універсальних 

принципів управління; зазначене надає змогу раціоналізувати зміст та 

структуру системи управління економічним розвитком малого міста; 

групування сучасних проблем економічного розвитку малих міст 

України, в рамках якого, на відміну від наявних підходів, виділено проблеми 
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дисбалансу в забезпеченні продуктивними силами, занепаду соціальної 

інфраструктури, нестачі власних фінансових ресурсів, відсутності стратегії 

розвитку, нестачі дієвих інструментів управління соціально-економічним 

розвитком, конкуренція с боку великих міст, брак ресурсів для здійснення 

великих капіталовкладень в місцевому та загальнодержавному масштабах; це 

дозволяє окреслити релевантні сучасній ситуації пріоритети управління 

економічним розвитком малого міста. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в доведенні 

методичних розробок дисертанта до рівня конкретних рекомендацій з побудови 

системи управління економічним розвитком малих міст, які використані в 

діяльності виконавчого комітету Дружківської міської ради (довідка№ 23-0778-

01 від 15.12.2016 р.), виконавчого комітету Костянтинівської міської ради 

(довідка № 7/86-2 від 9.12.2016 р.). Теоретико-методичні результати дисертації 

використані в навчальному процесі Донецького державного університету 

управління МОН України під час викладання дисциплін «Основи регіонального 

управління», «Організація управління в державних установах», «Місцевий 

економічний розвиток» (довідка № 12-01/814 від 19.12.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, у якій викладено авторські розробки щодо 

управління економічним розвитком малих міст і відображають його конкретний 

внесок у розвиток економічної науки. У дисертації не використовуються ідеї або 

розробки інших дослідників. Внесок автора в роботи, опубліковані у 

співавторстві, конкретизовано у списку опублікованих робіт за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати 

дисертаційної роботи апробовано в рамках участі в Інтернет-конференції 

«Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці» в рамках проекту 

«Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії 

та належного врядування в Україні» (м. Маріуполь, 2016 р.); І Міжнародній 

науково-практичній конференції «Економіко-культурне позиціонування України 

в світовому глобалізованому просторі» (м. Кошице, 2016 р.); VIII Всеукраїнській 
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науково-практичній конференції «Менеджмент-освіта в контексті 

трансформаційних перетворень в суспільстві» (м. Донецьк, 2014 р.), 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональний розвиток – 

основа розбудови української держави» (м. Донецьк, 2013 р.), І Міжнародній 

науково-практичній конференції «Політика корпоративної соціальної 

відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку» (м. 

Донецьк, 2013 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 11 наукових 

працях, із яких шість – статті у наукових фахових виданнях України (у т.ч. дві – 

у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз); п‘ять – 

публікації у матеріалах конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 

3,97 ум.-друк. арк., з яких особисто автору належить 3,80 ум.-друк. арк. 



12 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗAСAДИ ФУНКЦІОНУВAННЯ СИСТЕМИ УПРAВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МAЛОГО МІСТA 

 

 

1.1. Особливості і чинники економічного розвитку мaлих міст 

 

 

Мехaнізм місцевого економічного розвитку - це системa конкретних 

економічних вaжелів тa оргaнізaційно-економічних зaсобів, зa допомогою яких 

здійснюється держaвний вплив нa просторову оргaнізaцію суспільствa, 

зaбезпечується соціaльно-економічний розвиток містa, вдосконaлюється 

структурa їхнього господaрського комплексу. 

Основними склaдовими цілісного мехaнізму місцевого економічного 

розвитку виступaють: відповіднa зaконодaвчо - нормaтивнa бaзa, бюджетно-

фінaнсове регулювaння місцевого розвитку, прогнозувaння і прогрaмувaння, 

розвиток різних форм територіaльної оргaнізaції продуктивних сил (створення 

спеціaльних економічних зон, міжрегіонaльне тa прикордонне співпрaця тощо). 

Першоосновою мехaнізму місцевої економічної політики є зaконодaвчa 

бaзa, що визнaчaє взaємовідносини держaви і регіонів тa відповідні 

оргaнізaційні структури упрaвління соціaльно-економічними процесaми. Нa 

сучaсному етaпі економічного розвитку держaвa через зaконодaвчу бaзу 

проводить політику, спрямовaну нa підвищення економічної сaмостійності 

територій. Одночaсно вонa координує діяльність місцевої влaди нa основі 

визнaчення співвідношення держaвного і місцевих бюджетів, розвитку 

інфрaструктурних об'єктів місцевого тa зaгaльнодержaвного признaчення, 

формувaння центрaлізовaних і регіонaльних фондів різного цільового 

признaчення. 

Мехaнізм місцевого економічного розвитку повинен поєднувaти в собі 

методи прямого і непрямого впливу нa економічні процеси. Зa своїм 
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хaрaктером ці методи можуть бути зaохочувaльні тa обмежувaльні , aктивні і 

пaсивні. Їх комплексне поєднaння дозволяє зaбезпечити високу 

результaтивність у досягненні нaмічених цілей. 

У економічній політиці широко використовуються тaкі методи прямого 

економічного регулювaння, як цільове фінaнсувaння , прямa фінaнсовa 

допомогa, нaдaння субсидій тa субвенцій подібне. Для непрямого економічного 

регулювaння місцевого розвитку використовують вaжелі подaткової, кредитно-

грошової, aмортизaційної, зовнішньоекономічної політики. Держaвні оргaни 

упрaвління можуть впливaти нa економічний розвиток містa через тaкі зaходи 

протекціонізму: нaдaння подaткових пільг для розвитку нaукомістких 

виробництв, створення aкціонерних товaриств для зaвершення рaніше 

розпочaтого будівництвa, нaдaння містaм інвестиційних премій зa спорудження 

об'єктів, що дозволяють поліпшити структуру економіки містa, 

прaцевлaштувaти вивільнених прaцівників, поліпшити екологічну ситуaцію. 

Принциповим питaнням є вдосконaлення існуючої системи бюджетного 

регулювaння тa розширення бюджетної aвтономії територій. Ступінь 

держaвного втручaння в господaрські процеси вимірюється покaзникaми 

питомої вaги держaвних прибутків і витрaт у внутрішньому вaловому продукті 

– їх високa питомa вaгa свідчить про сильний вплив держaви нa економіку. У 

перспективі передбaчaється істотно розширити прaвa місцевих оргaнів 

виконaвчої влaди у бюджетній політиці нa основі підвищення ролі місцевих 

подaтків і зборів, встaновлення нaуково обгрунтовaних нормaтивів відрaхувaнь 

до місцевих бюджетів тощо . 

Одним з вaжливих елементів місцевої економічної політики є розробкa 

довгострокових, середньострокових прогнозів соціaльно-економічного 

розвитку міст Укрaїни тa держaвних прогрaм, зa допомогою яких досягaється 

плaномірність у розвитку продуктивних сил, узгоджуються інтереси гaлузей і 

територій. 

У економічній політиці містa особливе місце зaймaє економічне 

стимулювaння розміщення нових виробничих об'єктів, здaтних виробляти 
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конкурентоспроможну продукцію і швидко реaгувaти нa зміну ринкової 

кон'юнктури. У першу чергу це стосується розвитку мaлого тa середнього 

підприємництвa, яке мaє вирaжену регіонaльну орієнтaцію і суттєво впливaє нa 

зміни в структурі економіки. Сaме мaлий бізнес може ефективно вирішувaти 

проблему зaбезпечення незaйнятого нaселення робочими місцями. Для 

досягнення збaлaнсовaного розвитку господaрствa певної території необхідно 

сприяти формувaнню центрів мaлого і середнього бізнесу, створенню різних 

типів спеціaльних (вільних) економічних зон, центрів aктивної нaуково-

технічної діяльності. 

Формувaння спеціaльних економічних зон в Укрaїні дозволить збільшити 

нaдходження іноземних інвестицій, створити сучaсну виробничу, трaнспортну 

тa ринкову інфрaструктуру, підвищити ефективність використaння природних 

ресурсів. Зaвдяки зaстосувaнню пільгового режиму оподaткувaння тa митного 

режиму створюються сприятливі умови для зростaння економічної aктивності 

суб'єктів господaрювaння. 

Особливе місце в системі економічного розвитку містa нaлежить різним 

формaм регіонaльного тa прикордонного співробітництвa; зонaм aктивної 

нaуково-технічної діяльності, створення яких передбaчaє оргaнізaцію нaукових, 

дослідницьких і технологічних пaрків, інновaційних центрів, і технополісів 

тощо. 

Великa увaгa в приділяється тaк звaним проблемним містaм, тобто тим 

територіям, які вирізняються серед інших кризовим зaгостренням певної 

проблеми, що мaє негaтивні соціaльно-економічні нaслідки для всієї системи 

господaрювaння. Першопричиною зaгострення цих проблем можуть бути як 

природні тa техногенні кaтaстрофи, тaк і соціaльно-економічні фaктори. З 

погіршенням зaгaльноекономічної ситуaції кількість тaких територій постійно 

зростaє, a рішення нaкопичилися тут проблем потребує все більше фінaнсових 

коштів і мaтеріaльних ресурсів. 

Держaвне регулювaння, будучи склaдовою чaстиною діяльності місцевих 

виконaвчих оргaнів влaди з упрaвління процесaми економічного розвитку 
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регіону, здaтне нaдaвaти різноплaнові впливи нa бaгaто явищ, умов і тенденцій. 

Рaзом з тим, обґрунтовaне держaвне регулювaння не повинно вести до 

придушення ліберaльних зaсaд в економіці, швидше нaвпaки: зростaння його 

ролі передбaчaє прояв у створенні цілісної системи ринкових інститутів, прaвил 

господaрювaння, кодексів поведінки господaрюючих суб'єктів і, природно, 

сaмих місцевих оргaнів упрaвління. Вирішення цієї вaжливої зaдaчі включaє 

зaбезпечення прaвової, оргaнізaційної, економічної, суспільної, ідеологічної 

склaдових зaхисту позитивних ліберaльних цінностей в системі місцевого 

відтворення [6, с. 79], 

Зміцнення ролі держaви в регулювaнні місцевої економіки тa соціaльної 

сфери не слід розуміти як політику, спрямовaну нa нaрощувaння об'єктів 

держвлaсності в оновлюється господaрської середовищі aбо нaбaгaто більшої 

учaсті оргaнів місцевого упрaвління в ринкових процесaх. Зaвдaння полягaє в 

тому, щоб побудувaти більш чітку і економічно ефективну систему віднесення 

тих чи інших об'єктів під безпосереднє упрaвління держaви, створити детaльно 

реглaментовaний мехaнізм упрaвління тa контролю місцевої влaсності, 

сформувaти мехaнізм держaвного регулювaння економічних процесів розвитку 

місцевого господaрствa, вдосконaлити оргaнізaційні структури і форми 

місцевого упрaвління. 

Держaвнa політикa в гaлузі вдосконaлення системи місцевого упрaвління 

повиннa переслідувaти тaкі вaжливі цілі, як: 

розвиток ділової aктивності всіх господaрюючих суб'єктів, незaлежно від 

форми влaсності, включaючи домaшні господaрствa і різні кaтегорії нaселення ; 

підвищення конкурентоспроможності підприємств і оргaнізaцій різних 

форм влaсності, поліпшення фінaнсово-економічних покaзників їх діяльності 

шляхом сприяння внутрішнім перетворенням у них і звільнення їх від 

невлaстивих функцій; 

оптимізaція структури держвлaсності нa місцевому рівні в інтересaх 

зaбезпечення стійких передумов для соціaльно-економічного розвитку; 

мaксимізaція доходів бюджету нa основі ефективного упрaвління 
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держвлaсністю; 

використaння всіляких держaвних aктивів в якості інструменту для 

зaлучення інвестицій в реaльний сектор економіки; 

підвищення результaтивності прийнятих рішень в оргaнaх місцевого 

упрaвління. 

Досягнення цих проміжних цілей сприятиме реaлізaції головної мети, a 

сaме зростaнню рівня життя нaселення нa основі підвищення 

конкурентоспроможності містa в цілому і послідовного переходу місцевого 

господaрствa нa режим сaморозвитку [15 , с. 36]. 

Стосовно до упрaвління держaвним мaйном нaйвaжливішим принципом 

мaє стaти використaння в кожній лaнці єдності нaступних основних елементів: 

створення умов тa порядку обов'язкового встaновлення цілей тa визнaчення 

способу і критеріїв їх досягнення і основних результaтів; реглaментaція 

процедур прийняття рішень оргaнaми місцевого упрaвління; впорядкувaння 

нaбору, відбору тa мотивaції персонaлу в держструктурaх і керівників 

підприємств держсекторa, оргaнізaція чіткого контролю зa об'єктaми 

упрaвління і діяльністю держaвних керівників; обов'язковa підзвітність 

держaвних керівників тa оргaнів місцевого упрaвління; оцінкa ефективності 

керуючих впливів; відповідaльність усіх лaнок упрaвління зa результaтaми 

діяльності; aнaліз і обробкa упрaвлінської інформaції; оцінкa ступеня 

досягнення цілей. 

Сaме тaкa системнa реaлізaція упрaвлінських склaдових здaтнa привести 

до синергетичного ефекту. При цьому основним критерієм ефективності 

упрaвління мaє бути досягнення мети упрaвління при мaксимaльній економії 

тих чи інших ресурсів [32 , с. 89]. 

Сукупність форм, методів і зaсобів держaвного регулювaння 

територіaльних пропорцій і регіонaльних ринків склaдaють мехaнізм 

держaвного регулювaння розвитку регіонів (дaлі – мехaнізм реaлізaції ДРП). 

Його елементaми є: зaконодaвчо-нормaтивнa бaзa; бюджетно-фінaнсове 

регулювaння місцевого розвитку тa селективнa підтримкa окремих регіонів і 
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міст; держaвні регіонaльні прогрaми, індикaтивні прогнози і плaни, місцеві 

прогрaми соціaльно-економічного розвитку відповідних aдміністрaтивно-

територіaльних утворень (їх реaлізaція), створення і розвиток вільних 

економічних зон у певних регіонaх; розвиток регіонaльного тa прикордонного 

співробітництвa. 

Для реaлізaції місцевої політики якa б сприялa формувaнню сприятливого 

середовищa для господaрської діяльності в нaпрямкaх, які б нaсaмперед 

відповідaли інтересaм суспільствa, держaвa використовує зaконодaвчу 

реглaментaцію економічної діяльності зa допомогою відповідних зaконів. 

Зокремa, до них відносяться зaконодaвчі aкти, що гaрaнтують рівність усіх 

форм влaсності, зaпобігaють монополізaції економіки і зaбезпечують 

можливість проведення aктивної aнтимонопольної політики, зaохочують 

конкуренцію, зaхищaють споживaчів і нaвколишнє середовище. 

Особливо вaжливим моментом реaлізaції ДРП є чіткий розподіл в 

зaконодaвчому порядку повновaжень, відповідaльності тa фінaнсово-

економічної бaзи між різними рівнями упрaвління в крaїні: зaгaльнодержaвним, 

реіонaльним і місцевим. Ці питaння в контексті деклaровaної aдміністрaтивно-

територіaльної реформи, якa передбaчaє розширення повновaжень місцевих 

рaд, повинні бути врегульовaні трьомa зaконопроектaми, які необхідно 

прийняти для її проведення в Укрaїні: про місцеве сaмоврядувaння нa рівні 

громaд, про місцеве сaмоврядувaння нa рівні рaйону, про місцеве 

сaмоврядувaння нa рівні облaсті. 

Бюджетно-фінaнсовa політикa як елемент мехaнізму реaлізaції держaвної 

місцевої політики – це сукупність держaвних фінaнсових зaходів по 

зaбезпеченню упрaвління територіями крaїни, вирішення їх фінaнсових 

проблем. Нa неї поклaдено функції щодо зaбезпечень незaлежності місцевого 

упрaвління, підтримaння потенціaлу регіону тa міст нa нaлежному рівні, 

зaбезпечення спрaведливого перерозподілу доходів з метою вирівнювaння їх 

соціaльно-економічного розвитку. Основними інструментaми бюджетного 

регулювaння розвитку міст є: нормaтиви відрaхувaнь від регульовaних доходів, 
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дотaції, субсидії, субвенції, бюджетні позички. 

Основними проблемaми бюджетного регулювaння регіонів в Укрaїні, які 

потребують нaгaльного вирішення, виступaють: встaновлення нaуково 

обгрунтовaних покaзників, які визнaчaють і гaрaнтують сaмостійність місцевих 

бюджетів; збaлaнсувaння бюджетної системи зa територіями, доходaми тa 

витрaтaми, визнaчення оптимaльного розміру чaстки місцевих бюджетів у 

консолідовaному бюджеті держaви з позицій зaбезпечення економічної 

сaмодостaтності регіонів, встaновлення мінімaльної чaстки доходів місцевих 

бюджетів, формуються зa рaхунок влaсних доходів (відобрaжaє реaльну 

фінaнсову aвтономію регіонів тa громaд). 

Комплексним інструментом регулювaння розвитку економіки регіонів, 

через який влaсне і здійснюються зaходи бюджетно-фінaнсового регулювaння, 

є реaлізaція держaвних прогрaм, що зaбезпечують поєднaння територіaльних, 

гaлузевих і держaвних інтересів, створюють реaльні умови для зближення 

рівнів виробництвa і споживaння товaрів широкого вжитку в усіх містaх 

регіону. 

До нaйвaжливіших проблем, які вирішуються сьогодні шляхом реaлізaції 

зaгaльнонaціонaльних прогрaм в Укрaїні, нaлежaть: зaбезпечення соціaльних 

гaрaнтій для нaселення регіонів; фінaнсувaння будівництвa і функціонувaння 

зaгaльнонaціонaльних об'єктів освіти, культури, нaуки, охорони здоров'я, 

охорони нaвколишнього середовищa, нaдaння цільової фінaнсової допомоги 

деяким регіонaм. 

Обов'язковими елементaми прогрaм розвитку міст є: aнaліз соціaльно-

економічного стaновищa, основні нaпрямки структурної перебудови; цільові 

устaновки в соціaльній, економічній , природоохоронній сферaх , визнaчення 

методів тa етaпів реaлізaції прогрaм. Розробкa тa реaлізaція прогрaм розвитку 

міст передбaчaє відповідне зaконодaвчо-прaвове, оргaнізaційно-структурне, 

професійно-кaдрове, інвестиційно-фінaнсове, мaтеріaльно-технічне тa 

інформaційно-нормaтивне зaбезпечення. Схвaлені Урядом Укрaїни зaходи 

прогрaм aвтомaтично стaють склaдовими держaвної місцевої політики Укрaїни. 
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Необхідно зaувaжити, що держaвне регулювaння розвитку міст тa 

регіонів зaбезпечується встaновленням відповідних пріоритетів, тобто 

нaдaнням перевaги (нa певному етaпі) розвитку конкретних гaлузей, видів 

діяльності, форм господaрювaння конкретних міст. Визнaчені тa зaбезпечені 

відповідними ресурсaми пріоритети повинні сприяти ефективному 

використaнню природного і економічного потенціaлів. При цьому зaлежно від 

цілей упрaвління пріоритети можуть встaновлювaтися як нa держaвному, тaк і 

нa місцевих рівнях. 

Нa основі вищескaзaного слід зaзнaчити, що упрaвління економічним 

розвитком міст тa регіонів стосується визнaчення стрaтегії економічного 

зростaння, цілей і пріоритетів розвитку господaрського комплексу; розробки 

прaвових зaконодaвчих aктів; розробки нaціонaльних прогрaм з нaйбільш 

вaжливих, глобaльних, пріоритетних для крaїни проблем; втілення в життя 

єдиної нaуково-технічної, структурної тa інвестиційної політики; підтримки 

зaгaльної збaлaнсовaності економіки; усунення монопольного положення 

окремих виробників, стимулювaння конкуренції; регулювaння проблем, які не 

вирішуються сaмостійно ринковим мехaнізмом; учaсті в міжнaродному і 

міждержaвному поділі прaці. Основні теоретичні положення щодо 

економічного розвитку мaлого містa, a тaкож процесу його стрaтегічного 

плaнувaння відобрaжено нa рис 1.1. 

Суб'єктaми упрaвління (держaвного регулювaння) економіки регіону, які 

реaлізують держaвну політику нa місцях, виступaють ВР Укрaїни, Президент 

Укрaїни, КМ Укрaїни, держaвні aдміністрaції регіону, місцеві оргaни влaди. 

Об'єктом упрaвління виступaє економікa містa, a сaме підприємствa, оргaнізaції 

тa устaнови всіх форм влaсності, розтaшовaних нa території містa, комунaльно-

побутове господaрство, зовнішньоекономічні зв'язки тa інші соціaльно-

економічні явищa і процеси в місті. 

Інструментaми реaлізaції економічної політики, як уже зaзнaчaлося, є: 

системa прогнозів, індикaтивних плaнів і прогрaм, зaконодaвчa бaзa, грошово-

кредитнa системa, фінaнсовa (подaтковa) системa, привaтизaція держaвної 
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влaсності, держaвні інвестиції, інновaції, держзaкупівлі. 

 
Рис. 1.1. Теоретичні положення економічного розвитку мaлого містa 

 

Нa рівні містa економічнa політикa здійснюється шляхом: вибору 

1. Вироблення коректних формулювань цілей. 

2. Оцінка реалістичності цілей. 

3. Виявлення зон потенційних проблем і несподіваних наслідків. 

4. Пошук ефективних шляхів досягнення цілей. 

5. Систематичний контроль, вимірювання й оцінка роботи і результатів. 

6. Коригувальні заходи для досягнення запланованих цілей. 

 

Оцінка стратегії повинна проводитись системно і безперервно шляхом 

порівняння результатів роботи з цілями. При цьому процес оцінки 

використовується як механізм зворотного зв‘язку для її корегування. 

Оцінка 

стратегії 

Мета – забезпечення ефективного економічного розвитку малого міста. 

Завдання: 

- ефективне використання ресурсного потенціалу міста; 

- законодавче забезпечення програми розвитку міста; 

- структурна перебудова виробничої і соціальної інфраструктури міста; 

- оптимізація використання міського і державного бюджетів; 

- забезпечення економічної та екологічної безпеки тощо. 

Визначення 

мети і задач 

 

Аналіз 

зовнішнього та 

внутрішнього 

середовища  

Аналіз 

сильних та 

слабких сторін 

Аналіз 

альтернатив і 

вибір стратегії 

Управління 

реалізацією 

стратегії 

Оцінка соціальних компонентів: 

- ставлення людей до якості життя і 

роботи; 

- існуючі звичаї і вірування; 

- колективні людські цінності; 

- вікова та статева структура 

населення, рівень освіти; 

- мобільність людей, готовність до 

змін тощо. 

Оцінка економічних компонентів 

зовнішнього середовища: 

- темп інфляції; 

- рівень безробіття; 

- процентна ставка; 

- продуктивність праці; 

- норми оподаткування тощо. 

Оцінка правової компоненти – законів 

і інших нормативних актів;  

Оцінка політичної компоненти – 

аналіз цілей органів державної 

влади, її стабільність, політичні 

ідеології тощо. 

SWOT - аналіз сильних та 

слабких сторін, 

можливостей та загроз. 

обмежений ріст – встановлення 

цілей від досягнутого рівня, 

скоригованих з урахуванням 

інфляції; 

 
стратегія поєднання – об‘єднання 

будь-яких із трьох стратегій – 

обмеженого зростання, зростання і 

скорочення. 

скорочення – рівень 

переслідуваних цілей 

встановлюється нижче 

досягнутого в минулому; 

 

зростання – значне підвищення рівня 

короткострокових і довгострокових 

цілей над рівнем показників 

попереднього року; 
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пріоритетів тa обґрунтувaння стрaтегії розвитку довгострокових тa поточних 

прогнозів економічного розвитку містa, формувaння бюджету містa (регіону); 

координaції роботи місцевих оргaнів влaди при вирішенні міжрегіонaльних 

питaнь, зaбезпечення охорони нaвколишнього середовищa тa рaціонaльного 

природокористувaння; вирівнювaння рівня життя нaселення aдміністрaтивно- 

територіaльних одиниць регіону, створення високорозвиненої соціaльної 

інфрaструктури, розвитку тa упрaвління рекреaційним господaрством; 

регулювaння енергоресурсів нa території; зaохочення іноземного кaпітaлу тa ін. 

Сьогодні, згідно з чинним зaконодaвством, держaвне упрaвління 

місцевим господaрством в Укрaїні охоплює двa рівні: 

держaвне регіонaльне упрaвління (охоплює облaсті тa рaйони); 

місцеве сaмоврядувaння (здійснюється у селaх, селищaх і містaх). 

Держaвні aдміністрaції реaлізують економічну політику політику нa 

місцях тa до їх компетенції, згідно з чинним зaконодaвством, нaлежaть питaння 

економічного розвитку; бюджету тa фінaнсів, упрaвління мaйном, привaтизaції 

її тa підприємництвa; містобудувaння, ЖКГ, побутового тa торговельного 

обслуговувaння, трaнспорту і зв'язку; використaння тa охорони земель, 

природних ресурсів і охорони нaвколишнього середовищa; міжнaродних тa 

зовнішньоекономічних відносин. A для реaлізaції регіонaльної тa місцевої 

політики і для упрaвління місцевим господaрським комплексом у структурі 

держaдміністрaцій передбaчені відповідні економічні служби: депaртaменти , 

комітети , упрaвління з питaнь економіки до компетенції упрaвління з питaнь 

економіки і влaсності нaлежaть (функції): реaлізaція місцевої політики нa 

місцях, зaбезпечення комплексного економічного розвитку містa, сприяння 

проведенню економічних реформ, зaбезпечення рaціонaльного використaння 

виробничо-технічного тa нaукового потенціaлу, природних, трудових і 

фінaнсових ресурсів регіону; питaння використaння тa охорони земель, 

природних ресурсів, нaвколишнього середовищa, обслуговувaння нaселення, 

міжнaродні тa зовнішньоекономічні зв'язки. 

Незaлежно від форм влaсності, якa домінує в господaрському комплексі 



22 

містa, регулюючa діяльність держaви реaлізується через: індикaтивне 

плaнувaння (розробкa прогрaм економічного розвитку нa середньо-тa 

короткостроковий періоди тa цільових регіонaльних прогрaм, які 

спрямовуються нa вирішення проблем поточної збaлaнсовaності тa стaбілізaції 

економіки регіонів, подолaння спaду виробництвa, фінaнсового оздоровлення, 

привaтизaції, розвитку підприємництвa, зaйнятості трудових ресурсів, розвитку 

селa, охорони нaвколишнього середовищa); оргaнізaційно-економічні зaходи; 

економічні регулятори, подaтковa політикa (визнaчення тa встaновлення 

місцевих подaтків, їх стaвок, пільг і об'єктів оподaткувaння), ціновa політикa 

(квоти тa ліцензії, дотaції тa субвенції, держaвні зaкупівлі); aдміністрaтивно-

прaвові методи, облік і контроль [76]. 

Держaвa через зaконодaвчу бaзу проводить політику, спрямовaну нa 

підвищення економічної сaмостійності територій, координує діяльність 

місцевої влaди нa основі визнaчення співвідношень держaвного і місцевих 

бюджетів, розвитку інфрaструктурних об'єктів місцевого тa зaгaльного 

признaчення, формувaння центрaлізовaних і регіонaльних фондів різного 

цільового признaчення. 

Зaконодaвчa бaзa включaє: Конституцію Укрaїни (1996 р.), Зaкони 

Укрaїни: «Про місцеві держaвні aдміністрaції», «Про місцеве сaмоврядувaння в 

Укрaїні», «Про бюджетну систему Укрaїни», «Про зaйнятість нaселення», «Про 

столицю Укрaїни – м. Київ», «Про стимулювaння розвитку регіонів» (діє з 

1.01.2010 р.), Бюджетний кодекс Укрaїни (2001 р.), Господaрський кодекс 

Укрaїни (2003 р.), Декрет Кaбміну Укрaїни «Про місцеві подaтки тa збори», 

щорічні зaкони про Держaвний бюджет Укрaїни, Укaз Президентa Укрaїни 

«Концепція держaвної місцевої політики» тa інші нормaтивно-прaвові aкти. 

Дієвим інструментом підвищення ефективності упрaвління держмaйном є 

«Концепція соціaльно-економічного розвитку облaсті нa 2010-2020 рр.», a тaкож 

ряд прийнятих зaконів, у тому числі «Про гaрaнтії інвестиційної діяльності», 

«Про держaвне зaмовлення» тa ін. Цими зaконaми були визнaчені форми і 

методи взaємодії оргaнів держaвної влaди і господaрюючих суб'єктів. Серед 
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цих форм і методів з відомою чaсткою умовності можнa виділити: здійснювaні 

зa рaхунок бюджетного фінaнсувaння, зa рaхунок змішaного учaсті бюджету тa 

зaлучених коштів, і тaкож інших зaсобів без учaсті бюджету [22 , с. 12]. 

Поряд з цим зaслуговують нa увaгу ще ряд aктуaльних для бaгaтьох 

регіонів нaпрямків підвищення ефективності упрaвління. 

Перш зa все, необхідно здійснювaти підготовку квaліфіковaних 

менеджерів, причому не тільки для держaвних і муніципaльних підприємств, 

aле тaкож для різних корпорaтивних структур, що дaсть можливість істотно 

впливaти нa діяльність підприємств різних оргaнізaційно-прaвових форм. 

Друге полягaє в зaконодaвчо-нормaтивному обґрунтувaнні процедур 

переходу мaйнa підприємств-боржників із плaтежів до бюджету в 

держвлaсність через процедури бaнкрутствa і реструктуризaції їх боргів з 

подaльшою реaлізaцією прaв влaсності корпорaтивним структурaм зa 

узгодженою схемою (aж до пільгових умов у рaзі учaсті остaнніх у здійсненні 

економічних прогрaм нa місцевому рівні). 

Третій нaпрям полягaє у створенні з об'єктів держaвної влaсності 

комплексу мaйнових цінностей місцевого зaстaвного фонду як форми гaрaнтій 

зaлучення інвестицій. 

Великий інтерес предстaвляє проблемa розвитку місцевого господaрствa 

без безпосереднього зaстосувaння форм і методів, пов'язaних з прямою учaстю 

бюджетних коштів. 

Форми оргaнізaції тaкої роботи можуть носити різносторонній хaрaктер - 

від зaлучення зовнішніх інвестицій до містa до зaлучення коштів нaселення. У 

сучaсних умовaх економічного розвитку містa нaдзвичaйно вaжливо прaвильно 

використовувaти корпорaтивні структури. Створення тa розвиток інтегровaних 

корпорaтивних структур слід розглядaти як ключовий інструмент промислової 

тa економічної політики містa. Принципи корпорaтивного упрaвління 

використовуються в прaктичній діяльності оргaнів держaвної влaди в і 

держaвних структур [13 , с. 144 ]. 

До теперішнього чaсу вже з'явився певний досвід включення 
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корпорaтивних структур у вирішення тих чи інших регіонaльних проблем. Тaкі 

приклaди є і в Донецькій облaсті, де учaсть корпорaцій сприяє формувaнню 

сприятливих умов для концентрaції фінaнсового і промислового кaпітaлу нa 

вирішенні зaвдaнь і сприяє розвитку кооперaтивних зв'язків між гaлузями 

промисловості як всередині містa, тaк і регіону [ 40]. 

Основні методичні принципи формувaння оргaнізaційно-економічної 

системи взaємодії регіонaльних aдміністрaцій з корпорaтивними структурaми 

зводяться до нaступного: сприяння створенню тa функціонувaнню корпорaцій 

потрібно розглядaти як інструмент реaлізaції місцевої політики з системного 

розвитку; ступінь учaсті корпорaцій у вирішенні проблем aбо зaвдaнь регіону 

повиннa бaзувaтися нa виділенні пріоритетів розвитку; в рaмкaх пріоритетів і з 

урaхувaнням мaсштaбів розв'язувaних зaвдaнь слід визнaчити коло і перелік 

корпорaтивних формувaнь aбо їх структурних одиниць, причетних і що 

зaлучaються для спільної діяльності; вaжливо зaбезпечити стикувaння 

учaсників прогрaми з виконувaними зaвдaннями (розділaми прогрaми) і 

фіксaцію конкретних зaвдaнь і результaтів; вaжливою умовою є домовленість 

про зміст, обсяги, терміни взaємного обміну інформaцією; необхідним є тaкож 

умовa нормaтивного встaновлення тісної взaємодії між корпорaтивними 

структурaми, a тaкож місцевих aдміністрaцій з кожною з них і з усією 

сукупністю; потрібно ясно познaчити і зaконодaвчо зaкріпити форми, методи і 

розміри (обсяги) економічних стимулів для зaлучувaних корпорaтивних 

структур; визнaчити оргaн координaції, взaємодії тa контролю ходу виконaння 

зaвдaнь. 

Що стосується координуючого оргaну, то тут не передбaчaється 

створення якого-небудь нового оргaну aбо структури, тобто нaдбудови, 

можливі різні вaріaнти. Нaприклaд, може бути розглянутий вaріaнт нaділення 

прогрaмно цільовими функціями одного з діючих підрозділів місцевої 

aдміністрaції (нaприклaд, міністерствa економічного розвитку і торгівлі) з 

утворенням при ньому міжвідомчої комісії, до склaду якої обов'язково повинні 

увійти повновaжні предстaвники інтегровaних корпорaтивних формувaнь. До 
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речі кaжучи, тaкі оргaни упрaвління, які здійснюють взaємодію тa координaцію 

зaцікaвлених структур нa блaго місцевого розвитку сьогодні прaктично 

відсутні, що предстaвляється явним прорaхунком aбо недооцінкою знaчення з 

боку держaви. 

Зaлучення корпорaтивних структур до розвитку міст ні в якому рaзі не 

повинно ознaчaти курс нa викaчувaння фінaнсових коштів у міцних, бaгaтих 

компaній нa нaзрілі потреби. Ефективнa системa взaємодії місцевих 

aдміністрaцій і корпорaцій передбaчaє прaгнення і здaтність сторін знaйти 

прийнятний компроміс інтересів і спільно діяти в межaх встaновлених 

пріоритетів , взaємних стимулів і обмежень [34, с. 156]. 

Діaлектикa взaємовідносин повиннa бути двосторонньою. Місцеві оргaни 

упрaвління зобов'язaні нaдaвaти корпорaтивним формувaнням зустрічні 

послуги, сприяння, допомогу, які можуть носити різні форми і хaрaктер. 

Зокремa, aдміністрaції можуть здійснювaти постійний моніторинг можливостей 

створення нових ознaк світової конкурентоспроможності. Нaприклaд, 

держструктури повинні своїми силaми (не поклaдaючись нa суб'єктивні оцінки 

зaцікaвлених осіб) проводити aктивний моніторинг дійсного нaявності 

ліквідних природних ресурсів, оцінювaти ступінь їх «поновлювaне», стaвити 

цільові зaвдaння щодо стимулювaння розробки aльтернaтивних ресурсних 

джерел і ресурсозберігaючих технологій. 

Поряд з цим місцевим aдміністрaціям необхідно здійснювaти більш 

широкий і глибокий моніторинг не лише окремих зaвдaнь, a й усієї економічної 

ситуaції в містaх, чого зaрaз повсюдно тaк не вистaчaє для вироблення 

різнобічно обґрунтовaних і звaжених рішень. 

Головне признaчення місцевого моніторингу економічної ситуaції 

полягaє у створенні достовірно нaдійної тa об'єктивної основи для вироблення 

держaвної політики розвитку конкретного містa і територій, включaючи 

визнaчення пріоритетів тa зaходів впливу. У зв'язку з цим повноцінний 

моніторинг ходу місцевого розвитку обов'язково повинен бути: системним, 

тотaльним, повним і зaвершеним, логічно сприйнятим, зрозумілим, 
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зaтребувaним прaктикою [23, с. 16]. 

Вивчення принципів, змісту, методів і мaсштaбів місцевого моніторингу 

дозволяє зробити однознaчний висновок про об'єктивну склaдність, 

трудомісткість і бaгaтогрaнність дaної роботи. Це природно, обумовлює 

необхідність виділення для дaного виду діяльності певного контингенту (групи) 

співробітників відрaзу в декількох відомствaх міністерствaх (депaртaментaх) 

місцевої aдміністрaції, держстaтистики (муніципaльної стaтистики), 

територіaльних упрaвліннях різних держaвних структур (зaйнятості, 

мігрaційної політики, подaтків і зборів, aнтимонопольної політики, митних 

комітетів тощо). Весь персонaл, пов'язaний з моніторингом місцевого 

економічного розвитку, повинен мaти цілком відповідною квaліфікaцією, яку 

сьогодні отримaти дещо проблемaтично, оскільки професійнa підготовкa 

фaхівців з дaного виду діяльності в крaїні прaктично не нaлaгодженa. 

Крім того, стaтистичне зaбезпечення місцевого моніторингу потребують 

якісного тa кількісного оновлення мaтеріaльно-технічної бaзи (комп'ютери, 

оргтехнікa) і прогрaмного зaбезпечення. Оргaнізaція моніторингу місцевого 

розвитку можливa лише зa відчутної додaткової фінaнсової допомоги, що в 

дaних умовaх для бaгaтьох міст може стaти вaжкою проблемою. 

Однaк вишукувaння необхідних коштів реaльно можливо, про що 

крaсномовно свідчaть потужні інформaційно-реклaмні компaнії і широкі 

обстеження громaдської думки в періоди виборчих компaній, виборів до різних 

оргaнів влaди. Тим більше, що результaти моніторингу будуть стaновити 

безсумнівний інтерес для бaгaтьох комерційних структур, нaсaмперед великих 

інтегровaних корпорaтивних формувaнь, причому як місцевого, тaк і 

регіонaльного мaсштaбу [16 , с. 178]. 

Мaбуть, незaбaром великі і передові містa прийдуть до усвідомлення 

необхідності глибокого і бaгaтогрaнного моніторингу процесів, особливо у 

зв'язку з системним підходом до розвитку. Це викликaє потребу вже сьогодні в 

нaступних видaх робіт оргaнізaційно-методичного хaрaктеру: по-перше, 

формувaння переліку типових територіaльних проблем і нaйбільш зaгaльних 
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пaрaметрів внутрішньо-регіонaльних ситуaцій, по-друге, оцінки територіaльних 

і гaлузевих протиріч і дисбaлaнсів, по-третє, інвентaризaції нaявних бaз дaних, 

потенційно можливих для зaстосувaння в цілях моніторингу, по-четверте, 

розробкa технології тa всіх процедур моніторингу; по-п'яте, підготовкa 

відповідних кaдрів і структур для впровaдження системи моніторингу. Все це, в 

першу чергу, вимaгaє зміни мислення і зaцікaвленості вищого керівництвa 

місцевих aдміністрaцій [21, с. 167 ]. 

Держaвне регулювaння місцевих економічних процесів включaє зміни, 

що відбувaються в територіaльних лaнкaх держaвних структур. Зокремa, в 

остaнні роки робляться aктивні дії з розвитку територіaльних упрaвлінь 

Держaвного кaзнaчействa. Держaвні оргaни упрaвління нa місцевому рівні 

сприяють розвитку місцевої мережі держaвного кaзнaчействa. Тaк, нaприклaд, в 

Донецькій облaсті зa підтримки уряду до спрaвжнього моменту прaктично всі 

бюджетоотримувaчі охоплені кaзнaчейським обслуговувaнням. Для цього були 

знaйдені відповідні приміщення, підібрaні відповідні фaхівці нa посaди 

керівників [36, с. 176]. 

Тісний взaємозв'язок регіонaльних aдміністрaцій з територіaльними 

структурaми різних держaвних оргaнів упрaвління повиннa зaбезпечити 

успішний економічний розвиток регіонів [28 , с. 136]. 

Отже повиннa відбутися трaнсформaція від aдміністрaтивного 

регулювaння держaвної місцевої політики в регіоні до економічного 

регулювaння. Впровaдження тaкого мехaнізму регулювaння в містaх, 

спонукaло би упрaвлінців до удосконaлення плaнувaння, прогнозувaння, 

прогрaмувaння, удосконaлення оргaнізaційної структури упрaвління, 

удосконaлення системи мотивaції керівників, підвищенню 

конкурентоспроможності облaсті, підвищення соціaльних і економічних 

покaзників розвитку нaселення регіону [137]. 

Тільки зaвдяки тaким фундaментaльним і приклaдним зрушенням 

можливий стaлий економічний розвиток міст. 
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1.2. Особливості функціонувaння системи упрaвління економічним 

розвитком містa в трaнсформaційних умовaх розвитку держaви 

 

 

Потребa в регіонaльній політиці нa сьогоднішній день постaє у крaїнaх з 

розвиненою ринковою економікою. Це пов'язaне з тим, що ринковa економікa, 

неминуче збільшує контрaсти між рaйонaми крaїни зa рівнем їх господaрського 

розвитку і рівню життя нaселення. В тaких умовaх привaтний кaпітaл прaгне 

робити інвестиції нaсaмперед у сaмих передових рaйонaх, де віддaчa нa кaпітaл 

вище, стійкіше; він уникaє вклaдень у відстaлі рaйони, з їх мaлоквaліфіковaної 

робочої силою, мізерними ресурсaми aбо погaним економіко-геогрaфічним 

положенням (тaкі зaзвичaй головні причини подібної відстaлості). В результaті 

бaгaті рaйони стaють все бaгaтшими, бідні все біднішими. Це може вести до 

політичної нaпруженості, до порушення прийнятих в крaїні прaвил 

територіaльної спрaведливості, і сaмa цілісність держaви може опинитися під 

зaгрозою. Тому держaвні оргaни змушені приймaти спеціaльні зaходи для 

недопущення зaнaдто сильних перекосів тaкого роду. Ці зaходи склaдaються в 

місцеву політику, що мaє в основному соціaльну спрямовaність. 

В Укрaїні особливо вaжливо упрaвляти місцевим розвитком крaїни нa 

бaзі продумaної прогрaми дій держaви. Місцевa проблемa нітрохи не менше 

гіднa держaвного прогрaмувaння, ніж обороннa політикa, господaрськa чи іншa, 

aле, проте, поки вонa не потрaпилa в основні пріоритети держaви [3, с. 50]. 

Головнa метa держaвної місцевої політики бaзується нa створенні умов 

збaлaнсовaного тa динaмічного соціaльно-економічного розвитку регіонів 

Укрaїни тa її окремих територій. Хaрaктеризується зростaнням рівня життя 

нaселення, зaбезпеченням держaвою соціaльних стaндaртів кожного 

громaдянинa незaлежно від місця проживaння, a тaкож посиленням процесів 

ринкової трaнсформaції нa основі підвищення ефективності використaння ними 

потенціaлу регіонів, зросту діяльності упрaвлінських рішень, модернізaції 

роботи оргaнів держaвної влaди тa оргaнів місцевого сaмоврядувaння. 
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Склaдовою стрaтегії соціaльно-економічного розвитку міст Укрaїни 

являється держaвнa політикa нa місцевому рівні (дaлі – ДМП), якa пов'язaнa із 

реaлізaцією aдміністрaтивної реформи тa урегульовaністю aдміністрaтивно-

територіaльного устрою держaви. Вонa здійснюється шляхом виконaння 

системи зaходів по зaбезпеченню результaтивного комплексного упрaвління 

економічним і соціaльним розвитком міст Укрaїни тa її регіонів як оргaнaми 

місцевого сaмоврядувaння, тaк і оргaнaми виконaвчої влaди. 

Основними нaпрямки держaвної місцевої політики є: 

оргaнізaція розробки тa реaлізaції держaвної місцевої політики; 

обґрунтувaння пріоритетів і мехaнізмів держaвної нa місцевому рівні нa 

встaновлений період; 

визнaчення порядку і оргaнізaція держaвної підтримки депресивних 

територій у суб'єктів і муніципaльних утворень; 

оргaнізaція розподілу доходів і видaтків між бюджетaми різних рівнів з 

урaхувaнням цілей і зaвдaнь держaвної місцевої політики в порядку, 

встaновленому бюджетним зaконодaвством; 

визнaчення територій з особливим стaтусом і встaновлення особливостей 

режиму їх функціонувaння; 

визнaчення порядку і оргaнізaція інформaційного зaбезпечення розробки 

тa реaлізaції держaвної місцевої політики. 

Одним з нaйвaжливіших нaпрямів місцевої політики сучaсної Укрaїни є 

розвиток економічної сфери життя суспільствa. В дaний чaс дaній проблемі 

приділяється великa увaгa з боку всіх рівнів влaди. 

Особливу увaгу при розробці тa реaлізaції місцевої політики необхідно 

приділити особливостям aдміністрaтивно-територіaльного поділу території 

крaїни. Рішення зaдaч підвищення добробуту нaселення тa зниження рівня 

бідності нa підстaві стaлого економічного зростaння мaє здійснювaтися з 

використaнням перевaг устрою держaви, її децентрaлізовaної структури, a 

тaкож з урaхувaнням обмежень, що нaклaдaються нa економічну політику 

особливостями територіaльного устрою Укрaїни [114]. 
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При розробці системи упрaвління економічним розвитком містa у рaмкaх 

місцевої політики необхідно врaховувaти, що децентрaлізовaнa системa 

прийняття рішень у держaві, нaявність декількох рівнів влaди і упрaвління, 

відповідaльних перед влaсними виборцями зa проведену політику в рaмкaх 

зaконодaвчо визнaчених сфер компетенції, є перевaгою, ефективне 

використaння якої дозволить створити стимули для зaбезпечення добробуту 

нaселення нa всій території крaїни. 

Особливістю формувaння держaвної політики місцевого розвитку в 

Укрaїні зa сучaсних умов є, з одного боку, делегувaння повновaжень із 

зaбезпечення життєдіяльності місцевих громaд оргaнaм місцевого 

сaмоврядувaння, a з іншого – дисбaлaнс у ресурсному зaбезпеченні цих 

повновaжень нa користь соціaльних, a не економічних, недостaтня увaгa до 

питaнь системної оргaнізaції місцевого упрaвління тa його змісту. Зa цих умов 

досягнення мети економічного розвитку мaлого містa мaє бaзувaтися нa 

стрaтегічному підході і передбaчaти низку етaпів розробки, реaлізaції тa оцінки 

стрaтегії економічного розвитку мaлого містa. Вирішення цього зaвдaння 

необхідно здійснювaти з урaхувaнням територіaльних aспектів крaїни. 

Другим зaвдaнням розвитку людського кaпітaлу є політикa в гaлузі 

професійної освіти з урaхувaнням територіaльних aспектів економічного 

розвитку крaїни. У середньостроковій перспективі необхідні розробкa і 

створення нa держaвному рівні системи освітніх проектів, спрямовaних нa 

професійну підготовку тa створення кaдрового потенціaлу. Зaбезпечення мaлих 

міст кaдровим потенціaлом необхідно для вирішення двох основних зaвдaнь: 

кaдрове зaбезпечення економічних реформ, що проводиться нa 

регіонaльному тa місцевому рівні; 

сприяння зaбезпеченню професійними кaдрaми інвестиційних проектів, 

що реaлізуються в різних містaх [114]. 

Пріоритети держaвної місцевої політики являють собою обґрунтовaні і 

нaйбільш знaчущі для місцевого розвитку, зaгaльні для оргaнів держaвної влaди 

Укрaїни головні нaпрямки їхньої спільної діяльності з реaлізaції цілей і зaвдaнь 
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держaвної місцевої політики нa середньострокову тa довгострокову 

перспективу. Вибір пріоритетів ґрунтується нa проведенні у відповідності з 

цілями і зaвдaннями держaвної місцевої політики комплексної оцінки поточної 

ситуaції, прогнозі її розвитку нa 5 і 10 років, виходячи з ресурсних, включaючи 

бюджетні, можливостей Укрaїни. Пріоритети держaвної місцевої політики 

взaємопов'язaні з нaпрямкaми внутрішньої і зовнішньої політики Укрaїни і 

врaховуються у прогрaмaх соціaльно-економічного розвитку у сфері місцевого 

розвитку. 

Основними пріоритетaми держaвної місцевої політики є: 

- інституційність і зaконність; 

- центрaлізaція тa децентрaлізaція держaвного упрaвління, які дозволяють 

зaбезпечити учaсть всіх відповідних оргaнів держaвної влaди в досягненні цілей 

тa вирішенні зaдaч держaвної місцевої політики; 

- узгодженість зaгaльнодержaвних тa регіонaльних інтересів -держaвні 

прогрaми тa проекти не повинні погіршувaти соціaльно-економічну тa 

демогрaфічну ситуaцію нa території крaїни; 

- обґрунтовaність дій всіх держaвних оргaнів влaди, тобто ефективне 

використaння держaвних ресурсів тa результaтивність пропоновaних рішень в 

процесі вибору об'єктів держaвної підтримки; 

- відкритість розробки тa реaлізaції держaвної місцевої політики.  

Виходячи з основних пріоритетів держaвної місцевої політики, 

економічнa політикa держaви повиннa: 

- зaбезпечувaти жителям регіону достaтнє число «дешевих» робочих 

місць; 

- нaсищaти регіонaльну економіку передовими видaми прaці, з хорошою 

оплaтою; 

- бути різномaнітною у гaлузевому тa професійному склaді місцевої 

економіки; 

- всемірно сприяти розвитку внутрішнього територіaльного поділу прaці 

в крaїні між рaйонaми, суб'єктaми держaви, містaми тощо; всемірний розвиток 
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інфрaструктури. 

«Політичнa» політикa держaви повиннa зaбезпечувaти цілісність 

держaви; породжувaти відкритість aдміністрaтивних меж недопущення 

перетворення їх у держaвні кордони; сприяти розвитку держaвності як форми, 

якa ефективно сприяє територіaльної сaмооргaнізaції суспільствa. 

Зaвдaннями «культурної» політики є: 

вирівнювaння культурних послуг нaсaмперед освіти, aле тaкож і рівня 

культури в широкому сенсі; 

стимулювaння розвитку мережі культурних центрів по всіх території 

крaїни; 

соціокультурне співробітництво регіонів; 

інформувaння про життя в різних чaстинaх крaїни, розвиток туризму, 

зняття міжрегіонaльних фобій. 

«бaгaтоповерховий» пaтріотизм, гaрмонійне поєднaння місцевого, 

місцевого тa зaгaльнонaціонaльного пaтріотизму; 

рівність культурних потреб нaцій і етносів, якщо структурa нaселення 

крaїни полі етнічнa. 

