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У статті досліджено особливості розвитку промислового міста. Виокремлено пробле-
ми та виклики, які виникають на сучасному етапі у розвитку промислових міст.  Розглянуто 
одне з ключових питань – дисгармонізацію економічного, соціального та екологічного роз-
витку промислового міста. Обґрунтовано необхідність формування стратегії розвитку в умо-
вах активізації процесів децентралізації. Побудовано механізм формування та реалізації 
стратегії розвитку промислового міста. 
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Постановка проблеми. В умовах ак-
тивізації процесів децентралізації прагнення 
міста до самодостатності та ефективності 
розвитку є економічним імпульсом, який 
вимагає розробки відповідної стратегії роз-
витку промислового міста. Розробка страте-
гії є відправною точкою, першим і надзви-
чайно важливим кроком у процесі форму-
вання системи державного регулювання та 
розвитку економічних зв'язків. 

Промислове місто, спираючись на пев-
ну підтримку центру, головний акцент у 
своєму розвитку повинно робити на гармо-
нізацію та ефективне використання, насам-
перед, ендогенних чинників: природних, ма-
теріальних, трудових і фінансових ресурсів, 
підприємницький потенціал, специфічні 
особливості виробничого процесу. Компо-
нентна гармонізація сталого розвитку про-
мислового міста забезпечує його розвиток за 

рахунок ефективного використання, насам-
перед, місцевих факторів і забезпечує пос-
тійне збереження умов для динамічного від-
творення потенціалу. 

Розроблення та реалізація стратегії 
сталого розвитку промислового міста акти-
візації набули сьогодні особливого значення 
в умовах активізації процесів, оскільки вони 
спрямовані на забезпечення збалансованого 
розвитку економіки, соціуму та природи  
міста, сприяють реалізації комплексних за-
ходів щодо вирішення проблем, які стосу-
ються всіх сфер життєдіяльності населення. 

 Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Серед українських вчених фундамен-
тальні положення розвитку викладені в пра-
цях О. Білоруса, А. Гальчинського, В. Геєця, 
М. Долішнього, Л. Мельника, Л. Руденка, 
В. Трегобчука, М. Хвесик, О. Шубрав-
ської [1–3] та інших.  

гиона в хозяйственном комплексе страны.  
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І. Вахович, Б. Данилишин, З. Герасимчук, 
О. Карий, М. Межевич [4–7] та інші. 

програми. В цьому випадку є значний ризик 
втрати особливостей місцевого розвитку, 
неврахування особливостей конкретного  
міста; 

2) через індивідуальне вирішення про-
блем кожного мешканця міста, створення 
умов для самореалізації кожного. Проте така 
стратегія є цінною тільки для тих членів 
громади, хто має можливості сам себе за-
безпечувати; 

3) через соціальний розвиток, який за-
безпечується самою громадою. У цьому ви-
падку виникає значна ймовірність ризику 
щодо неможливості вирішити низки нагаль-
них проблем через відсутність необхідних 
ресурсів і неможливість залучення зовніш-
ніх ресурсів; 

4) інтегральний підхід, що поєднує
різні стратегії за рахунок використання по-
тенціалу територіальної громади та конкрет-
ного громадянина, на основі раціонального 
поєднання державних, регіональних й міс-
цевих інтересів і потенціалів. Потенціал є 
прихованим ресурсом, що може бути збіль-
шеним та реалізованим під час певних     
спільних і скоординованих дій. З урахуван-
ням доцільності використання саме інте-
грального підходу стратегія соціального  
розвитку міста має розроблятися, планува-
тися і реалізовуватися спільними зусиллями 
всіх місцевих «агентів змін» [10].  

Натомість Г. Машкова [11, с. 15–16] 
вважає, що для розвитку міст можуть бути 
застосовані різні стратегії, а саме: 

– корпоративні (вертикальної інтегра-
ції; кластерного управління); 

– базові (мінімізації витрат; інновацій);
– глобальні (диверсифікованості);
– функціональні (наступальні; оборон-

ні; лідера). 
Найбільш поширеними і ефективними 

підходами до формування та реалізація 
стратегій розвитку міста є дві моделі, кожна 
з яких має відповідний алгоритм (табл. 1). 

Представлені у таблиці 1 моделі фор-
мування та реалізації стратегії розвитку міс-
та мають різні сфери застосування. Модель 
стратегічного планування міст використо-
вуються при плануванні більшості міст Єв-

______________________________________________________________________________________ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ
Проблеми