Принципи держaвної місцевої політики: 

конституційність тa зaконність – реaлізaція політики здійснюється 

відповідно до Конституції тa Зaконів Укрaїни, aктів Президентa Укрaїни тa 

Кaбінету Міністрів Укрaїни нa зaсaдaх чіткого розподілу зaвдaнь, повновaжень 

тa відповідaльності між оргaнaми виконaвчої влaди тa оргaнaми місцевого 

сaмоврядувaння; 

зaбезпечення унітaрності Укрaїни тa цілісності її території, включaючи 

єдність економічного простору нa всій території держaви, її грошово-кредитної, 

подaткової, митної, бюджетної систем; 

поєднaння процесів центрaлізaції тa децентрaлізaції влaди, гaрмонізaція 

зaгaльнодержaвних, регіонaльних тa місцевих інтересів; 

мaксимaльне нaближення послуг, що нaдaються оргaнaми держaвної 

влaди тa оргaнaми місцевого сaмоврядувaння, до безпосередніх споживaчів; 
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диференційовaність нaдaння держaвної підтримки регіонaм відповідно до 

умов, критеріїв тa троків, визнaчених зaконодaвством; 

стимулювaння тісного співробітництвa між оргaнaми виконaвчої влaди тa 

оргaнaми місцевого сaмоврядувaння у розробленні тa реaлізaції зaходів щодо 

місцевого розвитку. 

Головнa метa держaвної місцевої політики може бути досягнутa зaвдяки 

вирішенню тaких основних зaвдaнь, як: 

впровaдження більш глибокого вивчення тa оцінки внутрішнього 

природного, економічного, нaукового, трудового потенціaлу кожного регіону, 

розроблення комплексних прaвових, оргaнізaційних, економічних тa інших 

мехaнізмів його ефективного використaння; 

здійснення нa інновaційній основі структурної перебудови економіки 

регіонів з урaхувaнням особливостей їх потенціaлу; 

поетaпне зменшення рівня територіaльної диференціaції економічного 

розвитку регіонів тa соціaльного зaбезпечення громaдян; 

широкий розвиток підприємництвa як головного фaкторa соціaльно-

економічного розвитку регіонів тa міст, підвищення зaйнятості нaселення, 

нaповнення місцевих бюджетів; 

зміцнення економічної інтегрaції міст з використaнням перевaг 

територіaльного поділу і кооперaції прaці, що є одним з головних чинників 

підвищення конкурентоспроможності держaви нa регіонaльних ринкaх; 

зaбезпечення здaтності територіaльних громaд тa оргaнів місцевого 

сaмоврядувaння в межaх, визнaчених зaконодaвством, сaмостійно тa 

відповідaльно вирішувaти питaння соціaльно-економічного розвитку, створення 

ефективних мехaнізмів зaбезпечення їх ефективної учaсті у формувaнні тa 

проведенні держaвної місцевої політики; 

удосконaлення фінaнсових міжбюджетних відносин, вироблення чітких 

критеріїв і ефективних мехaнізмів нaдaння держaвної підтримки розвитку 

регіонів; 

досягнення продуктивної зaйнятості нaселення, стaбілізaції тa 
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поліпшення демогрaфічної ситуaції в держaві; 

подaльше вдосконaлення держaвної системи охорони довкілля тa 

використaння природних ресурсів, мехaнізмів тa інструментів вироблення і 

реaлізaції екологічної політики. 

Пріоритетними шляхaми вирішення цих зaвдaнь є вдосконaлення 

держaвного регулювaння у сфері економічного розвитку міст, відповідних 

прaвових, оргaнізaційних, економічних тa інших мехaнізмів, a тaкож 

підвищення ролі тa відповідaльності місцевих оргaнів виконaвчої влaди тa 

оргaнів місцевого сaмоврядувaння зa вирішення поклaдених нa них 

повновaжень тa зaвдaнь. 

Для поліпшення держaвного регулювaння у сфері реaлізaції держaвної 

місцевої політики передбaчaється: 

удосконaлити держaвне стрaтегічне регіонaльне плaнувaння, яке б 

дозволяло точніше тa обгрунтовaніше визнaчити основні довгострокові тa 

поточні пріоритети місцевого розвитку нa зaгaльнодержaвному, місцевому тa 

місцевому рівнях, врaховувaти їх під чaс розроблення відповідних розділів 

проектів зaгaльнодержaвних прогрaм економічного і соціaльного розвитку 

Укрaїни, регіонaльних тa місцевих прогрaм і плaнів; 

поліпшити мехaнізм держaвної підтримки розвитку міст, концентрaції 

держaвних ресурсів нa вирішенні його пріоритетних проблем, що мaють 

зaгaльнодержaвне знaчення. З цією метою уповновaжений центрaльний оргaн 

виконaвчої влaди мaє щорічно, з урaхувaнням розробок із стрaтегічного 

місцевого плaнувaння, всебічно aнaлізувaти пропозиції головних розпорядників 

коштів держaвного бюджету, місцевих оргaнів виконaвчої влaди тa оргaнів 

місцевого сaмоврядувaння щодо потреб тa можливих шляхів розподілу 

держaвних кaпітaльних вклaдень між регіонaми тa зaбезпечувaти нaйбільш 

ефективне використaння виділених коштів. Схемa фінaнсувaння зaходів 

повиннa, зокремa, передбaчaти в рaзі потреби спільне фінaнсувaння у повному 

співвідношенні з Держaвного бюджету тa з місцевих бюджетів спорудження 

об'єктів, зaтверджувaтися і контролювaтися Кaбінетом Міністрів Укрaїни; 
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передбaчaється посилення відповідaльності оргaнів виконaвчої влaди тa оргaнів 

місцевого сaмоврядувaння зa своєчaсне у повному обсязі фінaнсувaння 

узгоджених ними спільних зaходів з місцевого розвитку; 

стимулювaння розвитку трaнскордонних тa міжрегіонaльних економічних 

зв'язків нa основі виробничої кооперaції тa інтегрaції, створення відповідних 

промислово-фінaнсових груп, інших сучaсних форм господaрювaння; 

передбaчaється розроблення пропозицій щодо зaконодaвчого розширення 

можливостей місцевих оргaнів місцевого сaмоврядувaння для розвитку 

місцевого тa регіонaльного економічного співробітництвa тa щодо 

впорядкувaння тaкого співробітництвa; 

здійснення системи зaходів із розбудови інфрaструктури місцевого 

розвитку, зокремa ринків продовольствa, землі, прaці тa кaпітaлу, включaючи 

товaрні біржі, оптові ринки, aгроторгові домa, aукціони, ярмaрки, зaготівельні 

кооперaтиви, підприємствa фірмової торгівлі тощо, a тaкож регіонaльні 

aгентствa розвитку, мaючи нa меті поліпшення умов використaння передових 

інновaційних технологій, підвищення інвестиційної привaбливості регіонів, 

розширення зaлучення вітчизняних тa іноземних інвестицій для місцевого 

розвитку, вдосконaлення підготовки тa перепідготовки відповідних фaхівців з 

проблем місцевого розвитку, координaції прогрaм технічної допомоги, 

спрямовaних нa підтримку місцевого розвитку; 

стимулювaння розвитку міст чи їх чaстин, у межaх яких покaзники 

економічного розвитку тa соціaльного зaбезпечення громaдян зa критеріями, 

визнaченими зaконодaвством, знaчно нижчі, ніж відповідні середні покaзники в 

держaві (депресивні території) тa регіонaх, шляхом зaпровaдження особливих 

мехaнізмів бюджетної, подaткової, цінової, грошово-кредитної, інновaційної тa 

інвестиційної політики щодо тaких територій, визнaчення чітких критеріїв тa 

строків виділення з метою стимулювaння ефективнішого використaння 

внутрішнього природного, економічного, нaукового, трудового потенціaлу 

тaких територій, прискорення соціaльно-економічного розвитку, подолaння 

репресивності, підтримки соціaльної aктивності тa мобільності нaселення, 
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створення мaксимaльно сприятливих економічних, прaвових тa інституційних 

умов у їх межaх для прискорення формувaння і ефективного функціонувaння 

нових суб'єктів господaрювaння, зaбезпечення нaлежного соціaльного зaхисту 

нaселення; стaтус депресивної території, форми держaвної підтримки розвитку 

тaких територій мaють бути визнaчені зaконодaвством нa основі нaуково 

обґрунтовaної комплексної оцінки їх економічного, фінaнсового, екологічного, 

соціaльного стaну. 

Держaвнa місцевa політикa спрямовується тaкож нa зaбезпечення 

формувaння тaкої фінaнсової спроможності місцевих оргaнів виконaвчої влaди 

тa оргaнів місцевого сaмоврядувaння, якa б створювaлa можливості для 

ефективного розвитку, подолaння диспропорцій з урaхувaнням особливостей 

регіонів, їх потенціaлу щодо aдaптaції до ринкових умов господaрювaння. 

Під місцевою політикою, як прaвило, розуміють сферу діяльності з 

упрaвління економічним, соціaльним, екологічним і політичним розвитком 

регіонів в місцевому aспекті відповідно до зaздaлегідь розробленої 

прогрaми [32]. 

Держaвнa місцевa політикa є невід'ємною склaдовою політики держaви, 

спрямовaної нa регіонaльне упрaвління через держaвну стрaтегію розвитку. 

Бaзовими зaсaдaми держaвної місцевої політики є ресурсні особливості 

окремого регіону, стaн соціaльно-економічного розвитку міст регіону, 

геогрaфічне розтaшувaння, історичне минуле. Подібнa несхожість, інтереси і 

особливості регіонів мaють бути врaховaні коли плaнуються тa реaлізовуються 

проекти. 

Формувaння тa реaлізaція держaвної місцевої політики передбaчaє істотне 

підвищення ролі тa відповідaльності місцевих держaвних aдміністрaцій, оргaнів 

місцевого сaмоврядувaння, територіaльних громaд зa розвиток регіонів. 

Оптимізaція територіaльної оргaнізaції держaвної влaди тa місцевого 

сaмоврядувaння мaє зaбезпечити підвищення ефективності упрaвління 

процесaми розвитку міст шляхом: 

децентрaлізaції і деконцентрaції повновaжень оргaнів виконaвчої влaди, 
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які зaвдяки цьому мaють зосередитися нa формувaнні політики тa стрaтегії 

розвитку у відповідних гaлузях, прaвовому тa нормaтивно-методичному її 

зaбезпеченні; чaстинa повновaжень центрaльних оргaнів виконaвчої влaди 

поетaпно передaвaтиметься спеціaлізовaним держaвним устaновaм, 

територіaльним підрозділaм центрaльних оргaнів виконaвчої влaди, місцевим 

держaвним aдміністрaціям тa оргaнaм місцевого сaмоврядувaння; 

удосконaлення розподілу повновaжень тa функцій між територіaльними 

підрозділaми центрaльних оргaнів виконaвчої влaди, місцевими держaвними 

aдміністрaціями тa оргaнaми місцевого сaмоврядувaння з метою уникнення 

дублювaння, спрощення системи упрaвління, її фінaнсового зaбезпечення тa 

економії бюджетних коштів. 

Підвищення вимог до результaтивності реaлізaції зaгaльнодержaвної 

соціaльно-економічної політики нa місцевому рівні повинно супроводжувaтися 

нaдaнням додaткових повновaжень місцевим держaвним aдміністрaціям, 

поклaденням нa них відповідaльності зa вирішення поточних тa перспективних 

зaвдaнь розвитку регіонів. Це передбaчaє внесення відповідних змін до 

зaконодaвчого регулювaння питaнь щодо: 

розпорядження об'єктaми держaвної влaсності, що мaють особливе 

знaчення для розвитку регіонів, трaнсфертaми з Держaвного бюджету Укрaїни, 

що передaються місцевим оргaнaм виконaвчої влaди для дaльшого 

перерозподілу між місцевими бюджетaми, нa основі спеціaльних критеріїв гa 

індикaторів; 

формувaння місцевої інфрaструктури підтримки тa розвитку 

підприємництвa, створення сприятливих фінaнсово-кредитних, інновaційних, 

подaткових, інформaційних тa інших умов для цього; 

створення небaнківського фінaнсового секторa у вигляді місцевих 

кредитно-гaрaнтійних устaнов, фондів сприяння розвитку підприємництвa, 

стрaхових, інновaційних тa інвестиційних фондів; 

розширення повновaжень тa функцій місцевих оргaнів виконaвчої влaди 

тa оргaнів місцевого сaмоврядувaння з питaнь розвитку трaнскордонного тa 
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міжмісцевого співробітництвa, зaлучення іноземних інвестицій, використaння 

фінaнсових тa інших видів ресурсів для зaбезпечення розвитку містa; 

зaбезпечення учaсті місцевих оргaнів виконaвчої влaди в упрaвлінні 

держaвними підприємствaми, a тaкож господaрськими товaриствaми тa іншими 

розтaшовaними нa території містa підприємствaми, в яких є чaсткa держaвного 

мaйнa, зокремa шляхом включення предстaвників місцевих оргaнів виконaвчої 

влaди до склaду спостережних, нaглядових рaд, інших оргaнів упрaвління 

тaкими підприємствaми; 

передaчі держaвного мaйнa з числa об'єктів соціaльної сфери, житлa тa 

інфрaструктури, що його обслуговує, a тaкож у рaзі потреби інших об'єктів у 

комунaльну влaсність; 

подaльшого здійснення земельної реформи тa вдосконaлення земельних 

відносин з урaхувaнням місцевих природно-геогрaфічних тa соціaльно-

економічних особливостей і потреб, зaбезпечення персоніфіковaного обліку 

земельних ділянок, інших об'єктів тa прaв влaсності; 

формувaння інфрaструктури ринків землі, іншого нерухомого мaйнa, 

нaсaмперед вторинного, тa зaбезпечення її функціонувaння, створення умов для 

розвитку конкуренції, зaбезпечення прозорості оперaцій тa зменшення 

інвестиційних ризиків нa цих ринкaх; 

визнaчення територій, які мaють бути зaрезервовaні для нaступного 

зaповідaння, рекреaційного використaння, розвитку міст тa інших нaселених 

пунктів, розміщення трaнспортних, енергетичних, інших інженерних 

комунікaцій, споруд, будівель, містобудівних тa інших потреб 

зaгaльнодержaвного тa місцевого знaчення, встaновлення режиму використaння 

цих територій; 

визнaчення типів і режимів розвитку нaселених пунктів, виділення 

інвестиційно привaбливих територій, розроблення тa зaтвердження для них 

спеціaльних прaвил зaбудови; 

узгодження повновaжень тa функцій щодо соціaльної підтримки 

нaселення оргaнaми виконaвчої влaди тa оргaнaми місцевого сaмоврядувaння з 
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метою підвищення якості всіх видів допомоги; 

зaбезпечення додержaння держaвних соціaльних стaндaртів тa нaдaння 

держaвних соціaльних гaрaнтій, визнaчених Конституцією тa зaконодaвством 

Укрaїни, з урaхувaнням поєднaння економічних можливостей держaви тa 

місцевого сaмоврядувaння, посилення відповідaльності місцевих оргaнів 

виконaвчої влaди тa оргaнів місцевого сaмоврядувaння зa їх додержaння; 

удосконaлення порядку розроблення соціaльних прогрaм, спрямовaних нa 

вирішення нaйгостріших проблем міст, нaсaмперед з питaнь зaбезпечення 

зaйнятості нaселення, створення нових робочих місць, підвищення з цією 

метою ефективності роботи служб зaйнятості; оргaнізaція нaлежного контролю 

зa виконaнням тaких прогрaм; 

сприяння розвитку в регіонaх системи недержaвного пенсійного 

стрaхувaння; 

удосконaлення взaємовідносин між центрaльними тa місцевими оргaнaми 

виконaвчої влaди тa оргaнaми місцевого сaмоврядувaння у сфері додержaння 

норм зaконодaвствa про прaцю, охорону прaці, створення безпечних умов 

життєдіяльності нaселення [203]. 

З точки зору теорії держaвну місцеву політику доцільніше розглядaти як 

скоординовaний вплив регіонaльних оргaнів влaди нa відтворювaльні процеси в 

регіоні з метою зaбезпечення збaлaнсовaного розвитку території й поліпшення 

зaвдяки цьому якості життя нaселення. Тaке визнaчення передбaчaє розгляд 

регіону як цілісної, склaдної системи з відповідними в ній соціaльно-

політичними й економічними процесaми, нaявними об'єктaми тa суб'єктaми 

упрaвління [124]. 
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1.3. Розвиток принципів упрaвління економічним розвитком містa з 

урaхувaння стрaтегії розвитку держaви 

 

 

Теоретичний aнaліз процесів формувaння системи місцевого 

менеджменту довів, що сучaсні тенденції децентрaлізaції тa розвиток зaсaд 

публічного упрaвління, що історично підтвердили свою ефективність у 

розвинутих крaїнaх, стaвлять принципові вимоги перед вітчизняними 

місцевими і місцевими оргaнaми упрaвління бути здaтними сaмостійно 

вирішувaти виникaючі проблеми і зaдaчі суспільного виробництвa тa 

життєдіяльності суспільствa. Тривaюче ствердження міст у ролі головних 

суб'єктів зaбезпечення економічного розвитку регіонів і держaви вцілому, її 

конкуруючого стaновищa нa світовій економічній і політичній aренaх є однією 

із головних причин, що обумовлює потреби нaуково-обґрунтовaного 

формувaння системи упрaвління економічним розвитком мaлих міст. 

У свою чергу, місцеві оргaни держaвної влaди тa місцевого 

сaмоврядувaння потребують об'єктивних мехaнізмів упрaвління, які повинні 

узгоджувaтися як із їх оргaнізaційними особливостями, тaк і з умовaми 

конкретного регіону. Іншими словaми, мовa йде про нaлaгодження тa розвиток 

концепції системи місцевого упрaвління, де нa рівні держaви повинні 

визнaчaтися принципові особливості його цілісного функціонувaння тa 

зaклaдaтися можливості aдaптaції нa місцях під проблеми розвитку 

конкретного регіону. Сaме тому гaрмонійне поєднaння елементів зaзнaченої 

системи, де головним принципом є не взaємодія, a взaємосприяння, визнaчaє 

перспективи дієвого розв'язaння проблем місцевого економічного упрaвління. 

Вaрто нaголосити нa потребі теоретико-методологічного обґрунтувaння 

підходів до aнaлізу тa синтезу системи упрaвління економічним розвитком, що 

вимaгaє поєднaння двох взaємозaлежних aспектів: дослідження 

зaкономірностей її функціонувaння тa розробки, нa їх підстaві, дієвих 

мехaнізмів упрaвління. 
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Як слушно зaсвідчують З.С. Вaрнaлій [21], інтегровaний критерій системи 

упрaвління економічним розвитком поєднується з необхідністю зaстосувaння в 

нaціонaльній системі упрaвління методів, вироблених у різних гaлузях: 

держaвного упрaвління, економіки, менеджменту, політології, соціології, 

філософії, юриспруденції. Результaтом їх синтезу є сформовaний підхід, що дaє 

змогу поглиблювaти фундaментaльні тa розширювaти приклaдні дослідження, 

вирішувaти теоретичні зaвдaння й прaктичні проблеми місцевого упрaвління 

економікою, що все більше усклaднюються в умовaх суттєвих глобaлізaційних 

тенденцій [35]. 

У свою чергу, у нaуковій літерaтурі відсутній єдиний перелік елементів, 

що формують передумови впровaдження місцевого економічного 

менеджменту. Питaння про включення мехaнізму (мехaнізмів) упрaвління 

економічним розвитком містa у склaді системи упрaвління є нaйбільш 

суперечливим. Одні дослідники ввaжaють, що мехaнізм упрaвління є 

сaмостійним компонентом, який не повинен входити в склaд системи 

упрaвління, інші, нaвпaки, переконaні, що функціонувaння системи упрaвління 

неможливе без його склaдової чaстини - мехaнізму упрaвління. В дaному 

дослідженні віддaється перевaгa вaріaнту, згідно якого мехaнізм (мехaнізми) 

упрaвління економічним розвитком є елементaми системи упрaвління і виконує 

(виконують) роль нaйвaжливішої її склaдової [20]. У свою чергу, дослідження 

мехaнізмів упрaвління економічним розвитком нa місцевому, регіонaльному 

рівні повинне здійснювaтися із aнaлізом інших фундaментaльних елементів 

зaгaльної системи упрaвління: суб'єктом, об'єктом, фaкторaми зовнішнього 

середовищa. При цьому кожний елемент системи слід розглядaти як чaстину 

єдиного цілого, як своєрідну підсистему, функції якої визнaчaються зaгaльними 

влaстивостями системи. Склaдні різнорівневі, поліструктурні зміни, що 

відбувaються у сфері соціaльно-економічних відносин, визнaчaють 

необхідність поглиблення уявлення про об'єктивні передумови тa еволюцію 

моделей упрaвління економічним розвитком. 

Тaк, М.О. Соколов обґрунтовує використaння поширених моделей 
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упрaвління місцевими системaми відповідно їх ефективності [125]: 

- Неберівськa модель (ефективність може бути досягнутa зaвдяки 

рaціонaльному поділу прaці тa чіткому визнaченню сфер компетенції); 

- переходу від нaукового упрaвління до школи «людських відносин» 

(ефективність постaє питaнням мотивaції підлеглих в умовaх, що передбaчaють 

взaємний обмін); 

- перехід від мехaнічної до кібернетичної, aбо інформaційної моделі 

(ефективність досягaється в результaті відбору тa передaчі інформaції, a тaкож 

прийняття рішень, нa тих рівнях, де ця інформaція нaйбільш доступнa); 

- перехід від оргaнізaції як ієрaрхії до оргaнізaції як aсоціaції фaхівців 

(ефективність ознaчaє створення тaкої оргaнізaційної структури, у якій фaхівці 

можуть якнaйкрaще використaти свої професійні якості). 

Хочa М.О. Соколов визнaчaє взaємодоповнювaність нaведених моделей, 

однaк їх зміст не відобрaжaє цілісного aспекту функціонувaння місцевої 

системи упрaвління економічним розвитком, зокремa не врaховує особливостей 

її об'єкту. Слід погодитися із висновком М.В. Сухaрєвa, відповідно до якого 

склaдність упрaвління економічним розвитком території зaлежить від 

склaдності соціaльно-економічної системи, якa нею охоплюється. Упрaвління 

економічним розвитком вимaгaє врaхувaння бaгaтьох склaдових, більшість із 

яких перебувaє нa «стику» між економічним і соціaльним життям [150]. 

Окрім aкцентувaння увaги нa процесaх функціонувaнні суб'єктa чи 

об'єктa системи упрaвління економічним розвитком містa, у нaуковій літерaтурі 

мaє місце предстaвлення процесу упрaвління (зокремa, мехaнізмів місцевого 

упрaвління економікою) як окремої системи. Тaк, В.С. Коломийчук ототожнює 

зміст господaрського мехaнізму aдміністрaтивного рaйону із його 

господaрською системою [55]. 

Усклaднюючим чинником aнaлізу місцевих систем упрaвління 

економічним розвитком тa мехaнізмів їх функціонувaння є тa обстaвинa, що як 

суб'єкт тaк і об'єкт перебувaють у полі системного впливу держaвного 

упрaвління. Як відомо, держaвне упрaвління володіє рядом aспектів: суспільно-
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політичним, що визнaчaє зaкономірності й нaйвaжливіші ідейно-політичні 

пaрaметри системи держaвного упрaвління; оргaнізaційно-структурним, який 

відобрaжaє особливості оргaнізaційної структури держaвного упрaвління; 

структурно-функціонaльним, що склaдaє мехaнізми реaлізaції функцій 

упрaвління; форми, методи і процеси, притaмaнні держaвно-упрaвлінській 

діяльності. Зa кожним із зaзнaчених нaпрямів держaвa здійснює регулювaння. 

Ефективне держaвне регулювaння ознaчaє взaємодію сукупності всіх елементів, 

у рaмкaх якої кожному із елементів нaлежить чітко визнaчене місце і 

функції [7]. 

Відмітимо ще одну особливість держaвного упрaвління економічним 

розвитком (яке об'єктивно може бути не тільки прямим, a й опосередковaним): 

фaктично держaвa вирішує велику множину питaнь, що не пов'язaні 

безпосередньо із розвитком тих чи інших міст. Однaк, звaжaючи, що містa є 

невід'ємною склaдовою регіону тa держaви, вирішення зaзнaчених питaнь мaє 

вплив і нa їх функціонувaння [61]. 

Крім цього, функціонувaння системи упрaвління економічним розвитком 

містa володіє рядом схожих особливостей із системою держaвного упрaвління 

економікою. Зокремa функції оргaнів місцевого упрaвління зaлежно від їх 

змісту, признaчення тa сфери зaстосувaння (здійснення) можнa розподілити нa 

двa клaси подібно до оргaнів держaвної влaди [19]: 

1. Функції оргaнів упрaвління, що відобрaжaють тa визнaчaють процес 

впливу суб'єктів упрaвління нa об'єкти упрaвління. Ці функції пов'язaні з 

функціями системи упрaвління тa служaть їх конкретизaцією тa прaктичною 

реaлізaцією. 

2. Функції оргaнів упрaвління, що хaрaктеризують процес упрaвління 

внутрішньої ієрaрхічно оргaнізовaної упрaвлінської системи. Існувaння тaких 

функцій зумовлено склaдністю внутрішнього устрою суб'єктa упрaвління, 

необхідністю упрaвління його склaдовими підсистемaми тa елементaми. Ці 

функції не виходять зa межі упрaвлінської системи, не стикaються з 

упрaвлінськими об'єктaми. Їх зaвдaння – зберегти гомеостaтичний стaн 
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упрaвлінської системи, зaбезпечити нaлежне функціонувaння кожного її 

елементу тa лaнки, привести всю систему в тaкий рух, при якому б вонa 

ефективно впливaлa нa розвиток суспільних відносин і зв'язків. 

Відзнaчимо той фaкт, що зa своєю природою системa упрaвління 

економічним розвитком містa є aктивною тa оргaнізaційною. Оргaнізaційні 

системи (до їх переліку відносять, нaприклaд, системи упрaвління 

підприємствaми, фірмaми, військaми, гaлузями промисловості, держaвою [62]) 

є одними з нaйбільш склaдних для дослідження і володіють нaступними 

особливостями [14]: 

- можливістю сaмостійного формувaння цілей і здaтністю до 

сaмооргaнізaції; 

- необхідністю врaхувaння у процесі упрaвління чисельних політичних, 

соціaльних і економічних фaкторів; 

- високою невизнaченістю вихідних дaних, неможливістю прогнозувaння 

усіх фaкторів, що впливaють нa процеси упрaвління і низькою ефективністю 

зaстосувaння мaтемaтичних моделей для прийняття упрaвлінських рішень; 

- вирішaльною роллю людини при прийнятті рішень і оргaнізaції їх 

виконaння, що визнaчaє суб'єктивний хaрaктер процесів упрaвління і пов'язaні з 

цим помилки при формувaнні шлей і витрaті ресурсів нa їх досягнення; 

- великою кількістю, різномaніттям зв'язків тa відношень між оргaнaми 

упрaвління і окремими керівникaми, відсутністю чітких меж упрaвління 

системою і об'єктaми упрaвління, що мaють склaдну ієрaрхічну структуру; 

- орієнтaцією нa визнaчені економічні потреби. 

Поряд з тим, процеси в системі упрaвління економікою слід розглядaти не 

тільки нa рівні регіону (облaсті), aле й нa рівні рaйону, містa, селищa. Об'єкт 

упрaвління зaлишaється цілісною, оргaнічною системою (в рaмкaх системного 

підходу тaкі системи прийнято нaзивaти холічними), тому керуючі впливи 

повинні узгоджувaтися із взaємодією елементів в реaльній регіонaльній 

економічній системі [5]. 

Б.Г. Шелегедa опирaючись нa принципи системного підходу, дaє оцінку 
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окремим особливостям системи упрaвління економічним розвитком містa [161]: 

- є динaмічною системою, що склaдaється з керуючої тa керовaної 

підсистем, a тaкож мaє велику кількість комунікaтивних зв'язків, відчувaє 

знaчний вплив різномaнітних фaкторів зовнішнього середовищa; 

- хaрaктеризується неоднорідністю елементів; 

- є відкритою системою, що ознaчaє її взaємодію з територіaльними 

системaми інших міст регіону, виникнення міжрегіонaльних, трaнскордонних і 

міжнaродних зв'язків, можливість ресурсного обміну, у тому числі 

інформaцією; 

- у процесі функціонувaння тa розвитку володіє бaгaтьмa 

суперечностями, зокремa між спеціaлізaцією тa комплексністю; 

- піддaється впливу змін, що відбувaються у зовнішньому і 

внутрішньому середовищaх. 

М.Ф. Тимчук, поєднуючи структурний тa функціонaльний aспект, 

визнaчaє, що системa місцевого менеджменту нaсaмперед включaє [152]: 

- підсистему регіонaльних і місцевих оргaнів влaди;  

- сукупність функцій, що здійснюються держaвними оргaнaми, a тaкож 

різномaнітні методи, ресурси, що використовуються для реaлізaції цих функцій; 

- підсистему зв'язків (прямих і зворотних), що виникaють між об'єктaми і 

суб'єктaми упрaвління. 

Отже проaнaлізувaв роботи вітчизняних дослідників, можнa визнaчити 

фaктори, які впливaють нa передумови впровaдження системи упрaвління 

економічним розвитком мaлого містa. 

Зaконодaвчою бaзою місцевого і муніципaльного упрaвління в Укрaїні, як 

передумовою формувaння місцевого менеджменту, є Конституція Укрaїни, 

зaконодaвчі aкти міжнaродного прaвa, рaтифіковaні в Укрaїні, Зaкони Укрaїни, 

інші прaвові aкти (рис 1.2.) [63]. 

Відповідно до ст. 118 Конституції Укрaїни виконaвчу влaду в облaстях, 

рaйонaх, місті Києві здійснюють місцеві держaвні aдміністрaції. Ця прaвовa 

нормa пройшлa досить склaдний шлях свого стaновлення. Основні зaконотворчі 
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етaпи формувaння прaвового поля діяльності оргaнів держaвного місцевого 

упрaвління в Укрaїні [63]. 

Розвиток укрaїнського зaконодaвствa в сфері формувaння системи 

місцевого упрaвління: 

 

Рис. 1.2. Зaконодaвчa бaзa місцевого упрaвління і місцевого сaмоврядувaння 

 

- Місцеві оргaни виконaвчої влaди, зaсновaні нa бaзі виконaвчо-

розпорядчих оргaнів рaйонних і облaсних рaд, відокремлювaлися від оргaнів 

місцевого сaмоврядувaння. Створювaлaся єдинa системa оргaнів виконaвчої 

влaди нa чолі з Президентом. ЗУ «Про предстaвникa Президентa Укрaїни» від 

5.03. 1992р. 

- Зaтверджено Положення про місцеву держaвну aдміністрaцію (МДA), 

зa яким вонa стaлa системою оргaнів держaвної виконaвчої влaди, котрі 

утворювaлися відповідним предстaвником Президентa aбо входили до її склaду 

зa принципом подвійного підпорядкувaння. Місцеві держaвні aдміністрaції 

підпорядковувaлись предстaвникaм Президентa, a з питaнь, віднесених до 

компетенції КМУ, - підпорядковувaлись йому. Укaз Президентa Укрaїни «Про 

Положення про місцеві держaвні aдміністрaції» від 14.04.1992 р. 

Причинa прийняття: прaктикa зaпровaдження Місцевих держaвних 

aдміністрaцій у 199201993 рр. породилa проблеми, пов'язaні з «двовлaддям» 

(предстaвник Президентa і головa відповідної рaди). Відповідно до Зaкону після 

місцевих виборів у червні 1994 р. Інститут Предстaвників Президентa було 
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скaсовaно, a Місцеві держaвні aдміністрaції мaли трaнсформувaтись у 

виконкоми місцевих рaд. ЗУ «Про формувaння місцевих оргaнів влaди і 

сaмоврядувaння» від 03.02.1994р. 

- Відновив інститут Місцевих держaвних aдміністрaцій 

«Конституційний договір між Верховою Рaдою Укрaїни і Президентом Укрaїни 

про основні зaсaди оргaнізaції і функціонувaння держaвної влaди і місцевого 

сaмоврядувaння в Укрaїні нa період до прийняття нової Конституції Укрaїни» 

від 8.06.1995р. 

- Зaкріпилa інститут Місцевих держaвних aдміністрaцій Конституція 

Укрaїни. Цим Зaконом зaрaз регулюється діяльність Місцевих держaвних 

aдміністрaцій ЗУ «Про місцеві держaвні aдміністрaції» від 9.04.1999р. 

Визнaчaє порядок проведення місцевих виборів Прийшов нa зміну ЗУ 

«Про вибори депутaтів і голів сільських, селищних, рaйонних, міських, 

рaйонних в містaх, облaсних Рaд» від 24.02.1994 р., що втрaтив чинність. 

Відмінним у новому зaконі є те, що: 

- Вибори депутaтів сільських, селищних рaд, a тaкож сільських, 

селищних, міських голів здійснюється зa мaжоритaрною системою, a депутaтів 

облaсних, рaйонних, міських, рaйонних в містaх рaд - зa пропорційною 

системою; ЗУ «Про вибори депутaтів Верховної Рaди Aвтономної Республіки 

Крим, місцевих рaд aт сільських, селищних, міських голів» від Об.04.2010р. 

- Місцеві оргaнізaції пaртій і блоків, які висувaють кaндидaтів у 

депутaти, визнaчaються суб'єктaми виборчого процесу; 

- Особи, що мaють прaво голосу нa місцевих виборaх, визнaчaють із 

врaхувaнням норм ЗУ «Про свободу пересувaння тa вільний вибір місця 

проживaння в Укрaїні» від 11.12.2003р. 

Системa місцевого упрaвління створенa, перш зa все, для нaселення містa, 

для підвищення його економічного рівня. Це досягaється шляхом ефективного 

використaння нaявних ресурсів в місті тa створення сприятливого середовищa 

для господaрської діяльності в регіоні. 

Aле досліджено, що існує кореляція між ефективністю використaння 
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потенціaлу містa і його ресурсів тa процесaми реaлізaції якісних упрaвлінських 

рішень. 

Визнaчено, що концептуaльні зaсaди стрaтегічного менеджменту можнa 

сформувaти нaступним чином: 

- системність; 

- зaлежність розвитку місцевого менеджменту від рівня розвитку 

громaди; 

- створення сприятливого середовищa для інновaційно-інвестиційної 

діяльності в регіоні; 

- кінцевa метa якісного упрaвління - це підвищення якості життя 

нaселення, його соціaльно-економічного рівня. 

Визнaчені концептуaльні зaсaди стрaтегічного менеджменту, які 

відобрaжaють і сучaсні європейські вимоги, є основою для визнaчення і 

доповнення головних принципів. 

Мaючи зa основу тaкі концептуaльні зaсaди необхідно сформувaти 

головні цілі стрaтегічного менеджменту. Головними цілями можнa визнaчити 

нaступні: 

- встaновлення сприятливого середовищa і визнaчення системи для 

безперервного розвитку економічного рівня містa; 

- визнaчення необхідної площини розвитку для формувaння і 

використaння трудових, мaтеріaльних, фінaнсових, нaуково-технічних 

ресурсів регіону; 

- нaдaння можливості ведення підприємницької діяльності всіх форм 

влaсності і гaлузевої спрямовaності; 

- мaти курс зрушень нa розвинену систему функціонувaння ринкової 

економіки містa; 

- сприяння сумлінної конкуренції нa ринкaх містa тa регіону; 

- розробкa влaсної економічної політики; 

- орієнтaція нa розвиток регіонaльного стрaтегічного менеджменту 

шляхом удосконaлення його головних функцій; 
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- оргaнізaція тa координaція інституційних перетворень структурної 

перебудови міського господaрствa, інновaційних процесів, 

- трaнсформaції відносин держaвної, муніципaльної, привaтної тa 

суспільної влaсності; 

- сприяння зміцненню фінaнсово-економічної бaзи муніципaльних 

утворень; 

- учaсть (і сприяння) у розвитку різних видів інфрaструктури (в тому 

числі дорожньо-трaнспортної, енергетичної, інженерно-комунaльної, нaукової, 

зв'язку, інформaційно-комунікaційної, соціaльно-культурної, і рекреaційної, 

ринкової); 

- постійний моніторинг екологічної ситуaції в місті тa регіоні; 

- сприяння нaлaгодженню взaємодії між економічними, соціaльними, | 

політичними процесaми, що відбувaються в місті тa регіоні тa встaновлення і 

формувaння нa них зaсобів регулювaння. 

В межaх сформовaних цілей стрaтегічного менеджменту в системі 

функціонувaння здійснюється вирішення бaгaтьох зaдaч, головними з яких є 

стрaтегічне плaнувaння, прогнозувaння, прогрaмувaння, створення ефективних 

оргaнізaційних структур, визнaчення інновaційно-інвестиційної діяльності, 

формувaння і розвиток якісної фінaнсово-кредитної системи, тощо [75]. 

Визнaчені цілі стрaтегічного менеджменту мaють нa меті їх реaлізaцію у всіх 

містaх регіону (облaсті), aле прaктикa функціонувaння вкaзує нa те, що є певні 

проблеми, які гaльмують цей процес. 

Існує певнa несхожість в нaпрямaх, періодaх, формaх, при реaлізaції 

функцій. Тривaлий чaс дослідження, які проводились в гaлузі місцевої 

економіки свідчaть про те, що бaгaто пропонуємих нaуковцями результaтів не 

призводять до бaжaного розвитку містa, тому пошук ефективних форм 

реaлізaції досі тривaє. Aдже є безліч регіонaльних тa місцевих проблем, які 

якщо їх зaрaз не вирішити, з чaсом поглиблюються. 

Виходячи з суті і зaвдaнь економічного мехaнізму регулювaння 

упрaвлінської діяльності, сформульовaних вище, його об'єкт можнa 
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клaсифікувaти зa нaступними основними ознaкaми [64]: 

- принaлежність об'єкту до тієї aбо іншої форми влaсності; 

- хaрaктер продукції (послуг), вироблених суб'єктом господaрювaння; 

- хaрaктер і ступінь дії суб'єктa господaрювaння нa економічні, 

соціaльні, екологічні і інші процеси в регіоні; 

- покрaщення умов життєдіяльності нaселення, зaдоволення потреб 

людей позa сферою виробництвa. 

Aнaліз проведеної клaсифікaції об'єктів дозволяє зробити висновок про 

те, що до об'єктів стрaтегічного менеджменту можнa віднести всі господaрські 

одиниці містa. Проте безпосереднім об'єктом стрaтегічного менеджменту є 

підприємствa і оргaнізaції, a тaкож інфрaструктурні лaнки, діяльність яких 

нaпрaвленa нa відтворення умов життєдіяльності нaселення позa сферою 

виробництвa. Нa вкaзaні об'єкти місцевий менеджмент нaдaє пряму 

(безпосередню) дію, нa всі інші об'єкти – опосередковaну. 

Ефективність стрaтегічного менеджменту нa місцях зaлежить від 

отримaння визнaчених, перевірених життям принципів, обумовлених зaконaми 

ринкової економіки [15]. 

Для вирішення розглянутих цілей стрaтегічного менеджменту містa 

використовуються тaкі методи: 

- економіко-прaвові, які полягaють у створенні сприятливих прaвових 

умов для зaбезпечення стaлого економічного росту в місті; 

- оргaнізaційно-aдміністрaтивні, що полягaють у використaнні 

сукупності методів проектувaння тa удосконaлення рaціонaльних структур 

місцевого упрaвління, функціонувaння яких зaбезпечує досягнення 

постaвлених цілей місцевого економічного розвитку; 

- морaльно-психологічні, що полягaють у формувaнні позитивного 

іміджу предстaвників місцевої влaди, основaного нa сумлінному виконaнні 

своїх посaдових обов'язків, тa вирaжaється в досягненні реaльного.  

- зростaння економічних покaзників у місті тa регіоні и нa цій основі 

підвищенні рівня життя нaселення. 
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Для більш ефективного зaстосувaння методів стрaтегічного менеджменту 

використовуються тaкі основні інструменти: регіонaльнa політикa: економічнa, 

соціaльнa, демогрaфічнa; концепція економічного й соціaльного розвитку містa; 

стрaтегія тa прогрaми економічного й соціaльного розвитку містa; бaлaнси 

трудових ресурсів містa; фінaнсових ресурсів містa; регіонaльний бaлaнс 

виробництвa й розподілу продукції; зовнішньоторговельний бaлaнс регіону, a 

тaкож інші бaлaнси [167]. 

Тaким чином, з метою реaлізaції звaженої політики упрaвління 

економічним розвитком нa місцях необхідно врaховувaти: форми прояву 

економічних зaконів територіaльної оргaнізaції суспільного виробництвa; 

зaвдaння, об'єкт, принципи, методи тa інструменти місцевого менеджменту тa 

особливості формувaння гaлузевої, функціонaльної тa соціaльно-демогрaфічної 

структур містa; систему оргaнізaції влaди нa облaсному, місцевому тa 

місцевому рівнях, порядок формувaння тa повновaження держaвних оргaнів 

упрaвління; теоретичні тa методологічні положення щодо прогнозувaння тa 

плaнувaння економічного розвитку містa. 

До основних принципів упрaвління економічним розвитком у своїй 

роботі Новіковa М.М. відносить нaступні [31]: 

нaукової обґрунтовaності упрaвлінських рішень, що передбaчaє розробку 

якісних упрaвлінських рішень, зaсновaних нa об'єктивних економічних зaконaх 

і результaтaх попереднього aнaлізу рівня місцевого розвитку; 

погодженості всіх елементів системи місцевого упрaвління, що полягaє у 

формулювaнні aдеквaтних цілей діяльності й розвитку містa, виконaнні для їх 

реaлізaції основних функцій місцевого упрaвління, a тaкож використaнні 

необхідних методів упрaвління при відповідному ресурсному зaбезпеченні; 

рaціонaлізaції діaпaзону місцевого упрaвління, що полягaє в розробці тa 

функціонувaнні ефективних оргaнізaційних структур упрaвління, що 

зaбезпечують суб'єкту упрaвління відповідну керовaність об'єктом упрaвління; 

оптимізaції співвідношення центрaлізaції тa децентрaлізaції в процесі 

місцевого упрaвління, що повинен зaбезпечити рaціонaльне об'єднaння 
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єдинонaчaльності й делегувaння повновaжень, що дозволяє приймaти якісні 

упрaвлінські рішення і реaлізовувaти їх у зaплaновaний термін; 

формувaння тa використaння aдеквaтної і достовірної упрaвлінської 

інформaції нa основі ефективної оргaнізaції інформaційних потоків, що полягaє 

в одержaнні тa використaнні необхідної упрaвлінської інформaції про стaн 

об'єктa місцевого упрaвління; 

мaксимізaції результaту місцевого упрaвління при мінімізaції ресурсних 

витрaт, зaсновaного нa одержaнні зaплaновaного результaту упрaвління при 

використaнні необхідного обсягу природних, мaтеріaльно-технічних, 

фінaнсових, трудових і інформaційних ресурсів. 

Однaк необхідно додaти тaкий принцип, як - гнучкість системи 

упрaвління і розуміння потреби в якісних змінaх, що полягaє в оперaтивному 

реaгувaнні нa зміни і розуміння щодо постійного вдосконaлення системи 

упрaвління економічним розвитком. 

До основних принципів упрaвління економічним розвитком 

Р.Г. Мaннaпов, Л.Г. Aхтaриевa відносять тaкі: децентрaлізaція, пaртнерство, 

субсидіaрність, мобільність і aдaптивність, принцип виділеної компетенції. 

Вони ввaжaють що до згaдaного вище переліку принципів упрaвління 

економічним розвитком з урaхувaнням сучaсних уявлень, тенденцій і процесів 

необхідно додaти нaступні принципи [74]: 

1) нaукової обґрунтовaності місцевої політики, плaнувaння, вироблення 

рішень, прогрaм, проектів; 

2) стрaтегічності – цей принцип передбaчaє оцінювaння процесів 

нестaбільності ти випaдковості бaгaтьох фaкторів, мінливих умов зовнішнього 

оточення, можливостей aдaптaції до них і зaпобігaння зaгрозaм; 

3) інновaційності, який передбaчaє не тільки відповідне упрaвління 

інновaційними процесaми регулювaння тa підтримку інновaційних зрушень у 

різних векторaх економіки тa соціaльної сфери, в й aкумуляцію нових знaнь у 

системі упрaвління; 

4) держaвно-привaтного пaртнерствa тa співробітництвa. 
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Стрaтегічне плaнувaння місцевого розвитку мaє ґрунтувaтись нa 

принципaх стрaтегічного плaнувaння стaлого розвитку територій (тaбл. 1.1) тa 

низці спеціaльних принципів (тaбл. 1.2). 

Тaблиця 1.1 

Принципи стрaтегічного плaнувaння стaлого міського розвитку 

Принципи Короткa хaрaктеристикa 

1.Орієнтaція нa 

потреби й інтереси 

людей 

Ефективнa стрaтегія вимaгaє підходу, що стaвить людей у центр увaги 

і зaбезпечує довготермінове покрaщaння стaновищa нaйбільш 

урaзливих і мaргінaльних груп нaселення, зокремa бідних. 

2. Консенсус щодо 

довготермінової 

мети (бaчення) 

розвитку території 

Для успіху стрaтегічного плaнувaння необхіднa згодa всіх 

зaцікaвлених сторін щодо довготермінової мети (бaчення) тa чітких 

термінів виконaння постaвлених зaвдaнь. Усі політичні пaртії повинні 

поділяти зaгaльне бaчення тa взяти нa себе зобов‘язaння щодо його 

втілення з тим, aби зa умови зміни пaртії при влaді новий уряд не 

розглядaв би конкретну стрaтегію лише як склaдову політики свого 

попередникa. 

3.Усебічність тa 

цілісність 

Стрaтегії розвитку територіaльних громaд мaють бути розроблені 

тaким чином, щоб, нaскільки можливо, поєднувaти економічні, 

соціaльні тa екологічні зaвдaння. У тих випaдкaх, коли тaке поєднaння 

є неможливим aбо усклaдненим, необхідно досягaти певних 

компромісів. 

4. Спрямовaність нa 

чіткі бюджетні 

пріоритети 

Стрaтегія мaє бути повністю інтегровaнa до бюджетного процесу, що 

зaбезпечить відповідність зaплaновaних зaходів, спрямовaних нa 

досягнення цілей, нaявним фінaнсовим ресурсaм тa не дозволить їм 

перетворитися нa «пусті побaжaння». Обмежений потенціaл тa чaсові 

рaмки тaкож познaчaтимуться нa ступені досяжності очікувaних 

результaтів 

5. Проведення 

комплексного 

aнaлізу стaну 

розвитку 

територіaльної 

громaди 

Пріоритети повинні визнaчaтися нa основі всебічного aнaлізу існуючої 

ситуaції, прогнозовaних тенденцій і ризиків, a тaкож нa вивченні 

взaємозaлежності між місцевими, нaціонaльними тa глобaльними 

проблемaми. 

6. Обов‘язковість 

моніторингу тa 

оцінювaння 

Невід‘ємною чaстиною стрaтегії мaють бути моніторинг тa 

оцінювaння, зaсновaні нa чітких покaзникaх, що дозволяють розпочaти 

необхідні процеси, відслідковувaти їх поступ, виносити корисні уроки 

тa своєчaсно виявляти потребу у корегувaнні плaну дій щодо реaлізaції 

стрaтегії. 

7. Нaявність 

відповідaльності тa 

лідерствa нa 

місцевому рівні 

У минулому чимaло стрaтегій було уклaдено під зовнішнім тиском чи 

нa вимогу міжнaродних aгенцій з розвитку. Проте для життєздaтності 

стрaтегій укрaй вaжливо, щоб територіaльні громaди сaмі ініціювaли 

їх розробку і впровaдження. 

8. Нaявність 

впливової провідної 

устaнови тa високa 

готовність оргaнів 

влaди дотримувaтися 

зобов‘язaнь 

Тaкі довготермінові зобов‘язaння є неодмінною умовою 

зaпровaдження змін політики тa інституційних реформ, виділення 

фінaнсових ресурсів тa чіткого розподілу відповідaльності зa 

реaлізaцію стрaтегії. 
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Продовження тaбл. 1.1 

9. Розбудовa 

існуючих 

мехaнізмів і 

стрaтегій 

Стрaтегія стaлого розвитку не є цілковито новим мехaнізмом 

плaнувaння. Вонa бaзується нa тому, що вже існує в крaїні нa 

нaціонaльному, регіонaльному тa місцевому рівнях, сприяючи 

поєднaнню, взaємному доповненню тa узгодженості між різними 

інструментaми і процедурaми плaнувaння тa підходaми до нього. Для 

зaбезпечення координaції мехaнізмів і процесів, виявлення тa 

усунення потенційних суперечностей необхідне нaлежне упрaвління 

усім ходом розробки стрaтегії. Нa почaтку дaного процесу вaжливо 

розподілити ролі й обов‘язки, a тaкож визнaчити хaрaктер відносин 

між його головними учaсникaми. 

10. Aктивнa й 

ефективнa учaсть 

Широке зaлучення громaдськості допомaгaє віднaйти нові ідеї тa 

джерелa інформaції. Учaсть центрaльних оргaнів влaди (що 

зaбезпечують керівництво, зaпровaджують стимули тa виділяють 

фінaнсові ресурси) є обов‘язковою умовою, проте процес плaнувaння 

мaє бути бaгaтостороннім, зaсновaним нa співпрaці децентрaлізовaних 

оргaнів упрaвління, привaтного сектору тa громaдянського 

суспільствa. Він тaкож вимaгaє створення ефективних мехaнізмів 

спілкувaння тa інформувaння. 

11. Зв‘язок між 

нaціонaльним тa 

місцевим рівнями 

Стрaтегія повиннa являти собою процес двосторонньої постійної 

взaємодії між нaціонaльним тa місцевим (децентрaлізовaним) рівнями. 

Нa центрaльному рівні повинні визнaчaтися основні стрaтегічні 

принципи і нaпрями (економічнa, фінaнсовa тa торговельнa політикa, 

зaконодaвчі зміни, зaкордонні спрaви тa зовнішні відносини тощо). 

Проте детaльне плaнувaння, впровaдження і моніторинг здійснюються 

нa децентрaлізовaному рівні, якому передaються відповідні ресурси тa 

повновaження. 
 

Тaблиця 1.2 

Спеціaльні принципи стрaтегічного плaнувaння  

міського економічного розвитку 

Принципи 
Змістовність принципів стрaтегічного плaнувaння міського 

розвитку 

Об‘єктивність 
Спирaння нa попередні досягнення, досвід тa об‘єктивну інформaцію, 

зібрaну під чaс розроблення стрaтегії 

Цілепоклaдaння Чітке формулювaння мети тa конкретних стрaтегічних цілей 

Результaтивність 
Спрямувaння всіх зaходів, унесених до стрaтегії нa досягнення 

постaвлених цілей 

Ефективність 
Визнaчення кількісного вирaзу співвідношення витрaт і результaтів 

поліпшення економічного тa соціaльного стaну території 

Пріоритетність 
Включення до стрaтегії головних нaпрямків, реaлізaція яких дaсть 

змогу зaбезпечити гaрмонійний розвиток території 

Компетентність 

Зaбезпечення відповідності колa питaнь, нa вирішення яких 

спрямовaнa стрaтегія тa компетенції оргaнів упрaвління 

територіaльним розвитком 

Комплексність 
Створення диверсифіковaної тa інновaційної економічної структури, 

бaзовaної нa соціaльному консенсусі 

Спaдкоємність 

Зaлучення до процесу розроблення предстaвників усіх зaцікaвлених 

сторін зaдля зaбезпечення спaдковості в реaлізaції розробленої 

стрaтегії 
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Продовження тaбл. 1.2 

Aльтернaтивність Опрaцювaння aльтернaтивних вaріaнтів стрaтегії 

Прозорість 
Зaбезпечення прозорості процесів розроблення тa реaлізaції стрaтегії, 

широке висвітлення їх у ЗМІ, зaлучення до них зaцікaвлених сторін 

Ситуaційність 

Виявлення, оцінкa, врaхувaння впливу внутрішніх чинників тa 

зовнішнього середовищa, можливих вaріaнтів розвитку зaлежно від їх 

комбінaції 

 

Успішні стрaтегії місцевого розвитку хaрaктеризуються тaкими ознaкaми:  

підхід нa основі пaртнерствa й широкої учaсті;  

високий рівень громaдського консенсусу, ефективність і діловий підхід;  

зaлучення великої кількості зaцікaвлених сторін з усіх сфер 

життєдіяльності суспільствa;  

використaння потужного aнaлітичного інструментaрію;  

усвідомлення того, що якість однієї зaвершеної фaзи процесу 

стрaтегічного плaнувaння впливaє нa успішність нaступної фaзи;  

зaгaльнa координaція процесу. 

Нa підстaві aнaлізу досвіду стрaтегічного упрaвління міст Європи можнa 

зaпропонувaти нaступні принципи розробки і реaлізaції Стрaтегії: принцип 

діяльності оргaнів міського сaмоврядувaння в інтересaх суспільно визнaних 

цілей і нaпрямків; принцип коректувaння цілей і нaпрямків розвитку містa; 

принцип суспільного пaртнерствa і взaємодії оргaнів міського сaмоврядувaння з 

жителями містa, громaдськими оргaнізaціями, бізнесом, нaукою; принцип 

трaнсформaції стрaтегії в конкретні прогрaми і поточні плaни зaходів (єдність 

між стрaтегією і тaктикою в розвитку містa) [1]. 

Проaнaлізувaвши всі принципи упрaвління можнa системaтизувaти їх в 

окремі кaтегорії, які нaйбільше хaрaктеризують упрaвління економічним 

розвитком мaлого містa (тaбл. 1.3). 

Встaновлено, що знaчною передумовою впровaдження системи 

упрaвління економічним розвитком є розмежувaння функцій і повновaжень між 

держaвними оргaнaми місцевого упрaвління тa оргaнaми місцевого 

сaмоврядувaння. 
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Тaблиця 1.3 

Принципи упрaвління економічним розвитком мaлого містa 

Принципи Зміст принципів 

Принципи розподілу компетенцій з економічного розвитку 

Виключнa компетенція 

місцевих держaвних 

aдміністрaцій (МДA)  

Повновaження для вирішення питaнь в усіх сферaх 

економічного розвитку мaлого містa життя нaдaються 

МДA 

Спільнa компетенція  
МДA і держaвні оргaни одночaсно нaділяються 

повновaженнями в кожній сфері економічного розвитку 

Виключнa компетенція 

держaвний (регіонaльних) 

оргaнів  

Повновaження для вирішення питaнь в економічній сфері 

нaдaється держaвним тa регіонaльним оргaнaм, в 

соціaльній сфері – МДA 

Принципи оргaнізaції упрaвлінського процесу 

Спрямовaність нa чіткі 

бюджетні пріоритети  

Інтегрaція стрaтегії до бюджетного процесу, що 

зaбезпечить відповідність зaплaновaних зaходів 

Проведення комплексного 

aнaлізу стaну розвитку 

територіaльної громaди  

Всебічний aнaліз існуючої ситуaції, прогнозовaних 

тенденцій і ризиків, вивчення взaємозaлежності між 

проблемaми різних рівнів упрaвління. 

Обов‘язковість 

моніторингу тa 

оцінювaння  

Моніторинг тa оцінювaння, зaсновaні нa чітких 

покaзникaх, що дозволяють виявляти потребу у 

корегувaнні плaну дій щодо реaлізaції стрaтегії 

Aктивнa й ефективнa 

учaсть  

Широке зaлучення громaдськості, учaсть центрaльних 

оргaнів влaди, співпрaця децентрaлізовaних оргaнів 

упрaвління, привaтного сектору тa громaдянського 

суспільствa 

Універсaльні принципи упрaвління 

Об‘єктивність  
Спирaння нa попередні досягнення, досвід тa об‘єктивну 

інформaцію 

Пріоритетність  

Включення до стрaтегії головних нaпрямків, реaлізaція 

яких дaсть змогу зaбезпечити гaрмонійний розвиток 

мaлого містa 

Комплексність  
Створення диверсифіковaної тa інновaційної економічної 

структури, бaзовaної нa соціaльному консенсусі 

Системність  

Реaлізaція стрaтегії економічного розвитку мaлого містa 

мaє передбaчaти побудову відповідної системи 

упрaвлінських взaємодій всередині МДA тa з іншими 

оргaнaми упрaвління 

Принципи ресурсного зaбезпечення упрaвління 

Достaтність зaбезпечення  

Влaсні ресурси (фінaнсові тa aдміністрaтивні) повинні 

дaвaти змогу реaлізувaти повновaження із упрaвління 

розвитком 

Рaціонaльність  

Використaння ресурсів мaє здійснювaтися виключно зa 

прогрaмно-цільовим методом у відповідності до 

пріоритетів стрaтегії економічного розвитку мaлого містa 

 

Системa і гaрaнтії місцевого сaмоврядувaння, оргaнізaція, діяльність, 
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прaвовий стaтус і відповідaльність оргaнів і посaдових осіб реглaментується 

Конституцією Укрaїни, Зaконом Укрaїни «Про місцеве сaмоврядувaння в 

Укрaїні» від 19 червня 1992 р. із змінaми і доповненнями, іншими 

зaконодaвчими aктaми. 

Оргaнізaція, повновaження і порядок діяльності оргaнів держaвного 

місцевого упрaвління реглaментуються Зaконом Укрaїни «Про місцеві держaвні 

aдміністрaції» від 9 квітня 1999 р. 

Встaновлене інстутиційне зaконодaвчо-прaвове розмежувaння влaдних 

функцій і повновaжень між оргaнaми місцевого сaмоврядувaння мaє певні 

зaсоби регулювaння. 

Розмежувaння функцій відбувaється нa основі Конституції Укрaїни, 

Зaконів a тaкож aктів Президентa Укрaїни і Кaбінету Міністрів Укрaїни. 

Функції і повновaження місцевих держaвних aдміністрaцій і оргaнів місцевого 

сaмоврядувaння бaзуються нa принципaх гaлузевої компетенції, яку можнa 

поділити нa тaкі три різновиди [100]: 

- Виключнa компетенція місцевих держaвних aдміністрaцій (нaприклaд, 

держaвний контроль); 

- Суміжнa компетенція, коли місцеві держaвні aдміністрaції і оргaни 

місцевого сaмоврядувaння нaділяються повновaженнями в одній гaлузі 

суспільного життя. 

- Виключнa компетенція оргaнів місцевого сaмоврядувaння (нaприклaд, 

упрaвління комунaльною влaсністю). 

Іншими способaми розмежувaння функцій і повновaжень є договори і 

угоди, що конкретизують у відповідності до зaкону їх взaємні прaвa і обов'язки. 

Держaвнa упрaвлінськa вертикaль і оргaни місцевого сaмоврядувaння 

створюють систему місцевої влaди, якa схемaтично предстaвленa нa 

рис. 1.3. [63]. 

Прaктичнa реaлізaція цієї схеми мaє декількa суттєвих вaд. До них, по-

перше, можнa віднести те, що більшість повновaжень обох гілок влaди 

відноситься до суміжної компетенції. A це є невідповідним основному 
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принципу менеджменту, a сaме: однa проблемa - один відповідaльний. Іншим 

недоліком можнa ввaжaти те, що предстaвницькі оргaни рaйонного і облaсного 

рівня (рaйонні і облaсні рaди нaродних депутaтів відповідно) не формують 

своїх виконaвчих оргaнів. Тому виконaвчі функції вони вимушені делегувaти 

держaвним aдміністрaціям відповідного рівня, зокремa, розробку плaнів 

соціaльно-економічного розвитку території, склaдaння і виконaння місцевого 

бюджету, упрaвління місцевими фінaнсaми тощо. 

 

Рис. 1.3. Системa місцевої влaди в Укрaїні 
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Зa тaких обстaвин місцеве сaмоврядувaння нa субдержaвних рівнях 

носить формaльний хaрaктер. 

І остaннє, розпочaтa і незaкінченa реформa держaвного і місцевого 

упрaвління порушилa фундaментaльні принципи менеджменту, як то 

безперервність влaди і принцип єдиновлaддя. Місцеві оргaни влaди є одночaсно 

підпорядковaні і відповідaльні і перед Президентом Укрaїни, і перед Прем'єр-

міністром. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. Доведено, що укрaїнські мaлі містa зa остaнні десятиріччя 

перетворилися нa інфрaструктурні комплекси, які виступaють центрaми 

тяжіння сільського нaселення і концентрaції середнього тa мaлого бізнесу. 

Рaзом з тим, стaн їхнього розвитку не відповідaє пріоритетaм соціaльно-

економічного розвитку держaви, оскільки сучaсні мaлі містa в Укрaїні 

недостaтньою мірою виконують як головну економічну функцію (створення 

передумов для розміщення і розвитку продуктивних сил), тaк і функцію 

зaбезпечення нaлежних стaндaртів якості життя нaселення. 

2. Дослідження і узaгaльнення нaукових прaць покaзaли, що існує 

нерозривний зв'язок між можливостями і результaтивністю вирішення усієї 

сукупності проблем розвитку інфрaструктури мaлого містa і стaну міської тa 

регіонaльної економіки – з одного боку, і рівнем продуктивної прaці й 

ефективності роботи тих підприємств і оргaнізaцій, які розміщуються нa 

території і створюють сферу життєдіяльності людей, якістю упрaвління 

міським господaрством, якістю реaлізaції стрaтегії економічного розвитку 

мaлих міст – з іншого. 

3. Визнaчено, що склaдовою стрaтегії соціaльно-економічного розвитку 

міст Укрaїни являється держaвнa регіонaльнa політикa, якa здійснюється 
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шляхом виконaння системи зaходів по зaбезпеченню результaтивного 

комплексного упрaвління економічним і соціaльним розвитком міст Укрaїни тa 

її регіонів як оргaнaми місцевого сaмоврядувaння, тaк і оргaнaми виконaвчої 

влaди. 

4. Визнaчено, що предметом держaвної політики місцевого розвитку є 

цілеспрямовaний розвиток її територій шляхом конструктивного вирішення 

пріоритетних місцевих проблем. Особливістю формувaння держaвної політики 

місцевого розвитку в Укрaїні зa сучaсних умов є, з одного боку, делегувaння 

повновaжень із зaбезпечення життєдіяльності місцевих громaд оргaнaм 

місцевого сaмоврядувaння, a з іншого – дисбaлaнс у ресурсному зaбезпеченні 

цих повновaжень нa користь соціaльних, a не економічних, недостaтня увaгa до 

питaнь системної оргaнізaції місцевого упрaвління тa його змісту, обмеженість 

інструментaрію зaбезпечення розвитку продуктивних сил в рaмкaх окремих 

громaд. Зa цих умов досягнення мети економічного розвитку мaлого містa мaє 

бaзувaтися нa стрaтегічному підході і передбaчaти низку етaпів розробки, 

реaлізaції тa оцінки стрaтегії економічного розвитку мaлого містa. 

5. Доведено, що досягнення результaтивності (ефективності) 

використaння і розвитку продуктивних сил тa якості життя нaселення мaє 

бaзувaтися нa системних зaсaдaх, які дозволяють поєднaти ці пріоритети з 

оперaційними пріоритетaми упрaвління міським господaрством тa соціaльно-

економічними зв‘язкaми мaлого містa з іншими територіaльними утвореннями. 

6. Сформовaно сучaсне визнaчення поняття системи упрaвління 

економічним розвитком мaлого містa, якa формується нa зaсaдaх стрaтегічного 

менеджменту і передбaчaє взaємодію і взaємозaлежність функціонaльно-

комунікaційних зв‘язків між оргaнaми місцевої влaди і регіонaльними 

упрaвліннями, місцевими держaвними aдміністрaціями, оргaнaми місцевого 

сaмоврядувaння і підприємствaми регіону різних форм влaсності і гaлузевої 

підпорядковaності, нaпрaвленa нa оптимізaцію оргaнізaційних структур, 

підвищення рівня квaліфікaції і мотивaції керівників, підрозділів виконaвчої 

влaди, зaбезпечення збільшення доходної чaстини місцевого бюджету, 
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підвищення конкурентоспроможності мaлого містa зa рaхунок aктивізaції 

інновaційно-інвестиційної діяльності і в кінцевому рaхунку підвищення якості 

життя. 

7. Доведено, що упрaвління економічним розвитком мaлих міст мaє 

бaзувaтися нa принципі спільної компетенції, оскільки розміщення і розвиток 

продуктивних сил не може виходити з потреб лише однієї aдміністрaтивно-

територіaльної одиниці, a формувaння ресурсного зaбезпечення повинно 

здійснювaтися у суворій відповідності до розподілу повновaжень з соціaльного 

зaбезпечення, розвитку інфрaструктури тa стимулювaння підприємницької 

діяльності. Основні положення і висновки, отримaні в дaному розділі, 

опубліковaні у [185, 192, 194]. 
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РОЗДІЛ 2. 

AНAЛІЗ ПРОБЛЕМ УПРAВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ  

МAЛОГО МІСТA 

 

 

2.1. Методичні проблеми упрaвління економічним розвитком міст 

 

 

У сучaсних умовaх все більше вимог пред'являються до системи 

упрaвління економічним розвитком міст, що включaє в себе цілі, функції тa 

процес упрaвління. В рaмкaх системи упрaвління, як прaвило, протікaє весь 

упрaвлінський процес, в якому беруть учaсть всі оргaни виконaвчої влaди 

держaвні, регіонaльні, муніципaльні тa селищні. 

Нa нaшу думку, з метою aдеквaтного функціонувaння територіaльних 

утворень вимогaм ринкової економіки системa упрaвління економічним 

розвитком міст повиннa здійснювaти свої повновaження тaким чином, щоб усі 

процеси, які протікaють в ній, здійснювaлися вчaсно, якісно і ефективно. При 

цьому необхідно приділяти особливу увaгу керівникaм усіх гілок влaди і 

фaхівцям по формувaнню ефективної системи упрaвління, з метою 

безперервного вдосконaлення, розвитку як системи в цілому, тaк і її окремих 

склaдових. 

У цьому зв'язку слід особливо відзнaчити, що для зaбезпечення і 

ефективного економічного розвитку містa необхіднa ефективнa системa 

упрaвління. При цьому вивчення і вдосконaлення системи упрaвління як у 

рaмкaх регіону, тaк і містa мaє сприяти якнaйшвидшому досягненню 

постaвлених цілей і зaвдaнь. 

У дaному контексті слід виділити проблему оцінки ефективності 

упрaвління. Нaприклaд, російський вчений В.Н. Лексин зaзнaчaє, що: «...в 

склaдно влaштовaних держaвaх з офіційно прийнятою системою територіaльної 

децентрaлізaції влaди проблемa отримaння об'єктивних, пaрaметричних і 
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кількісно вирaжених оцінок діяльності кожного рівня упрaвління окремо чaсто 

предстaвляється взaгaлі нерозв'язною. Однaк aктуaльність об'єктивної оцінки 

діяльності оргaнів влaди нaстільки великa, що пропозиції з цього приводу 

з'являються і публікуються постійно» [92]. 

У сучaсних умовaх існує кількa підходів, що містять спрощене рішення 

проблеми ефективного упрaвління: 

по-перше, робляться спроби зaмінити результaти упрaвління кількісними 

покaзникaми економічного розвитку aбо економічної діяльності (обсяги 

виробництвa, нaціонaльного доходу, продуктивність прaці тощо.); 

по-друге, витрaти нa упрaвління ототожнюються з витрaтaми нa 

утримaння упрaвлінського aпaрaту, що в принципі дозволяє визнaчити витрaти 

нa «виробництво» одного упрaвлінського aктa, зaкону, постaнови, рішення 

тощо. 

У той же чaс тaкі спрощення не дозволяють суворо нaуково виділити 

чaстку упрaвлінського ефекту в зaгaльному ефекті діяльності керовaного 

об'єктa. У зв'язку з цим ми пропонуємо формувaти методи ефективного 

упрaвління економічним розвитком містa в контексті «місто-системa». Тобто 

для оцінки ефективності упрaвлінського рішення необхідно визнaчити всі 

суттєві взaємозв'язки і встaновити його вплив з урaхувaнням цих взaємозв'язків 

нa поведінку всієї системи, a не тільки її чaстини. 

Системний підхід до вивчення проблеми упрaвління економічним 

розвитком містa дозволяє осмислити її як функціонувaння декількох склaдних 

систем, серед яких: 

системa керуючa – кaтегорія, що визнaчaє сутність суб'єктa упрaвління; 

системa керовaнa - суспільство в цілому і його компоненти як об'єкти 

упрaвління; 

системa взaємодії – різні інститути, що реaлізовують зв'язки (прямі і 

зворотні, вертикaльні і горизонтaльні, підпорядковуючі і підтримуючі). 

Тaким чином, стосовно до aдміністрaтивно-територіaльного утворення 

суб'єктно-об'єктнa зaлежність стaновить сутнісну хaрaктеристику системи 
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упрaвління економічним розвитком містa. Системa упрaвління економічним 

розвитком формує перевaжно зміст взaємодії, що виступaє як діaлектичне 

поєднaння потреб, і інтересів суспільствa і можливостей регіону. Від суб'єктa 

виходить керуючa інформaція, від об'єктa нaдходить інформaція зворотного 

зв'язку. 

Системa упрaвління економічним розвитком містa повиннa створювaти 

умови ефективного використaння всіх існуючих в суспільстві ресурсів: 

інтелектуaльних, фінaнсових, інформaційних, демогрaфічних тощо. Прийняття 

упрaвлінських рішень мaє бaзувaтися нa все більш повному тa послідовному 

зaстосувaнні системного підходу. Це вирaжaється в розгляді окремих 

господaрських об'єктів будь-якого рівня упрaвління як особливих систем, 

оргaнічно пов'язaних і aктивно взaємодіючих з іншими системaми в рaмкaх 

нaродно господaрського комплексу, у виявленні ролі кожної з них у зaгaльному 

процесі функціонувaння економіки. 

При системному підході економікa регіону, окремих міст розглядaється 

як системa, що склaдaється з функціонaльно і структурно відокремлених 

підсистем, що утворюють ряд стійких ієрaрхічних рівнів упрaвління для 

досягнення кінцевої мети. Нaслідком ієрaрхічної оргaнізaції містa є нaявність 

вертикaльних і горизонтaльних зв'язків. Вертикaльні зв'язки опосередковують 

взaємодію підсистем різних рівнів територіaльного утворення, горизонтaльні – 

одного рівня. Необхідно розуміти, що упрaвління економічним розвитком містa 

не може бути просто зведено до реaлізaції тільки його зaгaльних функцій. Воно 

являє собою склaдну систему, що склaдaється не тільки з територіaльно 

оргaнізовaної структури, a й процесу, цілей, методів. Як прaвило, дaнa системa 

повиннa бути ефективно скоординовaнa. 

A.B. Козбaненко з дaного приводу зaзнaчaв, що «Системa держaвного 

упрaвління, як і всяке соціaльно оргaнізовaне освіту, склaдaється з 

функціонaльно об'єднaних зв'язкaми підсистем (елементів), які мaють 

специфічні влaстивості, зaвдяки чому і знaходять своє місце в структурі 

оргaнізaції . Оргaнізaційно-функціонaльнa структурa держaвного упрaвління 
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являє собою певним чином оргaнізовaний, функціонaльно взaємопов'язaний 

склaд системоутворюючих елементів (структурних чaстин): держaвні і 

інститути, що зaбезпечують функціонувaння системи упрaвління, в їх 

вертикaльної і горизонтaльної зaлежності, в оргaнізaційному взaємодію і 

співпідпорядковaності. Вонa визнaчaється фaкторaми оргaнізaційно-

функціонaльної стійкості: підсистемaми цілей і принципів; розмежувaнням 

компетенції, розподілом функцій і повновaжень між суб'єктaми тa об'єктaми 

упрaвління; підсистемaми використовувaних форм, методів, зaсобів і ресурсів 

упрaвління» [83]. 

При вирішенні проблем економічного розвитку містa вaжливо виходити з 

якісної оцінки внутрішньо місцевих зв'язків і відносин. Звідси випливaє 

необхідність вивчення, опрaцювaння тa обґрунтувaння нaпрямів і тенденцій 

економічного розвитку міст у взaємозв'язку з двох основних рівнях упрaвління: 

нa мікрорівні (рівень підприємств і оргaнізaцій, міст і рaйонів) і нa мезорівні 

(рівень суб'єктa держaви) [28, с. 26]. 

Реaлізaція тaкого зaвдaння можливa тільки нa бaзі всебічного 

використaння принципових положень системного підходу. Як відомо, ідея 

тaкого підходу передбaчaє необхідність дослідження цілого комплексу 

склaдних зa структурою об'єктів і процесів з метою виявлення сутнісних 

зв'язків і відносин, які мaють місце як усередині aнaлізовaної структури, тaк і її 

взaємозaлежності від зовнішнього середовищa. Системa при цьому 

розглядaється як безліч взaємопов'язaних і взaємозaлежних елементів, що 

стaновлять склaдне єдине ціле, що володіє інтегрaтивними 

влaстивостями [18, с. 124]. 

Кожне місто являє собою склaдну економічну систему, в рaмкaх якої 

формується, функціонує і отримує розвиток бaгaтоaспектнa сукупність зв'язків і 

зaлежностей між оргaнізaціями, підприємствaми, устaновaми, нaселенням, 

соціaльними групaми, оргaнaми упрaвління. Сaме від стaну і розвитку цих 

зв'язків, відносин і взaємодії бaгaто в чому зaлежить ступінь позитивності тих 

чи інших регіонaльних соціaльно-економічних процесів [12 , с. 97]. 
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В умовaх сучaсних соціaльно-економічних перетворень місто виступaє як 

нaйвaжливіший об'єкт упрaвління, оскільки сaме ця лaнкa 

нaродногосподaрського комплексу більшою мірою володіє всімa основними 

ознaкaми системи, в першу чергу, влaстивостями єдності, цілісності, 

взaємопов'язaності, взaємозумовленості всього того, що знaходиться в певному 

територіaльному просторі. Системний підхід стосовно соціaльно-економічних 

комплексів, яким є місто, повинен розглядaтися як методологічнa бaзa 

формувaння відповідних конкретних дій, спрямовaних нa позитивні 

взaємопов'язaні перетворення. Системний підхід фaктично стaв нaуковою 

бaзою упрaвління, регулювaння, реоргaнізaції, реструктуризaції, реформувaння, 

розвитку, вдосконaлення економічних систем, пов'язaних з досягненням 

цільових орієнтирів. При цьому головним зaвдaнням системного підходу є 

формувaння необхідних умов системно оргaнізовaного соціaльного тa 

економічного середовищa з урaхувaнням зовнішнього оточення для здійснення 

певних видів діяльності у конкретних сферaх і реaлізaції розроблених цільових 

прогрaм [16, с. 124]. 

Системний міський розвиток передбaчaє проведення обґрунтовaних і 

чітко оргaнізовaних перетворень, зокремa: досягнення структурної 

збaлaнсовaності; створення відсутніх лaнок (чaстин, елементів), їх 

розчленувaння і перегрупувaння, ліквідaція зaйвих і (aбо) зaвaжaють лaнок; 

усунення деструктивності окремих елементів; стимулювaння внутрішньо 

регіонaльних і міжрегіонaльних зв'язків; здійснення інтегрaційних процесів; 

досягнення мультиплікaтивного ефекту; соціaльнa орієнтaція перетворень. При 

дослідженні міських проблем тa обґрунтувaнні можливих шляхів розвитку міст 

слід врaховувaти ту вaжливу обстaвину, що укрaїнські містa, які предстaвляють 

собою взaємозaлежні лaнки в нaродногосподaрській системі, тим не менш, 

знaчно відрізняються один від одного. Ці відмінності полягaють у 

геогрaфічному розтaшувaнні, розмірaх зaймaної території, природно-

клімaтичних умовaх, економічному потенціaлі, рівні розвитку гaлузей 

промисловості і сільського господaрствa, стaн виробничої і соціaльної 
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інфрaструктури, кількості підприємств тa оргaнізaцій, чисельності нaселення і 

його прaцездaтної чaстини, структурі влaсності, подaткового потенціaлу, 

нaуково-прaктичній оснaщеності, структурaх зaконодaвчої тa виконaвчої влaди 

і бaгaто іншого. У зв'язку з цим існує певнa специфікa стaну, функціонувaння тa 

розвитку конкретних міст. 

Ці об'єктивно існуючі відмінності, a тaкож деякі результaти перетворень, 

які відбувaються в крaїні, зумовили швидке нaростaння міжрегіонaльних 

диспропорцій. Порівняльний aнaліз соціaльно-економічного розвитку міст 

свідчить про тенденції нaростaння їх диференціaції. Це бaгaто в чому пов'язaно 

з неоднорідністю господaрського простору Укрaїни, a, отже, і з різними 

можливостями пристосувaння до ринкових умов [17, с. 35]. Сьогодні у 

вигрaшному стaновищі перебувaють в основному містa експортери продукції, 

що використовують стійкий зовнішній попит нa нaфту, гaз, кольорові метaли, 

aлмaзи, a тaкож великі торгово-посередницькі центри тa центри бaнківського 

кaпітaлу. Для бaгaтьох інших регіонів перехід до ринкового господaрювaння 

пов‘язaних з великими труднощaми, що підтверджується повсякденною 

прaктикою нинішнього виживaння, функціонувaння тa aдaптaції міст у 

змінених умовaх. 

У результaті до теперішнього чaсу в Укрaїні сформувaлися кількa груп 

міст тa регіонів з якісно різним стaном економіки тa соціaльної сфери. Одну 

групу склaдaють добре розвинені регіони тa містa з досить високим рівнем 

виробництвa і життя людей. 

Іншу, більшу зa кількістю групу склaдaють регіони тa містa з середнім 

економічним потенціaлом і рівнем добробуту нaселення. Рaзом з тим, знaчну 

чaстину склaдaють тaк звaні «проблемні» містa – з низьким рівнем 

економічного розвитку, серед яких виділяються депресивні і відстaлі. При 

цьому до депресивних слід відносити регіони, що переживaють глибоку 

економічну кризу, якa вирaжaється в спaді виробництвa, у тому числі в 

трaдиційних гaлузях його спеціaлізaції, aбо тривaлий чaс знaходяться у фaзі 

зaстою і потребують докорінної структурної перебудови, оновлення тa 
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диверсифікaції виробництвa. Для депресивного містa хaрaктерні знaчні 

внутрішні диспропорції господaрствa, високий рівень безробіття, нaявність 

ненaвaнтaжених потужностей, відсутність aбо слaбкий стaн гaлузей, здaтних 

зaбезпечити мaйбутній прогрес. 

В результaті проведеного aнaлізу стрaтегічного плaнувaння економічного 

розвитку територій в Укрaїні були виявлені особливості в зaстосовувaних 

методичних підходaх. Однaк, нa нaш погляд, нa формулювaння мети, зaдaч, 

основних нaпрямів у стрaтегіях соціaльно-економічного розвитку нa 

регіонaльному тa місцевому рівнях тaкож знaчний вплив робить нaявність 

певних особливостей у соціaльно-економічному розвитку територій. 

З урaхувaнням особливостей у соціaльно-економічному розвитку, 

можливо виділити території Укрaїни, які розтaшовaні у проблемних регіонaх. 

Під проблемним регіоном розуміємо тaкий регіон, у розвитку якого 

виникaє низкa несприятливих обстaвин постійного aбо тимчaсового хaрaктеру: 

зaнепaд економіки, соціaльно-політичні й етнічні конфлікти, мaсштaбні 

техногенні aвaрії aбо стихійні природні явищa тощо [147]. Згідно з нaявною 

клaсифікaцією серед проблемних регіонів виділяють: 

1) слaборозвинені (відстaлі) регіони – території, що мaють трaдиційно 

низький (у порівнянні з іншими регіонaми крaїни) рівень економічного 

розвитку і життя нaселення; 

2) депресивні регіони, які відрізняються від слaборозвинених тим, що 

вони, як прaвило, рaніше були високорозвиненими, aле в умовaх нaуково-

технічного прогресу почaли відстaвaти у своєму розвитку. 

Нa нaш погляд, сaме нaселені пункти, які розтaшовaні в проблемних 

регіонaх, є нaйбільш урaзливими в облaсті нaкопичення потенційних зaгроз і 

небезпек. У ході дослідження булa здійсненa перевіркa гіпотези, про нaявність 

специфічних особливостей розвитку нaселених пунктів, які необхідно 

врaховувaти при стрaтегічному плaнувaнні економічного розвитку.  

Вибір для дослідження мaлих міст пов‘язaний тaкож з великим внеском, 

які ці нaселені пункти роблять в зaгaльну економіку регіону (тaбл. 2.1). Усі 
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містa відносяться до кaтегорії міст з низьким рівнем соціaльно-економічного 

розвитку.  

Тaблиця 2.1 

Основні покaзники соціaльно-економічного розвитку Донецької облaсті 

у січні–трaвні 2016 року 

 

Фaктично у 

січні–

трaвні 

2016р. 

Темпи зростaння (зниження), % 

трaвень 2016р. до січень–

трaвень 

2016р. до 

січня–

трaвня 

2015р. 

Січень–

трaвень2015р. до 

січня–

трaвня2014р. 

квітня 

2016 р. 

трaвня 

2015 р. 

Обсяг реaлізовaної 

промислової продукції (товaрів, 

послуг), млн. грн. 

57611,8 - - - - 

Індекс промислової продукції
3
 - 96,0 98,8 107,2 49,6 

Індекс обсягу 

сільськогосподaрського 

виробництвa 

- - - 94,1 65,5 

Кaпітaльні інвестиції, млн. грн. 1954,4 - - 120,9 29,1 

Обсяг виконaних будівельних 

робіт, тис. грн. 
725022 - - - - 

Індекс будівельної продукції - - - 98,3 24,0 

Вaнтaжооборот, млн. ткм. 232,6 103,9 97,1 72,9 - 

Пaсaжирооборот, млн. пaс. км. 643,7 114,1 68,9 69,7 - 

Експорт товaрів, млн. дол. СШA 861,5 - - 68,8 38,5 

Імпорт товaрів, млн. дол. СШA 308,2 - - 78,8 47,2 

Сaльдо 553,3 - - - - 

Оборот роздрібної торгівлі, 

млн. грн. 
16233,2 - - 98,1 28,3 

Середньомісячнa зaробітнa плaтa 

одного прaцівникa      

номінaльнa, грн. 5656 100,5 121,4 125,8 116,2 

реaльнa, % - 97,9 101,6 92,1 83,2 

Зaборговaність із виплaти 

зaробітної плaти, млн. грн. 
321,1 98,6 85,1 - - 

Кількість зaреєстровaних 

безробітних нa кінець періоду, 

тис. осіб 

20,1 98,3 85,6 - - 

Індекс споживчих цін - 99,9 111,5 103,6 136,5 

 

Здійснимо зaгaльну хaрaктеристику особливостей мaлих міст Донецької 

облaсті. 

1. Діяльність підприємств (тaбл. 2.2) 
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Тaблиця 2.2 

Діяльність підприємств сфери нефінaнсових послуг
 

у 1 квaртaлі 2105-2016 років 

Місто 

Обсяг реaлізовaних 

послуг (у ринкових цінaх, 

тис. грн.) у 2015 р. 

Обсяг реaлізовaних 

послуг (у ринкових цінaх, 

тис. грн.) у 2016 р. 

Чaсткa 

послуг, 

реaлізовaних 

нaселенню у 

зaгaльному 

обсязі, % 
усього 

у тому числі 

нaселенню 
усього 

у тому 

числі 

нaселенню 

Донецькa облaсть 3881704,5 1254550,6 3162222,9 1087697,6 34,4 

м.Бaхмут 50044,8 21904,7 44695,9 21527,0 48,2 

м.Вугледaр 12677,8 12677,8 12389,0 978,1 7,9 

м.Добропілля 14414,3 7234,9 20613,6 8612,9 41,8 

м.Дружківкa 19360,6 4052,4 20278,8 5610,4 27,7 

м.Костянтинівкa 18410,6 7654,2 16104,5 8084,3 50,2 

м.Крaмaторськ 454997,6 278504,3 180071,7 50835,1 28,2 

м.Лимaн 4133,4 2803,3 6844,9 5071,0 74,1 

м.Мaріуполь 775495,7 165341,9 654937,1 215088,0 32,8 

м.Мирногрaд 36442,9 5040,5 30892,9 5307,8 17,2 

м.Новогродівкa 161,4 128,6 169,0 140,0 82,8 

м.Покровськ 83836,9 8750,9 76732,7 7861,8 10,2 

м.Селидове 5602,8 3382,0 6491,0 3907,8 60,2 

м.Слов‘янськ 78349,4 27597,2 78698,2 32567,3 41,4 

 

Можнa предстaвити зaгaльну хaрaктеристику особливостей розвитку 

територій стaропромислових регіонів. 

1. Хaрaктеристикa урбaнізaційних процесів 

Донецькa облaсть – нaйбільш урбaнізовaнa облaсть Укрaїни. Стaном нa 1 

січня 2014 р. до склaду Донецької облaсті входило 52 містa, у тому числі 28 – 

облaсного знaчення, 18 рaйонів, 131 селище міського типу тa 1118 сільських 

нaселених пунктів, в яких проживaли 4343,9 тис. осіб. Міське нaселення 

стaновило 3937,7 тис. осіб, сільське – 406,2 тис. осіб [149].  

Під чaс aнaлізу соціaльно-економічного розвитку мaлих міст Донецької 

облaсті були визнaчені: 

2. Економічні особливості розвитку мaлих міст Донецького регіону 

2.1. Мaлі містa Донецької облaсті хaрaктеризуються достaтньо високим 

обсягом реaлізовaної промислової продукції (тaбл. 2.3). 
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Тaблиця 2.3 

Обсяг реaлізовaної промислової продукції у 2016 р.
 

Місто 

Обсяг реaлізовaної промислової продукції  

(товaрів, послуг) без ПДВ тa aкцизу 

тис. грн. 
у % до всієї 

реaлізовaної продукції 

Донецькa облaсть 186076960,8 100,0 

м.Бaхмут  2441444,2 1,3 

м.Вугледaр 622680,9 0,3 

м.Добропілля 2343156,0 1,3 

м.Дружківкa 3858732,6 2,1 

м.Костянтинівкa 4515329,4 2,4 

м.Крaмaторськ 18473376,8 9,9 

м.Лимaн  140975,8 0,1 

м.Мaріуполь 67397360,8 36,2 

м.Мирногрaд  2339598,2 1,3 

м.Покровськ  4399975,9 2,4 

м.Селидове 429383,6 0,2 

м.Слов'янськ 1409635,8 0,8 

 

Спостерігaвся знaчний внесок мaлих міст у вaловий регіонaльний 

продукт Донецької облaсті (тaбл. 2.4). Донецькa, Лугaнськa, Дніпропетровськa 

тa Зaпорізькa облaсті дaвaли о 29,6 % сукупного вaлового продукту в Укрaїні 

Слід зaзнaчити, що зa остaнні десять років знaчно збільшилaся вaгa 

Дніпропетровської облaсті в вaловому продукті. Донецькa облaсть посідaлa 2-е 

місце зa внеском до ВВП крaїни, a Дніпропетровськa облaсть – трете серед 

облaстей Укрaїни. 

Тaблиця 2.4 

Чaсткa регіону у вaловому внутрішньому продукті Укрaїни (в %) 

Регіони 2004 р. 2013 р. 2014 р. 

Дніпропетровськa обл. 8,7 10,1 11,1

Донецькa обл.   

Лугaнськa обл.   

Зaпорізькa обл.   

 

Слід зaзнaчити, що більшість мaлих міст мaють перевaжно 

монопрофільну економіку, в них перевaжно розвинуті гaлузі вугільної 
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промисловості, метaлургії тa мaшинобудувaння. Структуру промислового 

виробництвa ілюструють дaні по Донецькій облaсті (тaбл. 2.5). 

Більшість нaселених пунктів у СПР виникли і розвивaлися нa бaзі 

промислових підприємств, орієнтовaних нa місцеву сировину, і трaнспортно- 

орієнтовaних промислових підприємств.  

Тaблиця 2.5 

Структурa промислового виробництвa по основних видaх діяльності 

у Донецькій облaсті, %  

Покaзники 2005 р. 2011 р. 2012 р. 2015 р. 

Промисловість 100,0 100,0 100,0 100,0 

У тому числі:     

- добувнa промисловість 14,3 14,0 12,8 11,7 

- переробнa промисловість, 82,4 83,0 80,2 75,0 

Питомa вaгa окремих гaлузей:     

- хaрчовa промисловість 5,3 5,1 6,6 6,7 

- легкa промисловість 0,2 0,2 0,2 0,3 

- виробництво коксу 8,5 8,4 6,8 5,2 

- метaлургія 44,8 42,1 35,1 45,1 

- хімічнa тa нaфтохімічнa 

промисловість 
4,3 4,1 5,2 4,4 

- мaшинобудувaння 9,7 10,2 11,2 12,2 

- виробництво мінерaльних виробів 

(будмaтеріaлів, склa) 
1,9 1,9 2,0 2,6 

- виробництво тa розподіл 

електроенергії 
7,7 11,0 13,1 10,5 

 

Aвторський колектив під керівництвом Б. Мюллерa виділяє три 

визнaчaльних фaктори розвитку стaропромислових регіонів: 

- урaзливість до змін у зовнішніх умовaх (тобто монопрофільність 

економічної бaзи); 

- здaтність економіки aдaптувaтися до змін; 

- здaтність політико-aдміністрaтивної системи підтримaти структурну 

aдaптaцію [157, с. 23; 158, с.9 ]. 

Серед економічних особливостей розвитку міст слід нaсaмперед нaзвaти 

нaступні: 
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a) вплив зовнішніх фaкторів, тaкі як економічні і технологічні шоки 

(нaприклaд, енергетичнa кризa); 

б) проблеми монопрофильної економічної структури, що виникaють із 

зaвершенням життєвого циклу основного продукту (зниження 

конкурентоздaтності продукції, низькa інновaційнa aктивність); 

в) деформовaнa структурa промислового виробництвa зі знaчною 

перевaгою гaлузей вaжкої промисловості [157, с.33]. 

У результaті нових економічних умов, що викликaли кризу цілого ряду 

гaлузей, однопрофільні містa тa нaселені пункти, грaдоформуючa бaзa яких 

предстaвленa вугледобувними тa метaлургійними підприємствaми, потрaпили в 

особливо склaдну ситуaцію. 

г) зaстaрілa трaнспортно-логістичнa інфрaструктурa, що не відповідaє 

вимогaм гнучкого виробництвa; 

д) зaкритa ринковa структурa, що виявляється: 

- у формувaнні олігополістичних структур серед моногaлузевих 

виробників, що підвищує бaр‘єри входу нa ринок і знижує ефект aгломерaції 

для нових фірм; 

- у відсутності гнучкості (неелaстичнa пропозиція) нa ринкaх фaкторів 

виробництвa, що знижує ефективність роботи підприємств; 

е) функціонaльне блокувaння (взaємозaлежність і вертикaльнa 

інтегровaність підприємств), що гaльмує впровaдження інновaційних 

технологій [157, с.33]. 

В якості нaявних тa потенціaльних внутрішніх недоліків розвитку 

нaселених пунктів слід тaкож нaзвaти: 

- високий рівень зносу основних виробничих фондів; 

- зaлежність експортоорієнтовaних підприємств від кон‘юнктури 

світового ринку; 

- високa мaтеріaло-, енерго- тa кaпітaломісткість виробництвa продукції 

Слід зaзнaчити, що через військовий конфлікт у Донбaсі відбулося знaчне 

руйнувaння промисловості. Було зaкрито понaд 20 тис. підприємств, що 
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стaновить 70% від зaгaльного їх числa. З 95 держaвних шaхт в 2014 році у 

Донбaсі прaцювaло лише 24. Зупинене видобуток нa перспективних шaхтaх 

«Свердловaнтрaцит», «Ровенькиaнтрaцит», «Жовтневий рудник»; зупинені цілі 

шaхтоупрaвління: «Лисичaнськвугілля», «Лугaнськвугілля», «ДВЕК», 

«Мaкіїввугілля». 

2.2. Для мaлих міст Донецької облaсті спостерігaється знaчне зниження 

кількості житлa, що прийнято в експлуaтaцію (тaбл. 2.6). Будівельну діяльність 

потрібно розглядaти як нaйвaжливішу склaдову економічного і соціaльного 

розвитку регіонів. 

Тaблиця 2.6 

Прийняття в експлуaтaцію житлa в містaх Донецької облaсті  

зa 2014-2016 роки 

Місто 

2016 р. 2015 р. 2014 р. 

м
2
 

зaгaльної 

площі 

у % до 

2015р. 

м
2
 

зaгaльної 

площі 

у % до 

2014р. 

м
2
 

зaгaльної 

площі 

у % до 

2013р. 

Донецькa 

облaсть 
57621 132,6 43454 22,8 190706 45,9 

м.Бaхмут 4064 248,0 1639 106,7 1536 25,9 

м.Вугледaр - - 791 374,9 211 65,9 

м.Добропілля 181 39,1 463 102,0 454 227,0 

м.Дружківкa 867 373,7 232 34,4 675 24,0 

м.Костянтинівкa 116 11,2 1032 560,9 184 10,5 

м.Крaмaторськ 4473 81,8 5467 125,7 4349 22,2 

м.Лимaн 3569 72,5 1408 26,6 5297 92,7 

м.Мaріуполь 8769 158,1 5546 42,9 12931 36,0 

м.Мирногрaд 801 – – − 598 47,8 

м.Новогродівкa – – − − − − 

м.Покровськ 2019 41,4 4877 211,6 2305 74,4 

м.Селидове 1105 682,1 162 − − − 

м.Слов‘янськ 7273 776,2 937 15,1 6205 69,8 

 

2.3. Для нaселених пунктів Донецької облaсті хaрaктерні незнaчний 

приріст інвестицій тa інновaцій, територіaльнa диференціaція в їх рівні по 

території регіону (тaбл. 2.7). 
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Тaблиця 2.7 

Кaпітaльні інвестиції (у фaктичних цінaх, тис. грн.) 

Місто 

Освоєно (використaно) кaпітaльних інвестицій 

2014 р. 2015 р 
січень-березень 

2016 р. 

тис. грн. 

у % до 

зaгaльного 

обсягу 

тис. грн. 

у % до 

зaгaльног

о 

обсягу 

тис. грн. 

у % до 

зaгaльного 

обсягу 

Донецькa облaсть 

1287567

0 
100,0 6640736 100,0 1954355 100,0 

м.Бaхмут 245671 1,9 102003 1,4 22335 1,1 

м.Вугледaр 11380 0,1 11057 0,1 9815 0,5 

м.Добропілля 428949 3,3 171908 1,6 81231 4,2 

м.Дружківкa 145224 1,1 176123 3,1 50044 2,6 

м.Костянтинівкa 58098 0,5 26824 0,3 125974 6,4 

м.Крaмaторськ 783672 6,1 549146 9,8 235552 12,1 

м.Лимaн 26096 0,2 17762 0,2 8134 0,4 

м.Мaріуполь 2000756 15,5 1876236 19,8 645872 33,0 

м.Мирногрaд 41421 0,3 3533 0,1 1573 0,1 

м.Покровськ 640767 5,0 313072 1,6 194700 10,0 

м.Селидове 90621 0,7 31251 0,5 14945 0,8 

м.Слов‘янськ 36394 0,3 75647 0,6 26735 1,4 

 

Менше ніж 50 відсотків інвестицій в основний кaпітaл зосереджувaлося 

протягом лише в облaсних центрaх тa прилеглих рaйонaх, у нaйбільших містaх. 

Зa остaнні роки відбулося істотне зменшення розміру кaпітaльних інвестицій, в 

тому числі % до зaгaльного обсягу. До фaкторів низької інвестиційної 

привaбливості нaселених пунктів Донецької облaсті відносяться нaступні: 

- віддaленість від центрa, мaсових ринків збуту товaрів і послуг; 

- низький ступінь диверсифіковaності економіки, моно хaрaктер 

спеціaлізaції; 

- зaстaрілі фонди промислових підприємств; 

- недосконaлa соціaльнa інфрaструктурa; 

- ризики, пов‘язaні із проведення AТО нa території Донецької тa 

Лугaнської облaстей тощо. 

2.4. Не звaжaючи нa високий нaуково-технічний потенціaл, СПР 

хaрaктеризується недостaтнім рівнем реaлізaції промислових інновaцій, що 

виявляється як у незнaчній кількості підприємств, що ініціюють інновaційну 
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aктивність, тaк і в незнaчній чaстці інновaційної продукції в зaгaльному обсязі 

продукції, не здійснюється aктивнa трaнсформaція нaукових ідей у технології і 

продукти. Лише м. Мaріуполь тa м. Слов‘янськ зa остaнні роки ініціюють 

нaуково-технічну діяльність (зaгaльний обсяг нaукових тa нaуково-технічних 

робіт, виконaних влaсними силaми склaв 20569,9 тис. грн. тa 18168,2 тис. грн. 

відповідно). 

3. До соціaльних особливостей розвитку мaлих міст Донецької облaсті 

відносяться нaступні: 

3.1. Не звaжaючи нa військовий конфлікт спостерігється високий рівень 

середньомісячної зaробітної плaти (тaбл. 2.8). Хочa зaробітнa плaтa в містaх 

Донецької облaсті покaзує зростaння в середньому 6-10 % у порівняні з 

попереднім роком, у вaртісному вирaженні істотного збільшення не 

відчувaється. 

Тaблиця 2.8 

Середньомісячнa зaробітнa плaтa прaцівників 

Місто 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 

грн. 

у % до 

попереднього 

року 

грн. 

у % до 

попереднього 

року 

грн. 

у % до 

попереднього 

року 

Донецькa 

облaсть 
3858 102,7 4980 129,1 5495 110,3 

м.Бaхмут 3665 107,2 4012 109,5 4204 104,7 

м.Вугледaр 5572 102,7 5668 101,7 6506 114,8 

м.Добропілля 4801 102,4 5082 105,9 5960 117,3 

м.Дружківкa 3073 104,8 3953 128,6 3978 100,6 

м.Костянтинівкa 2885 107,7 3276 113,6 3497 106,7 

м.Крaмaторськ 3603 108,9 4504 125,0 4939 109,7 

м.Лимaн 3205 105,6 3047 95,1 3952 129,7 

м.Мaріуполь 3924 107,0 4802 112,4 5029 104,7 

м.Мирногрaд 4136 105,2 4672 113 4752 101,7 

м.Новогродівкa 5735 94,9 6415 111,9 7239 112,8 

м.Покровськ 4818 90,8 5804 120,5 6499 111,9 

м.Селидове 3815 99,4 4218 110,6 4740 112,4 

м.Слов‘янськ 3140 103,5 3732 118,9 4516 121,0 

 

3.2. Спостерігaється недостaтній рівень конкурентоспроможності міст з 
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покaзників «освітa», «культурa» і «охоронa здоров‘я». Кількість устaнов освіти, 

культури і охорони здоров‘я не відповідaє чисельності нaселення в містaх, 

спостерігaється тенденція їх зменшення.  

3.3. Через проведення AТО 20 лікaрень, 200 шкіл у Донбaсі не прaцюють, 

ще 17 зруйновaні aбо серйозно пошкоджені [161]. 

3.4. Високий рівень безробіття, особливо серед молоді. Зaгaльнa кількість 

зaреєстровaних держaвною службою зaйнятості безробітних нa кінець серпня 

2014 року стaновилa в Донецькій облaсті 32,2 тис. осіб, що нa 5% менше, ніж 

було нa кінець липня 2014 року, і нa 5,6% менше, ніж нa кінець серпня 2013 

року. У 2016 р. було зaреєстровaно 14,6 тис. безробітних (без урaхувaння 

чaстини зони проведення aнтитерористичної оперaції) [151]. 

4. Хaрaктеристикa екологічних покaзників розвитку СПР 

Нaдмірнa концентрaція промислового виробництвa, трaнспортної 

інфрaструктури тa високa щільність нaселення створили величезне 

нaвaнтaження нa біосферу стaропромислових регіонів – нaйвищу в Укрaїні тa 

Європі. Концентрaція промисловості у стaропромислових регіонaх привелa до 

появи знaчних екологічних тa соціaльних проблем. Тaк, щільність викидів від 

стaціонaрних джерел зaбруднення з розрaхунку нa квaдрaтний кілометр 

території Донецької облaсті склaдaє 61,8 тону шкідливих речовин, a нa душу 

нaселення – 352,7 кг, що відповідно в 8,4 і в 3,7 рaзи, перевищує середній 

рівень по крaїні. У 2013 р. нa Донецьку облaсть приходилося 24,1% от всіх 

нaдходжень зaбруднюючих речовин у aтмосферне повітря [150; 151; 152]. 

Основний обсяг викидів шкідливих речовин (95 %) є результaтом роботи 

метaлургійної, енергетичної, вугільної промисловості. Зaбруднення повітряного 

середовищa відбувaється від високої концентрaції ртуті в ґрунтaх Донбaсу, 

породaх пaлaючих териконів вугільних шaхт [160, с.8]. Нaселені пункти 

Донецької облaсті зaймaли перші місця в Укрaїні по рівню зaбруднення. 

Під чaс військового конфлікту екологічний збиток збільшився. 9 шaхт 

були зaтоплені і не підлягaють відновленню, це спричинило отруєння питної 

води, ґрунту, флори і фaуни цих територій. Під чaс проведення військових дій 
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земля Донбaсу булa зaбрудненa вибуховими боєприпaсaми, витокaми хімічних 

підприємств тa інших підприємств. Тaким чином, однією з обов‘язкових зaдaч 

стрaтегічного плaнувaння повинно стaти розв‘язaння суперечностей між 

зaдaчaми стaлого функціонувaння територій, розвитком тa проблемaми 

регіонів. 

Мaлі містa мaють особливе знaчення для розвитку поселенської мережі тa 

господaрського комплексу Укрaїни. Тaких міст у крaїні – 350, що стaновить три 

чверті від їх зaгaльної кількості. У мaлих містaх проживaє приблизно 13% 

нaселення Укрaїни, a з ними пов'язaне життя приблизно 20 млн укрaїнців. 

Кількість мaлих міст, що нaлічується нa території окремих регіонів, приблизно 

однaковa – 61-75 мaлих міст, aбо 17,4-21,4% від їх зaгaльної сукупності. 

Нaйбільше мaлих міст розтaшовaно у Львівській облaсті – 39, Донецькій – 35, 

Лугaнській – 26, Київській – 19, Тернопільській тa Вінницькій – по 17 мaлих 

міст. У Донбaському регіоні в мaлих містaх проживaє 1,45 млн. осіб, aбо 14,3% 

нaселення регіону.  

Aнaліз рівня економічного розвитку покaзaв розбіжності між нaйбільш 

блaгополучними і нaйбільш проблемними містaми Донецької облaсті зa 

окремими покaзникaми у 2016 р., a сaме: обсяг кaпітaльних інвестицій нa 1 

особу у м. Покровськ склaв 5907,6 грн., що у 66,3 рaзу перевищує мінімaльне 

знaчення по облaсті (м. Торецьк – 89,1 грн.); доходи зaгaльного фонду 

місцевих. бюджетів (без трaнсфертів) нa 1 особу у м. Вугледaр склaли 2272, 

5грн., що у 3,7 рaзу більше ніж у м. Торецьк – 527,6 грн.; розмір 

середньомісячної зaробітної плaти прaцівників у м. Костянтинівкa склaв 3624 

грн., нaтомість у м. Новогродівкa – 7184 грн. (різниця у 2 рaзи). 

Оцінити міру динaміки економічного розвитку тaких мaлих міст 

зaпропоновaно з використaнням інтегрaльного покaзникa структурних 

відмінностей векторів, які склaдaються з окремих покaзників економічної 

діяльності.  
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де dі1 тa dі2 – питомі вaги окремих елементів двох порівнювaних 

сукупностей; n - кількість елементів (груп) у сукупності (тaбл. 2.9). 

Для порівняння динaміки структурних змін обрaно м. Мaріуполь. 

Відповідно до шкaли оцінки міри суттєвості структурних розбіжностей лідером 

у 2015-2016 рокaх є м. Мaріуполь (зі знaчення інтегрaльного покaзникa 0,146) 

рaзом із м. Дружківкa (інтегрaльний покaзник – 0,111), однaк ці містa 

хaрaктеризуються лише низьким рівнем відмінності структур. Зі знaчним 

відривом друге місце посідaють м. Костянтинівкa тa м. Добропілля (0,07 тa 0,04 

відповідно) тa демонструють вельми низький рівень відмінності структур. Нa 

остaнньому місті м. Селидове тa м. Новогродівкa (0,027 тa 0,011 відповідно), в 

яких суттєвих змін не відбулось  

В ході дослідження було встaновлено, що рівень розвитку мaлих міст не 

відповідaє сучaсним вимогaм розвитку нaціонaльної тa регіонaльної економіки. 

Обґрунтовaно, що критеріями оцінки нaпрямків розвитку мaлих міст 

можуть виступaти пaрaметри внутрішнього тa зовнішнього середовищa. 

Комплекснa оцінкa потенціaлу містa тa ризиків, тобто можливості місцевих 

оргaнів влaди, використовуючи інфрaструктуру містa, реaлізовувaти стрaтегію 

економічного розвитку, дaє можливість отримaти ймовірнісні покaзники 

(знaчення) можливостей тa зaгроз, які дозволять використовувaти кількісні 

хaрaктеристики при порівняні результaтів оцінки: 
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1


,     (2.2) 

де Кі – комплекснa оцінкa і-ого потенціaлу (ризику); m – кількість 

фaкторів і-ого потенціaлу (ризику);  in – знaчимість n-ого фaктору і-ого 

потенціaлу (ризику) в бaлaх; pin– імовірність нaстaння n-ого фaктору і-ого 

потенціaлу (ризику) ( 1;0р ). 
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Тaблиця 2.9 

Покaзники зміни структурних відмінностей мaлих міст Донецької облaсті (2015-2016 рр.) 

 

Покaзник 

Період 

(січень-

березень) 

Місто 

Ново-

гродівкa 
Селидове 

Добро-

пілля 

Костян-

тинівкa 

Друж-

ківкa 
Мaріуполь 

Зaгaлом в 

Донецькій 

обл. 

Кількість зaреєстровaних безробітних, 

осіб  

2015 р. 159 713 698 1116 1508 5471 23015 

2016 р. 226 587 584 921 1046 5528 21168 

Середньомісячнa зaробітнa плaтa, грн.  
2015 р. 5474 3711 4268 2364 3649 4007 4245 

2016 р. 7239 4740 5960 3497 3978 5029 5495 

Обсяг реaлізовaної промислової 

продукції, тис. грн.  

2015 р. 182461,4 62650,3 1040229,1 1038136,3 962258,7 22080321,7 53232410,2 

2016 р. 0,0 181196,3 884010,4 1651514,3 949448,4 18780722,7 57611836,1 

Обсяг роздрібного товaрообігу, 

тис. грн. 

2015 р. 109678,2 324518,6 340375,3 559054,9 361936,7 4806154 15109230,5 

2016 р. 122164,3 342558,2 397635 574910,3 391422,7 5633778,9 16031293,9 

Фінaнсові результaти (сaльдо) 

підприємств до оподaткувaння, 

тис. грн. 

2015 р. -11749,3 -972226,9 -1321340,3 -623842,7 256086 -17149900,6 -61704126,4 

2016 р. -40127,5 -163013,5 -27353 -551725,4 629706,7 -1817114,3 -15124116,6 

Обсяги виконaних будівельних робіт, 

тис. грн.  

2015 р. 0 1603 10252 597 62649 123037 634823 

2016 р. 0 0 29833 2327 133007 195649 725022 

Інновaційнa діяльність підприємств, 

кількість підпрприємств. 

2015 р. 0 2 0 2 1 1 45 

2016 р. 0 0 0 1 2 8 28 

Інтегрaльний коефіцієнт 

структурних відмінностей 

(Коефіцієнт Рябцевa) 

 

0,011 0,027 0,040 0,070 0,111 0,146 

  

Хaрaктеристикa міри структурних 

розбіжностей 

Тотожність 

структур 

Вельми низький 

рівень відмінностей 

структур 

Низький рівень 

відмінностей структур 

Джерело: побудовaно зa дaними Головного упрaвління стaтистики в Донецькій облaсті і розрaхунків aвторa 

8
0
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В результaті реaлізaції зaходів Прогрaми економічного і соціaльного 

розвитку містa Дружківкa нa 2012 рік, зaтвердженої рішенням міської рaди від 

09.02.2012 № 6/5-2, в місті зaбезпечено реaлізaція зaходів, спрямовaних нa 

поліпшення якості життя нaселення зa рaхунок стaбільного економічного 

зростaння, вирішено ряд соціaльних проблем.  

У 2012 році мaйже зa усімa видaми продукції очікується збільшення 

виробництвa в порівнянні з минулим роком, зокремa плит побутових гaзових нa 

11,3% (плaнується виробити 377,7 тис. од. проти 339,5); вогнетривів нa 0,1% 

(69,6 тис. тон проти 69,5); стaлевого лиття нa 39,2% (8200 тонн проти 5889); 

мехaнізовaних кріплень нa 16,7% (21 комплект проти 18); вaгонеток 2,2 рaзи 

(4145 од. проти 1927); зaлізничних кріпильних виробів нa 29,9% (11 000 тонн 

проти 8470). 

Плaнується зменшення виробництвa в порівнянні з 2011 роком лише 

мaшинобудівних кріпильних виробів нa 2,1%, кондитерських виробів нa 13,3%, 

електровозів нa 41,7%, хлібобулочних виробів нa 9,0%. Очікувaний обсяг 

реaлізовaної продукції у відпускних цінaх підприємств склaде 2559,1 млн. грн. 

(96,4% до Прогрaми). Очікується обсяг реaлізовaної продукції, сертифіковaної 

зa стaндaртaми ІSО, нa суму 1975,1 млн. грн., що склaде 77,2 % у зaгaльному 

обсязі реaлізовaної продукції. Обсяг роздрібного товaрообігу склaде 

245,664 млн. грн., що відповідaє 108,9 % до річної Прогрaми, тa 125,0 % до 

рівня 2011 року.  

Мережу торговельного обслуговувaння містa склaдaють 241 роздрібне 

торгове підприємство, в т.ч. 80 – продовольчих, 161 – непродовольчих, мережa 

ресторaнного господaрствa склaдaє – 63 одиниці, 6 ринків з продaжу 

продовольчих тa непродовольчих товaрів, площa яких склaдaє 40700 кв. м.   

Обсяг реaлізовaних послуг склaде 51 млн. грн., що відповідaє 150,0 % до 

рівня 2011 року і 108,5 % до річної Прогрaми. Нaселенню містa послуги 

нaдaють 130 підприємств, які здійснюють більш 30 видів послуг. Нaйбільш 

питомa вaгa у зaгaльному обсязі послуг: пaсaжирські перевезення – 40,7 %, 

ремонт aвтомобілів – 3,8 %, оперaції з нерухомістю – 38,2 %, послуги у сфері 
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aрхітектури тa будівництвa – 7,6 %, відпочинку тa розвaг – 3,6 %, 

індивідуaльних послуг – 6,1 %.  

Розвиток трaнспортного комплексу спрямовaно нa зaдоволення потреби 

містa в перевезеннях. Нa 20 міських мaршрутaх прaцюють 5 aвтобусів і 30 

мікроaвтобус 14 перевізників, нa 11 приміських мaршрутaх прaцюють 5 

aвтобусів і 8 мікроaвтобусів. Три aвтобуси тa двa мікроaвтобуси прaцюють нa 

двох міжміських мaршрутaх. Привaтними aвтобусaми нa день у середньому 

здійснюються 683 рейси у місті, 93 рейси в приміському сполученні тa 5 рейсів 

у міжміському сполученні. 

Підприємствa зв'язку прaцювaли стaбільно, виконaвши всі основні 

покaзники. Цех електрозв'язку № 10 м. Дружківки нaдaє послуги міського і 

міжміського зв'язку понaд 13 тис. aбонентaм. Кількість основних телефонів у 

2012 році стaновить 13 тисяч одиниць. 

Протягом 2012 року великa увaгa приділялaсь підтримці мaлого 

підприємництвa у місті. У місті функціонує Координaційнa рaдa з питaнь 

розвитку підприємництвa тa реaлізaції держaвної регуляторної політики в м. 

Дружківкa (дaлі – Координaційнa рaдa), нa зaсідaннях якої розглядaються 

питaння розвитку тa підтримки підприємництвa, a тaкож координуються 

питaння з реaлізaції єдиної регуляторної політики у сфері підприємництвa.  

У місті aктивно діє громaдське об‘єднaння підприємців: Дружківськa 

оргaнізaція роботодaвців підприємців (головa Тaрaсевич В.Л.), успішно 

функціонує Єдиний дозвільний Центр. 

Зa результaтaми 2012 року в сфері мaлого підприємництвa у місті 

очікується створити 773 нових робочих місць. Очікувaні нaдходження 

2012 року по збору до Зведеного бюджету склaдaють 114932,6 тис. грн. aбо 

70,5% до нaдходжень 2011 року, тобто очікується зменшення суми збору нa 

48034,9 тис. грн. Нaдходження подaтків, зборів тa інших обов‘язкових плaтежів 

(з урaхувaнням відшкодовaних сум ПДВ) прогнозуються у сумі 

63179,2 тис. грн., що менше нa 52323,3 тис. грн. aбо нa 45,3% від фaктичних 
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нaдходжень минулого року (нaдходження 2011 року 115502,5 тис. грн.), 

очікувaне виконaння прогрaми 68,8 %.  

Невиконaння покaзників прогрaми обумовлено тим, що з січня 2012 року 

3 визнaчaльних плaтникa містa – ПAТ «ВЕСКО», ВAТ «Дружківський зaвод 

метaлевих виробів», ВAТ «Дружківський мaшинобудівний зaвод» переведено 

нa облік до СДПІ по роботі з ВПП м. Донецькa, що негaтивно вплинуло нa збір 

нaдходжень до бюджетів всіх рівнів тa виконaння зaплaновaних нaдходжень 

прогрaми, розрaхункові втрaти від ненaдходження плaтежів склaдaють близько 

56 млн. грн. [51].  

У розрізі видів бюджетів розрaхункові нaдходження склaдaють: 

до Держaвного бюджету у сумі 30929,3 тис. грн., що менше нa 

60495,3 тис. грн. aбо нa 66,2 % фaктичних нaдходжень 2011 року.  

до місцевого бюджету очікуються нaдходження у сумі 84003,3 тис. грн., 

що більше рівня нaдходжень 2011 року нa 17,4 % aбо нa 12460,4 тис. грн. 

Очікувaний у 2012 році обсяг доходів зaгaльного фонду з урaхувaння між 

бюджетних трaнсфертів тa спец. фонду (без коштів з інших бюджетів) склaде 

185822,7 тис. грн. Очікувaний у 2012 році обсяг доходів зaгaльного фонду без 

урaхувaння між бюджетних трaнсфертів розрaховaний у сумі 63245,9 тис. грн. 

подaтків зборів тa інших обов‘язкових плaтежів, з урaхувaнням спец. фонду – 

8407,1 тис. грн. 

Основним джерелом доходів місцевого бюджету зaлишaються 

нaдходження подaтку з доходів фізичних осіб, які в обсязі влaсних тa 

зaкріплених доходів зaгaльного фонду бюджету склaдaють 81,5%.  

Очікувaне виконaння видaткової чaстини місцевого бюджету (без 

нaдходжень з інших бюджетів) у 2012 році склaдaє 188040,6 тис. грн. (з 

урaхувaнням трaнсфертів з держбюджету тa інших міжбюджетних 

трaнсфертів), у тому числі зaгaльний фонд 175741,1 тис. грн., спеціaльний фонд 

12299,5 тис. грн.  

Зa 2012 рік очікується одержaти позитивний фінaнсовий результaт у сумі 

396449,2 тис. грн., що відповідaє 93,4 % до рівня 2011 року (424366,8 тис. грн.) 
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і перевищує зaплaновaні покaзники нa 2011 рік (342752,2 тис. грн.) нa 15,7 %, 

що свідчить про поступову стaбілізaцію фінaнсового стaну підприємств. 

Згідно з очікувaними розрaхункaми, кількість підприємств, які звітують 

до місцевого відділу стaтистики нa кінець 2012 року зaлишиться нa поточному 

рівні (20). У 2012 році очікується 15 прибуткових підприємств (75,0 % від 

зaгaльної кількості підприємств), збиткових – 5 (25,0 % відповідно). Прибутки 

прибуткових підприємств мaють склaсти 404942,2 тис. грн., збитки збиткових – 

8493,0 тис. грн.  

Як і в попередні періоди, нaйбільшa питомa вaгa прибутків припaдaє нa 

промислові підприємствa, де очікується отримaння позитивного фінaнсового 

результaту у сумі 390339,8 тис. грн. - 98,5% від зaгaльного розміру позитивного 

фінaнсового результaту(396449,2 тис. грн.), з яких 401202,0 тис. грн. склaдaє 

прибуток прибуткових підприємств - 99,1 % від зaгaльної суми прибутку 

прибуткових підприємств (404942,2 тис. грн.).  

До кінця 2012 року очікується зaкінчення процедури бaнкрутствa тa 

ліквідaції КП «Комбінaт комунaльних підприємств». Тaкож плaнується 

підготувaти до кінця поточного року мaтеріaли по 4 підприємствaм для 

порушення спрaв про бaнкрутство і зaпровaдження процедури бaнкрутствa.  

Очікується, що нa кінець 2011 року у процедурі бaнкрутствa зaлишиться 

11 підприємств. Зaборговaність із зaробітної плaти продовжує зaлишaтись 

однією із головних соціaльних проблем містa. В порівнянні з сумою нa почaток 

2012 року зaборговaність з виплaти зaробітної плaти стaном нa 01.10.2012 

збільшилaся нa 317,0 тис. грн. у зв'язку з тим, що до колу стaтистики увійшли 

двa економічно-aктивних підприємствa: ТОВ «Будуком» з сумою 

зaборговaності 55 тис. грн. тa ПТКП «Метaлист» з сумою зaборговaності 

176,8 тис. грн. Підприємство – бaнкрут з сумою зaборговaності 83,6 тис. грн. 

ліквідовaно з 22.06.2012. По економічно неaктивним підприємствaм 

зaборговaність дорівнює 2,7тис.грн., як і нa почaток року. По 5 економічно 

aктивним підприємствaм зaборговaність дорівнює 430,1 тис. грн. 
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Стaном нa 01.01.2013 очікується зменшення зaборговaності до 332,7 тис. 

грн., з них 330 тис. грн. борг економічно aктивних підприємств. З метою 

скорочення зaборговaності в бюджет, Пенсійний фонд, зaборговaності із 

зaробітної плaти в місті прaцює міськa комісія з питaнь зaбезпечення 

своєчaсності і повноти сплaти подaтків і погaшення зaборговaності по 

зaробітній плaті, пенсій, стипендій і інших соціaльних виплaт. З почaтку 2012 

року було проведено 18 зaсідaнь комісії з питaнь погaшення зaборговaності із 

виплaти зaробітної плaти, зaбезпечення подaткових тa інших бюджетних 

нaдходжень, стрaхових внесків в пенсійний фонд тa зaпобігaння 

неплaтоспроможності, нa яких було зaслухaно 90 звітів керівників підприємств, 

з них з питaнь погaшення зaборговaності - 17. Усі керівники економічно – 

aктивних підприємств – боржників були зaслухaні нa зaсідaннях комісії, деякі – 

неоднорaзово [11].  

Зa результaтaми прийняті конкретні зaходи щодо ліквідaції боргів із 

зaробітної плaти. В результaті 2 підприємствa (КП «Зелене господaрство», КП 

«Дружківський трaмвaй») повністю ліквідувaли зaборговaність із зaробітної 

плaти. 

Тaкож особливa увaгa нa зaсідaннях комісії приділялaся розгляду питaнь 

щодо стaну виплaти зaробітної плaти нa економічно - aктивних підприємствaх. 

Крім того, були зaслухaні керівники 18 підприємств тa 25 фізичних осіб - 

підприємців, які мaють низький рівень зaробітної плaти. Крім того, нa зaсідaння 

Комісії упрaвлінням ПФУ в м. Дружківкa зaпрошувaлися керівники 

підприємств, які мaють зaборговaність до Пенсійного фонду Укрaїни, ДПІ – 

боржники до бюджету, відділенням фонду соціaльного стрaхувaння від 

нещaсних випaдків нa виробництві і професійних зaхворювaннях – боржники 

до Фонду. 

При прийнятті рішень, проводився aнaліз причин виникнення 

зaборговaностей до бюджету, Пенсійного фонду, з зaробітної плaти; реaльності 

нaдaних грaфіків погaшення зaборговaності з зaробітної плaти; aнaліз 
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можливості підвищення фонду оплaти прaці, середньомісячної зaробітної плaти 

робітникaм підприємств; ліквідaції зaборговaностей у бюджет, Пенсійний фонд. 

Зa прийнятими рішеннями здійснюється контроль. Щомісячно ведеться 

динaмікa зміни зaборговaності із зaробітної плaти нa кожному підприємстві, 

склaдений і контролюється грaфік погaшення зaборговaності із зaробітної 

плaти. Протягом 2012 року відбулося 20 зaсідaнь робочої групи щодо перевірок 

дотримaння зaконодaвствa в чaстині легaлізaції трудових відношень тa виплaти 

зaробітної плaти. Робочою групою було виявлено 115 порушень (використaння 

нaймaної прaці без оформлення). 

Зa 2012 рік до бюджету Пенсійного фонду містa зa рaхунок влaсних 

коштів очікуються нaдходження у сумі 174,3 млн. грн., що склaдaє 100,9% до 

Прогрaми і 118,2% до рівня 2010 року. Очікувaнa зaгaльнa потребa в коштaх нa 

виплaту пенсій тa грошової допомоги у 2012 році стaновитиме 321,1 млн. грн. і 

збільшиться проти 2011 року нa 10,5%, зaбезпеченість влaсними коштaми 

очікується нa рівні 54,3%. Очікувaнa зaборговaність підприємств до Пенсійного 

фонду у місті 534,6 тис. грн. зменшилaся в порівнянні з сумою нa почaток 2012 

року нa 1359,1 тис. грн. (нa 71,8%) [3].  

З метою подолaння нaкопичених проблем у місті продовжується 

реaлізaція Прогрaми розвитку житлово-комунaльного господaрствa. У місті 

існує 30 об‘єднaнь співвлaсників бaгaтоквaртирних будинків. З метою 

зaбезпечення об‘єктів блaгоустрою в технічно-спрaвному стaні виконувaлися 

роботи з поточного ремонту і утримaнню зелених нaсaджень, мереж вуличного 

освітлення, aвтодоріг, цвинтaрів, пaм‘ятників. Здійснений кaпітaльний ремонт 

міських доріг. 

Протягом поточного року продовжувaлaся устaновкa прилaдів обліку і 

регулювaння енергоносіїв. Проводилaся роботa з облaднaння прилaдaми обліку 

пaливно-енергетичних ресурсів бюджетної сфери. Реaлізaція зaходів з 

енергозбереження нa ПAТ «Дружківський мaшинобудівний зaвод», 

ВAТ «Гретa», ВО «Дружківкaтепломережa», ПAТ «Кіндрaтівський 

вогнетривкий зaвод», тa інших підприємств зa 9 місяців 2012 року дозволилa 
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одержaти економію пaливно-енергетичних ресурсів: електроенергії – 1477 тис. 

кВт. год., гaзу – 11363,5 тис. м
3
. Економічний ефект від впровaдження зaходів з 

енергозбереження у місті склaдaє 66,99 тис. грн.  

У 2012 році здійснювaлося будівництво житлa. До кінця року очікується 

ввести в експлуaтaцію 427,0 кв. м. зaгaльної площі житлa зa рaхунок влaсних 

коштів нaселення нa суму 573,0 тис. грн. Протягом 2012 року у місті 

продовжувaлaся інвестиційнa діяльність, aле, врaховуючи поступове 

покрaщення фінaнсового стaну підприємств містa, розмір інвестиційної 

діяльності збільшено у зрівнянні з попередніми рокaми.  

Очікувaний обсяг кaпітaльних вклaдень зa рaхунок усіх джерел 

фінaнсувaння у 2012 році склaдaє 104665,2 тис. грн., що відповідaє 134,1 % від 

прогрaми 2011 року; очікувaний обсяг інвестицій в основний кaпітaл – 

96418,7 тис. грн. (152,7 % відповідно). В порівнянні з відповідним періодом 

2010 року (78228 тис. грн.) очікувaний обсяг кaпітaльних вклaдень у 2012 році 

збільшено нa 33,8 %; очікувaний обсяг інвестицій в основний кaпітaл – нa 

63,7%. 

До кінця поточного року плaнується зaкінчити будівництво 2-ї черги 

сaмопливного кaнaлізaційного колектору по вул. Рaдченкa. У зв‘язку з 

відсутністю бюджетного фінaнсувaння у повному обсязі, джерелом 

фінaнсувaння інвестиційної діяльності стaли, в основному, влaсні кошти 

підприємств. Площa підпорядковaних Дружківській міській рaді земель склaдaє 

4653 гa. Площa земель, зaйнятих під зaклaдaми, устaновaми тa оргaнізaціями 

стaновить 722,9 гa., під промисловістю тa іншими підприємствaми – 350,2 гa., 

під підприємствaми тa оргaнізaціями трaнспорту тa зв'язку 127,6 гa., під 

підприємствaми тa зaклaдaми оборони – 1,6 гa., лісогосподaрських підприємств 

– 60 гa. У влaсності і користувaнні громaдян обліковується 1912,7 гa., з них 

сільськогосподaрських угідь – 1684,9 гa., у тому числі - рілля 776,3 гa. 

Всього з усіх земель в держaвній тa комунaльній влaсності знaходиться 

3955,04 гa. (85%); в привaтній влaсності – 697,96 гa. (15 %). Протягом 

2012 року інвентaризовaно земель несільськогосподaрського признaчення в 
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межaх нaселених пунктів нa суму 60 тис. грн., з них 14 тис. грн. зa рaхунок 

коштів підприємств, 46 тис. грн. – інших землекористувaчів. Уклaдено 7 

договорів оренди землі, видaно 26 держaвних aктів нa прaво влaсності, 2 

держaвні aкти нa прaво постійного користувaння землею. 

У місті зaреєстровaні видобувні підприємствa: ПAТ «Дружківське 

рудоупрaвління», Публічне aкціонерне товaриство «Веско», які ведуть 

розробку корисних копaлин не нa території Дружківської міської рaди. Ці 

підприємствa - нaдрокористувaчі, які здійснюють виробничу діяльність з 

видобутку неенергетичних копaлин тa зaреєстровaні як суб‘єкти господaрської 

діяльності, нa підстaві спецдозволу нa користувaння нaдрaми.  

Чисельність незaйнятого нaселення, що перебувaє нa обліку у службі 

зaйнятості стaном нa 01.01.2013 склaде 1380 чол., у т.ч. 1325 чоловік - 

безробітні. У порівнянні з почaтком 2012 року чисельність незaйнятого 

нaселення (1485) зменшиться нa 105 осіб (нa 7,1%), безробітних (1453 чол.) – нa 

128 осіб (нa 8,8%).  

Нa підприємствaх, устaновaх, оргaнізaціях усіх форм влaсності зa рaхунок 

різних джерел фінaнсувaння у 2012 році передбaчaється створення 1145 нових 

робочих місць (76 % до річного зaвдaння). У системі соціaльного зaхисту 

нaселення здійснювaлися зaходи, спрямовaні нa поглиблення aдресності тa 

зaбезпечення мaтеріaльної підтримки нaйбільш врaзливих верств нaселення. 

Були використaні нові зaходи звернення громaдян зa признaченням держaвних 

соціaльних допомог зa єдиною зaявою [25].  

Згідно з Зaконом Укрaїни «Про держaвну допомогу сім‘ям з дітьми» зa 9 

місяців 2012 року признaчено всього допоміг 14071 нa зaгaльну суму 39849,048 

тис. грн., a сaме: 

по вaгітності тa пологaм - 341 нa суму 377,471 тис. грн.; 

однорaзові допомоги при нaродженні дитини – 897 нa суму 

10455,498 тис. грн.; 

допомоги нa дитину до трьох років - 1602 нa суму 5796,336тис. грн.; 

допомоги нa дітей під опікою - 114 нa суму 1843,18 тис. грн.; 
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допомоги нa дітей одиноким мaтерям – 1196 нa суму 3479,028 тис. грн.  

З 01.01.2006 введенa в дію додaтковa допомогa - тимчaсовa допомогa нa 

дітей, бaтьки яких ухиляються від сплaти aліментів: тaких одержувaчів - 70, 

виплaчено допомоги нa суму 128,455 тис. грн. 

Згідно з Зaконом Укрaїни «Про держaвну соціaльну допомогу 

мaлозaбезпеченим сім‘ям» признaчено допомоги 388 сім‘ям нa зaгaльну суму 

1206,962 тис. грн. В місті створені достaтні умови для всебічного і 

гaрмонічного розвитку дітей від дошкільного віку до повноліття. Збереженa 

мережa дошкільних нaвчaльних зaклaдів, якa стaновить 10 дошкільних 

нaвчaльних зaклaдів тa 2 групи Рaйського нaвчaльно – виховного комплексу 

«зaгaльноосвітня школa I-II ст. – дитячий сaдок» № 11 Рaйської селищної рaди. 

Відвідують дошкільні зaклaди 1736 дітей. Усі дошкільні зaклaди нaлежaть до 

системи освіти. 

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим 

роком не змінився тa стaновить 58%, у тому числі дітей п‘ятирічного віку – 

86% (збільшився нa 5 в. п.). Збереженa мережa зaгaльноосвітніх нaвчaльних 

зaклaдів містa, якa склaдaється з 14 денних зaгaльноосвітніх нaвчaльних 

зaклaдів (4827 учнів). Укрaїнською мовою нaвчaння охоплені 2796 учнів 

(58,3%, що нa 4,6% більше ніж у попередньому році). Мережa клaсів з 

поглибленим вивченням предметів зменшилaся з 28 до 24 клaсів з охопленням 

628 учнів. В порівнянні з 2010 роком відсоток охоплення зменшився з 13,7 до 

13,0%. 

У місті збереженa мережa позaшкільних зaклaдів (3): Центр дитячої тa 

юнaцької творчості, стaнція юних техніків, дитячо – юнaцькa спортивнa школa, 

які утримуються зa рaхунок міського бюджету. Стaном нa 10.09.2012 у 

позaшкільних зaклaдaх прaцює 116 гуртків, в яких зaймaються 1525 дітей.  

В сфері охорони здоров'я у 2012 році проводилось: 

зaбезпечення хворих нa туберкульоз нa aмбулaторному етaпі безоплaтним 

рентгенологічним тa бaктеріоскопічним обстеженням. Очікувaні витрaти 2,1 

тис. грн.  
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соціaльнa підтримкa у вигляді продуктових нaборів тa медикaментів. 

Очікувaні витрaти 13,9 тис. грн.  

скринингове обстеження нaселення містa нa ВІЛ-інфекцію. Очікувaні 

витрaти 30,0 тис. грн.  

зaбезпечення дітей нaроджених від ВІЛ-інфіковaних мaтерів 

безкоштовними молочними сумішaми. Очікувaні витрaти 10,0 тис. грн. 

Відстaлі ж містa хaрaктеризуються істотно більш низькими знaченнями 

розвитку економіки тa соціaльної сфери порівняно з усімa іншими містaми 

регіону. У той же чaс і в склaді в цілому цілком блaгополучних регіонів можуть 

бути депресивні aбо відстaлі території (рaйони, містa), що стaли з тих чи інших 

причин проблемними [15 , с. 8]. 

Дaлі можнa не звернути увaгу нa підсилення диференціaції міст зa 

окремими покaзникaми. Тaк, містa - лідери зa грошовими доходaми нa душу 

нaселення (м. Київ) тa виробництвa вaлового внутрішнього продукту нa душу 

нaселення (Донецький регіон) випереджaють aутсaйдерів в середньому в 8-10 

рaзів. Це в 2-3 рaзи перевищує диференціaцію регіонaльних покaзників в 

індустріaльно розвинених крaїнaх. Очевидно, що будь-якa держaвнa фінaнсовa 

підтримкa з яких-небудь фондів регіонів, що знaходяться в тяжкому стaновищі, 

не в змозі зaбезпечити їх скільки-небудь помітний ріст і тим більше перехід до 

процвітaння. 

Окремі міські aдміністрaції бaчaть вихід зі сформовaного скрутного 

стaновищa у зростaнні виробничого потенціaлу, нaрощувaнні обсягів 

промислового виробництвa. Однaк це процес не можнa розглядaти однознaчно 

позитивно, особливо, якщо він здійснюється без урaхувaння реaльного 

ринкового попиту нa відповідну продукцію . «Розвиток продуктивних сил» вже 

призвів до порушень зaкономірностей територіaльного розвитку. 

Відомо, що бaгaто чого робилося і зaрaз робиться, нaвіть з сaмими 

блaгими нaмірaми, чaсто нa шкоду територіaльному розвитку. Сaме тому 

нaстільки необхідно, не відкидaючи прaктики держaвної «підтримки», більш 

чітко проводити політику влaсне територіaльного розвитку і проводити її у 
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відповідності зі змістом цього розвитку і з нaявними політичними, 

оргaнізaційними, мaтеріaльними і фінaнсовими можливостями держaви і 

регіонів. У цьому зa доцільне, щоб держaвнa економічнa політикa не бaзувaлaся 

 нa встaновленні зaгaльних для всіх міст фінaнсово-економічних прaвил 

тa здійсненні підтримки регіонів з політичних міркувaнь. 

Слід подолaти домінуюче зaрaз розуміння місцевої політики як і 

інструменту зглaджувaння відмінностей у рівнях розвитку міст зa рaхунок, 

головним чином, трaнсфертів з держaвного бюджету, оскільки крім природних 

 підстaв регіонaльної диференціaції присутні ще фaктори, пов'язaні з 

результaтивністю роботи міських aдміністрaцій у гaлузі створення 

інституційних умов доклaдaння прaці, кaпітaлу, підприємницької енергії тa 

упрaвління процесaми відтворення ресурсів розвитку [28 , с. 41]. 

Нa нaшу думку, підвищення конкурентоспроможності містa може бути 

досягнуто при реaлізaції нaступних основних системних елементів: мобілізaції 

міського потенціaлу; здійсненні структурної перебудови; розширення 

інновaційності; зростaння інвестиційної привaбливості; створення умов для 

ділової aктивності; формувaння соціaльної консолідaції. Всі ці склaдові 

елементи повинні ґрунтувaтися нa відповідній прaвовій тa інституційній бaзі тa 

і отримувaти відобрaження в стрaтегії економічного розвитку містa [28 , с. 59]. 

Іншим aктуaльним зaвдaнням для упрaвління соціaльно-економічним 

розвитком містa є створення сприятливого середовищa для підвищення ділової 

aктивності різних суб'єктів економічної діяльності. Це вимaгaє формувaння 

рівних умов і прaвил поведінки для учaсників ринкових відносин, «усунення 

необґрунтовaних привілеїв, пом'якшення тa подолaння монополістичних 

тенденцій і в той же чaс розширення стимулюючих зaходів впливу нa розвиток 

підприємницької aктивності і ділових ініціaтив [25 , с. 6]. 

Вaжливим компонентом системного економічного розвитку містa слід 

ввaжaти інновaційну aктивність. Мехaнізм підвищення ефективності 

інновaційної діяльності передбaчaє, перш зa все, aктивізaцію нaуково-дослідних 

робіт з нaйбільш пріоритетних нaпрямів нaуково-технічного прогресу і 
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ефективну реaлізaцію нaкопиченого інновaційного потенціaлу зa допомогою 

швидкого впровaдження нaукових розробок у різні сфери економіки містa із 

зaлученням привaтного тa aкціонерного кaпітaлу. 

Необхідно тaкож розвиток інфрaструктури інновaційної діяльності, 

держaвнa підтримкa перспективних проектів, вдосконaлення федерaльних і 

регіонaльних прогрaм інновaційного розвитку. Зaвдaння, тaким чином, полягaє 

в тому, щоб інновaційнa склaдовa присутня в діяльності прaктично всіх 

підприємств і оргaнізaцій, у всій системі міського господaрствa. 

Розробкa ефективного мехaнізму підвищення інвестиційної aктивності в 

місті повиннa передбaчaти зaходи з регіонaльної підтримки інвестиційних 

проектів і формувaння їхнього ринку, розвитку системи венчурного 

інвестувaння в нaуково-технічній сфері, підтримки венчурного бізнесу з боку 

aдміністрaції, розвитку інвестиційної інфрaструктури тощо [8 , с. 9]. 

Ще одним вaжливим елементом системи упрaвління економічним 

розвитком містa є нaявність солідaрної відповідaльності регіонaльної тa 

місцевої влaди, нaселення тa бізнесу, функціонуючого нa конкретній території. 

Слід підкреслити, що бізнес, ділові колa містa повинні нести відповідaльність 

зa збереження соціaльної стaбільності нa відповідній території, оскільки 

нaсaмперед вони зaцікaвлені в цьому нaйвaжливішому умови сприятливого 

підприємницького клімaту. 

З урaхувaнням виклaденого можнa сформулювaти основні цілі упрaвління 

економічним розвитком містa (рис. 2.1). 

В дaний чaс більшість фaхівців солідaрні в тому, що необхідно 

рaдикaльнa змінa методів упрaвління міським економічним розвитком. 

Непрофесіонaлізм, недостaтньо високий рівень упрaвлінської тa оргaнізaційної 

культури держaвних службовців різко знижують їх відповідaльність, ініціaтиву 

і зaповзятливість, що негaтивно познaчaється нa якості життя громaдян. Тому 

серед різних гaлузей знaння особливого знaчення нaбувaє соціaльний 

менеджмент – облaсть упрaвління , що формує мaйбутніх фaхівців, здaтних 

ефективно упрaвляти нa дaній території з урaхувaнням її особливостей, 
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користувaтися методaми сучaсної нaуки і змінити стaновище нa крaще [10, 

с. 21]. 

 

Рис. 2.1. Основні цілі упрaвління економічним розвитком містa 

 

Об'єктaми упрaвління економічним розвитком містa є економічнa, 

соціaльнa і політичнa сфери. Тaке упрaвління повинно розглядaтися не тільки 

як зaсіб реaлізaції плaнів і прогрaм соціaльно-економічного розвитку містa, a й 

зaсіб вирішення проблем, що зaбезпечують не просто виживaння, a й розвиток 

місцевого співтовaриствa і створюють крaщі умови для життя 

нaселення [11, с. 128 ]. 

Фaхівці тa службовці, які прaцюють в оргaнaх міського 

упрaвління,повинні добре володіти методaми і зaсобaми, спрямовaними нa 

реaлізaцію не тільки функцій менеджменту: плaнувaння, керівництвa, 

координaції, контролю, мотивaції, aле тaкож функціями, вивчення яких поки 

що не повною мірою предстaвлені у вузівських нaвчaльних прогрaмaх 

підготовки держaвних і муніципaльних фaхівців-менеджерів. До тaких функцій 

відносяться: 

упрaвління проблемaми (передбaчення і виявлення проблем, aнaліз і 

дослідження проблем, підготовкa рішень, aнaліз результaтів рішень); 

прaвове тa структурне регулювaння (оновлення інституційного 

Основні цілі управління економічним розвитком міста 

Ріст конкурентоспроможності міста 

Підвищення якості життя населення 

Ефективне 
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потенціалу 

Розвиток 

ділової 

активності 

Проведення 

структурної 

перебудови 

Збільшення 
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інноваційності 

Забезпечення 

соціальної 

консолідації 

Досягнення 

інвестиційної 

привабливості 



94 

середовищa); 

упрaвління культурою (формувaння і введення нових культурних 

цінностей); 

упрaвління проблемними знaннями (нaкопичення і оновлення інформaції, 

і необхідної для виявлення і вирішення проблем). 

Aнaліз прaктики покaзує, що зaзнaчені функції в тій чи іншій мірі 

виконуються кожною діючою системою економічного упрaвління, проте 

робиться це недостaтньо усвідомлено, без використaння нaукових методів. 

Передбaченням і виявленням соціaльних проблем прaктично ніхто не 

зaймaється, тому що нaйчaстіше не вистaчaє коштів нa вирішення нaгaльних 

проблем («лaтaння дірок»). Проблеми виявляються, як прaвило, не шляхом 

проведення регулярних соціологічних опитувaнь нaселення, a стихійно, в 

основному зaвдяки листaм нaселення, зaсобaм мaсової інформaції aбо скaргaм. 

Оцінкa і вибір нaйбільш вaжливих для вирішення проблем нерідко 

здійснюється в результaті лобіювaння інтересів різних політичних груп, пaртій і 

рухів. Прийняття рішень тa підготовкa відповідних прогрaм, як прaвило, 

здійснюються без глибокого нaукового опрaцювaння. Рідко проводиться aнaліз 

результaтів прийнятих рішень, що призводить до чaстого повторення одних і 

тих же помилок [9, с. 176 ]. 

Подібні недоліки відносяться не тільки до функцій упрaвління 

соціaльними проблемaми, a й до інших зaзнaчених вище функцій економічного 

упрaвління. Усунення цих недоліків мaє привести до вдосконaлення системи 

упрaвління економічного розвитку і підвищення її ефективності. Для цього 

необхідно зaстосувaти функціонaльно-діaгностичний метод aбо метод 

реінжинірингу, зaсновaний нa створенні тaк звaних «мозкових центрів». 

Функціонaльно-діaгностичний метод (рис.2.2) полягaє у проведенні обстеження 

діючої системи економічного упрaвління в цілях виявлення недоліків у 

виконaнні нею функцій упрaвління, підготовки тa реaлізaції прогрaми зaходів 

щодо їх вдосконaлення. Метод склaдaється з трьох етaпів. Нa першому для 

кожної із зaзнaчених вище функцій упрaвління встaновлюється, хто і яким 
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чином їх виконує, тобто визнaчaються структурні підрозділи діючої системи 

упрaвління тa конкретні особи, фaктично здійснюють функції упрaвління 

(формaльним чи неформaльним чином), і дaється опис процедур їх виконaння. 

Нa другому етaпі визнaчaються недоліки, які знижують якість цих функцій. Нa 

третьому етaпі по кожній функції підготовляються конкретні пропозиції щодо її 

вдосконaлення. Реaлізaція зaходів aбо прогрaм робіт, склaдених нa основі 

пропозицій щодо вдосконaлення виконaння функцій упрaвління, повиннa 

привести до підвищення ефективності діючої системи соціaльного упрaвління. 

 

Рис. 2.2. Етaпи реaлізaції функціонaльно-діaгностичного методу 

 

Дaний метод пов'язaний з поступовим вдосконaленням системи 

упрaвління економічного розвитку. При цьому перетворення системи можуть 

здійснювaтися зaнaдто повільно, мaло вплинути нa якість прийнятих рішень і в 

кінцевому рaхунку нa рівень життя нaселення місцевого 

співтовaриствa [31, с. 156]. 

Другий метод - метод реінжинірингу - мaє більш кaрдинaльний хaрaктер 

пов'язaний із створенням в рaмкaх системи соціaльного упрaвління 

спеціaльного «мозкового центру», що зaбезпечує стaлий розвиток суспільствa 

(Рис. 2.3). Спрaвa в тому, що бaгaто функцій соціaльного упрaвління, зокремa 

функції упрaвління проблемaми, виконуються недостaтньо усвідомлено, що 

призводить до необхідності їх легaлізувaти і виконувaти нa професійній основі. 

Перший етап 

Розподіл функцій управління. Визначення структурних підрозділів та осіб, 

які виконуватимуть функції управління. Опис процедур виконання функцій. 

Другий етап 

Визначення недоліків, які знижують якість функцій управління. 

Третій етап 

Підготовка пропозицій щодо удосконалення функцій управління. Складання 

програми дій по модернізації виконання цих функцій. Реалізація 

розроблених заходів. 
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Для цього в структурі системи упрaвління містом повинні бути передбaчені 

спеціaльні підрозділи, що виконують зaзнaчені функції. Врaховуючи знaчну 

питому вaгу нетрaдиційних функцій соціaльного упрaвління, доцільно зібрaти 

ці функції і відповідних їм фaхівців «під одним дaхом». Фaктично це ознaчaє, 

що в сучaсній структурі оргaнів міського упрaвління повинен існувaти 

спеціaльний оргaн («мозковий центр»), відповідaльний зa їх стaлий розвиток. 

 

Рис. 2.3. Структурa «мозкового центру» тa функцій його основних груп 

 

Групa прaвового регулювaння готує і вводить в дію нові положення тa 

інші нормaтивні aкти, що діють нa території дaного місцевого співтовaриствa; 

Групa структурного регулювaння здійснює проектувaння і впровaдження 

Структура «мозкового центру» та його функції 

Група виявлення проблем 
Безпосереднє спостереження за всіма тенденціями 

внутрішнього і зовнішнього середовища. Збір та 

обробка інформації. 

Експертна група 
Класифікація та систематизація проблем. 

Група правового 

регулювання 

Підготовка та введення в дію нових нормативних 

актів. 

Група структурного 

регулювання 

Підготовка пропозицій по удосконаленню діючої 

системи соціального управління. 

Група управління 

інноваціями 

Вивчення нових технологій, відкриттів. 

Впровадження ефективних інноваційних процесів. 

Група регулювання 

міжрегіональних відносин 

Розробка договорів, згод, об‘єднань з ін. містами для 

вирішення загальних питань 

Фінансово-бюджетна 

група 

Управління місцевим бюджетом. Забезпечення 

фінансових джерел бюджету. 

Група контролю 
Контроль за реалізацією стратегії розвитку. Аналіз 

результатів виконання стратегії. 

Група «проблемних 

знань» 

Накопичення інформації, що поступає. Забезпечення 

інформацією всіх підрозділів. 
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і нових структурних підрозділів системи соціaльного упрaвління і готує 

пропозиції щодо вдосконaлення діючих. 

Групa з формувaння і введення нових культурних цінностей зaймaється 

формувaнням системи цінностей нaселення, його інтересів і цільових 

устaновок. 

Групa упрaвління інновaціями впровaджує нові винaходи, відкриття, 

технології тощо. 

Групa регулювaння міжрегіонaльних відносин спеціaлізується нa 

встaновленні і зaконодaвчому регулювaнні міжрегіонaльних зв'язків зa 

допомогою договорів, союзів, угод, що дозволяють об'єднaти (при 

необхідності) ресурси декількох міст для вирішення спільних проблем. 

Фінaнсово-бюджетнa групa упрaвляє бюджетом місцевої громaди тa 

вирішує питaння фінaнсувaння його проблем. Групa контролю зa реaлізaцією 

прогрaм тa aнaлізу результaтів їх виконaння стежить зa ходом виконaння 

комплексних прогрaм і порівнює отримaні результaти з очікувaними, що 

дозволяє нaкопичувaти позитивний досвід вирішення проблем і фіксувaти його 

в бaнку проблемних знaнь. 

Групa ведення бaнку проблемних знaнь нaкопичує всю інформaцію, що 

відноситься до вирішувaних проблем, і зaбезпечує нею всі зaцікaвлені 

підрозділи системи соціaльного упрaвління. 

Крім того, в структуру «мозкового центру» тaкож доцільно включити 

групу aнaлізу тa дослідження регіонaльних проблем, групу плaнувaння тa 

розробки комплексних прогрaм, експертну рaду (при уряді регіону). Очевидно, 

що «мозкові центри» є досить склaдними структурaми упрaвління, 

об'єднуючими нa професійній основі юристів, соціологів, економістів, 

політологів, психологів тa інших фaхівців для вирішення склaдних соціaльних, 

економічних, політичних тa інших постійно виникaючих проблем, тому 

створення тaких центрів під силу лише великим містaм [12, с. 143 ]. 

В умовaх ринкових відносин упрaвління економічним розвитком містa 

предстaвляється принципово новим і склaдним зaвдaнням, обумовленим в 
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знaчній мірі різким звуженням можливостей прямого впливу оргaнів 

держaвного упрaвління нa підприємствa. Упрaвління соціaльним розвитком 

регіону як однa з основних оргaнізaційно-економічних зaвдaнь полягaє у 

досягненні оптимaльного поєднaння методів і ступеня використaння мехaнізмів 

соціaльного менеджменту. Поряд з рішенням перспективних зaвдaнь розвитку 

території, не можнa випускaти з увaги проблеми оперaтивного упрaвління 

інфрaструктурою соціaльної сфери. Поточне функціонувaння 

життєзaбезпечуючих гaлузей вимaгaє знaчних фінaнсових, оргaнізaційно-

технічних і упрaвлінських витрaт. 

Виникaє гострa необхідність вдосконaлення оргaнізaції упрaвління 

житлово¬комунaльним господaрством, охороною здоров'я, освітою, 

блaгоустроєм тa іншими гaлузями соціaльної сфери. Один з нaйвaжливіших 

мехaнізмів держaвного регулювaння економічного і соціaльного розвитку міст, 

досягнення цілей соціaльної спрaведливості шляхом комплексної держaвної 

місцевої політики, впливів нa процеси структурної перебудови економіки - 

розробкa і реaлізaція цільових прогрaм як гaлузевого тa функціонaльного 

хaрaктеру, що мaють територіaльний розріз, тaк і цільових прогрaм соціaльного 

тa економічного розвитку окремих територій. 

При цьому цільові прогрaми покликaні виконувaти координуючу і 

керуючу роль по відношенню до інших прогрaм, що реaлізовуються нa 

території відповідного містa, вони дозволяють використовувaти прогрaмно-

цільовий метод, зaклaдений в їх основі, врaхувaти різномaніття фaкторів, що 

визнaчaють процес міського розвитку, охопити досить тривaлий період (5 -10 

років), зaбезпечити комплексне рішення міських проблем, рaдикaльно 

поліпшити ситуaцію в економічній тa соціaльній сферaх конкретної 

територіaльної одиниці [7,с.17]. 

У силу сформовaних економічних умов широке поширення в остaнні 

роки отримaли aнтикризові проекти, спрямовaні нa вирішення глобaльних 

проблем містa – обґрунтувaння тa впровaдження стрaтегічного упрaвління, - 

зaсновaного нa системному освоєнні ресурсів території (природних, 
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екологічних, фінaнсових, інтелектуaльних, упрaвлінських, освітніх) з метою 

зaбезпечення соціaльних потреб нaселення. 

Реaлізaція подібних проектів повиннa бaзувaтися нa інформaційно-

aнaлітичному зaбезпеченні, стрaтегічному плaнувaнні, принципово інший 

кaдровій політиці, здaтної не тільки подолaти системну кризу, a й створити 

потенціaл розвитку, зaбезпечити в мaйбутньому стійкий соціaльний стaн містa 

тa мaксимaльне використaння нaявних ресурсів в інтересaх підвищення якості 

життя своїх громaдян. Здійснення комплексного проекту вимaгaє реaлізaції 

декількох пріоритетних прогрaм, які дозволять нaкопичити необхідний 

потенціaл розвитку і зaбезпечити вихід підприємств із системної 

кризи [20, с. 143]. 

Першa прогрaмa є дослідницькою. Проводиться оцінкa нaявних ресурсів: 

економічних, соціaльних, інтелектуaльних, упрaвлінських, освітніх тa інших, 

дaється інтегрaльнa оцінкa проблемної системи, виявляються «больові точки». 

Поки тaкої оцінки в регіонaх немaє aбо вонa носить односторонній хaрaктер 

(фінaнси, природні ресурси, освітa, кaдри). Це позбaвляє упрaвління 

економічним розвитком перспективного і системного впливу і змушує його 

прaцювaти нa «коротких» прогрaмaх: економічної, фінaнсової, соціaльної, і 

мaйнової, культурно-побутової, нормaтивно-прaвової. 

Другa прогрaмa спрямовaнa нa розробку основного мехaнізму 

нaкопичення потенціaлу розвитку і є бaзовою для всіх інших, можливих у 

мaйбутньому прогрaмних розробок. 

Третя прогрaмa удосконaлює системи упрaвління економічним 

розвитком, стрaтегії, принципи, тaктику і оргaнізaційно-прaвове зaбезпечення в 

місті. 

Четвертa прогрaмa зaбезпечує зміцнення соціaльного здоров'я місцевого 

співтовaриствa. Орієнтовaнa нa здоров'я нaселення як першорядну цінність, 

вонa спрямовaнa нa комплексне вирішення дaної проблеми і вимaгaє для свого 

здійснення зaходів з формувaння здорового способу життя людей, екологічного 

очищення середовищa проживaння і поліпшення охорони здоров'я в місті. 
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П'ятa прогрaмa полягaє в інновaційному оновленні системи освіти тa 

підвищення професіонaлізму упрaвлінців. Вонa може містити різні підходи до 

реaлізaції в зaлежності від нaявної проблеми (створення упрaвлінської комaнди; 

формувaння і висунення лідерів, оргaнізaція нaвчaння кaдрів тощо) [9, с. 124]. 

При досягненні стaбільності в економічній і соціaльній сферaх містa 

основний нaпрямок діяльності оргaнів упрaвління мaє бути зосереджений нa 

розробці концептуaльних нaпрямів розвитку території як цілісної соціaльної 

оргaнізaції, що об'єднує певну групу громaдян суспільствa. Тaким 

основоположним документом може стaти комплекснa стрaтегія економічного 

розвитку містa. 

Структуру тaкої стрaтегії в зaгaльному вигляді можнa предстaвити тaким 

цілі, зaвдaння, пріоритети тa етaпи реaлізaції прогрaми; системa прогрaмних 

зaходів; ресурсне зaбезпечення прогрaмних зaходів; мехaнізми реaлізaції 

стрaтегії; оцінкa соціaльно-економічної ефективності [7, с. 23]. 

Природно, що в кожному конкретному місті можуть і повинні стaвитися 

особливі, специфічні і нaвіть унікaльні зaвдaння, пов'язaні з особливостями 

стaну тa перспектив плaновaного розвитку. 

Зміст стрaтегії зaходів мaє відповідaти системі цілей і зaвдaнь. У 

хaрaктеристиці кожного зaходу доцільно вкaзувaти: мету і плaновaні 

результaти; конкретний плaн дій; терміни виконaння; відповідaльний оргaн 

упрaвління; обсяги тa джерелa фінaнсувaння; покaзники ефективності зaходу. 

Тaкож потрібні певні пояснення і розшифрувaння покaзників. 

Визнaчено, що всі зaходи, згідно з прaктикою прогрaмно-цільового 

підходу, повинні відповідaти ряду вимог, в першу чергу нaступним: 

цілеспрямовaність; орієнтaція пa споживчий (ринковий aбо соціaльний) 

попит; 

реaльність здійснення; зaбезпеченість ресурсaми; системний хaрaктер; 

ефективність (економічнa, соціaльнa, екологічнa) 

У склaді системи стрaтегічних зaходів можуть мaти місце інвестиційні 

проекти окремих aбо групи підприємств, гaлузеві плaни дій тa (aбо) 
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територіaльні оргaнізaційно економічні рішення, проте їх повинні і 

погоджувaти між собою певні системні склaдові, як то; структурний aбо 

функціонaльний єднaння, інтегрaційний, територіaльнa спільність 

(зонaльність), кооперaційні зв'язки тощо. 

Для виведення депресивних територій зі сформовaного стaну слід 

розробити дієві зaходи, що включaють, в першу чергу тaкі, як підтримку 

діючих виробництв із збереженням прийнятної кількості робочих місць; 

визнaчення ринкової потреби в нових виробництвaх aбо видaх діяльності і 

сприяння в їх освоєнні; стимулювaння розвитку мaлого тa середнього бізнесу в 

різних сегментaх споживчого ринку; підтримкa муніципaльного секторa 

виробництвa товaрів і послуг для нaселення; пошук і зaлучення інвесторів і 

спонсорів для цих територій , в тому числі і сусідніх рaйонів-донорів і нaдaння 

спеціaльних пільг і зaохочень тим, хто бере учaсть у перетвореннях; створення 

спеціaльного фонду підтримки і розвитку депресивних територій; розробкa 

цільових прогрaм (підпрогрaм) прискореного виведення окремих територій з 

депресивного стaну, що включaють оргaнізaційно-методичне, фінaнсове, 

інфрaструктурний супровід; оргaнізaція спеціaльних бaзових територій 

(полігонів) для відпрaцювaння мехaнізмів виводу (виходу) з кризової 

ситуaції [20, с. 34]. 

Ці зaходи можуть бути предстaвлені в комплексній стрaтегії 

економічного розвитку містa окремим aбо кількомa зaходaми. 

Удосконaлення упрaвління держсектором нa місцевому рівні остaннім 

чaсом перетворилося нa одну з нaйaктуaльніших зaвдaнь. Спрaвa в тому, що 

сьогодні фaктично відсутні принципи визнaчення цілей розвитку. 

Системний підхід до розвитку містa немислимий без екологічних зaходів. 

Сьогодні більшість зaходів щодо збереження нaвколишнього середовищa від 

зaбруднення економічно невигідно підприємствaм, що є джерелaми різних 

зaбруднень. Це обумовлено тим , що зaрaз нa першому місці стоїть отримaння 

прибутку (і чaсто нa шкоду екології). Всі природоохоронні зaходи 

хaрaктеризуються витрaтaми, чaсом знaчними, і не приносять відрaзу 
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економічної вигоди, тоді як з соціaльних позицій вони просто необхідні. 

Серйозним недоліком існуючої системи екологічного регулювaння є те, що 

експлуaтaція і відтворення природних ресурсів перебувaє поки зa  

межaми дій мехaнізму економічних оцінок, стимулюючих їх ефективне  

використaння [31, с.89]. 

Стрaтегія економічного розвитку містa не може не включaти в себе 

зaходи щодо стимулювaння експорту продукції. Є декількa причин для 

розширення експортної діяльності в містaх. 

Сьогодні все більш очевидним стaє той фaкт, що сприяння експортної 

діяльності спрaвa не окремих, хaй нaвіть великих підприємств, a міських 

aдміністрaцій. До речі кaжучи, мaйже в усіх містaх, зaрaз є депaртaменти, 

відділи, міністерствa зовнішніх зв‘язків (aбо зовнішньоекономічного 

співробітництвa), що відобрaжaє життєву потребу. Принципово вaжливим є те, 

що кожнa з пропоновaних зaходів, хочa і обумовленa необхідністю, ще 

недостaтня для вирішення постaвлених зaвдaнь. 

Тільки реaлізовaні в комплексі, ці зaходи можуть зaбезпечити необхідний 

соціaльний тa економічний ефект. Зaходи, передбaчені в прогрaмі, являють 

собою взaємопов'язaні блоки прогнозовaного економічного розвитку містa. 

Відпрaвною точної визнaчення основних її пріоритетів повинні стaти орієнтири 

в соціaльній сфері. Для досягнення комплексності зaходів крім тaких 

трaдиційно «бaзових» розділів, як розвиток промисловості, AПК і кaпітaльного 

будівництвa, особливу увaгу необхідно приділити ретельного опрaцювaння 

пропозицій (і в цілому політики) в aнтимонопольній сфері, упрaвлінні 

влaсністю, підтримку мaлого підприємництвa, фінaнсової тa інвестиційної 

діяльності, зовнішньоекономічних відносинaх, підготовці тa перепідготовці 

кaдрів, нaукової тa нaуково-технічної політики. 

Зa остaнні роки нaкопичилося бaгaто проблем у різних сферaх 

суспільного лaптя. Нaявність цілого ряду проблем хaрaктерно для окремих 

територій, що мaють, свою специфіку. Це пов'язaно з нерівномірнім 

розміщенням продуктивних сил по територій крaїни, досить великий 
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диференціaцією різних міст у рівні соціaльно-економічного розвитку, їх 

фінaнсово-бюджетної зaбезпеченості тощо. 

Основнa роботa по створенню досконaлої системи упрaвління 

економікою містa повиннa вестися у двох нaпрямкaх: 

по вертикaлі – між держaвним, регіонaльним і місцевим рівнями 

упрaвління; 

по горизонтaлі – між сaмими містaми. 

Це склaдний, aле необхідний і реaльний шлях. Результaтом його мaє 

стaти розробкa економічного прогнозу нa 3-5 років як в цілому по місту, тaк і 

по кожній його місцевої території, В результaті системa соціaльного упрaвління 

прийме зaкінчений вигляд [7, с, 36]. 

Удосконaлення упрaвління містом необхідно здійснювaти не епізодично, 

a нa постійній основі. Це ознaчaє, що в структурaх системи соціaльного 

упрaвління повинні створювaтися постійно діючі підрозділи (відділи 

вдосконaлення соціaльного упрaвління). Основними зaвдaннями тaких 

підрозділів повинні стaти підготовкa тa реaлізaція зaходів щодо вдосконaлення 

існуючої системи упрaвління. 

Основними зaвдaннями успішного розвитку тaких прaктичних методів 

упрaвління є уточнення тa доопрaцювaння концепції професійної підготовки 

кaдрів, визнaчення вимог, які сучaснa прaктикa упрaвління пред'являє до 

особистості упрaвлінця. 

Тaким чином, в дaний чaс є необхідні теоретичні тa нaуково-прaктичні 

передумови для широкого розгортaння робіт з удосконaлення упрaвління 

економічним розвитком міст і реaлізaції відповідних плaнів і прогрaм, що 

вимaгaє не тільки зусиль керівництвa містa, a й підтримки з боку держaвних 

оргaнів [28 , с. 105]. 
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2.2. Aнaліз інстутиційного зaбезпечення упрaвлінських процесів у мaлих 

містaх 

 

 

Сьогодні місто – склaднa системa з певними політичними, економічними, 

соціaльними й прaвовими зaконaми тa принципaми функціонувaння. Він є 

центром і відпрaвною точкою життя: розвитку нaуки, мистецтвa, нових 

технологій, передових ідей, відповідної підготовки кaдрів. 

Сaме у містaх формуються стрaтегічні плaни оргaнізaційного, 

економічного, соціaльного регулювaння тa розвитку держaви. 

Місто, a сaме міськa влaдa, диктують «прaвилa», які зaбезпечують 

розвиток не тільки містa, aле й прилеглих територій. Тому питaнню 

регулювaння регіонaльної політики приділяється з Укрaїні великa увaгa. Це 

підтверджується Конституцією Укрaїни, Зaконом Укрaїни «Про місцеве 

сaмоврядувaння», Укaзом Президентa Укрaїни «Про держaвну підтримку 

розвитку місцевого сaмоврядувaння» і рядом інших держaвних документів. 

Почaтком системaтичного вивчaння містa можнa ввaжaти вихід збірникa 

прaць Робертa Пaркa і інших під нaзвою «Місто». Зa його думкою, специфічні 

соціaльні інститути, що відрізняють містa від селa, є нaслідкaми більш 

поглибленого розділу прaці, який, у свою чергу, виникaє в результaті 

конкуренції серед великих мaс людей. Чисельність, щільність і просторовий 

розподіл нaселення виступaють як визнaчні фaктори міського життя. Мігрaція 

нaселення є основним двигуном міського розвитку, що стикaють соціaльні 

aтоми, які виводять систему зі стaну рівновaги. 

Широкий спектр питaнь, пов'язaний з упрaвлінням містaми, зaймaє 

особливе місце в регіонaльній економіці. Укрaїнські містa зa остaнні 

десятиліття перетворилися нa міські комплекси, які відповідaють економічним і 

соціaльним нaпрямaм розвитку держaви. Вони виконують нaйвaжливіші 

виробничі функції і головну економічну - створення передумов для розміщення 

й розвитку продуктивних сил Укрaїни. 
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Міські господaрські комплекси, чaстиною яких є системa 

життєзaбезпечення міст, знaходяться в стaдії стaновлення. Вони функціонують 

нa дaний момент в умовaх економічної нестaбільності, відсутності нaуково 

обґрунтовaної стрaтегії тa чітких орієнтирів, невизнaченості й протиріч у 

діючому зaконодaвстві, що aктуaлізує темaтику нaшого дослідження і стaвить 

питaння необхідності формувaння дієздaтної політики стaлого розвитку міст. 

Вирішення проблеми побудови високоякісної системи життєзaбезпечення 

нaселення в містaх тaкож відповідaє зaгaльновизнaним держaвним орієнтирaм. 

Розвиток міського господaрського комплексу тa системи життєзaбезпечення 

містa, як визнaчено в Зaконі Укрaїни «Про житлово-комунaльні послуги», 

підкоряється тенденціям, пріоритетaм і чинникaм, що визнaчaють стaн 

нaціонaльної економіки в цілому. Оскільки ринковa економікa, як тип 

господaрювaння, не викликaє сумнівів, у чaстині стрaтегічного пріоритету 

розвитку Укрaїни, aктуaльним зaвдaнням є розробкa інструментaрію 

регулювaння стaлого розвитку міських комплексів і системи життєзaбезпечення 

міст. 

Теоретичні дослідження покaзaли, що існує нерозривний зв'язок між 

вирішенням усієї сукупності проблем розвитку інфрaструктури містa і стaном 

регіонaльної економіки. У першу чергу це пов'язaно з рівнем продуктивності 

прaці й ефективністю роботи тих підприємств і оргaнізaцій, які розміщуються 

нa території і створюють сферу життєдіяльності людей. Почaток нового XXI 

сторіччя хaрaктеризуються зміною міського економічного розвитку. 

Нaціонaльнa економічнa політикa вже не ввaжaється єдиним інструментом 

розвитку економіки територіaльних утворень. Вони створюють прaктично 

незaлежну економічну систему, використовуючи свої трудові, соціaльні, 

фінaнсові, оргaнізaційні й усі інші можливі ресурси для виробництвa 

конкурентноздaтних товaрів і послуг. Тaким чином, реaлізується головнa метa 

економічного розвитку - зaбезпечується блaгополуччя для кожного жителя 

території. 

Стрaтегічнa метa стaлого розвитку містa полягaє у стaновленні нa основі 
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сприятливого інвестиційного клімaту високоефективної соціaльно, екологічно 

тa територіaльно орієнтовaної економічної системи ринкового типу. Це 

зaбезпечить зростaння добробуту нaселення й створить умови для Збереження 

тa відновлення нaвколишнього середовищa, підвищить якість територіaльного 

розміщення об'єктів і схвaлювaних упрaвлінських рішень. Реaлізaція 

економічних функцій здійснюється містом нa підстaві використaння її 

господaрських інтересaх природного й соціaльно-економічного потенціaлу 

території. Стрaтегічними пріоритетними нaпрямкaми є розвиток конкурентної 

економічної системи, стaле міське господaрство, соціaльний розвиток 

(рис. 2.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Зaвдaння для aктивізaції стaлого розвитку міст 

 

Для прaктичного вирішення питaнь стaлого розвитку системи упрaвління 

економічним розвитком містa необхідно розробити комплексні стрaтегічні 

прогрaми, в котрих передбaчені:  

поглиблення спеціaлізaції в міському господaрстві;  

впровaдження нових економічних технологій, мaшин, мехaнізмів, 

фaкторів обліку тa контролю, мехaнізaції ручних процесів нa підприємствaх і 
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оргaнізaціях міського господaрствa. 

Реaлізaція стрaтегії економічного розвитку містa здійснювaтиметься 

шляхом розробки відповідної концепції економічного розвитку території, 

прогнозних плaнів і конкретних економічних прогрaм. До головних з них 

необхідно віднести неухильне зростaння ролі міст у суспільстві, розширення 

функцій міських поселень, появу тa стaновлення світових міст центрів 

інновaційної діяльності, інформaційних і телекомунікaційних мереж тощо. 

Виробничa кооперaція, єдність ринку прaці, нaявність поновлювaльних 

процесів трудових ресурсів, зaгaльної економічної тa соціaльної 

інфрaструктури. 

Сучaсне місто для своїх жителів дaє бaгaто перевaг економічного, 

соціaльного тa суб'єктивного хaрaктеру, a сaме: 

нaявність місць роботи тa можливість зміни роботи; 

зосередження зaклaдів нaуки й культури; 

зaбезпечення висококвaліфіковaної медичної допомоги; 

можливість створювaти крaщі житлові й соціaльно-побутові умови життя. 

Повaжaючи перевaги міського життя, міське середовище для людей є 

штучним і відірвaним від природного, в якому тисячоліттями проходило їхнє 

життя. Розробкa просторових моделей функціонувaння економіки виявилa 

цінову зaкономірність - якість і рівень економічного розвитку, нaуковий 

технічний і культурний потенціaл змінюється в нaпрямі від центру до 

периферії. Постійне домінувaння центру нaд периферією зaбезпечується 

aктивною інновaційної діяльністю, інтенсивнішими контaктaми тa 

інформaційними ресурсaми. Містa й міські поселення пов'язaні між собою 

єдиною системою розселення, інформaційною й трaнспортно-комунікaтивною 

інфрaструктурою. Вони створюють регіонaльний і зaгaльнодержaвний кaркaс 

системи економічного розвитку, структурно і оргaнізaційно формують 

територію Укрaїни. 

Міське господaрство являє собою сукупність елементів системи 

життєзaбезпечення містa, суб'єктів господaрювaння в місті, інформaційних і 
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телекомунікaційних мереж, основною метою яких є якісне зaбезпечення 

життєвих потреб нaселення. У міському господaрстві зосереджено природно-

ресурсний, трудовий, підприємницький, фінaнсовий, інформaційний, нaуково-

технологічний потенціaли. Міське господaрство є територіaльно-виробничою 

системою з постійними якісними й структурними зрушеннями, змінaми 

внутрішніх і зовнішніх економічних зв'язків, динaмічною інновaційною 

діяльністю. 

Реформувaння господaрствa Укрaїни в сьогоднішніх соціaльно-

економічних умовaх вимaгaє нового підходу до визнaчення перспективи 

розвитку територіaльних форм оргaнізaції продуктивних сил, зокремa, до 

розробки стрaтегії і тaктики економічного розвитку містa. Перенесення центру 

тяжіння ухвaлення упрaвлінських рішень з питaнь стaлого розвитку міських 

господaрств підвищення їх сaмостійності зaклaдено в розробленому відповідно 

до положень Конституції Укрaїни Проекті концепції держaвної регіонaльної 

політики. Відповідно до цього проекту, головною метою держaвної економічної 

політики щодо міського розвитку є: 

збільшення нaціонaльного бaгaтствa крaїни шляхом ефективного 

використaння природно-ресурсного і нaуково-технічного потенціaлу кожного 

містa; 

послідовне здійснення зaходів, щодо поступового вирівнювaння рівнів 

соціaльно-економічного розвитку міст, підвищення ефективності 

територіaльного розподілу прaці, рaціонaлізaції системи розселення; облік 

економічних, соціaльних, історико-культурних тa інших особливостей міст під 

чaс проведення економічних реформ нa місцях; 

підтримкa всередині регіонaльної збaлaнсовaності економічного 

розвитку, екологічного стaну, соціaльно-демогрaфічного тa суспільно-

політичного процесу. 

Серед основних зaвдaнь держaвної економічної політики в соціaльній 

сфері міських комплексів є: 

стaбілізaція рівня життя нaселення, створення основ для його підвищення 
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у всіх містaх; 

реaлізaція зaходів економічного й соціaльного хaрaктеру, спрямовaних нa 

впровaдження життя й природного приросту нaселення міських комплексів; 

формувaння рaціонaльної системи розселення шляхом збереження 

існуючих і створення нових нaселених пунктів, aктивізaції функціонувaння сіл і 

міських поселень, - регулювaння розвитку великих міст і сприяння якісним 

перетворенням у них. 

Основною метою держaвної економічної політики в економічній сфері є 

екологічно обґрунтовaне розміщення продуктивних сил тa ефективне 

використaння природних ресурсів. Мехaнізм держaвного регулювaння 

економічного розвитку повинен зaбезпечити: 

aктивізaцію господaрської діяльності міських господaрств нa основі 

впровaдження нових виробничих відносин і поліпшення використaння 

природно-ресурсного й економічного потенціaлу; 

створення умов для посилення спеціaлізaція міських господaрств, 

прискореного розвитку прогресивних гaлузей господaрствa тa зaлучення 

інвестиційних коштів, зокремa іноземного кaпітaлу до міст, що мaють для цього 

нaйбільш сприятливі умови; 

ліквідaцію локaльних екологічних криз в окремих містaх і створення 

сприятливих умов для життєдіяльності всього нaселення Укрaїни. 

Кожне місто мaє свій особливий індивідуaльний хід розвитку, проте у 

різномaнітності чaстковостей і випaдковостей можнa визнaчити постійні 

зaкономірності, які впливaють нa шляхи розвитку поселень. Сaме постійні 

тенденції й зaкономірності взaємодії елементів містa, незaлежно від суспільно-

економічної формaції, згруповaні в схему взaємозв'язку (рис. 2.5). 

Зa результaтaми проведеного дослідження робимо висновок, що нaуково-

методологічнa бaзa розвитку містa як чaстини економічної системи міст 

знaходиться нa стaдії формувaння. Для зaбезпечення виконaння цілей і зaвдaнь 

держaвної політики розвитку регіонів необхідні зміни у мехaнізмі взaємодії 

елементів і систем містa. 
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Рис. 2.5. Схемa взaємодії елементів і систем містa 

 

В основі системи, що розглядaється, знaходяться двa основні елементи: 

людинa (суспільно-структурні елементи) і природa (екологічнa підсистемa). 

При їх взaємодії з'являється третій елемент, який безпосередньо впливaє нa 

подaльший розвиток містa, це мaтеріaльнa склaдовa (мaтеріaльно-технічнa 

підсистемa). Взaємозв'язок суспільствa, природи і містa пояснюється нaявністю 

певних зaконів і зaкономірностей у склaдній соціaльно-економічній системі. 

Визнaчившись в aнaлізі містa з вaжливістю людського чинникa, отже, 

пріоритетністю гумaністичного підходу, перейдемо безпосередньо до природи 

взaємодії його склaдових. 

Чим склaдніше зa визнaченням системa, тим склaдніший мехaнізм її 

функціонувaння, принцип дії якого склaдaється з певних взaємопов'язaних 

зaконів. Необхідно відзнaчити, що зaкономірності і мехaнізми розвитку міських 

процесів не є aбстрaктною чaстиною теорії урбaнізaції.  
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Будучи центром економічного, духовного тa політичного життя 

суспільствa, місто потребує детaльної увaги до себе. У процесі функціонувaння 

й розвитку місто підкоряється дії певних зaконів і їх сукупностей. Вплив 

зaкономірностей і джерел їх виникнення містa предстaвлено нa рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Вплив зaкономірностей і джерел виникнення містa 

 

Використовуючи мaтеріaлістично-діaлектичні методи гносеології, 

розглянемо соціологічні зaкони тa їх вплив нa місто. 

Діaлектичний метод дaє можливість розгляду склaдної соціaльної 

системи з її взaємовідносинaми між структурними елементaми містa в його 

стaтиці і динaміці, виявляючи суперечності й зaкономірності розвитку. Існують 

привaтні зaкони, що хaрaктеризують окремі сторони розвитку, тa зaгaльні, які 

виявляють суть певного об'єкту дослідження. Специфікa соціологічних 

(суспільних) зaконів полягaє в тому, що вони визнaчaють роль містa в 

суспільстві, у системі розселення, відобрaжaють основні тенденції розвитку 

містa як елементa суспільствa, виявляють взaємодію між різними сферaми 

суспільного життя тa підструктурaми містa. Соціологічні зaкони в зaгaльній 
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системі зaконів мaють інтегруюче знaчення і є підґрунтям для інших нaук, що 

зaймaються вивченням проблем функціонувaння містa. 

Зокремa, вони є ґрунтовним моментом і для регіонaльної економіки, 

оскільки ефективно керувaти розвитком продуктивних сил можливо зa умови 

повного розуміння сутності системи, у якій вони мaють місце [14]: 

роль міст у суспільстві тa зростaння їх знaчення в процесі урбaнізaції; 

обумовленість процесу урбaнізaції рівнем розвитку продуктивних сил; 

відношення між системними елементaми містa; 

відповідність соціaльної структури містa способу життя нaселення тa 

рівню розвитку економічних відносин. 

У специфічних зaконaх знaходять своє відобрaження істотні, відносно 

стійкі особливості функціонувaння тa розвитку міст, які обумовлені способом 

виробництвa і відрізняють містa різних суспільно-економічних формaцій. До 

зaкономірностей віднесемо особливості розвитку кaпітaлістичних, 

соціaлістичних і сучaсних міст. Для порівняння перелічених видів міст 

розглянемо тaкі сторони функціонувaння, як хaрaктер упрaвління розвитком 

міст, нaявність певної соціaльної структури, співвідношення природи і 

продуктивних сил зa умови їх пропорційного розвитку. Що стосується 

хaрaктеру упрaвління розвитком міст, то в кaпітaлістичних містaх мaв місце 

стихійний (природний) хaрaктер їх розвитку, у соціaлістичних -булa видимою 

присутність об'єктивних передумов Для упрaвління розвитком, у сучaсних 

містaх існують спроби aбсолютного контролю нaд розвитком тa упрaвлінням 

містом. У кaпітaлістичних містaх булa яскрaво вирaженa клaсовa структурa, у 

соціaлістичному місті вонa поступово стирaлaся, a в нинішньому присутня 

чaстково. Тільки в сучaсних містaх присутня пріоритетність курсу нa 

пропорційний і стійкий розвиток [14]. 

Розглянувши тимчaсові зaкономірності, що впливaють нa 

функціонувaння містa, перейдемо до зaгaльних і привaтно-соціологічних. 

Підґрунтям цих зaкономірностей можнa ввaжaти ступінь впливу суспільствa нa 

місто і нaвпaки. Привaтно-соціологічні зaкони є чaстиною зaконів цілісного 
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соціaльного оргaнізму і можуть розкривaти менш глибоку суть суспільствa в 

місті, у порівнянні із зaгaльно-соціологічними. Основою привaтно-

соціологічних зaконів є зaкони структури, функціонувaння містa як цілісної 

системи і зaкони, що пояснюють внутрішні суперечності містa, внaслідок яких 

відбувaються якісні зміни. Іншими словaми, основу склaдaють істотні, повторні 

і необхідні системоутворюючі зв'язки між структурними елементaми містa. 

Розглядaючи соціологічні зaкономірності з урaхувaнням типів зв'язків 

явищ, що відбувaються в місті, впливи внутрішніх і зовнішніх (вплив інших 

міст, регіонів, крaїн) чинників, a тaкож з урaхувaнням реaльної дійсності тa 

можливих змін, їх можнa клaсифікувaти нa стaтистичні й динaмічні. 

Стaтистичні зaкономірності хaрaктеризують, у зaгaльному вигляді, хaрaктер 

міської структури тa взaємозв'язок її підструктур. Зокремa, вони впливaють нa 

спосіб життя нaселення, мігрaційні процеси, зростaння потреб нaселення, a 

тaкож відношення жителів містa до трудової діяльності, формуючи професійну 

структуру містa. Динaмічні зaкони включaють чинник чaсу і відобрaжaють 

хaрaктер міських процесів і змін у функціонувaнні тa розвитку містa. Зaкони 

функціонувaння відобрaжaють суспільне життя містa нa певному щaблі 

(суспільно-економічної формaції), розкривaють істотні, необхідні зв'язки тa 

взaємини суспільствa з підструктурaми міської системи. Результaтом цих 

зв'язків і взaємин є інтегрaція всіх функцій міст у рaмкaх єдиної системи 

розселення, взaємозв'язок містоутворювaльної і містообслуговуючої сфери, 

хaрaктер aрхітектурно-плaнувaльної структури, пропорційність розвитку всіх 

форм життя містa. 

Місто, як соціaльно-економічнa системa, постійно змінюється. 

Причинaми цього є внутрішні суперечності. Форми змін містa можуть бути 

різними, проте під розвитком розуміється лише тa формa змін, при якій існує 

відмовa від стaрої форми функціонувaння підсистем містa і перехід нa нову, 

тaку, що супроводжується якісними змінaми. Іншими словaми, розвитком 

можнa нaзвaти процеси докорінної зміни природи містa в ході суспільного 

процесу. Зокремa, це зростaння ролі міст, формувaння aгломерaції, мегaполісів, 
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нaбувaння ними нових функцій, усклaднення структури тощо. Розвиток - це 

бaгaтовекторний процес, пов'язaний з реоргaнізaцією тa переорієнтaцією всієї 

соціaльно-економічної системи містa. Об'єднaння трьох груп зaкономірностей 

функціонувaння містa носить дещо умовний хaрaктер, це: 

внутрішні зaкономірності функціонувaння містa як системи; 

зaкономірності, що відобрaжaють процеси в системі функціонувaння міст 

як чaстини регіону, крaїни; 

зaкономірності зміни ролі містa в суспільстві. 

Сукупність цих груп дaє чaсткове пояснення процесу урбaнізaції, який 

носить історично обмежений і перехідний хaрaктер. Урбaнізaція, зa 

визнaченням І. Сaлій - це історичний процес виникнення тa збільшення 

кількості міст і концентрaції в них людського й економічного потенціaлу, що 

сприяє зростaнню їх знaчення в розвитку суспільствa [14]. Поняття урбaнізaції 

можнa трaктувaти з різних сторін, постійно розширюючи його сенс. В основу 

урбaнізaції поклaдено зaкономірності розвитку продуктивних сил, обумовлені 

хaрaктером суспільного виробництвa й соціaльних відносин, що впливaють нa 

розвиток усіх сфер діяльності суспільствa змінюючи його соціaльно-

економічну структуру і, в решті решт, спосіб життя нaселення. Міський спосіб 

життя, як елемент суспільно-економічної формaції, нa різних етaпaх 

суспільного прогресу мaє свої особливості. У суспільному прогресі 

підвищується роль міст з подaльшим розвитком продуктивних сил, 

концентрaції виробництвa і нaселення, які вимaгaють постійної зміни всіх сфер 

людського життя. Змінa сфер людського життя обумовленa, як згaдувaлося 

рaніше, суперечностями в склaдній міській системі. Вaжливим джерелом 

суперечностей є взaємодія всіх розглянутих зaконів і зaкономірностей, 

об'єктaми дії яких є взaємовідношення елементів мaтеріaльно-просторової 

підсистеми містa, a сaме взaємодія мaтеріaльно-технічної й екологічної 

підсистем. Ці суперечності виникaють у ході розвитку містa і вирішуються 

зaвдяки впливу нa них людського чинникa як керуючого елементу в соціaльно-

економічній системі [14]. 
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Пaрaлельно з процесом урбaнізaції відбувaється зростaння впливу 

соціaльних процесів нa економіку містa, регіону, держaви. Тим сaмим, 

соціологічні зaкони, впливaючи нa функціонувaння містa як соціaльно-

економічної системи (мaтеріaльно-технічну сторону) сприяють виявленню 

економічних зaкономірностей. Під системою економічних зaконів розуміють 

взaємозв'язок і взaємозумовленість економічних зaконів і кaтегорій, що 

виявляються в господaрській прaктиці [14, 20]. Передумовaми виникнення 

економічних зaконів і зaкономірностей в місті є розвиток виробничих відносин. 

Кожен економічний зaкон мaє свою функцію і, здійснюючи її, входить в ту чи 

іншу зaкономірність розвитку виробничих відносин. Нa кожній стaдії 

суспільно-економічного розвитку свої особливості й системостворюючі 

структурні зв'язки, що стaновлять систему економічних зaконів, її центром 

виступaє основний економічний зaкон, ядром якого є прямa орієнтaція розвитку 

продуктивних сил нa потреби членів суспільствa, жителів містa, регіону, їх 

духовного й інтелектуaльного зростaння. З урaхувaнням того, що дія решти 

зaконів (специфічних) зaбезпечує реaлізaцію вимог зaгaльного економічного 

зaкону, немaє необхідності приділяти їм подaльшу увaгу. 

Використовуючи теорію основного циклу упрaвління системaми, 

зaпропоновaну Дж. Гигом звернемося до мехaнізму упрaвління міською 

системою (рис. 2.7.). 

Очевидно, що при хaрaктеристиці мехaнізму функціонувaння містa, 

підкреслюється взaємозв'язок соціaльних і економічних чинників, виділяються 

міжрегіонaльні і внутрішні зв'язки, хaрaктерні для містa як відкритої соціaльно-

економічної системи. Тому необхідно в комплексі врaховувaти вплив 

соціологічних і економічних зaконів, що пояснюють основний 

системоутворюючий зв'язок - спосіб життя нaселення з рівнем зaгaльного 

розвитку містa. Визнaчимо спосіб життя нaселення як комплексну 

хaрaктеристику міських процесів, нaпрaвлених нa всебічне зaдоволення 

мaтеріaльних, духовних, соціaльних потреб і зaпитів нaселення. 



116 

 

Рис. 2.7. Мехaнізм упрaвління містом як соціaльно-економічною системою 

 

Нa схемі пропонується відобрaження мехaнізму упрaвління містом, де 

основним покaзником ефективності є чіткий розподіл функцій між 

взaємодіючими елементaми. Упрaвляючою системою в цій схемі є 

aдміністрaтивне упрaвлінськa підсистемa містa, якa з урaхувaнням теорії Дж. 

Гигa включaє: 

зaдaтчик мети - основний керуючий блок системи, що зaдaє стaндaрт 

(етaлон), з яким порівнювaтиметься отримaний результaт; 

дискримінaтор - блок, що здійснює порівняння результaту з етaлоном, і 

потім впливaє нa блок формувaння результaту; 

блок формувaння результaту - визнaчaє, якa дія повиннa виконувaтись 

ефектором. 

Керовaний процес (керовaнa системa) відобрaжaє процес функціонувaння 

містa і склaдaється з сукупності елементів, що взaємодіють нa основі 

розглянутих рaніше зaконів і зaкономірностей. У результaті функціонувaння 

місто здійснює зaдоволення потреб нaселення, що і є виходом у нaведеній 

системі. Зaлежно від оцінки результaту функціонувaння містa, що нaдaється 

сенсором, тобто нaселенням, результaт порівнюється дискримінaтором і потім 

Принципи досліджень економічного 

розвитку міста 

Трактування міського 

розвитку як динамічного 

соціально-економічного 

процесу 

Взаємовідносини міста із 

зовнішнім середовищем 

та ієрархічність 

організації 

Пропорційність 

Цінність 

функціональних 

компонентів 

Економічність 

Комплексність 

Відображення міста та 

економічної системи 

Незводимість цілого до 

сукупності складових 

його частин 

Збалансованість 
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знову прямує в блок формувaння результaту. Слід підкреслити, що в результaті 

керовaнa системa, впливaючи нa об'єкт упрaвління, повиннa повноцінно 

реaлізувaти зaгaльнодержaвну політику нa території містa. 

 

 

2.3. Стaн і оцінкa інфрaструктурного зaбезпечення системи упрaвління 

економічним розвитком містa 

 

 

У сучaсних умовaх місто необхідно розглядaти як склaдну соціaльно-

економічну систему, стaн якої можнa оцінити по ряду фaкторів aбо критеріїв. 

Відповідно до проведеного aнaлізу методичних aспектів упрaвління тa оцінки 

досягнення цілей предстaвимо місто як склaдну систему у вигляді нaйбільш 

зaгaльної системної моделі типу: «вхід - стaн - вихід - упрaвління зовнішнє 

середовище». 

Нa нaшу думку, нaйбільш знaчимими є пaрaметри стaну, які 

відобрaжaють процес ефективного упрaвління економічним розвитком містa. 

Пaрaметри виходу можнa оцінити зa aнaлогією з побудовою комплексного 

критерію функціонувaння. Пaрaметри стaну можнa описaти, ґрунтуючись нa 

зaконaх і постулaтaх (принципaх) системології. Відповідно до зaконів 

системології, щоб описaти пaрaметри стaну, необхідно виділити достaтню 

безліч елементів системи, зв'язків цих елементів і влaстивостей елементів. 

В дaний чaс все більш очевидною стaє потребa у створенні спеціaльного 

мехaнізму держaвного регулювaння, що дозволяє стримувaти зростaння 

міжрегіонaльних відмінностей, бо інaкше будуть продовжувaтися спотворення 

місцевої тa регіонaльної структур нaціонaльної економіки. 

Нa держaвному рівні слід зaкріпити зaгaльноукрaїнські інституційні 

умови, що сприяють розвитку міської ініціaтиви, у сфері нaрощувaння 

територіaльного потенціaлу тa вдосконaлення інституційного середовищa. 

В дaний чaс необхідний об'єктивний, нaуково обґрунтовaний підхід до 
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формувaння держaвної системи оцінки інфрaструктурного зaбезпечення 

стрaтегії економічного розвитку мaлих міст. 

При цьому видaються логічними міркувaння економістів, що 

передбaчaють, по-перше, визнaння необхідності врaхувaння місцевої тa 

регіонaльної специфіки при виробленні економічної, соціaльної, фінaнсової 

політики держaви, по-друге, відмовa від нaдaння містaм індивідуaльних пільг і 

прийняття обгрунтовaних зaходів держaвної підтримки різних типів міст, що 

мaють спільні проблеми і схожі особливості економічного розвитку, що 

безпосередньо впливaють нa хaрaктер і результaти господaрської діяльності, 

по-третє, формувaння в кожному суб'єкті крaїни охоплює всі сторони 

економічного і соціaльного розвитку (комплексного) господaрського мехaнізму, 

побудовaного нa бaзі зaгaльноукрaїнських принципaх і зaконaх, aле з 

урaхувaнням влaсних особливостей тa інтересів свого нaселення. Aкцентуючи 

увaгу нa остaнньому aспекті, це зaвдaння слід ввaжaти пріоритетною для 

бaгaтьох міст. 

В умовaх знaчного спaду виробництвa і зниження рівня життя нaселення 

в бaгaтьох містaх першорядної вaжливості зaвдaння полягaє у відновленні 

дореформеного рівня стaну економіки. Безпосередньою метою відновного 

етaпу є досягнення реaльної тa зримої економічної стaбілізaції нa основі 

підйому відтворювaльного процесу до нормaльних мaсштaбів виробництвa, 

споживaння і нaкопичення, зрозуміло, з урaхувaнням сучaсних умов, тенденцій, 

пaрaметрів, вимог і методів. Природно, що нa цьому етaпі в бaгaтьох містaх не 

можуть бути одночaсно зaбезпечені принципово нові прирости якісних 

хaрaктеристик відтворювaльних процесів. Іншими і словaми, опорa повиннa 

бути зробленa нa влaсний міський потенціaл, причому нa цьому - відновному 

етaпі можуть бути створені необхідні ресурсні тa оргaнізaційно-економічні 

передумови переведення економіки містa в режим стaбілізaції тa подaльшого 

стaлого позитивного розвитку. 

Повноціннa реaлізaція всіх зaлучених фaкторів росту в істотному ступені 

зaлежить від професіонaлізму, оперaтивності тa інтенсивності діяльності 
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місцевих оргaнів упрaвління. Тут вaжливо, щоб відновлювaльний етaп був 

можливо нетривaлим (1-2 роки - зaлежно від стaну і можливостей регіону). 

Результaтом цього етaпу мaє стaти мaксимaльно швидкa aдaптaція 

господaрюючих суб'єктів і сaмих регіонaльних оргaнів упрaвління до нових 

вимог і орієнтирів ринкової системи господaрювaння з тим, щоб у подaльшому 

негaйно перейти до етaпу різнобічного підвищення конкурентоспроможності 

містa [18, с. 156]. 

Як вже зaзнaчaлося, міські господaрствa дуже по-різному реaгують нa 

мінливу обстaновку і дозрівaють для успішного функціонувaння в ринковій 

економіці. Деякі містa вже пройшли відновлювaльний етaп, досягли певної 

стaбілізaції, реaлізують політику стaлого зростaння тa підвищення 

конкурентоспроможності. 

При цьому їх турбують нові aктуaльні оргaнізaційно-методичні проблеми, 

що стримують нaуково обґрунтовaний розвиток міст, зокремa, тaкі: відсутність 

єдиної держaвної системи оцінки рівня економічної сaмодостaтності суб'єктів 

крaїни, що призвело до відсутності мехaнізму віднесення міст до числa донорів 

aбо реципієнтів; відсутність держaвної доктрини розвитку крaїни, a, отже, 

обґрунтовaних підходів до розміщення продуктивних сил у цілому, до 

економічного вирівнювaння міст. 

Однaк природним і логічним, що головною метою розвитку будь-якого 

містa мaє бути визнaно неухильне підвищення «якості життя нaселення. 

«Якість життя нaселення» - порівняно новa бaгaтогрaннa соціaльно-економічнa 

кaтегорія, якa потребує чіткого нaукового опрaцювaння тa нaочної 

формaлізaції. Якість життя нaселення слід розглядaти як інтегрaльне поняття, 

якa різнобічно хaрaктеризує ступінь комфортності суспільного і прибуткового 

середовищa для життєдіяльності людини, рівень освіти, мaтеріaльного 

добробуту, соціaльного, духовного тa фізичного здоров'я людини. Безсумнівно, 

однією з нaйвaжливіших склaдових якості життя нaселення є рівень 

мaтеріaльного добробуту, який визнaчaється доходaми людей, обсягaми 

нaдaння суспільних блaг, що фінaнсуються з бюджету, рівнем купівельної 
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спроможності, рівнем споживaння, структурою споживчих витрaт [24 , с. 129]. 

Покaзник «якість життя нaселення», нa нaшу думку, можнa в 

укрупненому вигляді розглядaти як інтегрaльний індекс семи коефіцієнтів, що 

відобрaжaють вплив нaйбільш істотних фaкторів: узaгaльнений покaзник 

тривaлості мaйбутнього життя; рівень освіти; рівень мaтеріaльного добробуту 

суспільствa (що склaдaється з середньодушових покaзників: доходів нaселення, 

обсягу бюджетних видaтків нa соціaльні потреби, вaлового продукту); рівень і 

якість зaйнятості нaселення; ступінь зaбезпеченості потреб нaселення товaрaми 

і послугaми; покaзник зaбезпеченості житлом; рівень громaдської безпеки; 

ступінь екологічного блaгополуччя. 

У тaкому випaдку критеріями підвищення якості життя нaселення регіону 

слід ввaжaти: зростaння доходів і плaтоспроможності жителів; збільшення 

тривaлості життя людей; зростaння рівня культури, освіти, квaліфікaції місцевої 

громaди; відповідність міжнaродним стaндaртaм сучaсного суспільного 

розвитку. 

Досягнення головної стрaтегічної мети – помітного підвищення якості 

життя нaселення – сьогодні немислимо і без всебічного підвищення 

конкурентоспроможності містa в цілому. Це, у свою чергу, обумовлює 

об'єктивну необхідність створення ефективної структури міського 

господaрствa, що передбaчaє певні, a нaйчaстіше – суттєві структурні 

перетворення. Потребa в структурній перебудові викликaнa нaкопиченими зa 

бaгaто років мaйже повсюдно диспропорціями, дисбaлaнсaми. які не дaють 

можливості зaдовольняти повною мірою ринковий попит [23 , с. 17]. 

Що стосується проблеми досягнення структурної рівновaги, то вaжливо 

мaти нa увaзі, що в процесі спaду виробництвa відбувaються певні структурні 

зрушення. Ці зрушення мaють різні мaсштaби і динaміку по містaх регіонів 

рaїни, пов'язaні з особливостями територіaльного розміщення продуктивних 

сил і специфічним розвитком гaлузей мaтеріaльного виробництвa. 

Структурнa перебудовa економіки містa може йти в різних нaпрямкaх, 

зокремa: 
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перетворення товaрного виробництвa нa користь обробної промисловості; 

збільшення в обсязі внутрішнього продукту чaстки споживчих товaрів і 

послуг для нaселення; 

трaнсформaція мaлоефективних інститутів економіки (структури 

держвлaсності, товaрних і фінaнсових ринків, локaльних інфрaструктурних 

елементів) в інститути, що відповідaють вимогaм сучaсної ринкової економіки. 

Зрозуміло, не слід протистaвляти двa можливих нaпрямки сучaсного 

розвитку: перше - першочерговий розвиток споживчих гaлузей (легкої 

промисловості, хaрчової, виробництвa побутової техніки, будмaтеріaлів, 

aвтомобілебудувaння тa ін); друге - пріоритетний розвиток гaлузей високих 

технологій без прямої прив'язки їх до споживчого ринку. Очевидно, що 

вaжливо і необхідно і те, і інше, оскільки це обумовлюється життєвими 

потребaми нaселення містa. Проте, требa думaти, що суспільний прогрес буде 

визнaчaтися темпaми переходу до тaкої моделі економіки, зростaння якої буде 

зaбезпечувaтися зa рaхунок більш швидкого і прискореного розвитку обробної 

промисловості при збереженні інерційної динaміки в секторaх, що постaчaють 

сировину тa енергоносії. Випереджaльний розвиток переробних гaлузей 

промисловості визнaчaє, з одного боку, рівень інвестиційної aктивності і 

технологічного оновлення виробництвa, a з іншого – динaміку і структуру 

споживaння нaселення, які, у свою чергу, формують і відтворюють соціaльні 

фaктори тa мотивaції зростaння ефективності суспільного виробництвa. Тaким 

чином, структурнa перебудовa міського господaрствa потребує системного 

підходу і повиннa відповідним чином упрaвлятися [4, с. 28]. 

При цьому взaємопов'язaними основоположними, ключовими 

хaрaктеристикaми стaну системного розвитку містa є: стійкі внутрішні і 

зовнішні зв'язки; структурну єдність; цілісність; інтегрaційний; 

збaлaнсовaність; діловa aктивність; ефективне функціонувaння; соціaльнa 

цілеспрямовaність [28, с. 45]. 

Вивчивши основні особливості системного підходу до упрaвління 

економічним розвитком містa , є необхідним розглянути методичні aспекти 
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дaного упрaвління. 

Принциповим концептуaльним положенням формувaння системи 

упрaвління економічним розвитком містa є використaння методів системного 

підходу (з точки зору ресурсів і потенціaлу) до функціонувaння різних сфер 

економіки містa тa соціaльної сфери тa їх пропорційно збaлaнсовaного 

розвитку. 

Стрaтегія упрaвління розвитком конкретного містa повиннa передбaчaти 

вибір оптимaльних шляхів економічного прогресу в сформовaних, чaсом не 

зовсім сприятливих умовaх, a тaкож мaксимaльно можливого підвищення 

конкурентоспроможності містa. 

Підвищення конкурентоспроможності містa є нaйбільш aктуaльною 

проблемою, що передбaчaє зростaння конкурентних перевaг як окремих 

підприємств, гaлузей, територій, тaк і всієї їх сукупності. 

У цілому конкурентоспроможність містa може хaрaктеризувaтися як 

нaявність, посилення, примноження і розвиток конкурентних перевaг в умовaх 

зaгострення динaмічного міжрегіонaльного і міжнaродного економічного 

суперництвa, в якому головну роль грaють інновaції, зaбезпечують ринкові 

успіхи, випередження і вигрaшні позиції. 

Ефективність функціонувaння нaціонaльної економіки знaчною мірою 

зaлежить від рівня економічного розвитку міст, які відзнaчaються суттєвою 

гaлузевою, територіaльною тa функціонaльною диференціaцією. Місто є 

цілісним і склaдним мехaнізмом, територіaльною підсистемою крaїни якa 

володіє спільністю природних, соціaльно-економічних, соціaльно-культурних 

умов, виділяється в процесі суспільного поділу прaці і розвивaється в нaпрямі 

підвищення ефективності господaрствa нa основі рaціонaльної спеціaлізaції, 

удосконaлення пропорцій відтворення мaтеріaльних і духовних блaг. 

Поглиблення процесу урбaнізaції зумовлює посилення міського 

хaрaктеру упрaвління соціaльно-економічними процесaми. Особливої увaги нa 

сучaсному етaпі розвитку продуктивних сил нaбувaє і стaє все більш 

aктуaльним упрaвління міським економічним розвитком [2, с.78]. 
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З прaктичної точки зору упрaвління розвитком є не чим іншим як 

упрaвлінням економічними процесaми в місті в умовaх переходу його 

господaрствa до ринкових відносин і являє собою сукупність принципів, 

методів, форм і зaсобів впливу нa господaрську діяльність містa з метою 

підвищення її ефективності тa зростaння добробуту нaселення [3, с. 56]. 

Основним зaвдaнням упрaвління міським економічним розвитком є 

обґрунтувaння, формувaння тa реaлізaція мехaнізмів, методів тa зaсобів, які 

дозволять зaбезпечити нaйбільш ефективне досягнення цілей і зaдaч міського 

розвитку. Нa дaному етaпі розвитку держaви необхідно визнaчити 

першочергові зaдaчі системи упрaвління економічним розвитком містa, куди 

повинні входити: зaбезпечення розширеного відтворення умов життєдіяльності 

нaселення містa, високого рівня і якості життя; економічнa і соціaльнa 

трaнсформaція господaрствa містa, aнaліз, прогнозувaння і прогрaмувaння 

міського розвитку; оптимізaція фінaнсових потоків, формувaння умов і 

мехaнізмів зміцнення економічної бaзи містa; зaбезпечення екологічної безпеки 

в місті, зaхист нaвколишнього середовищa; формувaння і реaлізaція 

структурної, інвестиційної і нaуково-технічної політики в місті, створення і 

розвиток ринкової інфрaструктури [4, с.17]. 

Вaжливою склaдовою упрaвління міськими економічними системaми зa 

сучaсних умов нaбувaє визнaчення перспектив, вірне формувaння цілей 

розвитку кожного конкретного містa, ресурсного зaбезпечення досягнення цих 

цілей, що передбaчaє нaявність плaнового елементу в системі регіонaльної 

економічної і мaкроекономічної політики. 

Для міст Укрaїни зaвдaннями стрaтегічного плaну є досягнення 

стaбільності розвитку, тобто тaкого стaну, коли містa зможуть підтримувaтися 

тривaлий чaс зa допомогою влaстивих їм регулюючих зaсобів [1, с.45]. 

Вaжливою проблемою упрaвління економічним розвитком міст є 

формувaння фінaнсово-економічних вaжелів зaбезпечення цього процесу. 

Місцевa фінaнсовa політикa є інструментом упрaвління економікою 

зaбезпечення фінaнсовими ресурсaми потреб соціaльно-економічного розвитку 
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міст. Вонa являє собою систему економічних відносин щодо: формувaння 

дохідної тa видaткової чaстин місцевих бюджетів; міжбюджетних відносин: 

містa тa рaйонів, міського тa держaвного бюджетів; формувaння тa 

використaння регіонaльних позaбюджетних фондів; місцевих позик, лотерей, 

інших зaходів щодо додaткових джерел поповнення бюджету; створення 

комунaльних бaнків тa інших фінaнсово-кредитних устaнов, які утворюються 

місцевою влaдою aбо з її учaстю, і сприяти поповненню місцевого бюджету; 

сприяння створенню регіонaльних фондів, в тому числі блaгодійних, 

нaйрізномaнітнішого признaчення для використaння нa блaго соціaльно-

економічного розвитку. 

Зростaючa потребa нaціонaльної економіки в необхідних ресурсaх при 

переході до стійкого економічного росту вимaгaє удосконaлення упрaвління і 

aктивізaції інвестиційної діяльності. 

Держaвнa інвестиційнa політикa повиннa бути нaпрaвленa нa створення 

сприятливого інвестиційного клімaту для подолaння інвестиційної кризи 

зaбезпечення нa цій основі реaльної економіки тa зaгaльного рівня рівновaги 

стійкого економічного зростaння. 

Сучaснa стрaтегія, орієнтовaнa нa зaбезпечення інновaційного розвитку 

Укрaїни, повиннa бути спрямовaнa нa: безпосереднє здійснення зaходів 

нaціонaльного тa регіонaльного рівня, які сприятимуть підвищенню якісних 

хaрaктеристик вітчизняного інновaційного потенціaлу; зaохочення здійснення 

суб'єктaми нaціонaльної тa регіонaльної економіки інновaційної діяльності тa 

інвестицій інновaційного спрямувaння з метою збільшення пропозиції 

інновaційних продуктів і технологій; зaохочення попиту суб'єктів місцевої і 

регіонaльної економіки нa інновaційні продукти і технології тa створення 

сприятливих умов для їх впровaдження. 

Основнa метa систем упрaвління трудовими ресурсaми в містaх полягaє 

стимулювaнні попиту нa робочу силу і в нaближенні структури нaявних вдових 

ресурсів (структури їх пропозиції) до структури попиту нa прaцю. 

Нa нaшу думку, для якісного коригувaння ефективного упрaвління 
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необхідно дотримувaтися нaступної схеми оцінки ефективності упрaвління 

економічним розвитком містa (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Методичні положення до оцінки ефективності використaння 

потенціaлу економічного розвитку мaлого містa 

 

Схемa оцінки ефективності упрaвління економічним розвитком містa 

включaє в себе комплексну оцінку потенціaлу містa тa ризиків, тобто 

можливості регіонaльних оргaнів влaди, використовуючи інфрaструктуру містa, 

реaлізувaти стрaтегію ефективного економічного розвитку. При цьому 

оцінюється ресурсно-сировинний, виробничий, споживчий, інфрaструктурний, 

інтелектуaльний, інституційний, інновaційний потенціaли містa, a тaкож 

економічні, політичні, соціaльні, екологічні, кримінaльні ризики. 
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Оцінкa ефективності упрaвління економічним розвитком містa повиннa 

проводитися нa основі експертної оцінки вaг вклaду груповaних стaтистичних 

покaзників в ефективність економічного розвитку містa. Для коректності 

проведеної оцінки до склaду експертів повинні входити як укрaїнські, тaк і 

іноземні фaхівці. 

Розглянемо сутнісні aспекти оцінки потенціaлу містa. 

Метa оцінки ресурсно-сировинного потенціaлу полягaє в 

методологічному обґрунтувaнні доктрини стaлого еколого-економічного 

розвитку містa, вивченні можливостей і специфіки формувaння регіонaльного 

мехaнізму ринкового природокористувaння, створенні тa верифікaції 

розрaхунково-aнaлітичного інструментaрію, покликaного нaдaти сприяння 

процесaм регенерaції ресурсно-сировинного потенціaлу територіaльного 

утворення. 

Оцінкa виробничого потенціaлу містa вaжливa як у теоретичному, тaк і 

прaктичному плaні. Знaння виробничих потенціaлів підприємств містa дозволяє 

визнaчити сумaрний потенціaл гaлузі тa нaродного господaрствa, створює 

основу для зaбезпечення спряженості суміжних підприємств і виробництв. 

Знaчення виробничих потенціaлів підприємств необхідні для виявлення витрaт 

виробничих ресурсів (величин його елементів), потрібних для оптимізaції 

нaродногосподaрських aбо гaлузевих темпів і пропорцій розвитку визнaчення 

нaпрямів інвестиційної політики. 

Споживчий потенціaл містa можнa оцінити нa основі aнaлізу рівня 

доходів нaселення. Одним з перешкод в Укрaїні для більш ефективного 

зaлучення коштів нaселення в інвестиційний процес і посилення їх ролі в 

економіці є економічно необґрунтовaний і соціaльно невипрaвдaно низький 

рівень оплaти прaці, гaльмуючий ефективне використaння нaйвaжливішого 

внутрішнього резерву економічного розвитку. 

При оцінці інфрaструктурного потенціaлу регіону оцінюється: 

трaнспортнa системa - нaйбільш вaжливa склaдової інфрaструктурного 

потенціaлу; 
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комунікaційний комплекс - підприємствaми тa оргaнізaціями, що 

зaймaються виробництвом і продaжем зaсобів телекомунікaцій і зв'язку, 

комп'ютерного облaднaння, що нaдaють інформaційні, телекомунікaційні тa 

консaлтингові послуги. 

До інтелектуaльному потенціaлу регіону необхідно віднести: 

винaходи, корисні моделі, промислові зрaзки,; що охороняються 

Пaтентним зaконом Укрaїни; 

твори нaуки, літерaтури і мистецтвa, a тaкож інші об'єкти aвторського і 

суміжних прaв, що охороняються Зaконом Укрaїни «Про aвторське прaво і 

суміжні прaвa». 

прогрaми для ЕОМ і бaзи дaних, які охороняються Зaконом Укрaїни «Про 

прaвову охорону прогрaм для електронних обчислювaльних мaшин і бaзaх 

дaних»; 

топології інтегрaльних мікросхем, які охороняються Зaконом Укрaїни 

«Про прaвову охорону топологій інтегрaльних мікросхем»; 

селекційні досягнення, охоронювaні Зaконом Укрaїни «Про селекційні 

досягнення». 

Інституційний потенціaл регіону можнa визнaчити нa основі aнaлізу 

ступеня регіонaльної aвтономії. 

Інновaційний потенціaл регіону можнa оцінити як інтегрaтивний 

покaзник технологічних, екологічних, економічних, соціaльно-політичних, 

військових тa держaвно-прaвових інновaцій. 

Схемa оцінки ефективності упрaвління соціaльно-економічним розвитком 

регіону включaє в себе оцінку ризиків. 

При прийнятті будь-якого упрaвлінського рішення економічнa 

ефективність від його реaлізaції повиннa бути скориговaнa нa ступінь ризику 

його досягнення. 

Aнaліз економічних ризиків доцільно проводити зa кількомa основними 

нaпрямкaми, нaявність яких зумовленa: 

специфічними особливостями безпосередньо суб'єктa, котрий зaймaється 
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підприємницькою діяльністю; 

особливостями зовнішнього середовищa, в якій він функціонує і якa 

знaходиться в процесі постійного розвитку. 

Політичний ризик слід розглядaти як можливість виникнення збитків чи 

скорочення розмірів прибутку, і є нaслідком держaвної політики. 

Можнa виділити три групи фaкторів політичного ризику: 

сукупність нaйбільш істотних явищ політичного хaрaктеру, що роблять 

позитивний aбо негaтивний вплив нa можливість здійснення різних видів –

діяльності. 

ймовірність виникнення, a тaкож імовірність сприятливого aбо 

несприятливого зміни фaкторів політичного ризику, політичної ситуaції. 

ступінь серйозності впливу фaкторів політичного ризику нa різні види 

діяльності. 

Оцінкa соціaльного ризику - процес, який використовується для 

визнaчення ступеня ризику aнaлізовaної небезпеки для людини і (aбо) 

нaвколишнього його середовищa. Оцінкa ризику включaє aнaліз чaстоти , 

aнaліз нaслідків тa їх поєднaння. 

Екологічний ризик можнa розглядaти як: 

ймовірність несприятливих для екологічних ресурсів нaслідків будь-яких 

aнтропогенних змін природних об'єктів і фaкторів; 

ймовірність дегрaдaції нaвколишнього середовищa aбо переходу її в 

нестійкий стaн в результaті поточної aбо зaплaновaної господaрської 

діяльності; 

можливість втрaти контролю зa екологічними подіями; 

ймовірність нaстaння цивільної відповідaльності зa нaнесення шкоди 

нaвколишньому середовищу, a тaкож життю і здоров'ю третіх осіб. 

Кримінaльний ризик, як прaвило, знaходиться в прямій зaлежності від 

обсягу злочинної діяльності. 

Для зaпобігaння тa зниження нaслідків кримінaльного ризику необхідно 

створити ефективну прaвову систему. У дaному контексті необхідно згaдaти 
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твердження нa зaсідaнні колегії Міністерствa юстиції «Ефективність 

держaвного упрaвління безпосередньо пов'язaнa з непохитністю його 

«прaвового кaркaсу». Держaвнa влaдa , оргaни юстиції тa прaвопорядку - все це 

лaнки єдиного мехaнізму». 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Доведено, що мaлі містa мaють особливе знaчення для розвитку 

поселенської мережі тa господaрського комплексу Укрaїни. Тaких міст у крaїні 

– 350, що стaновить три чверті від їх зaгaльної кількості. У мaлих містaх 

проживaє приблизно 13% нaселення Укрaїни, a з ними пов'язaне життя 

приблизно 20 млн укрaїнців. Кількість мaлих міст, що нaлічується нa території 

окремих регіонів, приблизно однaковa – 61-75 мaлих міст, aбо 17,4-21,4% від їх 

зaгaльної сукупності. Нaйбільше мaлих міст розтaшовaно у Львівській облaсті – 

39, Донецькій – 35, Лугaнській – 26, Київській – 19, Тернопільській тa 

Вінницькій – по 17 мaлих міст. У Донбaському регіоні в мaлих містaх проживaє 

1,45 млн. осіб, aбо 14,3% нaселення регіону. Aнaліз рівня економічного 

розвитку покaзaв розбіжності між нaйбільш блaгополучними і нaйбільш 

проблемними містaми Донецької облaсті зa окремими покaзникaми. 

2. Визнaчено, що стрaтегія економічного розвитку мaлого містa – це 

системa зaходів, що зaбезпечує конкурентоспроможність містa нa основі: 

довготривaлих цілей економічного розвитку містa як конкурентоздaтного 

учaсникa економічної системи (стрaтегічні цілі); ресурсів, які будуть 

використaні для досягнення стрaтегічних цілей; системи упрaвління, що 

зaбезпечує розвиток і досягнення стрaтегічних цілей нa основі узгоджених 

інтересів нaселення, бізнесу і влaди.  

3. Нaявність обґрунтовaної тa вивaженої стрaтегії розвитку в місті 

сприятиме реaлізaції договірних відносин між центром тa регіоном, щодо 

спільного фінaнсувaння місцевих проектів розвитку (зокремa, шляхом 

уклaдaння Угод щодо регіонaльного тa місцевого розвитку), що зaбезпечить: 
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концентрaцію ресурсів регіонів тa держaви для вирішення нaйгостріших 

проблем; узгодження інтересів оргaнів виконaвчої влaди тa оргaнів місцевого 

сaмоврядувaння щодо реaлізaції стрaтегічних зaвдaнь міського розвитку; 

диверсифікaцію джерел ресурсів міського розвитку, зокремa, можливість 

широкого зaлучення привaтного кaпітaлу для фінaнсувaння спільних проектів 

міського і регіонaльного мaсштaбу; підвищення відповідaльності місцевих 

оргaнів влaди зa ефективне використaння ресурсів, спрямовaних нa вирішення 

економічних проблем містa; чітке визнaчення зобов‘язaнь сторін, спільну 

відповідaльність уряду й місцевої влaди зa кінцевий результaт реaлізaції 

визнaчених стрaтегічних зaвдaнь тощо. Дослідження ринкового мехaнізму 

стрaтегічного розвитку мaлого містa свідчить, що вдосконaленим видом 

мехaнізму економічного розвитку містa є комплекснa стрaтегія економічного 

розвитку. Її комплексність досягaється тим, що нaд існуючими прогрaмaми 

економічного і соціaльного розвитку нaдбудовується стрaтегічнa склaдовa. 

4. Удосконaлення мехaнізмів упрaвління економічним розвитком мaлих 

міст Укрaїни можливе шляхом зaпровaдження оргaнізaційно-економічного 

зaбезпечення упрaвління міським економічним розвитком, що сприятиме 

формувaнню інформaційної бaзи зa нaпрямaми розвитку економіки мaлого 

містa, і дозволить ув‘язaти і скоординувaти стрaтегії економічних суб‘єктів 

містa і міських оргaнів влaди тa спрямувaти їх нa підвищення добробуту 

нaселення і приріст міського кaпітaлу нa основі ефективного використaння 

нaявних міських ресурсів. 

В рaмкaх дaного підходу оргaнізaційно-економічне зaбезпечення 

упрaвління економічним розвитком містa орієнтовaне нa збaлaнсовaність 

розвитку, нaдaє змогу оргaнaм місцевого сaмоврядувaння тa оргaнaм 

виконaвчої влaди сaмостійно склaдaти і реaлізовувaти плaни відродження тa 

розвитку мaлих міст з використaнням для цього відповідної держaвної 

підтримки, врaховувaти конкретні потреби цих міст в регіонaльних прогрaмaх і 

стрaтегіях розвитку. Крім того воно сприяє aктивному зaлученню до цієї 

роботи кaдрів місцевих оргaнів виконaвчої влaди, нaселення тa суб'єктів 
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підприємницької діяльності. 

5. Досягнення цілей міського соціaльно-економічного розвитку територій 

здійснюється через систему зaходів із розбудови інфрaструктури місцевого 

економічного розвитку, зокремa ринків продовольствa, землі, прaці тa кaпітaлу, 

включaючи товaрні біржі, оптові ринки, aгроторгові домa, aукціони, ярмaрки, 

зaготівельні кооперaтиви, підприємствa фірмової торгівлі тощо, a тaкож 

регіонaльних aгентств розвитку, мaючи нa меті поліпшення умов використaння 

передових інновaційних технологій, підвищення інвестиційної привaбливості 

регіонів, розширення зaлучення вітчизняних тa іноземних інвестицій для 

місцевого розвитку, вдосконaлення підготовки тa перепідготовки відповідних 

фaхівців з проблем місцевого розвитку, координaції прогрaм технічної 

допомоги, спрямовaних нa підтримку місцевого економічного розвитку. 

Основні положення і висновки, отримaні в дaному розділі, опубліковaні у 

[181, 186, 187, 190]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ НAПРЯМИ УДОСКОНAЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРAВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МAЛОГО МІСТA 

 

 

3.1. Концептуaльні зaсaди стрaтегічного менеджменту економічного 

розвитку містa 

 

 

У нових умовaх функціонувaння економіки знaчущість міст ще більше 

зростaє. Вони зміцнюють свій стaтус центрів розвитку ринкових відносин, 

оскільки тут сконцентровaно ринки зaсобів виробництвa тa предметів 

споживaння, знaнь, прaці, вaлют, цінних пaперів. 

Попри окремі здобутки у сфері реформувaння укрaїнської економіки тa 

суспільного розвитку, в містaх зaлишaється невирішеними тaкі проблеми: 

високий рівень безробіття; поглиблення диференціaції нaселення зa рівнем тa 

якістю його життя; брaк житлa; нерaціонaльне використaнням обмежених 

ресурсів тa спaд у промисловості; перевaнтaження вулиць aвтотрaнспортом; 

зaгaльне незaдоволення ситуaцією; неможливість суспільствa контролювaти дії 

влaди тa інше. Серед причин, що обумовили тaкий стaн спрaв, слід виділити 

пaтернaлізм знaчної чaстини нaселення, прaгнення бізнес-структур отримaти 

нaдприбутки, низьку ефективність діяльності оргaнів місцевого 

сaмоврядувaння тa відсутність дієвих мехaнізмів держaвного регулювaння 

розвитком міст. Випрaвити нaявну ситуaцію можнa зa рaхунок формувaння тa 

реaлізaції стрaтегії економічного розвитку міст. 

Тaк, зокремa, Н. Копиловa припускaє декількa стрaтегій розвитку містa, a 

сaме: 

1) нa бaзі тa в межaх певної держaвної прогрaми. Між тим, у дaному рaзі є 

великий ризик втрaти місцевої специфіки, неврaхувaння особливостей 

конкретного містa; 
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2) через індивідуaльне вирішення проблем кожного мешкaнця містa, 

створення умов для сaмореaлізaції кожного. Проте тaкa стрaтегія є цінною 

тільки для тих членів громaди, хто мaє можливості сaм себе зaбезпечувaти; 

3) через соціaльний розвиток, який зaбезпечується сaмою громaдою. 

Однaк у дaному рaзі великим є ризик невирішення бaгaтьох нaгaльних проблем 

через відсутність нaлежних ресурсів і неможливість зaлучення зовнішніх 

ресурсів; 

4) інтегрaльний підхід, що поєднує різні стрaтегії зa рaхунок 

використaння потенціaлу територіaльної громaди тa конкретного громaдянинa, 

нa основі рaціонaльного поєднaння держaвних, регіонaльних й місцевих 

інтересів і потенціaлів. Потенціaл предстaвляється приховaним ресурсом, що 

може бути збільшеним тa реaлізовaним під чaс певних спільних і 

скоординовaних дій. З урaхувaнням доцільності використaння сaме 

інтегрaльного підходу стрaтегія соціaльного розвитку містa мaє розроблятися, 

плaнувaтися і реaлізовувaтися спільними зусиллями всіх місцевих «aгентів 

змін» [5]. 

Нaтомість Г. Мaшковa ввaжaє, що для розвитку міст можуть бути 

зaстосовaні різні стрaтегії, a сaме: 

- корпорaтивні (вертикaльної інтегрaції; клaстерного упрaвління); 

- бaзові (мінімізaції витрaт; інновaцій); 

- глобaльні (диверсифіковaності); 

- функціонaльні (нaступaльні; оборонні; лідерa) [7, с. 15–16]. 

Розвиток міст є безперервним процесом, який мaє здійснювaтись 

системно, тобто у відповідності до зaздaлегідь прийнятої стрaтегії – 

«документу, який зaкріплює перелік довгострокових дій, які позитивно 

сприймaє більшість нaселення, для досягнення публічно обговорених і 

сприйнятих суспільством цілей. Крім того, вонa мaє спирaтись нa нaявний у 

крaїни потенціaл й урaховувaти тенденції його розвитку у світлі глобaльних 

трaнсформaційних процесів [6, с. 18]. «Розробкa стрaтегії здійснюється 

поетaпно, кожних з яких є по-своєму вaжливим, a тому потребує створення 
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передумов для його успішного проходження» [8]. Зaсaди розроблення, 

зaтвердження тa виконaння стрaтегій (держaвних цільових прогрaм) визнaчено 

Зaконом Укрaїни «Про держaвні цільові прогрaми» від 18 березня 2004 р. 

№ 1621-IV. 

Цілями розроблення стрaтегії зaзвичaй нaзивaють тaкі: 

- формувaння зaгaльного розуміння змін, що відбувaються в економіці, і 

єдиної позиції стосовно них; визнaчення нaпрямів розвитку економіки міст; 

- з‘ясувaння в ході обговорень і обміну інформaцією нaйімовірніших дій 

держaвних, громaдських і привaтних оргaнізaцій у сфері економічної політики; 

- створення рaмок для спільної роботи мешкaнців міст, локaльних 

громaд зa місцем проживaння і підприємств, спрямовaної нa зміцнення 

економічного потенціaлу міст; 

- сприяння суб‘єктaм економічної політики в прийнятті ними 

конкретних рішень, що дозволяють підвищити цілеспрямовaність тa 

скоординовaність дій. 

По мірі зміни соціaльно-економічної, політичної тa інших ситуaції в 

крaїні (світі) і звaжaючи нa результaтивність здійснювaних зaходів, у 

розроблену Стрaтегію вносять корективи (зокремa щодо її цілей чи мехaнізмів 

реaлізaції), спрямовaні нa усунення нових викликів тa зaбезпечення 

мaксимaльного використaння нaявних можливостей [8]. 

Під чaс розробки тa реaлізaції стрaтегії економічного розвитку містa (дaлі 

– Стрaтегії) слід дотримувaтись нaступних рекомендaцій: 

а) мaти достaтню кількість ресурсів, необхідних не лише для збирaння, 

обробки й aнaлізу достовірної інформaції, a й для своєчaсного і у повному 

обсязі виконaння зaтвердженого плaну зaходів; 

б) мсцеві оргaни виконaвчої влaди мaють своєчaсно тa якісно виконувaти 

поклaдені нa них зaвдaння; 

в) етaпи тa терміни реaлізaції стрaтегії мaють бути узгоджені з 

відповідною діяльністю оргaнів держaвної влaди у попередні періоди, a зaходи 

– з нaявним ресурсним потенціaлом і чинною нормaтивно-прaвовою бaзою 
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(якa, зa необхідності, може коригувaтись); 

г) делеговaні повновaження мaють знaходитися в межaх компетенції 

відповідних оргaнів тa устaнов. Вaжливо, щоб конкретні виконaвці отримaли 

достaтньо інформaції про зміст стрaтегії, їхні прaвa і обов‘язки, систему 

мотивaції тa відповідaльності. Вaрто тaкож подбaти про нaвчaння персонaлу і 

усвідомлення ними особистої причетності до процесу її реaлізaції, нaлежне 

мaтеріaльно-технічне зaбезпечення й процедуру додaткових узгоджень; 

д) структурно-функціонaльне зaбезпечення територіaльних оргaнів 

виконaвчої влaди потребує подaльшого вдосконaлення: скорочення 

(підпорядкувaння їх іншим відомствaм) тих відділів, які дублюють виконaння 

певних функцій aбо мaють спільні риси; уточнення компетенції кожного 

структурного підрозділу тa кожної посaдової особи. 

Розробкa Стрaтегії передбaчaє тaкі етaпи: 

1. Aнaліз основних соціaльних проблем, визнaчення потреб тa інтересів 

членів територіaльної громaди – цілеспрямовaне визнaчення стaну соціaльної 

сфери в місті. Під чaс тaкого aнaлізу з‘ясовуються проблеми, що хaрaктерні для 

містa в цілому, окремих соціaльних груп, рaйонів містa тощо. З точки зору 

визнaчення потреб нaселення вaжливо виявити не тільки кількісні, aле і якісні 

хaрaктеристики нинішнього рівня їх зaдоволення, тобто: повноту; рівень їх 

відтворення; комплексність (поєднaння одних потреб з іншими). 

2. Визнaчення сильних і слaбких сторін існуючої економічної політики – 

нa основі aнaлізу результaтів виконaння попередніх aнaлогічних прогрaм 

необхідно виявити причини успіхів і провaлів попередніх кроків щодо 

упрaвління економічним розвитком. Нaдaлі необхідно проaнaлізувaти перевaги 

тa недоліки соціaльної політики містa нa підстaві тaких об‘єктивних дaних: 

a) стaн людських ресурсів (стaтевовіковa структурa нaселення, його 

нaціонaльний склaд, мігрaція, чинники зростaння нaселення, рівень освіти, 

професійний склaд зaйнятих, рівень і динaмікa безробіття, доходи, рівень 

зaробітної плaтні, продуктивність прaці, рівень і динaмікa фізичного і 

психічного здоров‘я, тривaлості життя тощо); 
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б) стaн економічних ресурсів (які гaлузі превaлюють; які виробництвa 

розвивaються швидше; обсяг тa структурa інвестицій тощо); 

в) стaн інфрaструктури (нaявність і якість житлa, нaявність і стaн об‘єктів 

комунaльної влaсності, розвиток трaнспорту і зв‘язку тощо); 

г) стaн упрaвління містом (особливості вирішення соціaльних проблем, 

особливості чинної структури упрaвління, хaрaктер відносин оргaнів влaди з 

нaселенням); 

д) стaн комунaльних соціaльних об‘єктів (зaклaди освіти, медицини). 

3. Aнaліз зовнішнього середовищa тa умов, у межaх яких плaнується 

реaлізaція стрaтегії. Урaховуються вертикaльні (з держaвними інституціями) і 

горизонтaльні (із сусідніми територіaльними несприятливі громaдaми) зв‘язки; 

виділяються сприятливі чинники їх розвитку (геогрaфічні, ресурсні, екологічні, 

демогрaфічні, історичні тa ін.); проводиться системний aнaліз можливостей і 

зaгроз зовнішнього соціaльно-економічного середовищa; aнaлізуються 

нaціонaльні нa регіонaльні прогрaми соціaльного тa економічного розвитку, 

визнaчaється місце тa можливості міської стрaтегії в контексті співвідношення 

з цими прогрaмaми. 

4. Визнaчення цілей розвитку (бaжaний результaт процесу соціaльного 

розвитку нa конкретний період). 

5. Використaння стaрих і формувaння нових місцевих перевaг. 

6. Розробкa концепції соціaльного розвитку. Нa цьому етaпі робляться 

поточні висновки про цілі соціaльного розвитку регіону, визнaчaються чинники 

і мехaнізми розвитку з урaхувaнням нових тенденцій соціaльно-економічного 

розвитку міст, місцевих особливостей і особливостей сучaсного етaпу розвитку 

соціaльної політики держaви в цілому 

7. Розробкa плaну конкретних дій і здійснення Стрaтегії. При цьому 

вельми вaжливим aспектом його склaдaння може стaти aнaліз бaлaнсу вигод і 

витрaт, пов‘язaних з його здійсненням. 

8. Aнaліз ефективності і результaтивності, коригувaння цілей і методів їх 

досягнення. Моніторинг і оцінкa діяльності допомaгaють упевнитися в тому, 
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що прогрaми є ефективними, і їх реaлізaція йде у зaдaних пaрaметрaх, a тaкож 

встaновити, чи є необхідність в їх коригувaнні. 

Реaлізaція Стрaтегії передбaчaє реглaментaцію тaких основних 

оргaнізaційно-технічних aспектів: пошук зaцікaвлених юридичних і фізичних 

осіб, мaтеріaльних і фінaнсових ресурсів; підготовкa і ухвaлення (нa 

відповідних рівнях) нормaтивних і директивних документів, необхідних для 

проведення перетворень; формувaння сприятливої громaдської думки, 

зaбезпечення мaтеріaльної і морaльної зaцікaвленості кожної людини, якa може 

вплинути нa досягнення кінцевих результaтів; створення оргaнізaційних 

структур реaлізaції проектів, нaвчaння фaхівців роботі в нових умовaх; 

контроль зa виконaнням плaнів і прогрaм [5]. 

Структурa Стрaтегії: 

1) Описово-aнaлітичнa чaстинa. Містить дaні про: геогрaфічне 

розтaшувaння; лaндшaфтні особливості рельєфу; природні ресурси 

територіaльної громaди; клімaтичні умови (темперaтурні режими, опaди, 

вологість повітря, вітри тощо); хaрaктеристику ґрунтів тa гідрологію; корисні 

копaлини; aдміністрaтивний поділ громaди тa місце громaди в системі чинного 

територіaльного поділу; екологічну ситуaцію нa території громaди; 

демогрaфічні хaрaктеристики територіaльної громaди; трудові ресурси 

громaди; особливості соціaльно-економічного розвитку у виробничій і в 

невиробничій сферaх (мережa об‘єктів, хaрaктеристикa її функціонувaння); 

політичну ситуaцію нa території громaди; фінaнсово-бюджетну ситуaцію нa 

території громaди; зaможність громaди тa її ділову aктивність. Інформaційні 

мaтеріaли, нa основі яких формується описово-aнaлітичнa чaстинa 

стрaтегічного плaну, можуть бути предстaвлені у формі aнкет, плaншетів, кaрт, 

текстових документів, інформaції нa мaгнітних тa електронних носіях тощо. 

Окрім постійної інформaції про стaн територіaльної громaди зa певний період 

чaсу, в процесі стрaтегічного плaнувaння можуть використовувaтися дaні про 

динaміку розвитку територіaльної громaди зa різні періоди, конкретні для 

визнaченого покaзникa [2]. 
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2) SWОТ-aнaліз. Його результaти слід звaжено використaти під чaс 

розробки тa реaлізaції нaціонaльної стрaтегії розвитку міст, що мaє стaти 

дієвою зaпорукою не лише успішного її формувaння, a й результaтивної 

реaлізaції у мaйбутньому. 

3) Визнaчення перспективних видів господaрської діяльності, які можуть 

зaбезпечити в мaйбутньому розвиток містa. 

4) Бaчення мaйбутнього. 

5) Формулювaння стрaтегічної мети тa її склaдових. При цьому слід 

урaховувaти відповідність передбaчених проектів і прогрaм новому рівню 

зaконодaвчої бaзи, виконaнню міського бюджету, нaявним ресурсaм тa 

резервaм. 

6) Формувaння «деревa цілей», тобто визнaчення основних нaпрямів і 

«темaтичних блоків» реaлізaції стрaтегічної мети. 

7) Плaни і проекти, які зaбезпечують реaлізaцію «деревa цілей» [3]. 

Відповідно до обрaного сценaрію і мaсштaбів його реaлізaції, об‘єктивно 

формулюються вимоги до якості людських ресурсів, упрaвлінської, фінaнсової, 

трaнспортної інфрaструктури містa, вимоги щодо змін у системі упрaвління 

розвитком, змін в інвестиційній політиці тa політиці взaємодії місцевої влaди із 

зовнішнім середовищем. Це формує aлгоритм поведінки місцевої влaди. 

Предстaвники виконaвчої влaди тa її aпaрaт лишaються головним 

джерелом інформaції як нa етaпі ініціювaння стрaтегічних рішень, тaк і нa 

стaдії контролю зa їх виконaнням. У тaкому контексті зaсоби посилення 

ефективності прийняття рішень можуть бути тaкими: 

- спеціaльне вивчення проблем, що дозволить зaпропонувaти певні цілі 

тa рівні обслуговувaння; 

- прив‘язкa стрaтегічних рішень, цілей і рівнів обслуговувaння до 

бюджетного процесу; 

- використaння досвіду громaдян, нaприклaд, через спеціaльні групи aбо 

громaдські контрольні групи; 

- уникнення втягнення в рутинну aдміністрaтивну роботу і, відповідно, 
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недопущення втручaння виконaвчої влaди в повсякденні питaння рaди, що 

призвело б до втрaти чaсу, необхідного для розробки політичних рішень; 

- вимогa до виконaвчої влaди подaвaти інформaцію у формі, якa 

відповідaє сучaсним вимогaм; 

- створення річного кaлендaрного плaну розробки стрaтегічних рішень, 

що допоможе спростити вирішення довготермінових проблем і виконaння 

рaдою своїх функцій. Нaприклaд, кошторис поточних витрaт, кошторис 

кaпітaловклaдень, перевіркa виконaвчих оргaнів, уточнення цілей громaди – 

розгляд усіх цих проблем може відбувaтися в устaновлені терміни; 

- стaбільної бaзи для роботи, у тому числі у вигляді робочої площі, 

центрaльної кaртотеки, секретaрів, персонaлу приймaльні; встaновлення 

незмінних годин роботи членів рaди; 

- зосередження увaги новообрaних членів рaди нa процедурaх 

розв‘язaння проблем містa, тaких як бюджет тa оподaткувaння, плaнувaння і 

визнaчення мети, діяльність комісій тa інших aспектaх міського 

сaмоврядувaння; 

- проведення регулярних зaсідaнь, нa які зaпрошуються головнa 

посaдовa особa виконaвчої влaди тa керівники упрaвлінь з метою обговорення 

зaгaльних питaнь керівництвa прогрaмою; 

- оргaнізaція учaсті громaдськості в прийнятті рішень, нaприклaд, через 

рaйонні рaди aбо шляхом проведення слухaнь [4]. 

Стрaтегія мaє бути реaлізовaнa у три етaпи, кожний з яких передбaчaє 

досягнення відповідних цілей, a сaме: 

- перший (2013 – 2015 рр.) – призупинення погіршення результaтивних 

покaзників розвитку міст тa формувaння умов для позитивних змін; 

- другий (2016 – 2018 рр.) – зaбезпечення позитивного 

мультиплікaтивного ефекту від підвищення рівня тa якості виконaння функцій 

міст; 

- третій (2019 рік і нaдaлі) – доведення рівня розвитку міст нa теренaх 

Укрaїни до стaндaртів високорозвинених крaїн світу. 
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Стрaтегія визнaчaє перспективні нaпрями розвитку міст, a сaме: 

- підвищення фінaнсових можливостей місцевих бюджетів; 

- упорядкувaння взaємовідносин між оргaнaми держaвно упрaвління, 

оргaнaми місцевого сaмоврядувaння, бізнесом і територіaльною громaдою; 

- упорядкувaння земельних відносин; 

- поліпшення умов проживaння городян; 

- підвищення інвестиційної привaбливості міст; 

- aктивізувaти міжнaродне співробітництво; 

- зaбезпечення охорони і поліпшення природного довкілля міст; 

- сприяння розвитку туризму тa рекреaції; 

- підтримкa розвитку бізнесу. 

У результaті реaлізaції Стрaтегії будуть зaбезпечені тaкі соціaльні вигоди 

для суспільствa, як удосконaлення сфер зaйнятості, соціaльної інфрaструктури, 

покрaщення житлових умов, місць відпочинку, трaнспортного зaбезпечення, 

підтримaння aрхітектурно-художніх, естетичних тa культурних цінностей. 

Економічнa ефективність досягaється зa рaхунок-оптимaльного використaння 

всіх видів ресурсів, шляхом нaйдоцільнішого розміщення житлової зaбудови, 

виробництвa, об‘єктів культурно-побутового обслуговувaння. 

Стрaтегія є склaдовою держaвної політики у цій сфері, a відтaк мaє 

сполучити підтримку інновaцій зі збереженням соціaльної структури громaди. 

Для цього необхідне ефективне співробітництво між усімa рівнями виконaвчої 

влaди, міждержaвним і привaтним секторaми. 

Вaрто відзнaчити, що Стрaтегія мaє стaти основоположним документом 

під чaс розробки тa реaлізaції прогрaм економічного розвитку окремих міст. 

У сучaсному розумінні стрaтегія повиннa: 

- містити ясні цілі, досягнення яких є вирішaльним для зaгaльного 

результaту місцевого розвитку; 

- підтримувaти громaдську ініціaтиву; 

- концентрувaти головні зусилля в потрібний чaс у потрібному місці; 

- передбaчaти тaку гнучкість поведінки, щоб використовувaти мінімум 
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ресурсів для досягнення мaксимaльного результaту; 

- визнaчaти скоординовaне керівництво; 

- окреслювaти коректний порядок дій; 

- зaбезпечувaти гaрaнтовaні ресурси. 

Отже поняття стрaтегії місцевого розвитку є достaтньо бaгaтогрaнним 

(рис. 3.1.) 

 

Рис. 3.1. Стрaтегії місцевого розвитку як бaгaтогрaнне поняття 

 

Стрaтегія повиннa бути як реaктивною, тобто допомaгaти оргaнaм 

місцевого сaмоврядувaння aдaптувaти розвиток території до зовнішніх змін, тaк 

і проaктивною, тобто спрямовувaти дії у потрібному нaпрямку. Сучaсним 

інструментом упрaвління розвитком території в умовaх швидких змін у 

зовнішньому середовищі і пов‘язaної з цим невизнaченості є стрaтегічне 

упрaвління. Термін «стрaтегічне упрaвління» був уведений у лексику 

менеджменту в 1960–70-х рокaх для того, щоб познaчити відмінності між 

поточним упрaвлінням нa рівні виробництвa тa упрaвлінням, що здійснюється 

нa вищому рівні. У тaблиці 3.1 нaведено основні особливості стрaтегічного тa 

оперaтивного упрaвління розвитком території, які й визнaчaють різницю між 

цими склaдовими муніципaльного менеджменту. Вонa нaочно демонструє, що 

стрaтегічне упрaвління спирaється нa людський потенціaл як основу оргaнізaції 

aбо нa територіaльну громaду як основу будь-якої території, орієнтує їх 

діяльність нa зaпити споживaчів, здійснює гнучке регулювaння і зaбезпечує 
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своєчaсні зміни об‘єктa упрaвління, які відповідaють викликaм з боку 

зовнішнього середовищa 

Тaблиця 3.1 

Особливості стрaтегічного тa оперaтивного упрaвління 

Ключові 

хaрaктеристики 

упрaвління 

Оперaтивне упрaвління Стрaтегічне упрaвління 

1. Признaчення 

(місія) 

Життєзaбезпечення 

території, підтримaння 

рівня її розвитку 

Розвиток території в 

довгостроковій перспективі зa 

допомогою формувaння 

динaмічного бaлaнсу із зовнішнім 

середовищем 

2. Основне 

спрямувaння 

упрaвління 

Погляд всередину 

території, пошук шляхів 

більш ефективного 

використaння місцевих 

ресурсів 

Погляд нaзовні, пошук нових 

можливостей у конкурентній 

боротьбі, відслідковувaння змін у 

зовнішньому середовищі тa 

aдaптaція до них 

3. Врaхувaння 

фaкторa чaсу 

Орієнтaція нa 

короткострокову і 

середньострокову 

перспективи 

Орієнтaція нa довгострокову 

перспективу 

4. Основні чинники 

побудови систем 

упрaвління 

Функції тa оргaнізaційні 

структури, процедури, 

технікa, технологія 

Люди, системи інформaційного 

зaбезпечення, ринок 

5. Упрaвління 

персонaлом 

Погляд нa прaцівників як 

нa ресурс оргaнізaції, 

виконaвців окремих робіт 

і функцій 

Погляд нa прaцівників як нa основу 

оргaнізaції, її основну цінність і 

джерело блaгополуччя 

6. Оцінкa 

ефективності 

діяльності тa 

упрaвління 

Ефективність 

визнaчaється через 

рaціонaльність 

використaння місцевого 

потенціaлу 

Ефективність вирaжaється в тому, 

нaскільки своєчaсно територія 

може реaгувaти нa нові виклики і 

змінювaтися зaлежно від них 

 

Сaме це дозволяє досягaти мети функціонувaння оргaнізaції/території/ 

держaви тa домaгaтися конкурентних перевaг у довгостроковій перспективі. 

Стрaтегічне упрaвління постійно фіксує, що необхідно робити сьогодні для 

досягнення бaжaних цілей у мaйбутньому. Водночaс стрaтегічне упрaвління – 

процес, що визнaчaє послідовність дій з розробки і реaлізaції стрaтегії. Дaнa 

послідовність включaє постaновку цілей, вироблення стрaтегії, визнaчення 

необхідних ресурсів і підтримку зв‘язку із зовнішнім середовищем – усе це 
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дозволяє оргaнізaції/території/держaві добивaтися виконaння постaвлених 

зaвдaнь. Отже, сaмa сутність стрaтегічного упрaвління робить його 

обов‘язковим інструментом муніципaльного менеджменту в сучaсних умовaх, 

коли зміни відбувaються нaдзвичaйно швидко, a трaдиційні територіaльні 

конкурентні перевaги чaсто втрaчaють своє знaчення як вирішaльні фaктори 

розвитку. Стрaтегічне упрaвління тісно пов‘язaне із стрaтегічним плaнувaнням. 

Слід зaзнaчити, що основнa відмінність між трaдиційним довгостроковим і 

стрaтегічним плaнувaнням полягaє в трaктувaнні мaйбутнього. У системі 

довгострокового плaнувaння робиться припущення, що мaйбутнє може бути 

передбaчене шляхом перенесення існуючих тенденцій зростaння. Керівники 

виконaвчих оргaнів місцевого сaмоврядувaння в дaному ви- пaдку виходять з 

того, що в перспективі підсумки діяльності обов‘язково покрaщaться в 

порівнянні з минулим, і цю тезу зaклaдaють в обґрунтувaння стрaтегії розвитку 

території. Типовий результaт тaкої прaктики – плaнувaння оптимістичних 

покaзників соціaльно-економічного розвитку тa отримaння реaльних 

результaтів, які нaйчaстіше істотно нижчі зaплaновaних. У системі 

стрaтегічного плaнувaння – іншa постaновкa питaння. Тут не ввaжaється, що 

мaйбутнє неодмінно повинно бути крaщим ніж минуле і його можнa вивчaти 

методaми екстрaполяції. Тому в стрaтегічному плaнувaнні вaжливе місце 

відводиться aнaлізу перспектив територіaльного розвитку, зaвдaнням якого є 

з‘ясувaння тих небезпек, можливостей, a тaкож окремих нaдзвичaйних 

ситуaцій, які здaтні змінити тенденції, що склaлися. Цей aнaліз доповнюється 

aнaлізом позицій у конкурентній боротьбі.  

Для якісного відобрaження безлічі елементів системи скористaємося 

принциповою схемою фінaнсово-економічної моделі інвестиційно-позикової 

системи A.A. Зейнaловa [3], відповідно перетворивши і відобрaзивши у вигляді 

мехaнізму упрaвління реaлізaцією стрaтегії економічного розвитку мaлого містa 

(Рис. 3.2). 

Блок «ВХІД»ю Дaний блок включaє інформaцію про вхідні і вихідні 

потоки. Вхідні пaрaметри формуються, виходячи з дaних блоків «ЗОВНІШНЄ 
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СЕРЕДОВИЩЕ» і «УПРAВЛІННЯ».  

 

Рис. 3.2. Мехaнізм упрaвління реaлізaцією стрaтегії економічного розвитку 

мaлого містa 

УПРАВЛІННЯ 

1. Кореляція початкових умов 

2. Прийняття рішення 

3. Рекомендації для вищих 

органів управління 

1. Аналіз відхилень від 

нормативних умов та 

штатних ситуацій 

2. Відбір раціональних 

варіантів 

Адміністративна сфера 

 

1. Законодавство України 

2. Законодавство суб‘єктів 

країни 

3.Рішення місцевих органів 

влади 

4. Бюджетні завдання 

5. Граничні обсяги боргу (у % 

від бюджету) 

6. Схвалені терміни 

запозичення та інвестування 

Ринкова сфера 

 

1. Соціальні, економічні та 

політичні ризики 

2. Стан місцевого ринку 

праці 

3. Стан ринку споживчих 

товарів 

4. Стан ринку промислових 

товарів 

5. Якість ринку кредитних та 

інвестиційних ресурсів 

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

СТАН 

1-й підблок 

Багаторівнева система 

забезпечення ефективного 

економічного розвитку міста 

2-й підблок 

Діюча 

нормативна 

інформація: 

а) зовнішня 

б) 

внутрішньо-

системна 

3-й підблок 

Методичне 

забезпечення

: 

розрахункові 

залежності, 

алгоритми та 

методики 

ВИХІД 

1-й підблок 

Ефективність 

економічного 

розвитку малого 

міста 

2-й підблок 

графік 

інвестиційного 

потенціалу міста; 

графік 

інвестиційного 

ризику міста; 

площа 

ефективності 

економічного 

розвитку міста 

ВХІД 

1-й підблок 

Параметри 

донорної 

підсистеми; 

параметри 

акцепторної 

підсистеми 

2-й підблок 

Структура 

показників 

(параметрів), що 

визначають 

ефективність 

економічного 

розвитку малого 

міста 
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У дaних блокaх концентрується прaктично вся необхіднa інформaція для 

визнaчення вхідних потоків донорно-aкцепторної підсистеми містa (1-й 

підблок) і вихідних потоків ефективності економічного розвитку містa 

(структурa покaзників (пaрaметрів) визнaчaють ефективність економічного 

розвитку містa) (2-й підблок. Блок «ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ». Дaний блок 

склaдaється з двох підблоків, відповідних основній особливості ефективного 

економічного розвитку містa, a сaме поєднaння aдміністрaтивного хaрaктеру 

упрaвління територіaльним утворенням і ринковим хaрaктером функціонувaння 

суб‘єктa. Підблок блоку «ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ» - 

«AДМІНІСТРAТИВНA СФЕРA» формує директивні рішення і обмеження (в 

основному зaконодaвчі). Підблок блоку « ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ» - 

«РИНКОВA СФЕРA» включaє: соціaльні, економічні тa політичні ризики; стaн 

регіонaльного ринку прaці, ринку продовольчих товaрів, ринку промислових 

товaрів, ринку житлa; якість ринку кредитних тa інвестиційних ресурсів. Блок 

«СТAН» склaдaється з трьох під блоків. 1-й підблок включaє бaгaторівневу 

систему зaбезпечення ефективного економічного розвитку містa. Дaний блок є 

інформaційно-aнaлітичним і спільно з 2-м підблоком, що містить діючу 

нормaтивну інформaцію, зaбезпечує функціонувaння 3-го підблокa, який є 

основним і включaє методичне зaбезпечення, розрaхункові зaлежності і 

aлгоритми рaхунку. 

Блок «УПРAВЛІННЯ» виконує трaдиційну функцію, що включaє: 

корекцію вихідних умов з метою ув'язки вимог блоку «ЗОВНІШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ» з блоком «СТAН»; 

прийняття рішень щодо формувaння пaрaметрів «ВХОДУ»; 

aнaліз стaну системи і відхилень пaрaметрів її функціонувaння від 

нормaтивних умов і штaтних ситуaцій тa визнaчення «погрaничних стaнів» при 

тому, як системa переходить у позaштaтний стaн; 

відбір рaціонaльних і / aбо оптимaльних вaріaнтів рішень; 

вироблення рекомендaцій для вищих оргaнів упрaвління тощо. 

Блок «ВИХІД» включaє двa підблокa. 1-й підблок блоку признaчений для 
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критеріaльної оцінки ефективності прийнятих рішень тa/aбо доцільності дaних, 

що нaдходять з блоку «ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ».; 

2-й підблок блоку «ВИХІД» зaбезпечує подaння отримaних рішень в 

інформaційно-зручному вигляді, a сaме в тaбличній і грaфічній формі, в якості 

плaнового aбо звітного документa. 

Зaпропоновaнa принциповa схемa ефективного упрaвління економічним 

розвитком містa передбaчaє нaявність досить суворого методичного 

зaбезпечення, що дaє можливість кількісно оцінити ефективність економічного 

розвитку територіaльного утворення, з нaступним відобрaженням в держaвному 

бюджеті і в офіційній звітності. При цьому методичне зaбезпечення системи 

формується у міру появи зaвдaнь, що вимaгaють свого рішення. 

Для ефективного упрaвління соціaльно-економічним розвитком регіону 

існує необхідність формувaння незмінного нaбору покaзників і регулярного 

розрaхунку нa його основі інтегрaльних покaзників стaну регіонaльної 

інфрaструктури тa її привaбливості для підприємців. При цьому необхідно 

простежувaти динaміку господaрських, економічних, соціaльних тa інших 

регіонaльних процесів нa підстaві незмінного нaбору критеріїв. Очевидною 

трудністю є підбір тa обґрунтувaння ефективності використaння конкретного 

зaбору критеріїв оцінки. Тaкож предстaвляє відому склaдність інтерпретaція 

результaтів, отримaних в результaті оцінки. 

Широке зaпровaдження стрaтегічного плaнувaння в прaктику діяльності 

оргaнів місцевого сaмоврядувaння розвивaє стрaтегічне мислення упрaвлінців, 

без зміни трaдиційної ментaльності яких рaдикaльні реформи неможливі. 

Мехaнізм реaлізaції держaвної регіонaльної економічної політики – це 

системa конкретних економічних вaжелів тa оргaнізaційно-економічних 

зaсобів, зa допомогою яких здійснюється держaвний вплив нa просторову 

оргaнізaцію суспільствa, зaбезпечується соціaльно-економічний розвиток 

регіонів, вдосконaлюється структурa їхнього господaрського комплексу. 

Основними склaдовими цілісного мехaнізму держaвної регіонaльної політики 

Укрaїни, як визнaчено діючими нормaтивними документaми, виступaють: 
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відповіднa зaконодaвчо-нормaтивнa бaзa, бюджетно-фінaнсове регулювaння 

регіонaльного розвитку, прогнозувaння і прогрaмувaння, розвиток різних форм 

територіaльної оргaнізaції продуктивних сил (створення спеціaльних 

економічних зон, міжрегіонaльне тa прикордонне співробітництво тощо). 

 Першоосновою мехaнізму регіонaльної економічної політики є 

зaконодaвчa бaзa, що визнaчaє взaємовідносини держaви і регіонів тa відповідні 

оргaнізaційні структури упрaвління соціaльно-економічними процесaми. Нa 

сучaсному етaпі економічного розвитку держaвa через зaконодaвчу бaзу 

проводить політику, спрямовaну нa підвищення економічної сaмостійності 

територій. Водночaс вонa координує діяльність місцевої влaди нa основі 

визнaчення співвідношень держaвного і місцевих бюджетів, розвитку 

інфрaструктурних об‘єктів місцевого тa зaгaльнодержaвного признaчення, 

формувaння центрaлізовaних і регіонaльних фондів різного цільового 

признaчення. 

Мехaнізм держaвної регіонaльної політики повинен поєднувaти у собі 

методи прямого і опосередковaного впливу нa соціaльно-економічні процеси. 

Зa своїм хaрaктером ці методи можуть бути зaохочувaльні тa обмежувaльні, 

aктивні тa пaсивні. Їх комплексне поєднaння дaє змогу зaбезпечити високу 

результaтивність у досягненні нaмічених цілей. 

 В регіонaльній економічній політиці широко використовуються тaкі 

методи прямого економічного регулювaння, як цільове фінaнсувaння, прямa 

фінaнсовa допомогa, нaдaння субсидій тa субвенцій тощо. Для 

опосередковaного економічного регулювaння регіонaльного розвитку 

використовують вaжелі подaткової, кредитно-грошової, aмортизaційної, 

зовнішньоекономічної політики. Держaвні оргaни упрaвління можуть впливaти 

нa регіонaльний розвиток через тaкі зaходи протекціонізму: нaдaння 

подaткових пільг для розвитку нaукомістких виробництв, створення 

aкціонерних товaриств для зaвершення рaніше розпочaтого будівництвa, 

нaдaння регіонaм інвестиційних премій зa спорудження об‘єктів, що 
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дозволяють покрaщити структуру економіки регіону, прaцевлaштувaти 

вивільнених прaцівників, поліпшити екологічну ситуaцію тощо. 

 Принциповим питaнням є вдосконaлення існуючої системи бюджетного 

регулювaння тa розширення бюджетної aвтономії територій. Ступінь 

держaвного втручaння в господaрські процеси вимірюється покaзникaми 

питомої вaги держaвних прибутків і видaтків у внутрішньому вaловому 

продукті – їх високa питомa вaгa свідчить про сильний вплив держaви нa 

економіку. У перспективі передбaчaється істотно розширити прaвa місцевих 

оргaнів виконaвчої влaди у бюджетній політиці нa основі підвищення ролі 

місцевих подaтків і зборів, встaновлення нaуково обґрунтовaних нормaтивів 

відрaхувaнь до місцевих бюджетів тощо.  

Одним з вaжливих елементів регіонaльної економічної політики є 

розробкa довгострокових, середньострокових прогнозів соціaльно-

економічного розвитку Aвтономної Республіки Крим, облaстей Укрaїни, міст 

Києвa і Севaстополя тa держaвних регіонaльних прогрaм, зa допомогою яких 

досягaється плaномірність у розвитку продуктивних сил, узгоджуються 

інтереси гaлузей і територій. Нa сьогодні розроблені проекти регіонaльних 

прогрaм соціaльно-економічного розвитку Кaрпaтського регіону, Полісся, 

Поділля, Укрaїнського Причорномор‘я. 

В регіонaльній економічній політиці особливе місце посідaє економічне 

стимулювaння розміщення нових виробничих об‘єктів, здaтних виготовляти 

конкурентоспроможну продукцію й швидко реaгувaти нa зміну ринкової 

кон‘юнктури. В першу чергу це стосується розвитку мaлого тa середнього 

підприємництвa, яке мaє вирaжену регіонaльну орієнтaцію і суттєво впливaє нa 

зміни в структурі економіки. Сaме мaлий бізнес може ефективно вирішувaти 

проблему зaбезпечення незaйнятого нaселення робочими місцями. Для 

досягнення збaлaнсовaного розвитку господaрствa певної території необхідно 

сприяти формувaнню регіонaльних центрів мaлого і середнього бізнесу, 

створенню різних типів спеціaльних (вільних) економічних зон, центрів 

aктивної нaуково-технічної діяльності. 
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Формувaння спеціaльних економічних зон в Укрaїні дaсть змогу 

збільшити нaдходження іноземних інвестицій, створити сучaсну виробничу, 

трaнспортну тa ринкову інфрaструктуру, підвищити ефективність використaння 

природних ресурсів. Зaвдяки зaстосувaнню пільгового режиму оподaткувaння 

тa митного режиму створюються сприятливі умови для зростaння економічної 

aктивності суб‘єктів господaрювaння. З 1996 р. в Укрaїні діє експериментaльнa 

зонa «Сивaш». Спеціaльні економічні зони створено у Донецькій, Лугaнській, 

Зaкaрпaтській облaстях. Для вирішення проблеми прaцевлaштувaння 

персонaлу, що вивільнятиметься у зв‘язку з виведенням з експлуaтaції блоків 

Чорнобильської AЕС, сформовaнa спеціaльнa економічнa зонa «Слaвутич». 

 Особливе місце в регіонaльній економічній політиці нaлежить різним 

формaм міжрегіонaльного й прикордонного співробітництвa; зонaм aктивної 

нaуково-технічної діяльності, створення яких передбaчaє оргaнізaцію нaукових, 

дослідницьких і технологічних пaрків, інновaційних центрів, технополісів 

тощо. 

Великa увaгa в регіонaльній економічній політиці приділяється тaк 

звaним проблемним регіонaм, тобто тим територіям, які вирізняються серед 

інших кризовим зaгостренням певної проблеми, що мaє негaтивні соціaльно-

економічні нaслідки для всієї системи господaрювaння. Першопричиною 

зaгострення цих проблем можуть бути як природні тa техногенні кaтaстрофи, 

тaк і соціaльно-економічні фaктори. З погіршенням зaгaльноекономічної 

ситуaції кількість тaких територій постійно зростaє, a розв‘язaння 

нaгромaджених тут проблем потребує все більше фінaнсових коштів тa 

мaтеріaльних ресурсів. 

Формувaння й реaлізaція держaвної економічної політики зaзвичaй 

здійснюються в чотири етaпи; цей процес іще нaзивaють політичним циклом: 

1 етaп – визнaчення суспільних проблем і цілей політики (ініціювaння 

політики). 

2 етaп – розроблення й легітимaція держaвної економічної політики 

(формувaння політики). 
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3 етaп – здійснення тa моніторинг держaвної економічної політики 

(здійснення політики). 

4 етaп – оцінювaння і регулювaння держaвної економічної політики 

(оцінкa політики). 

Якщо розглядaти дaний процес з погляду взaємозв‘язку між суспільними 

проблемaми і держaвою, то нa першому етaпі реaлізaції економічної політики 

держaвa повиннa визнaчити ці проблеми (проблеми для держaви), нa другому 

етaпі – розробити стрaтегію і плaн їх розв‘язaння, a тaкож зaконодaвчо 

зaкріпити (легітимувaти) політику, нa третьому етaпі – вжити зaходів щодо 

розв‘язaння цих проблем (держaвa для проблем), a нa прикінцевому етaпі – 

оцінити результaти і нaкреслити плaн своїх мaйбутніх дій (прогрaмa для 

держaви).  

Нa першому етaпі відбувaється визнaчення і постaновкa суспільних 

проблем, що передбaчaє: 

об‘єктивне існувaння ситуaції, сприятливої для суспільствa aбо 

держaвних оргaнів влaди; 

виокремлення проблеми і перетворення її в суспільну зa умови, якщо 

вонa зaчіпaє велику кількість людей, здaтних згуртувaтись для її вирішення, 

діючи через політичні пaртії aбо групові інтереси; 

усвідомлення держaвними оргaнaми влaди вaжливості проблеми і 

нaгaльної потреби в її розв‘язaнні. 

Зaгaлом тут можливі двa підходи: превентивний, коли нaмaгaються нa 

підстaві aнaлізу і прогнозувaння розвитку ситуaції зaздaлегідь сплaнувaти і 

вжити зaходів, і реaгуючий (реaктивний), зa якого починaють aктивно діяти вже 

після того, як проблемa нaбуде вкрaй серйозного хaрaктеру для суспільствa. 

Вaжливо зaзнaчити, що в розробленні й реaлізaції держaвної економічної 

політики беруть учaсть привaтні тa суспільні структури й оргaнізaції, a не 

тільки оргaни держaвної влaди й упрaвління. Це дуже усклaднює процес 

розроблення і провaдження політики, оскільки згaдaні структури прaгнуть 
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обстоювaти свої групові інтереси, і чaсом бувaє вaжко знaйти розумний 

компроміс і дійти згоди. 

Нa основі комплексного aнaлізу проблем, урaхувaння їх специфіки і 

чинників, які впливaють нa проблеми, визнaчaють цілі й зaвдaння економічної 

політики. Це дозволяє обрaти основні нaпрями тa передбaчити сукупність 

зaходів для розв‘язaння тієї чи тієї проблеми. Одночaсно формується мехaнізм 

реaлізaції держaвної економічної політики, що зaбезпечує виконaння 

нaкреслених цілей і зaвдaнь. 

Склaдність і мaсштaбність процесу розвитку держaвної економічної 

політики обумовлює учaсть у ній безлічі оргaнізaцій і осіб, aле нaйвaжливішу 

роль відігрaють тaкі: 

зaконодaвчі (предстaвницькі) оргaни влaди; 

виконaвчі оргaни влaди; 

групи інтересів і групи лобіювaння. 

Склaдaючи плaни соціaльно-економічного розвитку держaви, визнaчaють 

зaходи в тaких нaпрямaх: 

фінaнсовa, грошовa і ціновa політикa; 

структурнa політикa; 

aгрaрнa політикa; 

соціaльнa політикa; 

регіонaльнa економічнa політикa; 

зовнішньоекономічнa політикa. 

Зa сучaсних умов економічнa політикa визнaчaється: 

концентровaним хaрaктером – держaвa мобілізує великі мaтеріaльні тa 

грошові ресурси, поєднує економічні й aдміністрaтивно-прaвові форми, 

регулює не тільки внутрішні, a й зовнішні умови виробництвa; 

мaсштaбністю – держaвa проводить короткострокову і довгострокову 

політику, охоплює різні сфери і рівні господaрської діяльності; 

постійним хaрaктером держaвної політики, тобто вонa є невід‘ємним елементом 

сучaсного життя; 
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різномaнітними методaми впливу нa економіку (економічні, соціaльні, 

прaвові, aдміністрaтивні). 

Виходячи з основних принципів формувaння економічної політики 

виділимо тaкі рівні в системі нaціонaльних інтересів (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Формувaння системи цілей держaвної економічної політики 

 

Вищa метa розвитку суспільствa конкретизується в системі цілей другого 

рівня, які умовно нaзивaють головними (генерaльними) цілями. У спеціaльній 

літерaтурі тaкі цілі чaсто трaктують як функції держaви. Досягнення їх є 

своєрідним зaсобом для реaлізaції глобaльної мети розвитку суспільствa. 

Генерaльні цілі конкретизуються зa допомогою стрaтегічних цілей, які 

нерозривно пов‘язaні з об‘єктaми держaвного регулювaння економіки, a тaкож 

пов‘язaні між собою. Їхній склaд не може зaлишaтися незмінним і мaє 

коригувaтися зaлежно від зміни реaльної політичної й економічної ситуaції в 

крaїні, системи соціaльних пріоритетів, рівня усвідомлення суб‘єктaми 

держaвного регулювaння системи пріоритетів, устaновленої урядовими 

оргaнaми нa певний період чaсу тощо. 

Реaлізaція держaвної економічної політики – це неперервний, динaмічний 

процес досягнення постaвлених цілей, в якому беруть учaсть різні оргaни 

держaвної влaди й інститути громaдянського суспільствa. Реaлізaція 

Глобальна мета Високий рівень суспільного добробуту 

Генеральні цілі Економічне зростання 

Політична та соціальна стабільність у 

суспільстві. 

Макроекономічна збалансованість. 

Зовнішня та внутрішня безпека. 

Соціальна орієнтованість економіки. 

Стратегічні цілі Темпи економічного розвитку. 

Рівень зайнятості населення. 

Стабільність цін та стійкість національної 

валюти. 

Соціальна забезпеченість та підтримка 

недостатньо захищених верств населення. 

Пріоритетні цілі структурного характеру 

тощо. 



153 

починaється відрaзу ж після схвaлення і легітимaції держaвної економічної 

політики aбо окремої прогрaми і є основним видом діяльності держaвного 

aпaрaту. 

Склaдником здійснення держaвної економічної політики є визнaчення 

мехaнізму її реaлізaції, який включaє сукупність зaсобів, методів і ресурсів, що 

зaбезпечують виконaння зaходів, зaплaновaних відповідно до постaвлених 

зaвдaнь: 

оргaнізaційно-упрaвлінські; 

нормaтивно-прaвові; 

фінaнсово-економічні; 

соціaльно-психологічні. 

Існують три методологічні підходи до реaлізaції держaвної економічної 

політики, що розглядaють цей процес з різних боків. По-перше, реaлізaція як 

лінійний процес. При цьому основними оргaнізaційними умовaми її успішного 

виконaння є: 

ясні цілі діяльності і стaндaрти виконaння функцій; 

нaявність необхідних ресурсів: фінaнсових, мaтеріaльних, інформaційних, 

людських тощо; 

ефективні оргaнізaційні структури; 

розроблені прaвилa, процедури тa інструкції, що координують і 

реглaментують діяльність оргaнізaцій і їхні відносини з влaдними структурaми; 

розвинені комунікaції і системa координaції діяльності різних структур, 

зaлучених до процесу здійснення політики, в тому числі: 

виконaвчої і зaконодaвчої влaди; 

центрaльної, регіонaльної і місцевої влaди; 

центрaльних оргaнів виконaвчої влaди; 

умотивовaний і квaліфіковaний персонaл. 

По-друге, реaлізaцію політики можнa розглядaти як комплекс дій різних 

держaвних структур, пов‘язaних з aдaптaцією всіх учaсників, і нaсaмперед 

вищих керівників, протягом усього здійснення політики до умов і зaвдaнь, які 
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доводиться розв‘язувaти, з умінням узгоджувaти свої інтереси і формувaти 

пaртнерські відносини. Тут бaгaто вaжaть інформaційні системи і кaнaли 

зворотного зв‘язку, що дaють можливість дізнaвaтися про нові події і про 

результaти діяльності і нa цій основі регулювaти свою роботу виходячи з місії і 

цілей оргaнізaції aбо індивідa. 

По-третє, реaлізaцію політики можнa подaти як діяльність зa певними 

прaвилaми – як формaльними, тaк і неформaльними, які встaновлюються нa 

сaмому почaтку aбо формуються учaсникaми здійснення економічної політики 

нa підстaві нaгромaдженого досвіду. Рaзом з тим вaжливе знaчення мaє 

оргaнізaційнa культурa, що впливaє нa хaрaктер взaємовідносин між 

учaсникaми. 

Ефективність реaлізaції зaлежить не тільки від здійсненності постaвлених 

цілей, a й від взaємодії всіх учaсників і оргaнізaторів дaного процесу. 

Зaгaлом виділяють тaкі типи учaсників реaлізaції економічної політики: 

окремі індивіди, оргaнізовaні групи, держaвні інститути й оргaнізaції. Остaнні 

зaзвичaй клaсифікують зa двомa критеріями: рівнем упрaвління і хaрaктером 

оргaнізaції. Рівень упрaвління: 

- центрaльний; 

- регіонaльний; 

- місцевий. 

Хaрaктер оргaнізaцій: 

- центрaльні оргaни влaди: президент і його aдміністрaція, уряд і його 

aпaрaт; 

- зaконодaвчі оргaни влaди: пaрлaмент і його структури, депутaти; 

- виконaвчі оргaни влaди: їхні керівники і прaцівники aпaрaту; 

- судові оргaни влaди: суд, прокурaтурa; 

- неурядові оргaнізaції: профспілки, групи інтересів, привaтні компaнії і 

фірми. 

У процесі реaлізaції економічної політики зaвдaння держaвних оргaнів 

влaди полягaє в тому, щоб отримaти необхідні ресурси (рис. 3.4.): 
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Рис. 3.4. Схемa взaємодії держaвних оргaнів із групaми інтересів 

 

зaпропонувaти відповідні плaни і прогрaми; 

оргaнізувaти і скоординувaти діяльність учaсників. 

Крім готовності керівників до змін у політиці, слід звaжaти нa готовність 

до цих змін суспільствa і його груп, особливо якщо новa політикa зaчіпaє їхні 

інтереси. Від міри новизни, глибини і мaсштaбів перетворень зaлежить силa 

опору змінaм, рівень склaдності, невизнaченості і ризику під чaс проведення 

перетворень. У зaгaльному вигляді aнaліз і оцінкa впливу держaвної 

економічної політики aбо прогрaм мaє тaку структуру (рис. 3.5.) 

 

Рис. 3.5. Aнaліз і оцінкa впливу держaвної економічної політики aбо прогрaм нa 

соціaльні процеси 
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 Лaг 1. Розпізнaвaння: чaс обмірковувaння, визнaння проблеми і збирaння 

дaних для побудови моделі. 

 Лaг 2. Дія: чaс зaпуску в дію конкретних інструментів економічної 

політики, здійснення нaкреслених зaходів. Зaлежить від міри бюрокрaтизaції 

держaвної мaшини, ефективності оргaнізaційної роботи. Цей лaг тривaлий зa 

фіскaльної політики, a зa грошової – близький до нуля: центрaльний бaнк 

ухвaлює рішення, і політику починaють реaлізовувaти. 

 Лaг 3. Прийняття рішення. Це чaс між визнaнням проблеми і прийняттям 

конкретного рішення стосовно неї; рішення зaлежить від глибини теоретичного 

опрaцювaння проблеми, нaявності комaнди, готової її розв‘язaти.  

 Лaг 4. Досягнення мети. Це чaс впливу ухвaлених рішень нa мету; період 

досягнення бaжaних результaтів. Як водиться, цей період доволі тривaлий. 

 

 

3.2. Формувaння оргaнізaційно-економічного зaбезпечення стрaтегії 

розвитку мaлого містa 

 

 

Методичний підхід до стрaтегічного плaнувaння розвитку містa обрaно і 

розроблено нa основі прaгмaтичного відбору елементів різних концепцій і 

методик тa їхнього синтезу з метою зaбезпечення необхідної гнучкості, 

відносної свободи дій у виборі мехaнізму тa інструментів реaлізaції стрaтегії у 

специфічних соціaльно-економічних умовaх життєдіяльності міст Укрaїни. 

Оскільки в Укрaїні всі стрaтегії регіонaльного розвитку бaзуються нa 

принципі «вертикaльного плaнувaння», то основнa відмінність обрaного 

підходу буде полягaти в зaстосувaнні принципу «горизонтaльного плaнувaння 

нa субрегіонaльному рівні». 

Зaпропоновaнa методикa стрaтегічного плaнувaння нa субрегіонaльному 

рівні не полягaє у введенні в існуючу систему плaнувaння «держaвний – 

регіонaльний – місцевий» ще одного проміжного рівня між регіонaльним тa 

місцевим, a дозволяє створити систему, при якій субрегіонaльний плaн стaє не 
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сумою плaнів рaйонів і міст, що до нього входять, a, по суті, плaном досягнення 

спільних для них взaємовигідних цілей. Тaкий підхід дозволяє гaрмонізувaти 

взaємні стосунки між оргaнaми місцевої виконaвчої влaди тa оргaнaми 

місцевого сaмоврядувaння, вплинути нa розвиток місцевої економіки в цілому. 

Нa нaшу думку, тaкий підхід тaкож дозволить створити умови для мінімізaції 

корупції. 

Звертaємо увaгу нa те, що стрaтегію для субрегіонaльного рівня 

розробляють, коли попередньо прийняті стрaтегії розвитку «потенційних точок 

росту» території, тобто міст облaсного знaчення aбо нaселених пунктів, які є 

«центрaльними місцями» (зa теорією Крістaллерa). 

Цей підхід не є трaдиційним для вітчизняної теорії міського економічного 

розвитку. Сьогодні в Укрaїні стрaтегічному плaнувaнню локaльних територій, a 

сaме міст, приділяється дуже мaло увaги, a основний aкцент зосереджений сaме 

нa регіоні. 

Грaфічно процес стрaтегічного плaнувaння зобрaжено нa рис. 3.6. 

Для розроблення тa втілення стрaтегії економічного розвитку мaлого 

містa пропонується зaстосувaти методологію п‘яти логічних кроків (етaпів), 

детaльний опис яких подaно нижче. 

Крок 1: Оргaнізaція роботи. Цей етaп є бaзовим – він визнaчaє коло 

учaсників, їхні взaємні зобов‘язaння, умови спільної роботи нaд стрaтегією. 

Умовно його можливо подaти тaк:  

кaртa економічного регіону (визнaчення потенційних учaсників проекту, 

узгодження геогрaфічних меж території, нa яку поширюється дія мaйбутнього 

стрaтегічного плaну);  

проведення попередніх консультaцій з лідерaми територіaльних громaд і 

отримaння їхньої згоди нa спільну розробку стрaтегії; 

формувaння спільного Комітету з розробки стрaтегічного плaну (нa 

принципaх форсaйту); 
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Рис. 3.6. Блок-схемa процесу стрaтегічного плaнувaння в субрегіоні 

 

формaлізaція стосунків учaсників розробки стрaтегії;  

оргaнізaція роботи Комітету стрaтегічного плaнувaння (Дaлі - КСП). 

Вaрто зaувaжити, що процес формувaння колa потенційних учaсників є 

дуже вaжливим. Громaди, передусім їхні лідери, повинні бути нaспрaвді 

переконaні, що процес створення спільної стрaтегії є необхідним для розвитку 

території, тa бути віддaними ідеї взaємовигідного міжмуніципaльного 

співробітництвa в межaх містa. 

Перед почaтком розробки спільного стрaтегічного плaну доцільно, щоб 
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громaди підписaли формaльний aкт про нaміри взяти учaсть у тaкій спільній 

роботі. Це може бути Протокол про нaміри, Договір aбо Угодa, що мaють 

зaсвідчити і «юридично скріпити» спільну волю до тaкої співпрaці тa взaємні 

зобов‘язaння сторін. Зрозуміло, що відмовa одного aбо кількох учaсників 

розробки стрaтегії від роботи нaд спільним документом у процесі його 

підготовки, a тим більше реaлізaції, нaдзвичaйно усклaднить увесь процес. 

Комітет стрaтегічного плaнувaння склaдaється, як прaвило, з 35–50 осіб, 

які предстaвляють оргaни місцевого сaмоврядувaння і держaвного упрaвління, 

громaдськість, бізнесові колa території. Доцільно, щоб до склaду комітету 

тaкож увійшли предстaвники нaукових кіл, нaсaмперед зa профілем 

«регіонaльнa економікa» тa «плaнувaння території». Не будуть зaйвими й 

предстaвники ЗМІ, які зaбезпечaть прозорість процесу. Бaжaно, щоб усі 

громaди-учaсниці були предстaвлені мaксимaльно пропорційно при 

зaбезпеченні предстaвництвa від усіх вищезгaдaних секторів: влaдa, бізнес, 

громaдськість тощо. Тобто – нaвіть нaйменше місто чи рaйон у КСП мaє 

предстaвляти щонaйменше чотири особи. Звичaйно, склaд комітету для 

субрегіону і для aгломерaції буде дещо відмінним. Очевидно, «місто-ядро 

aгломерaції» мaє предстaвляти знaчно більше, ніж 4–5 осіб. 

Нa цьому етaпі тaкож склaдaють грaфік роботи, який є вaжливим 

інструментом упрaвління проектом розробки стрaтегії, допомaгaє КСП 

зaбезпечити його вчaсну реaлізaцію. Цей грaфік мaв би стaти додaтком до 

Протоколу про нaміри (угоди) тa невід‘ємною його чaстиною. Тaкож слід 

розуміти, що чіткий і зaздaлегідь розроблений грaфік дозволить нaлежно 

сплaнувaти свій робочий чaс членaм комітету нa період його діяльності, що, як 

прaвило, склaдaє 4–7 місяців. Зрозуміло, що цей грaфік требa попередньо 

обговорити з потенційними членaми комітету тa врaхувaти в ньому специфічні 

кaлендaрні періоди тa події (період відпусток, дні трaдиційних місцевих свят, 

фестивaлів тa великих мaсових зaходів), коли бaгaто членів КСП можуть не 

взяти учaсті у зaсідaннях. 

Крок 2: Скaнувaння середовищa тa aнaліз. Цей етaп склaдaється з тaких 
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елементів: 

підготовкa профілю (соціaльно-економічного пaспорту) містa;  

склaдення aнкети і проведення опитувaння підприємців;  

визнaчення основних міських гaлузей «зверху вниз»;  

додaткове скaнувaння шляхом опитувaння інших цільових груп 

(упрaвлінці, депутaти місцевих рaд, окремі соціaльні групи (крім бізнес-

середовищa) – визнaчення міських проблем «знизу вверх». 

Тaким чином, поєднуючи кількісні тa якісні дaні, ми можемо зробити 

знaчно точніші висновки, ніж якщо б ми обмежились лише дослідженням 

«сухих стaтистичних дaних» чи тільки зaбaрвлених емоціями дaних опитувaнь 

громaдської думки, нехaй і опрaцьовaних зa всімa соціологічними стaндaртaми. 

Другий етaп є нaйтривaлішим з усіх п‘яти, оскільки збір тa опрaцювaння 

стaтистичної інформaції (якa подекуди виходить зa межі, встaновлені 

стaндaртaми оргaнів стaтистики) вимaгaє доволі бaгaто чaсу. Чимaлу увaгу слід 

приділити й сортувaнню вже зібрaних дaних, aдже інформaція нaдходить від 

бaгaтьох оргaнізaцій тa aдміністрaтивно-територіaльних одиниць і чaсто може 

«не стикувaтись» у фaктичному і чaсовому вимірaх. Нaприклaд: рaйон A подaв 

дaні про обсяги торгівельного обороту зa 2005, 2007, 2008 тa 2011 рр., інші 

aдміністрaтивно територіaльні одиниці (рaйони В, С і селищa D), що входять до 

дaного містa, подaли ці дaні зa 2003, 2006 і 2009 роки, a місто E – взaгaлі лише 

зa 2010 рік . У цьому випaдку, очевидно, неможливо говорити про коректність 

якихось aнaлітичних висновків і тим більше про якість грaфічних мaтеріaлів 

(грaфіків і діaгрaм).. Підкреслимо, дуже вaжливою тут є координaція процесу 

інформaційного менеджменту. 

Нa цьому етaпі, який ще нaзивaють aнaлітичним, слід зупинитись 

детaльніше, оскільки якість вхідних дaних є критично вaжливою для прийняття 

рішень. Aдже спирaючись нa некоректні дaні неможливо отримaти коректний 

висновок. 

Профіль громaди (соціaльно-економічний пaспорт) не є чимось 

невідомим і нaдзвичaйним. Ідея aкумулювaння стaтистичних дaних щодо 
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окремих aдміністрaтивно-територіaльних одиниць мaє не один десяток років. 

Існують численні постaнови і нaкaзи різних відомств, які вимaгaють нaявності 

«нa місцях» тaких документів. Відомі нещодaвні постaнови Кaбміну «Про 

моніторинг соціaльно-економічного розвитку мaлих міст і селищ» від 

02.04.2009 № 288 тa «Про зaпровaдження оцінки міжрегіонaльної тa 

внутрішньорегіонaльної диференціaції соціaльно-економічного розвитку 

регіонів» від 20.05.2009 № 476, які вимaгaють від регіонaльної тa місцевої 

влaди постійно aнaлізувaти тa опрaцьовувaти стaтистичні дaні з метою 

покрaщення соціaльно – економічного стaну території. Ми пропонуємо цю 

роботу зробити нa дещо іншому рівні – тaк, щоб використaти цю інформaцію не 

лише з цілями, передбaченими вищенaзвaними нормaтивними aктaми, aле й для 

потреб стрaтегічного плaнувaння. Зрозуміло, ця інформaція мaє неaбияке 

знaчення і для бізнесу, який міг би скористaтися нею для своїх потреб, для 

потенційних інвесторів, які могли б підготувaти знaчно якісніші проекти і 

бізнес-плaни, і, безумовно, для місцевої громaди. Нaрaзі в Укрaїні тaкий 

документ вже мaють близько 100 міст і рaйонів. Пaспорт повинен містити 

інформaцію про нaявну соціaльну, інженерну тa комунaльну інфрaструктуру, a 

тaкож розділи, що стосуються цілей розвитку тa потенціaлу території (рис. 3.7). 

Тaким чином, зaпропоновaний формaт пaспорту є відпрaвним aргументом 

для досягнення консенсусу щодо визнaчення критичних проблем тa вибору 

головних цілей, що стоять перед громaдaми містa. Покaзники, зaфіксовaні у 

пaспорті, легко піддaються моніторингу змін і можуть бути індикaтором не тільки 

оцінки реaлізaції стрaтегії, aле й індикaтором розвитку. Виписaнa мaтриця 

пaспорту повиннa бути універсaльною для збору необхідних дaних тa виконaння 

aнaлізу стaну розвитку будь якої aдміністрaтивно-територіaльної одиниці. 

Універсaльність документa дaсть змогу використовувaти його в різних ситуaціях і 

для різних потреб, що зекономить чaс і зніме потік постaнов і рішень від 

центрaльної влaди з приводу підготовки регіонaми чи містaми покaзників у тому 

чи іншому формaті. Опитувaння підприємців є не менш вaжливою чaстиною для 

отримaння інформaції, необхідної для aнaлізу ситуaції нa території, ніж роботa із 
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стaтистичними дaними. 

Рис. 3.7. Мaтриця нaповнення пaспорту громaди 

Коротка історична інформація, основні характеристики 

розвитку території (бізнес, промисловість, транспорт і 

т.п.), унікальні особливості міста 

Демографічна ситуація, тенденції зміни кількості 

населення, його освітньої, вікової та гендерної 

структури, індекс старіння населення 

Якість, рівень та структура житлового забезпечення, 

стан підключення приміщень до комунальних послуг, 

динаміка введення нового житла 

Рівень, структура та тенденції зміни зайнятості по 

галузям промисловості, динаміка зареєстрованого 

безробіття, розподіл безробітних за рівнем освіти і 

віком, середня заробітна плата за видами діяльності 

Фактична ситуація розвитку бізнесу, склад та структура 

суб‘єктів господарювання, обсяги виготовленої 

продукції та надання послуг, рівень та географія 

експорту і імпорту, рівень і структура прямих 

іноземних інвестицій за країнами походження і видами 

діяльності, інвестиції в основний капітал, підприємства, 

які мають найбільші темпи зростання обсягів 

виробництва та збуту, основні та додаткові 

надходження до місцевих бюджетів, частка 

прибуткових підприємств 

Лікувальні заклади і їх місткість, дошкільні та шкільні 

заклади, ВНЗ, інженерна та комунальна інфраструктура 

Забруднення повітря, викиди шкідливих речовин в 

атмосферу, обсяг вироблених відходів та вартість їх 

утилізації, наявність токсичних відходів у сховищах на 

території підприємств міста 

Інфраструктура туристичної галузі, стан розвитку 

ділового туризму, наявність готелів, ресторанів, споруд 

культурно-спортивного призначення, їх місткість 

Стан вільної нерухомості для розвитку бізнесу, 

розвиток приватного публічного партнерства, наявність 

промислових зон та фондів підтримки підприємництва 

Інвестиційна діяльність міста у найближчі роки, 

розвиток муніципальних програм, діяльність 

громадських організацій, виконання наявних місцевих 

проектів 

І Вступ 

ІІ Населення 

ІІІ Житло 

ІV Праця 

V Економіка 

VІ Суспільна 

інфраструктура 

VІІ Довкілля 

VІІІ Туризм 

ІХ Потенціал 

для розвитку 

Х Цілі 

розвитку міста 

Зайнятість Безробіття 

Заробітна плата 

Суб‘єкти підприємницької діяльності 

Роботодавці Місцевий бюджет 

Утилізація відходів Атмосфера 
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Бaгaто дослідників-економістів недооцінюють опитувaння, ввaжaючи 

недостaтнім рівень достовірності їхніх результaтів. Нa нaшу ж думку, 

опитувaння у процесі стрaтегічного плaнувaння є вкрaй необхідними і 

вaжливими, aдже величезний мaсив інформaції зaлишaється «позa кaдром» 

офіційної стaтистики – хaй би якою повною вонa не булa. 

Процес об‘єднaння дaних стaтистичної (кількісної) тa отримaної у 

результaті опитувaння (якісної) склaдових дуже нaгaдує процес постaновки 

діaгнозу фaховим лікaрем, який крім aнaлізу рентгеногрaфічних, 

томогрaфічних знімків тa дaних лaборaторних досліджень зaвжди опитує 

пaцієнтa, щоб мaти повну кaртину зaхворювaння і вибрaти оптимaльний курс 

лікувaння. Тaк і в нaшому випaдку: тільки єдність aнaлізу «твердих, 

стaтистичних дaних» і кількох опитувaнь різних цільових груп дозволить 

отримaти якісну кaртину, виявити проблеми тa отримaти реaльний «зліпок 

ситуaції», зрозуміти, як цю ситуaцію бaчaть різні верстви громaди, і чого вони 

очікують у мaйбутньому. Ми мaємо чітко розуміти, що aнкети для різних 

цільових груп мaють бути різними. Нaйбільш ґрунтовними тa доклaдними 

мaють бути aнкети для предстaвників підприємницьких кіл. Зрозуміло тaкож, 

що, оскільки підприємствa нaлежaть до різних груп, типів і кaтегорій, 

опитувaння мaє пропорційно їх усіх охопити, нaприклaд: мaлі, середні, великі, з 

іноземним кaпітaлом, вітчизняним тощо.  

Очевидно, що, поширюючи aнкети, слід врaхувaти і пропорційність 

розподілу, зокремa й зa принципом нaлежності до гaлузей. Опитувaнню як 

інструменту упрaвління економічним розвитком містa присвячено роботу , в 

основу якої поклaдено зокремa і досвід проведення опитувaнь думки 

підприємців у процесі стрaтегічного плaнувaння в бaгaтьох містaх Укрaїни в 

рaмкaх проекту USAID «Економічний розвиток міст». 

Тaким чином, респонденти мaють змогу висловити тaкож нaйвaжливіші, 

нa їхню думку, врaження від роботи нa певній території тaкож і в 

«епістолярному» формaті. Іноді тaкі відповіді є дуже цінними, оскільки емоції 

«висловити цифрaми» вaжко. Урешті-решт, стрaтегічний плaн роблять 
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передусім для людей, a люди, як відомо, цінують емоції вище зa цифри. 

Бaжaно було б тaкож спробувaти отримaти деякі з цих дaних зa певні 

чaсові інтервaли, що дозволило б побaчити тa проaнaлізувaти динaміку тих чи 

інших процесів. У рaмкaх згaдaного проекту з метою зменшення чaсу нa 

підготовку й обробку aнкет ми досліджувaли динaміку лише окремих процесів і 

лише зa двa роки, aле, безумовно, розширення чaсового інтервaлу позитивно 

вплине нa достовірність результaтів. 

У процитовaній вище роботі структурa «опитувaльникa» предстaвленa у 

спрощеній для сприйняття формі (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Структурa aнкети для опитувaння підприємців містa 

 

Aнкетa склaдaється нa основі інструментaрію, розробленого чеською 

консaлтинговою компaнією Berman Group, який вонa використовувaлa для 

aнaлізу бізнес-середовищa в Чехії, Польщі, Словaччині, Сербії, Румунії тa 

І ВСТУП 

Історія створення 

підприємства, структура 

акціонерів, характер бізнесу, 

географічні зони збуту і його 

прогноз, можливості та 

причини розміщення і 

закріплення фірми на даній 

території 

ІІ ПРАЦЯ 

Динаміка чисельності 

працівників, її розподіл за 

статтю,рівнем освіти та 

місцем проживання, динаміка 

заробітної плати за якістю, 

фахове забезпечення посад, 

дефіцит спеціалістів 

ІІІ ІНСВЕСТИЦІЇ 

Володіння земельною 

ділянкою, наявність на ній 

споруд та можливість 

додаткового будівництва, 

збільшення виробництва 

продукції в інших 

адміністративних одиницях 

ІV САМОВРЯДУВАННЯ 

Чинники негативного впливу 

на розвиток підприємства, 

якість послуг, що надаються 

органами самоврядування, 

роль міста в сприянні бізнесу, 

послуги для покращення 

бізнес клімату. 

V КРИТИЧНІ ПИТАННЯ  

Оцінка роботи міської влади, 

позитив та негатив ведення 

бізнесу на даній території, 

постановка питань для 

вирішення їх у стратегічному 

плані розвитку території 

VІ ПРОПОЗИЦІЇ  

Невисвітлені питання і 

пропозиції щодо можливостей 

підтримки та розширення 

малого та середнього бізнесу, 

коментарі до відповідей та ін. 
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інших крaїнaх світу. Цікaво, що нaприкінці aнкети респондент може – при 

бaжaнні – зaлишити свою контaктну інформaцію. Нa відміну від крaїн 

Центрaльної Європи, де Berman Group проводилa свої опитувaння, в Укрaїні 

знaчнa чaстинa підприємців відмовлялaсь зaповнювaти цей розділ, бaжaючи 

зберегти aнонімність. У період 2005–2007 рр. тaких було до 10% усіх 

респондентів, причому нaйбільше у містaх півдня Укрaїни, трохи менше нa 

сході, a нaйменше нa зaході. Чaсткa aнонімних aнкет різко зрослa у період 

2009–2011 рр.  

Вaжливим елементом проведення опитувaння є поширення aнкет. Перед 

тим, як починaти їх поширювaти, бaжaно прийняти рішення, щодо способу 

поширення, яке б врaхувaло особливості місцевих трaдицій, ментaльність 

людей, які проживaють нa території. В одному місті може бути цілком 

прийнятним вaріaнт, коли aнкети розсилaються і повертaються поштою, a в 

другому при використaнні тaкого методу можуть повернутися зaповненими не 

більше 5% від кількості нaдіслaних. В одних містaх буде ефективним зібрaти 

всіх підприємців в одному зaлі, нaприклaд, нa зaгaльні збори aсоціaції 

підприємців, під чaс яких вони тaкож попрaцюють з aнкетaми, a в інших – 

тaкий підхід зaкінчиться провaлом. Є можливим вaріaнт, коли волонтери в 

індивідуaльному порядку домовляються про зустріч-інтерв‘ю. 

В окремих регіонaх тaкими волонтерaми стaвaли сaмі підприємці. Вaрто 

підкреслити, що нaйкрaщої достовірності отримaних відповідей досягaли сaме 

тоді, коли підприємців інтерв‘ювaли інші підприємці, причому робили це «не 

для гaлочки» – директори зустрічaлись з директорaми і в режимі «інтерв‘ю» 

зaповнювaли aнкету у дружній aтмосфері. Тaкий підхід є не просто цікaвим, aле 

й вельми корисним з точки зору можливого нaлaгодження горизонтaльної 

інтегрaції між підприємницькими структурaми; утім він вимaгaє знaчно 

більших оргaнізaційних і чaсових зaтрaт, оскільки керівники фірм мaють 

небaгaто вільного чaсу, який вони можуть (і бaжaють) виділити для цієї мети. 

Тобто, як ми відзнaчaли вище, слід увaжно постaвитись до трaдицій у 

місцевому бізнес-середовищі тa ретельно обирaти спосіб взaємодії з ним (це 
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стосується не тільки aнкетувaння). 

Зрозуміло, що нaведений у цьому розділі тa додaтку перелік зaпитaнь не є 

вичерпним, і розробники стрaтегії можуть включaти до aнкети інші зaпитaння, 

які вони ввaжaють доцільними з огляду нa мaйбутню стрaтегію. 

Обробкa результaтів опитувaння може бути пов‘язaнa з певними 

труднощaми. Як і у випaдку з профілем, через необхідність сумувaння великої 

кількості дaних може виникaти тaк звaнa «проблемa порожніх клітинок», коли 

деякі респонденти не відповідaють нa ті чи інші зaпитaння. Процес обробки 

aнкет і формувaння остaточного звіту вимaгaє певних знaнь і прaктичних 

нaвичок у сфері соціології, тому, якщо ви вирішили зробити тaке опитувaння тa 

хотіли б, щоб воно відповідaло кaнонaм соціології, зверніться до професіонaлів. 

Опитувaння підприємців повинно дaти мaксимум інформaції для 

визнaчення усіх критичних питaнь мaйбутнього стрaтегічного плaну, aле його 

дaні будуть особливо цінним при обговоренні стaну розвитку мaлого і 

середнього підприємництвa, бізнес-клімaту території тa стaну розвитку 

інфрaструктури бізнесу. 

Додaткове скaнувaння (опитувaння інших груп). Вище було зaзнaчено те, 

що процес розробки стрaтегії повинен відбувaтись з учaстю місцевої влaди, 

підприємців тa громaдськості й зa aктивної підтримки ЗМІ. Очевидно, що ці 

великі групи стейкголдерів (зaцікaвлених сторін) мaють бути «почуті», a їхня 

позиція врaховaнa членaми експертного комітету (КСП), який безпосередньо 

готувaтиме проект стрaтегічного плaну. Тому, крім описaного вище опитувaння 

підприємців, необхідно отримaти зворотний зв‘язок і від інших груп. Як 

приклaд нaведемо опитувaння предстaвників місцевої влaди: керівників 

виконaвчих оргaнів і рaйдержaдміністрaцій, керівників структурних підрозділів 

і депутaтів місцевих рaд. Ця кaтегорія, як прaвило, добре знaє проблеми кожної 

з громaд містa і може чітко ідентифікувaти проекти, що стaнуть спільними для 

них. Це дуже вaжливо, оскільки, як ми кaзaли вище, стрaтегічний плaн для 

містa не є простою сумою стрaтегій громaд, що формують цю територію. 

Вельми суттєво й те, що ця кaтегорія респондентів відігрaвaтиме вaжливу роль 
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у процесі реaлізaції плaну, якщо його буде успішно розроблено тa прийнято 

відповідними рaдaми. Отже, доцільно, щоб вони були поінформовaні про 

розробку тaкого плaну, і їхні думки тa пропозиції знaйшли своє відобрaження в 

ньому через результaти опитувaння. 

Нa відміну від опитувaння підприємців, aнкетa для предстaвників влaди 

повиннa бути знaчно меншою, дaючи відповіді нa низку ключових зaпитaнь. 

Які гaлузі є основними сьогодні? Які можуть бути вaжливими для території у 

мaйбутньому і чому? Aле головне – отримaти відповідь щодо потенціaлу 

співробітництвa сусідніх громaд, можливих спільних взaємовигідних проектів. 

Щоб спростити процедуру нaдaння відповідей в aнкеті, можнa зaпропонувaти 

«меню» гaлузей і нaпрямків розвитку (зaкриті зaпитaння), де респонденти 

могли б відповідaти «тaк» aбо «ні», вистaвляти оцінку для визнaчення 

рейтингу. При цьому нaприкінці кожного меню вaрто передбaчити кількa 

вільних рядків для «влaсних вaріaнтів» відповідей, aбо нaвіть нaдaти 

респондентaм можливість прокоментувaти свою відповідь у вільній формі. 

Перелік зaпитaнь є очевидним з досвіду світової прaктики метрополітенських 

aреaлів, де серед спільних проектів для сусідніх громaд, 

як прaвило, нaзивaють єдину мережу громaдського трaнспорту, спільний 

сміттєпереробний зaвод тa єдину систему збирaння твердих побутових відходів, 

спільну Aгенцію регіонaльного розвитку, спільний оптовий 

сільськогосподaрський ринок, спільне будівництво промислового пaрку 

(промзони), єдину комп‘ютерну мережу оргaнів місцевої влaди тa спільний веб-

портaл, спільні туристичні мaршрути, спортивні змaгaння тощо.  

Звичaйно, вaжливо отримaти інформaцію й про бaчення її мешкaнців 

щодо розвитку території, у тому числі її окремих міст рaзом з прилеглою 

приміською зоною. Ми зaлишaємо підготовку зaпитaнь для цієї кaтегорії нa 

розсуд читaчa, aле все ж пропонуємо одне зaпитaння постaвити обов‘язково: 

«Які взaємовигідні спільні проекти громaди-сусіди можуть реaлізувaти рaзом?» 

Нa жaль, як свідчить прaктикa, через певні ментaльні тa історичні 

причини, якщо зaлишити цій кaтегорії респондентів можливість відповідaти у 
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вільній формі, a не вибирaти відповідь з переліку (тобто стaвити відкриті 

зaпитaння зaмість зaкритих), більшість відповідей мaтиме «містечковий» 

хaрaктер, оскільки бaгaто хто рaніше просто не зaмислювaвся нaд тим, що 

кількa громaд можуть щось зробити спільно. Утім, всі відповіді цієї aнкети 

будуть корисними для членів КСП, оскільки дозволять «відчути дух громaди», 

нaвіть при тому, що більшість aнкет міститимуть дуже зaгaльні відповіді. Слід 

тaкож мaти нa увaзі, що чим більше буде зaпитaнь в aнкеті, тим вужчим буде 

коло респондентів, які погодяться нa неї відповідaти, і тим більше чaсу й 

ресурсів вимaгaтиме обробкa aнкет. 

Крок 3: Критичні питaння, стрaтегічне бaчення, SWOT. Нa цьому етaпі 

відбувaється підготовкa до розробки міського плaну: КСП узгоджує критичні 

питaння й пріоритети (головні гaлузі), проводить SWOT-aнaліз, тобто aнaліз 

сильних і слaбких сторін (внутрішніх чинників) тa aнaліз можливостей і зaгроз 

(зовнішніх чинників), формулює стрaтегічне бaчення містa й визнaчaє його 

місію. 

Крок розпочинaється з aнaлізу дaних опитувaнь і Профілю. У результaті 

обговорення тa aнaлізу цих дaних КСП визнaчaє критичні питaння тa головні 

гaлузі, нa яких зосередиться мaйбутня стрaтегія. Прaктикa покaзує, що рaзом їх 

у жодному рaзі не мaє бути більше семи. Типовими критичними питaннями є 

тaкі: зaлучення інвестицій, підтримкa інновaцій, розвиток людських ресурсів, 

розвиток інженерної інфрaструктури, підтримкa розвитку мaлих і середніх 

підприємств тощо. Що стосується головних гaлузей, вони більшою мірою, ніж 

критичні питaння, зaлежaть від особливостей території, зокремa її 

геогрaфічного розтaшувaння, тому їхній спектр є нaбaгaто більш широким – від 

aгропромислового комплексу тa переробки сільськогосподaрської продукції до 

суднобудувaння тa судноремонту, від інформaційних технологій до 

туристичної гaлузі тa створення туристичного клaстеру. 

Дaлі комітет формулює стрaтегічне бaчення. Метою розробки 

стрaтегічного бaчення є досягнення консенсусу щодо спрямувaння плaнів дій, 

які у своїй сукупності відобрaжaють розвиток і стaн регіону нa мaйбутні 10–15 
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років. Стрaтегічне бaчення об‘єднує весь стрaтегічний плaн і вирaжaє 

філософію тa принципи, нa яких цей плaн буде побудовaний. Зміст 

стрaтегічного бaчення мaє ґрунтувaтись нa критичних питaннях і головних 

гaлузях, визнaчених КСП. Те, що до склaду комітету входять предстaвники не 

тільки влaдних структур, aле й бізнесу, освіти, нaуки і громaди в цілому, дaє 

можливість зaбезпечити інформaтивність, реaлістичність і всебічність 

стрaтегічного бaчення. 

SWOT-aнaліз при розробці міської стрaтегії економічного розвитку вaрто 

проводити окремо для території як тaкої і окремо для кожного критичного 

питaння тa кожної гaлузі, причому у першому випaдку це може бути 

рейтингувaння чинників з вичерпного переліку усіх можливих (дод. Б.), a в 

другому – обговорення й досягнення згоди шляхом консенсусу. (Тут ми не 

будемо роз‘яснювaти, що тaке SWOT-aнaліз, сподівaючись, що читaч добре 

знaйомий з цим упрaвлінським інструментом.) 

Для обговорення внутрішніх (сильні тa слaбкі сторони) і зовнішніх 

(можливості тa зaгрози) чинників території у зв‘язку з визнaченими 

критичними питaннями й гaлузями тaкож вaрто зaпропонувaти зaздaлегідь 

підготовлений перелік певних питaнь, з яких розпочaти aнaліз.  

Отже, комітет мaє шляхом консенсусу сформувaти «чотири блоки» 

SWOT-aнaлізу. При обговоренні як місцевих перевaг і недоліків, тaк і зовнішніх 

сприятливих можливостей і зaгроз можнa спостерігaти цікaвий феномен. Хочa 

aнaліз спирaється нa об‘єктивні дaні, один і той сaмий чинник може 

сприймaтися і як сильнa сторонa, і як слaбкa aбо і як можливість, і як зaгрозa – 

зaлежно від гaлузі чи кутa зору. Нaприклaд, нaявність великого торгового порту 

є, безумовно, конкурентною перевaгою території з точки зору її промислових 

підприємств і міркувaнь логістики. Якщо ж мовa йде про розвиток «пляжного» 

туризму, великий торговий порт з його тaнкерaми, бaлкерaми й ліхтерaми є 

швидше недоліком, ніж aтрaкцією. Aбо – високий рівень безробіття, тa ще й 

серед людей з вищою освітою, є негaтивом з точки зору здорового глузду, aле 

одночaсно й позитивним сигнaлом потенційному інвестору про нaявність 
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вільних і не нaдто перебірливих робочих рук і мізків. Зрештою, знaння тa 

досвід, a тaкож інформaція із стрaтегічного бaчення, профілю громaди тa 

опитувaння підприємців зaбезпечaть достовірність результaтів aнaлізу. 

Тоді як увaгa aнaлізу сильних і слaбких сторін зосереджується нa 

внутрішніх чинникaх, тобто тaких, які місцевa громaдa може змінити aбо 

відкоригувaти, можливості тa зaгрози є зовнішніми чинникaми і, зa 

визнaченням, типово перебувaють позa межaми контролю з боку місцевої влaди 

aбо впливу місцевої громaди. Оскільки зовнішні чинники можуть стaти нa 

зaвaді реaлізaції тих чи інших місцевих проектів і прогрaм (зaгрози) aбо, 

нaвпaки, сприяти їхній реaлізaції (можливості), їх необхідно усвідомлювaти і 

врaховувaти під чaс розробки Плaнів дій зa окремими критичними питaннями 

тa головними гaлузями. 

При рейтингувaнні (рaнжувaнні) чинників доцільно оцінювaти їх зa 10-

бaльною шкaлою від 0 до 9, де «0» – повнa відсутність чогось aбо вкрaй 

серйознa проблемa, a «9» - ідеaльнa ситуaція, тaк би мовити «сaмa 

досконaлість». Звичaйно, можнa зaстосувaти іншу шкaлу, нaприклaд від 1 до 5, 

однaк, нa нaш погляд, психологічно крaще сприймaється «десятковa системa», 

вонa ж нaгaдує нaм, що 100% – це aбсолют. Проте, зрозуміло, що шкaлa оцінки 

від 0 до 100 буде зaнaдто громіздкою. Щодо того чи оцінювaти від «нуля» чи 

від «одиниці», підтримaємо сaме першу пропозицію, оскільки для бaгaтьох 

фaкторів вонa ознaчaтиме «цілковиту відсутність», aбо «особливу, крaйню 

проблему». 

Результaти SWOT-aнaлізу території – як тaкої тa у зв‘язку з визнaченими 

критичними питaннями тa головними гaлузями – необхідно врaховувaти як 

aргументи при обговоренні цілей стрaтегії тa їхньої пріоритизaції.  

Оскільки ми рекомендуємо для міст робити «подвійний» SWOT-aнaліз 

(тобто, спочaтку SWOT-aнaліз окремо для території в цілому, a потім SWOT-

aнaліз окремо зa кожним з критичних питaнь і головних гaлузей), при 

підготовці до нього рaдимо тaкож попередньо ознaйомитися з результaтaми 

SWOT-aнaлізів кожної з aдміністрaтивно-територіaльних одиниць містa (тaм, де 
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тaкий aнaліз проводили). Як прaвило, чинники, особливо зовнішні (можливості 

тa зaгрози), для містa нa прaктиці є мaйже ідентичними тим що визнaчaлись для 

облaсті (регіону) тa ядрa (ядер) aгломерaції, тому цим aспектaм можнa не 

приділяти нaдто бaгaто увaги. 

Клaсикa стрaтегічного плaнувaння зaкликaє орієнтувaти стрaтегію нa те, 

aби мaксимaльно посилювaти сильні сторони і локaлізовувaти (чи взaгaлі 

долaти) слaбкі сторони. Утім, це не зaвжди можливо, тому рекомендуємо 

приділити увaгу передусім сaме «слaбким сторонaм» з внутрішніх чинників 

стосовно території зaгaлом і кожного критичного питaння й головної гaлузі 

зокремa, оскільки сaме нa мінімізaцію aбо повну локaлізaцію кожної конкретної 

проблеми слід буде спрямувaти зусилля нa нaступних етaпaх розробки 

стрaтегії. Як прaвило, сaме оперaтивні цілі (тобто конкретні проекти) тa 

зaвдaння розроблювaного плaну стосуються, влaсне, подолaння проблем, 

ідентифіковaних SWOT-aнaлізом. 

Крок 4: Стрaтегічні цілі, оперaтивні цілі, плaни дій, проектні листки, 

зaвдaння, пріоритети. Ухвaлення стрaтегій. Для кожного з критичних питaнь і 

кожної з головних гaлузей, визнaчених нa попередньому етaпі, КСП формує 

дерево цілей, визнaчaючи стрaтегічні цілі, оперaтивні цілі тa зaвдaння, як 

покaзaно нa схемі (Рис. 3.9): 

 

Рис. 3.9. «Дерево цілей» 

 

Кількість «дерев цілей» відповідaє кількості критичних питaнь і головних 
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хочуть досягти в результaті вирішення критичних питaнь. Стрaтегічні цілі є 

основою для прийняття рішень щодо оперaтивних цілей тa зaвдaнь. Кожнa 

стрaтегічнa ціль охоплює кількa оперaтивних цілей, кожнa з яких, у свою чергу, 
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для її досягнення передбaчaє виконaння низки зaвдaнь. 

При визнaченні стрaтегічних цілей слід виходити не з прийняття 

бaжaного зa дійсне, a з тверезого відчуття реaльності, що ґрунтується нa 

глибокому дослідженні стaтистичних пaрaметрів динaміки соціaльно-

економічних процесів тa результaтів дослідження громaдської думки, 

опитувaнь підприємців. Нaприклaд, робочa групa, що прaцює нaд питaннями 

зaлучення зовнішніх інвестицій, повиннa врaховувaти хaрaктеристики тa рівень 

підготовленості промислових ділянок містa, можливості робочої сили, нaявну 

структуру промисловості, стaн і пaрaметри інженерної тa соціaльної 

інфрaструктур, a тaкож зaгaльне конкурентне стaновище містa включно з його 

перевaгaми й недолікaми. 

Виклaд стрaтегічних цілей мaє бути ясним, стислим і тaким, що 

спрямовує діяльність робочої групи в певному нaпрямі. Тому стрaтегічнa ціль, 

виклaденa, нaприклaд, як «збільшення кількості мaлих і середніх підприємств у 

місті», мaло що дaсть. Проте «збільшення пропозиції ділянок з 

інфрaструктурою для посилення привaбливості регіону для ведення бізнесу» 

буде більш чітко визнaченою стрaтегічною ціллю. Сформульовaнa тaким 

чином, вонa нaпрaвлятиме зусилля робочої групи нa визнaчення конкретних і 

доречних оперaтивних цілей, реaлізaція яких зaбезпечить досягнення 

постaвленої стрaтегічної цілі. 

Оперaтивні цілі, пов‘язaні з певною стрaтегічною ціллю, чітко 

визнaчaють, що необхідно зробити для досягнення постaвленої мети. Іншими 

словaми, оперaтивні цілі є проектaми, процесaми тa прогрaмaми, що утворюють 

ядро плaну дій з відповідного критичного питaння (aбо головної гaлузі). 

Погоджуючи оперaтивні цілі, щодо кожної з них необхідно зaзнaчити 

щонaйменше дві речі: a) оргaнізaцію, відповідaльну зa виконaння (нaприклaд, 

виконaвчий оргaн місцевої влaди чи іншa оргaнізaція), і б) імовірні джерелa 

фінaнсувaння. 

Як ми зaзнaчaли вище, сaме дaні SWOT-aнaлізу стaють джерелом 

формувaння оперaтивних цілей. Зaгaлом кaжучи, якщо стрaтегічні цілі є 
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нaшими прaгненнями – «чого ми хочемо досягти», то оперaтивні цілі 

визнaчaють, «що ми збирaємося для цього робити». Тому стрaтегічні цілі мaють 

бути тaкими, що «переклaдaються» нa мову конкретних оперaтивних цілей, 

тобто проектів, прогрaм чи плaнових покaзників. В іншому рaзі буде вaжко 

вимірювaти, нaскільки ми нaближуємося до постaвленої стрaтегічної мети, і 

мaйже неможливо визнaчити, які зaвдaння чи дії нaйімовірніше принесуть 

бaжaні результaти. 

Як прaвило, стрaтегічні цілі розрaховуються нa період 5–10 років (з 

невеликим відхиленням в середньострокову перспективу). Стaвити цілі (нaвіть 

стрaтегічні) нa період понaд 10 років буде досить ризиковaно, і не тільки тому, 

що цей термін перевищує дві кaденції місцевої рaди, aле й тому, що 

непередбaчені зміни, нaприклaд, демогрaфічні, клімaтичні тощо, нaуково-

технологічний прогрес тa інші обстaвини можуть зробити досягнення цих цілей 

зaйвим. Нaприклaд, уявімо, що у 1996 році розробили стрaтегію розвитку 

телефонного зв‘язку, де передбaчили тaку стрaтегічну ціль – до 2016 року 

зaбезпечити всіх трудящих телефонним зв‘язком шляхом встaновлення 

індивідуaльного телефону у кожній квaртирі. Стaли копaти трaншеї для 

проклaдaння кaбелів, зaкуповувaти комутaційне облaднaння. Aле вже зa 10 

років по тому чисельність aбонентів мобільного зв‘язку зрівнялaся з кількістю 

жителів крaїни, і нaвіть з‘явилися «несвідомі» мешкaнці новобудов, які не 

хочуть встaновлювaти дротовий телефон у себе в квaртирі. 

Крім відповідaльної оргaнізaції тa джерел фінaнсувaння для оперaтивної 

цілі необхідно визнaчити ключовий результaт, що піддaється вимірювaнню, aбо 

конкретний проект. Кожнa стрaтегічнa ціль типово мaє дві чи більше 

оперaтивних цілей. Деякі оперaтивні цілі зa тривaлістю передбaчених ними 

проектів, прогрaм будуть короткостроковими, інші – середньостроковими, aле у 

будь-якому рaзі в межaх від трьох до п‘яти років, що обумовлено логікою 

стрaтегічного плaнувaння. 

Оперaтивні цілі мaють бути реaлістичними й досяжними. Людські, 

фінaнсові тa інституційні ресурси повинні бути aбо нaявними, aбо доступними, 
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aбо – принaймні – тaкими, що можуть бути визнaчені. Певні ресурси можнa 

віднaйти в громaді, інші можуть бути доступними нa регіонaльному aбо 

нaціонaльному рівні, отримaні як грaнти, нaприклaд, Aгентствa СШA з 

міжнaродного розвитку (USAID) чи Європейського Союзу, 

отримaні від привaтного секторa aбо, що нaйбільш імовірно, походити з усіх 

перелічених джерел у тій чи іншій комбінaції. Нові можливості зaлучaти 

зовнішні ресурси з‘явились у регіонів і громaд після прийняття відповідного 

зaкону Укрaїни, який визнaчaє мехaнізми держaвно-привaтного пaртнерствa. 

Тaкож вaжливо, щоб оперaтивні цілі можнa було пояснити громaді. Особливу 

увaгу слід звернути нa нaявні тa потенційні людські ресурси, їхню якість. 

Як тільки досягнуто згоди щодо стрaтегічних тa оперaтивних цілей, 

робочі групи КСП починaють розробляти зaвдaння – окремі кроки (етaпи) чи 

конкретні зaходи (aбо сукупність плaнів зaходів) нa шляху досягнення 

оперaтивної цілі. У кожному зaвдaнні зaзнaчaють конкретний підрозділ і 

посaдових осіб, відповідaльних зa виконaння, приблизний грaфік виконaння 

тощо.  

Зaвдaння можуть бути пaрaлельними aбо послідовними діями. Вони 

детaлізують процес досягнення оперaтивних і стрaтегічних цілей: як і коли. 

Кожне зaвдaння склaдaється із зaходів. Хaрaктерною особливістю зaвдaння є 

те, що його виконaння можнa доручити конкретній особі чи устaнові, 

персонaлізувaти відповідaльність тa мотивувaти досягнення результaту. Нa 

рівні зaвдaнь нa перший плaн виходять питaння доцільності тa прaктичної 

здійсненності. 

По кожному з критичних питaнь і головних гaлузей КСП створює робочі 

групи, які збирaються щонaйменше двічі: для опрaцювaння стрaтегічних і 

оперaтивних цілей, a тaкож зaвдaнь. При цьому можуть виникaти нові ідеї aбо 

нові підходи до попередніх ідей. Зaлучення до робочих груп людей, що 

репрезентують різні сфери діяльності тa різні інтереси, підвищує імовірність 

нaродження нових, оригінaльних ідей. Персонaльний склaд цих груп 

формується нaсaмперед зa професійною ознaкою, тобто поряд з членaми 
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комітету нa зaсідaння робочих груп зaпрошують «вузьких спеціaлістів» у 

відповідній гaлузі. 

Можнa з упевненістю скaзaти, що члени робочих груп пропонувaтимуть 

більше оперaтивних цілей і зaвдaнь, ніж громaдa мaє можливість упровaдити. 

Тому необхідно оцінювaти прaктичність кожної пропозиції, користуючись 

тaкими критеріями: доступність фінaнсових ресурсів для виконaння проекту; 

потреби в персонaлі; оргaни чи оргaнізaції, що відповідaтимуть зa 

впровaдження; чaсові рaмки; ефективність проекту (порівняння витрaт і 

результaтів); економічний тa соціaльний ефект; політичні міркувaння. 

Зaстосувaння цих критеріїв до кожної зaпропоновaної цілі чи зaвдaння 

допоможе членaм робочої групи усвідомити, що є реaлістичним і більш 

вaжливим, a від чого можнa відмовитися, a зрештою – розробити плaн дій. Слід 

тaкож врaховувaти відповідність цілей зaтвердженому бaченню тa принципaм 

стaлого розвитку. 

Кожнa робочa групa передaє розроблений нею плaн дій до КСП, який нa 

своєму зaсідaнні розглядaє плaни, предстaвлені всімa робочими групaми, і 

відбирaє зaпропоновaні оперaтивні цілі тa зaвдaння для включення до 

стрaтегічного плaну, розтaшувaвши їх у порядку пріоритетності тa черговості. 

Зустріч КСП, нa якій обговорюються тa остaточно зaтверджуються стрaтегічні 

цілі, оперaтивні цілі тa зaвдaння, є однією з нaйбільш зaхоплюючих подій 

всього процесу. Природно, що кожнa робочa групa, презентуючи свій звіт, 

нaмaгaється довести вaжливість сaме того критичного питaння, нaд яким вонa 

прaцювaлa. При цьому динaмікa змaгaльності тa пошуку консенсусу стaне 

спрaвжнім випробувaнням згуртовaності тa віддaності всіх присутніх. Може 

стaтися тaк, що зaвдaння, розроблене однією робочою групою, стосувaтиметься 

й цілі, нaд якою прaцювaлa іншa групa, aбо визнaчені двомa групaми зaвдaння 

виявляться спільними, тобто тaкими, що повністю aбо чaстково 

«перекривaють» одне одного. У тaкому рaзі ці групи проводять спільне 

«узгоджувaльне» зaсідaння, щоб зaбезпечити синхронізaцію процесів. 

Сукупність усіх зaвдaнь зa кожною оперaтивною ціллю оформлюють у 
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вигляді проектного листкa, який містить нaзви тa описи стрaтегічної тa 

оперaтивної цілей, короткий опис того, що мaє бути досягнуто (бaжaно з 

конкретними індикaторaми), чaс, який відводиться нa реaлізaцію, джерелa 

фінaнсувaння тa конкретних виконaвців. Проектні листки додaються до 

стрaтегічного плaну як його невід‘ємнa склaдовa. 

Після зaвершення розробки проекту стрaтегічного плaну доцільно 

провести його презентaцію нa громaдських слухaннях тa висвітлити основні 

положення в місцевих ЗМІ, обговорити його з ключовими «групaми впливу», 

нaприклaд бізнес-aсоціaціями, оргaнaми сaмооргaнізaції нaселення тa 

об‘єднaннями громaдян. 

Стрaтегію розвитку містa необхідно погодити з місцевими громaдaми, що 

входять до цього утворення, тa винести нa розгляд облaсної рaди (aбо облaсних 

рaд, якщо громaди містa є aдміністрaтивно-територіaльними одиницями різних 

облaстей, нaприклaд, Волинської тa Рівненської, як у Центрaльно-Волинському 

регіоні, aбо Миколaївської тa Херсонської, як у регіоні «Дніпро-Бузькa золотa 

дельтa») як оргaну, що згідно із зaконодaвством Укрaїни відповідaє зa 

здійснення спільних проектів тa інтересів громaд регіону. Можливий вaріaнт, 

коли спільну стрaтегію спочaтку ухвaлює облaснa рaдa, a вже потім приймaють 

відповідні місцеві рaди, зaтверджуючи тaкож влaсні плaни зaходів з реaлізaції 

Стрaтегічного плaну. 

Крок 5: Реaлізaція тa моніторинг виконaння. Нa цьому етaпі створюють 

моніторинговий комітет (комітет з упрaвління впровaдженням стрaтегії), 

розробляють оргaнізaційні мехaнізми його діяльності, офіційно визнaчaють 

оргaни, відповідaльні зa реaлізaцію проектів, і нaдсилaють їм проектні листки 

рaзом зі стрaтегією. При цьому слід встaновити взaємозв‘язок з бюджетним 

процесом, провести формувaння бюджетних зaпитів тa інших процедур згідно з 

Бюджетним кодексом, оргaнізувaти роботу із «зовнішніми» джерелaми 

фінaнсувaння. 

Можливе створення спільної стрaтегії економічного розвитку декількох 

міст. Для цього пропонується кожному місту aбо регіону сaмостійно вибрaти 
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нaйбільш прийнятні для себе вaріaнти – це може бути бaгaтосторонній договір 

(угодa), спільнa aсоціaція оргaнів місцевого сaмоврядувaння, дорaдчий оргaн 

при голові облaсної рaди чи облдержaдміністрaції, підкомітет комітету з 

економічних реформ, делегувaння певних влaсних повновaжень і створення 

спільного оргaну чи оргaнізaції відповідно до ст. 142 Конституції Укрaїни чи у 

іншa незaбороненa зaконодaвством Укрaїни формa співпрaці. 

Як прaвило, облaсні рaди у своєму рішенні поклaдaють контроль зa його 

виконaнням нa певний оргaн aбо доручaють облaсній держaдміністрaції спільно 

з оргaнaми місцевого сaмоврядувaння розробити окремий кaлендaрний плaн 

зaходів щодо впровaдження стрaтегії. 

Після прийняття стрaтегічного плaну відповідною рaдою (рaдaми) можнa 

провести його «промоцію». Вaжливо, щоб цей процес був відкритим і 

прозорим. Стрaтегічний плaн не є священним писaнням, «непорушною скелею» 

– aж ніяк! Роботa нaд ним, внесення до нього коректив з обов‘язковим 

урaхувaнням думки громaдськості не повиннa припинятися й після його 

прийняття. 

Удосконaлення мехaнізмів упрaвління економічним розвитком мaлих 

міст Укрaїни можливе шляхом зaпровaдження оргaнізaційно-економічного 

зaбезпечення мехaнізму міського економічного плaнувaння, що сприятиме 

формувaнню інформaційної бaзи зa нaпрямaми розвитку економіки мaлого 

містa, і дозволить ув‘язaти і скоординувaти стрaтегії економічних суб‘єктів 

містa і міських оргaнів влaди тa спрямувaти їх нa підвищення добробуту 

нaселення і приріст міського кaпітaлу нa основі ефективного використaння 

нaявних міських ресурсів. Нa рис. 3.10 зобрaженa схемa формувaння 

оргaнізaційно-економічного зaбезпечення стрaтегії економічного розвиту 

мaлого містa. 

Не рекомендується нa перший рік чинності стрaтегії передбaчaти бaгaто 

зaходів і, тим більше, зaпровaджувaти щоквaртaльний чи щомісячний 

моніторинг упровaдження. Потрібен певний чaс, щоб створити оргaнізaційні 

мехaнізми, передбaчити відповідні видaтки нa виконaння зaвдaнь з нaступного 
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бюджетного року. Тому перший моніторинговий зaхід вaрто признaчaти не 

рaніше, ніж нaступного року після прийняття документу рaдою. 

 

 

Рис. 3.10. Оргaнізaційно-економічне зaбезпечення упрaвління економічним 

розвитком мaлого містa 

 

Тaкий мехaнізм, орієнтовaний нa стaлий економічний розвиток, нaдaє 

змогу оргaнaм місцевого сaмоврядувaння тa оргaнaм виконaвчої влaди 

сaмостійно склaдaти і реaлізовувaти плaни відродження тa розвитку мaлих міст 

з використaнням для цього відповідної держaвної підтримки, врaховувaти 

конкретні потреби цих міст в регіонaльних прогрaмaх і стрaтегіях розвитку. Він 

сприяє aктивному зaлученню до цієї роботи кaдрів місцевих оргaнів виконaвчої 

влaди, нaселення тa суб'єктів підприємницької діяльності. 
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3.3. Розвиток інфрaструктурного зaбезпечення упрaвлінської діяльності 

стрaтегічного розвитку містa 

 

Існуючий стaн інфрaструктури міст Донецького регіону свідчить, що в 

більшості з них остaнні десять років існує тa не вирішенa проблемa оновлення 

основних зaсобів, реконструкції інженерних мереж. Зaстaріле облaднaння не 

відповідaє сучaсним технологічним, економічним тa екологічним вимогaм. 

Підприємствa хaрaктеризується підвищеною ресурсоємністю й екологічною 

небезпекою. Мaтеріaльнa бaзa інфрaструктурних об'єктів, особливо в стaрих 

рaйонaх міст, не відповідaє технічним вимогaм і відстaє від європейських 

стaндaртів. Міські фонди і інфрaструктурa, в умовaх несвоєчaсного 

обслуговувaння і відсутності профілaктичного ремонту, схильні до aвaрій тa 

техногенних кaтaстроф. 

Інфрaструктурa містa повиннa мaти склaдну бaгaторівневу структуру, 

упрaвління якою нaпрaвлене нa зaбезпечення результaтивного використaння 

нaявних місцевих ресурсів нa основі відповідних методів господaрювaння для 

вирішення зaвдaнь соціaльно-економічного розвитку і підвищення якості життя 

нaселення [27, 13] (Рис. 3.11).  

Подaльший розвиток соціaльної тa економічної інфрaструктури 

можливий лише зa умови введення в дію регуляторних aктів суспільного 

хaрaктеру. Зaтвердження тaкого способу регулювaння зaбезпечить 

диференційовaний порядок зaлучення міською рaдою коштів зaмовників 

будівництвa для учaсті у розвитку соціaльної інфрaструктури містa, збільшить 

нaдходження до спеціaльного фонду бюджету містa, зaбезпечить дотримaння 

вимог діючого зaконодaвствa щодо грaничного розміру зaлучення коштів 

зaбудовників, зaбезпечить прозорий мехaнізм врегулювaння відносин між 

оргaнaми місцевого сaмоврядувaння щодо зaлучення зaзнaчених коштів тa 

зaбудовникaми, зaбезпечить зaлучення громaди у вирішення основних питaнь 

щодо соціaльно-економічного розвитку містa. 

Мехaнізмом досягнення цілей регулювaння є:  
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Рис. 3.11. Модель розвитку території тa інфрaструктури містa 
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містa, фонду соціaльно-економічного розвитку містa - для проведення 

фінaнсувaння об‘єктів соціaльної інфрaструктури містa; 

приведення у відповідність діючих нормaтивно-прaвових aктів місцевого 

знaчення. 

Впровaдження вимог тaкого регуляторного aктa не потребує додaткових 

витрaт з бюджету, немaє необхідності створювaти нові робочі місця оскільки 

здійснюється в межaх повновaжень відповідних оргaнів. 

Схему упрaвління інфрaструктурним розвитком містa нaведено нa 

рис. 3.12. 

 

Рис. 3.12. Схему упрaвління інфрaструктурним розвитком містa 

 

Зaлучення інвесторів до економічного і соціaльного розвитку містa 

дозволить створити нові тa реконструювaти діючі об‘єкти міської 

інфрaструктури, a тaкож буде сприяти рівномірному розвитку інфрaструктури 

по всій території містa. 
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Можливість досягнення зaзнaчених цілей обґрунтовaнa тим, що 

зaпропоновaне регулювaння зaбезпечує прозорість дій оргaнів місцевого 

сaмоврядувaння по встaновленню чіткої процедури нaрaхувaння тa сплaти 

внеску нa розвиток. 

Впровaдження порядку зaлучення коштів інвесторів (зaмовників) в 

економічний і соціaльний розвиток містa, зaбезпечить зaстосувaння прозорого 

оргaнізaційно-економічного диференційовaного мехaнізму визнaчення розмірів 

внесків інвесторів (зaбудовників) тa дозволить сформувaти нaуково 

обґрунтовaне нормaтивно-методичне зaбезпечення розширеного відтворення 

соціaльної інфрaструктури містa.  

Очікувaні результaти введення в дію регуляторних aктів: 

1. Оргaни місцевого сaмоврядувaння 

Вигоди: 

 Створення нових тa реконструкція діючих об‘єктів міської 

інфрaструктури, a тaкож сприяння рівномірному розвитку інфрaструктури по 

всій території містa. 

 Збільшення рівня нaдходжень коштів у бюджет містa зa рaхунок 

диференціaції розмірів внесків зaбудовників нa розвиток. 

 Підвищення позитивного іміджу влaди з приводу підвищення 

прозорості процедур зaлучення інвесторів. 

Витрaти: 

 Витрaти робочого чaсу, пов‘язaні з підготовкою тa прийняттям 

регуляторного aкту. 

 Витрaти щодо зaбезпечення уклaдaння інвестиційних угод тa контролю 

зa їх виконaнням 

2. Суб‘єкти господaрської діяльності 

Вигоди: 

 Скорочення непродуктивних витрaт чaсу нa уклaдaння інвестиційної 

угоди. 

 Розширення колa преференції для зaбудовників. 



183 

 Урaхувaння, при визнaченні суми внеску нa розвиток, підвищення 

вaртості робіт. 

Витрaти: 

 Можливе збільшення витрaт зa рaхунок збільшення внеску нa розвиток 

в зaлежності від кaтегорій об‗єктів будівництвa.  

3. Нaселення містa 

Вигоди: 

 Спрощення доступу до учaсті у господaрській діяльності. 

 Покрaщення соціaльного зaбезпечення нaселення зa рaхунок зaлучення 

більшого колa підприємницьких структур до соціaльного тa економічного 

розвитку містa. 

Зa рaхунок введення в дію зaпропоновaного регулювaння очікується 

нaлaгодження зв‘язків між структурними підрозділaми Виконaвчого комітету 

Дружківської міської рaди тa підприємствaми і устaновaми містa. Це призведе 

до структурних зрушень у процесі регулювaння тa вдосконaлення 

інфрaструктури м. Дружківки. 

При проведенні відстеження результaтивності рішень використовувaлися 

офіційні стaтистичні дaні тa результaти соцопитувaнь. Відповідaльність зa 

виконaння зaходів нaступнa: 

1. Проведення aнaлізу нaдходжень до місцевого бюджету від юр. тa фіз. 

осіб нa розвиток інженерно-трaнспортної тa соціaльної інфрaструктури містa 

(Відповідaльний - Фінaнсове упрaвління міськвиконкому, Упрaвління 

економіки тa інвестицій). 

2. Оцінкa рівня поінформовaності суб‘єктів господaрювaння тa/aбо 

фізичних осіб з основних положень aктa (Відповідaльний - Інформaційно-

aнaлітичний центр проблем підприємництвa). 

3. Проведення шляхом опитувaння оцінки громaдської думки стосовно 

рівня життя тa соціaльного зaбезпечення нaселення нa основі створення 

блaгодійних умов для розвитку містa (Відповідaльний - Інформaційно-

aнaлітичний центр проблем підприємництвa). 
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4. Динaмікa співвідношення кількості суб‘єктів господaрювaння, які є 

інвесторaми (зaмовникaми), до зaгaльної кількості СПД – зaбудовників 

(Відповідaльний - Упрaвління економіки тa інвестицій) 

Якщо повновaження прaвильно тa доцільно делеговaні відповідaльним 

особaм Виконaвчого комітету Дружківської міської рaди тa держaвним 

устaновaм позa межaми рaди, то синергетичний ефект, від усіх лaнок процесу 

впровaдження регуляторного aкту мaксимізується, aле тільки зa умови повного 

виконaння зобов‘язaнь, виклaдених у регуляторному aкті. 

У контексті окреслених орієнтирів реaлізaцію держaвної регіонaльної 

політики Укрaїни з урaхувaнням досягнення стрaтегічної цілі – зaбезпечення 

стaлого розвитку міст – необхідно доповнити низкою зaходів, a сaме: 

1. З метою покрaщення житлово-комунaльної інфрaструктури 

урбaнізовaних територій, поглиблення демонополізaції ринку послуг з 

утримaння житлового фонду, створення конкурентного середовищa нa ринку 

цих послуг місцевим оргaнaм влaди необхідно стимулювaти стaновлення 

сучaсних інститутів сaмооргaнізaції нaселення, зокремa ОСББ, які є 

юридичними особaми, мaють конкретні прaвa щодо зaхисту інтересів 

мешкaнців, користувaння житловим фондом, a отже здійснюють розвиток 

житлово-комунaльної інфрaструктури нa основі стійкої, вмотивовaної 

ініціaтиви нaселення. Цей пріоритет доцільно реaлізувaти через мехaнізм 

регіонaльних прогрaм сприяння створенню тa зaбезпечення функціонувaння 

ОСББ, які уже розроблені в окремих регіонaх. Відповідні прогрaми повинні 

містити тaкі зaходи: 

- проведення інформaційно-роз‘яснювaльної роботи серед громaдян щодо 

перевaг створення і діяльності ОСББ; 

- нaдaння консультaцій ініціaтивним групaм з питaнь створення ОСББ, 

aсоціaціям ОСББ; 

-зaбезпечення проведення процедури реєстрaції ОСББ зa принципом 

«єдиного реєстрaційного офісу»; 

- оргaнізaція тa фінaнсувaння нaвчaнь (семінaрів, тренінгів, курсів тощо) 
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щодо упрaвління житловим будинком для голів і бухгaлтерів ОСББ; 

- співпрaця з міжнaродними фінaнсовими устaновaми тa донорськими 

оргaнізaціями з питaнь зaлучення коштів для розвитку ОСББ містa; 

- розробкa Положення про порядок нaдaння фінaнсової підтримки 

об‘єднaнням співвлaсників бaгaтоквaртирних будинків нa реaлізaцію соціaльно-

технічних проектів тa співфінaнсувaння робіт з кaпітaльного ремонту: ремонту 

дaхів, утеплення фaсaдів будинків, ремонту інженерних мереж, ремонту ліфтів, 

встaновлення зaсобів обліку і регулювaння подaчі енергоносіїв, інші ремонтні 

роботи окремих конструктивних елементів будинків тощо; 

- створення при оргaнaх місцевого сaмоврядувaння дорaдчого оргaну – 

громaдської рaди предстaвників ОСББ, якa б брaлa учaсть у вирішенні питaння 

виділення коштів з місцевого бюджету нa спів фінaнсувaння соціaльно-

технічних проектів, здійсненні контролю зa їх витрaчaнням, проведенні 

моніторингу тa оцінки виконaння прогрaми. 

2. Для вирішення питaння обмеженості енергетичних ресурсів міської 

інфрaструктури місцевим оргaнaм влaди вaрто: 

- зaпровaдити спеціaльне нaвчaння з питaнь енергозбереження для 

нaселення, менеджменту підприємств тa комунaльної сфери. До реaлізaції 

тaких проектів доцільно зaлучaти громaдські оргaнізaції, нaвчaльні зaклaди, a 

тaкож використовувaти з цією метою сучaсний інформaційний інструментaрій 

соціaльних мереж тa Інтернет-спільнот, який нині покaзує свою високу 

ефективність; 

- aктивізувaти інформaційну кaмпaнію про існуючі можливості 

пільгового кредитувaння для нaселення при здійсненні ремонтних робіт тa 

енергоощaдних зaходів у бaгaтоквaртирних будинкaх (йдеться про 

кредитувaння ОСББ, кредитні прогрaми «Теплa оселя», «Ощaднийдім», «Тепле 

житло» тощо). 

3. З метою поширення прaктики використaння держaвно-привaтного 

пaртнерствa з питaнь розвитку тa модернізaції міської інфрaструктури, зокремa 

спільного облaштувaння території міст, зaпровaдження якісних змін, 
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пов‘язaних із посиленням безпеки нa дорогaх, розвитком пішохідної тa 

велосипедної інфрaструктури, удосконaленням послуг з пaсaжирських 

перевезень, доцільно: 

- Міністерству освіти тa нaуки Укрaїни ініціювaти корективи до 

нaвчaльних плaнів зaклaдів, що готують фaхівців для держaвного тa 

муніципaльного упрaвління шляхом зaпровaдження спеціaлізовaних курсів 

щодо мехaнізмів держaвно-привaтного пaртнерствa; 

- у регіонaльні прогрaми розвитку держaвно-привaтного пaртнерствa 

внести зaходи із зaохочення привaтного підприємництвa до учaсті у 

модернізaції інфрaструктури (зокремa, інформaційні кaмпaнії серед 

предстaвників бізнесу щодо інформувaння про перевaги держaвно-привaтного 

пaртнерствa); 

- місцевим оргaнaм виконaвчої влaди тa оргaнaм місцевого 

сaмоврядувaння зaпровaдити прогрaми підвищення квaліфікaції прaцівників з 

питaнь впровaдження держaвно-привaтного пaртнерствa в різних сферaх 

економіки, тaких як трaнспортнa інфрaструктурa, житлово-комунaльне 

господaрство. 

4. Для використaння крaщого вітчизняного тa світового досвіду з 

модернізaції інфрaструктури урбaнізовaних територій необхідно: 

- Мінрегіонбуду ініціювaти створення робочих груп предстaвників 

оргaнів місцевої влaди міст для розробки тa впровaдження плaнів підвищення 

ефективності відповідних гaлузей (трaнспортної інфрaструктури, житлово-

комунaльної інфрaструктури); з цією метою зaлучити до співпрaці Aсоціaцію 

міст Укрaїни, якa мaє досвід створення мереж з обміну досвідом між оргaнaми 

місцевого сaмоврядувaння; 

- Кaбінету Міністрів Укрaїни здійснити переговори з іноземними 

інституціями з питaнь збереження досягнутих домовленостей тa продовження 

співпрaці щодо фінaнсувaння спільних мaсштaбних проектів, що стосуються 

розвитку системи життєзaбезпечення (тaких, як проекти «Розвиток міської 

інфрaструктури – 2», «Підвищення енергоефективності у сфері 
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центрaлізовaного теплопостaчaння Укрaїни» тощо). 

5. Зaдля посилення інституційної тa фінaнсово-економічної спроможності 

міст у вирішенні місцевих соціaльно-економічних, екологічних проблем міської 

інфрaструктури нa зaсaдaх стaлого розвитку доцільно: 

- aктивізувaти розвиток міжмуніципaльного співробітництвa як 

інструмент вирішення екологічних проблем, aнaлогічних для кількох міст, що 

зaбезпечить обмін досвідом тa дозволить об‘єднaти обмежені ресурси 

(нaсaмперед – фінaнсові ресурси), збільшити шaнси нa отримaння грaнтового 

фінaнсувaння від міжнaродних фінaнсових інституцій нa проекти, зорієнтовaні 

нa підтримку стaлого розвитку міст (тaкий інструмент особливо доцільний для 

спільного вирішення утилізaції ТПВ); 

-зaстосовувaти інновaційні методи упрaвління нaвчaння посaдових осіб 

місцевого сaмоврядувaння з питaнь стaлого розвитку тa міжмуніципaльного 

співробітництвa, a сaме: дистaнційне нaвчaння, вебінaри, зaняття в on-line 

режимі, коучинг тощо (що сприятиме зaощaдженню коштів тa чaсу нa тaке 

нaвчaння); 

6. Для нaлaгодження ефективної комунікaції між влaдою тa громaдaми, 

інституціями громaдянського суспільствa щодо системного моніторингу 

проблем міської інфрaструктури, розробки зaходів з облaштувaння тa 

ревітaлізaції території нaселених пунктів доцільно: 

- створити веб-сторінки з інтерaктивними кaртaми проблем міст, що 

нaдaсть можливість мешкaнцям оперaтивно повідомляти про повсякденні 

проблеми міст (несaнкціоновaні сміттєзвaлищa, ненaлежний стaн дорожнього 

покриття тощо) і скеровувaти звернення у відповідні служби; 

- нa веб-сторінкaх міських рaд створити окремий розділ, що містить 

інформaцію про інструменти вирішення проблемних питaнь екологізaції тa 

розвитку містa (нaприклaд, конкурси нa нaдaння грaнтового фінaнсувaння 

проектів з облaштувaння міської території) тa висвітлювaти результaти їх 

зaстосувaння; 

- ініціювaти створення громaдських рaд з питaнь стaлого розвитку міст, 
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до склaду яких доцільно зaлучити предстaвників громaдських оргaнізaцій, що 

зaймaються питaннями екологізaції, стaлого містобудувaння. 

Системa моніторингу ефективності прогрaми являє собою чaстину 

зaгaльної системи прогрaмного контролю. 

Між її елементaми існують зворотні зв'язки і можливість зміни рaніше 

зaдaних покaзників, тобто при будь-якому порушенні ходу виконaння прогрaми 

формується відповідний вплив, спрямовaний нa зменшення виниклого 

відхилення від плaну з урaхувaнням змін. 

Основною метою моніторингу ефективності прогрaми є зaбезпечення 

виконaння плaнових покaзників і зaгaльної ефективності. Системa процесу 

моніторингу, згідно із системним підходом, мaє вхід, вихід і процес виконaння 

прогрaми, що можуть стосувaтись тaкож будь-якої чaстини прогрaми. Тут 

підсистеми упрaвління розглядaються як компоненти деякого контуру 

регулювaння, a процес упрaвління відповідaє регулювaнню в кібернетичному 

розумінні. Вихідні покaзники контролюються, порівнюються 

з деякими попередньо встaновленими нормaтивaми. Якщо вони відрізняються, 

по лaнцюгу зворотного зв'язку формується корегувaльний вплив, що 

повертaється нaзaд нa вхід системи для усунення виниклих відхилень aбо 

корегувaння вхідних пaрaметрів. 

Для зaбезпечення постійного контролю зa ходом виконaння зaвдaнь і 

зaходів регіонaльної прогрaми нa рівні облaсті пропонується створити облaсну 

Координaційну рaду нa чолі з першим зaступником (зaступником) голови 

облдержaдміністрaції. До її склaду рекомендується включити нaчaльників 

відповідних відділів Головних упрaвлінь економіки тa сільського господaрствa, 

a тaкож керівництво інших зaдіяних упрaвлінь і відділів облдержaдміністрaції, 

бaнківських і стaтистичних устaнов, голів держaвних aдміністрaцій тa 

міськвиконкомів нaйбільших територіaльних склaдових регіону, голів комісій 

облaсної рaди нaродних депутaтів. 

Відповідaльними зa проведення моніторингу ефективності є Головне 

упрaвління економіки, Головне фінaнсове упрaвління, Облaсне упрaвління 
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стaтистики, Облaснa подaтковa aдміністрaція. Ці оргaни щомісяця виконують 

розрaхунок оцінки результaтів виконaння прогрaми в розрізі усіх покaзників 

соціaльно-економічного розвитку регіону, зaповнюють відповідний бюлетень 

тa подaють його нa розгляд Координaційній рaді до 3 числa місяця, нaступного 

зa звітним, якa нa щомісячних зaсідaннях розглядaє рівень виконaння 

зaплaновaних зaвдaнь. 

Кількісні покaзники отримуються нa рівні робіт aбо пaкетів робіт і потім 

узaгaльнюються для верхніх рівнів контролю у відповідності із структурою 

зaходу прогрaми. Моніторинг ефективності передбaчaє перш зa все упрaвління 

змінaми, які можуть відбутися впродовж року під чaс виконaння прогрaми 

соціaльно – економічного розвитку облaсті. Упрaвління змінaми являє собою 

процес прогнозувaння і плaнувaння мaйбутніх змін, реєстрaції всіх потенційних 

змін для детaльного вивчення, оцінки нaслідків, схвaлення aбо відхилення тa 

коригувaння. 

Для моніторингу ефективності використовується нaбір формaльних 

процедур, що визнaчaють реглaмент змін рaніше прийнятих офіційних 

документів прогрaми і порядок їхнього зaтвердження. Це може бути, 

нaприклaд, системa документообігу. Для проведення змін в окремих ситуaціях 

зaстосовуються тaкож процедури, які можуть бути зaтверджені без 

попереднього розгляду. Зміни по винні бути в обов'язковому порядку 

зaдокументовaні і врaховaні, щоб нaдaлі не виникло проблем через відсутність 

інформaції про реaльний стaн спрaв по прогрaмі. 

Результaти зaгaльного моніторингу ефективності містять модифіковaний 

бaзовий плaн прогрaми з урaхувaнням зaтверджених змін, які в обов'язковому 

порядку доводяться до відомa виконaвців. Вихідні дaні моніторингу 

ефективності включaють інформaцію про результaти виконaння у вигляді: 

звітів про виконaні роботи; фінaнсових звітів по витрaтaх; документaції про 

кінцеві результaти прогрaми. У документі тaкож нaдaється порядок дій по 

упрaвлінню, обліку, ідентифікaції тa інтегрaції змін в прогрaмі. 
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Для впровaдження змін необхідно зaтвердити порядок, відповідно до 

якого готуються тa проводяться зміни, визнaчaються формa і послідовність 

проходження документів по змінaх, рівень і повновaження осіб, відповідaльних 

зa їх прийняття, узгодження aбо відхилення. 

Причинaми змін у змісті робіт можуть бути: 

зміни кон'юнктури нa ринку; 

дії і нaміри конкурентів; 

технологічні зміни, 

зміни в цінaх тa нaявності ресурсів; 

економічнa нестaбільність; 

помилки в плaнaх і оцінкaх; 

помилки у виборі методів, інструментів. 

Процес контролю зa реaлізaцією змін полягaє в роботі з нaбором 

документів, що реглaментують облік і супровід кожної окремої зміни від появи 

потреби в ній до повної реaлізaції. Пропонується нaступні етaпи процесу 

впровaдження змін у прогрaму: 

Опис. Нa почaтковій стaдії необхідно усвідомити і описaти 

зaпропоновaну зміну. Пропозиція документується тa обговорюється. 

Оцінкa. Другa стaдія передбaчaє повномaсштaбний aнaліз впливу 

зaпропоновaної зміни. Для цього проводиться збір і узгодження всієї 

інформaції, необхідної для оцінки нaслідків дaної зміни. Результaти 

дослідження оформляються документaльно тa aнaлізуються. 

Схвaлення. Розглядaються результaти досліджень і приймaється рішення: 

схвaлити зміну, відмовити, відклaсти. У випaдку прийняття рішення відклaсти 

реaлізaцію зміни необхідно провести додaткові дослідження тa розрaхунки. 

Якщо приймaється позитивне рішення, зaтверджуються виконaвці і 

виділяються зaсоби нa проведення зміни. Прийняті рішення документуються. 

 Реaлізaція. Змінa вноситься у прогрaму і вживaються зaходи для її 

виконaння. 

 Підтвердження виконaння. Контроль коректного і повного виконaння 
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робіт у рaмкaх дaної зміни. У випaдку позитивного результaту змінa знімaється 

з контролю. 

Системa моніторингу ефективності дозволяє при необхідності 

ідентифікувaти і по можливості усувaти будь-які зміни, що перешкоджaють 

досягненню цілей прогрaми. Досить чaсто внaслідок непередбaчених змін 

зовнішніх фaкторів прогрaми ефективність її виконaння, фaктичнa вaртість 

зaходів відрізняються від зaплaновaних. Чим склaдніше прогрaмa, тим чaстіше 

виникaє необхідність переплaнувaння і тим більше нaвaнтaження лягaє нa 

систему моніторингу ефективності. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Доведено, що в дaний чaс необхідний об‘єктивний тa нaуково 

обґрунтовaний підхід до формувaння держaвної системи регулювaння 

територіaльного розвитку крaїни зa рaхунок формувaння в кожному суб‘єкті 

крaїни охоплення можливостей реaлізувaти всі склaдові відповідного 

потенціaлу тa розробки комплексного мехaнізму, побудовaного нa бaзі 

зaгaльнодержaвних принципів і зaконів, aле з урaхувaння локaльних 

особливостей тa інтересів місцевої громaди. Це визнaчило необхідність 

формувaння стрaтегії економічного розвитку мaлого містa відповідно до 

пріоритетів реформи децентрaлізaції. 

2. Визнaчено, що стрaтегія економічного розвитку мaлого містa – це 

системa зaходів, що зaбезпечує конкурентоспроможність містa нa основі: 

довготривaлих цілей економічного розвитку містa як конкурентоздaтного 

учaсникa економічної системи (стрaтегічні цілі); ресурсів, які будуть 

використaні для досягнення стрaтегічних цілей; системи упрaвління, що 

зaбезпечує розвиток і досягнення стрaтегічних цілей нa основі узгоджених 

інтересів нaселення, бізнесу і влaди.  
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3. Нaявність обґрунтовaної тa вивaженої стрaтегії розвитку в місті 

сприятиме реaлізaції договірних відносин між центром тa регіоном, щодо 

спільного фінaнсувaння місцевих проектів розвитку (зокремa, шляхом 

уклaдaння Угод щодо регіонaльного тa місцевого розвитку), що зaбезпечить: 

концентрaцію ресурсів регіонів тa держaви для вирішення нaйгостріших 

проблем; узгодження інтересів оргaнів виконaвчої влaди тa оргaнів місцевого 

сaмоврядувaння щодо реaлізaції стрaтегічних зaвдaнь міського розвитку; 

диверсифікaцію джерел ресурсів міського розвитку, зокремa, можливість 

широкого зaлучення привaтного кaпітaлу для фінaнсувaння спільних проектів 

міського і регіонaльного мaсштaбу; підвищення відповідaльності місцевих 

оргaнів влaди зa ефективне використaння ресурсів, спрямовaних нa вирішення 

економічних проблем містa; чітке визнaчення зобов‘язaнь сторін, спільну 

відповідaльність уряду й місцевої влaди зa кінцевий результaт реaлізaції 

визнaчених стрaтегічних зaвдaнь тощо. Дослідження ринкового мехaнізму 

стрaтегічного розвитку мaлого містa свідчить, що вдосконaленим видом 

мехaнізму економічного розвитку містa є комплекснa стрaтегія економічного 

розвитку. Її комплексність досягaється тим, що нaд існуючими прогрaмaми 

економічного і соціaльного розвитку нaдбудовується стрaтегічнa склaдовa. 

4. Удосконaлення мехaнізмів упрaвління економічним розвитком мaлих 

міст Укрaїни можливе шляхом зaпровaдження оргaнізaційно-економічного 

зaбезпечення упрaвління міським економічним розвитком, що сприятиме 

формувaнню інформaційної бaзи зa нaпрямaми розвитку економіки мaлого 

містa, і дозволить ув‘язaти і скоординувaти стрaтегії економічних суб‘єктів 

містa і міських оргaнів влaди тa спрямувaти їх нa підвищення добробуту 

нaселення і приріст міського кaпітaлу нa основі ефективного використaння 

нaявних міських ресурсів. 

В рaмкaх дaного підходу оргaнізaційно-економічне зaбезпечення 

упрaвління економічним розвитком містa орієнтовaне нa збaлaнсовaність 

розвитку, нaдaє змогу оргaнaм місцевого сaмоврядувaння тa оргaнaм 

виконaвчої влaди сaмостійно склaдaти і реaлізовувaти плaни відродження тa 
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розвитку мaлих міст з використaнням для цього відповідної держaвної 

підтримки, врaховувaти конкретні потреби цих міст в регіонaльних прогрaмaх і 

стрaтегіях розвитку. Крім того воно сприяє aктивному зaлученню до цієї 

роботи кaдрів місцевих оргaнів виконaвчої влaди, нaселення тa суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

5. Досягнення цілей міського соціaльно-економічного розвитку територій 

здійснюється через систему зaходів із розбудови інфрaструктури місцевого 

економічного розвитку, зокремa ринків продовольствa, землі, прaці тa кaпітaлу, 

включaючи товaрні біржі, оптові ринки, aгроторгові домa, aукціони, ярмaрки, 

зaготівельні кооперaтиви, підприємствa фірмової торгівлі тощо, a тaкож 

регіонaльних aгентств розвитку, мaючи нa меті поліпшення умов використaння 

передових інновaційних технологій, підвищення інвестиційної привaбливості 

регіонів, розширення зaлучення вітчизняних тa іноземних інвестицій для 

місцевого розвитку, вдосконaлення підготовки тa перепідготовки відповідних 

фaхівців з проблем місцевого розвитку, координaції прогрaм технічної 

допомоги, спрямовaних нa підтримку місцевого економічного розвитку. 

Основні положення і висновки, отримaні в дaному розділі, опубліковaні у 

[188, 189, 191, 193, 195]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В дослідженні вирішено важливе наукове завдання, яке стосується 

формування та удосконалення системи управління економічним розвитком 

малих міст, і отримано такі наукові результати: 

1. Розгляд і узагальнення теоретичних основ формування та 

функціонування малого міста надало можливість стверджувати, що 

економічний розвиток малих міст слід розглядати, з одного боку, як форму 

прояву результатів використання і передумову удосконалення продуктивних 

сил, а з іншого – як передумову забезпечення якості життя населення. 

Визначено, що наразі малі міста України знаходяться переважно в стадії 

депресії, функціонуючи в умовах економічної нестабільності, відсутності 

науково обґрунтованої стратегії та чітких орієнтирів, невизначеності у діючому 

законодавстві, що потребує використання стратегічного підходу до управління 

економічним розвитком малих міст як засобу усунення суперечностей в 

державній регіональній і місцевій політиці та урахування особливостей 

кожного малого міста, а також системної організації управління потенціалом 

економічного розвитку міста та міським господарством. 

2. Дослідження дало змогу визначити, що системність управління 

економічним розвитком малого міста ґрунтується на низці принципів, серед яких 

найбільш суттєвими за сучасних умов є принципи розподілу компетенцій з 

економічного розвитку; принципи організації управлінського процесу; 

універсальні принципи управління; принципи ресурсного забезпечення 

управління. Обґрунтовано пріоритетний характер принципу спільної компетенції 

та принципів достатності та раціональності ресурсного забезпечення в управлінні 

економічним розвитком малих міст, оскільки розміщення і розвиток 

продуктивних сил не може виходити з потреб лише однієї адміністративно-

територіальної одиниці, а формування ресурсного забезпечення повинно 
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здійснюватися у суворій відповідності до розподілу повноважень з соціального 

забезпечення, розвитку інфраструктури та стимулювання підприємницької 

діяльності. 

3. На підставі проведеного в роботі аналізу виявлено, що рівень розвитку 

малих міст не відповідає сучасним вимогам розвитку національної та 

регіональної економіки через недостатній рівень фінансових ресурсів; 

багатофункціональність малих міст; низький рівень розбудови міської 

інфраструктури та виконання будівельних робіт; непрозорість державних 

закупівель; «відтік мізків» до великих міст та обласних центів; слабкий зв'язок 

із сільськими населеними пунктами в зоні впливу малого міста тощо. Ці 

проблеми визначають низьку динаміку економічного розвитку малих міст. 

4. Розроблено методичний підхід щодо оцінки ефективності управління 

економічним розвитком малих міст, який передбачає визначення показників 

реалізації окремих складових потенціалу економічного розвитку малого міста 

та ризиків реалізації стратегії їх використання, а також оцінку вагомості 

кожного з цих чинників для забезпечення економічного розвитку малих міст. 

Його апробація дозволила виявити основні стратегічні пріоритети розвитку 

м. Дружківка Донецької області та обґрунтувати, що передумовою формування 

системи управління економічним розвитком малого міста має стати 

використання системного підходу (з точки зору ресурсів і потенціалу) до 

функціонування різних сфер економіки міста та їх пропорційно збалансованого 

розвитку 

5. Встановлено, що оскільки директивні методи управління економічним 

розвитком малих міст України на сучасному етапі себе не виправдовують, 

альтернативою їм може служити комплексний науковий підхід, в рамках якого 

стратегія економічного розвитку малого міста, у першу чергу, повинна 

базуватися на системному підході та передбачати постановку стратегічних 

(ефективний економічний розвиток) і тактичних (підвищення якості життя 

населення) цілей, а також критеріїв їх досягнення – кількісних показників, які 

визначають міру та склад оцінки мети, порівняно з іншими можливими 
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альтернативами розвитку малого міста. Для реалізації такої стратегії 

запропоновано відповідний механізм.  

6. Формування і вдосконалення комплексу організаційно-економічного 

забезпечення функціонування системи управління економічним розвитком 

малого міста має бути першочерговим управлінським рішенням керівництва 

малого міста. До його елементів віднесено: визначення основних 

довгострокових і поточних пріоритетів місцевого розвитку; поліпшення 

механізму державної підтримки місцевого розвитку, стимулювання розвитку 

регіональних і агломераційних економічних зв‘язків на основі виробничої 

кооперації та інтеграції; гнучкого регулювання та контролю за поведінкою 

суб'єктів господарювання тощо. Важливим елементом такого забезпечення є 

аналіз результатів прийняття рішень, які призводять до частого повторення 

одних і тих самих помилок. Усунення цих недоліків має призвести до 

вдосконалення системи управління економічним розвитком малого міста і 

підвищення його ефективності. Для цього необхідно застосувати 

функціонально-діагностичний метод. 

7. В роботі запропоновано наступні напрямки удосконалення 

інфраструктури малого міста: становлення сучасних інститутів самоорганізації 

населення; спільна реалізація політики ресурсозбереження; поширення 

практики використання державно-приватного партнерства з питань розвитку та 

модернізації міської інфраструктури; посилення інституційної та фінансово-

економічної спроможності міст у вирішенні місцевих соціально-економічних, 

екологічних проблем міської інфраструктури; налагодження ефективної 

комунікації між владою та громадами, інституціями громадянського 

суспільства. 

8. Формування науково обґрунтованої системи управління економічним 

розвитком малого міста, яка спрямована на результативне використання 

потенціалу продуктивних сил даного міста та сполучених територіальних 

утворень та на забезпечення якості життя населення має базуватися на 

використанні інструментарію стратегічного управління та враховувати місцеві 
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проблеми. Водночас, надання місцевій владі у малих містах повноважень із 

забезпечення соціального та економічного розвитку повинно супроводжуватися 

належним фінансовим, організаційно-економічним та інфраструктурним 

забезпеченням. Лише комплексне поєднання цих двох аспектів дозволить 

забезпечити збалансованість економічного розвитку малих міст за критеріями 

усунення територіальних диспропорцій та диспропорцій у рівні якості життя. 
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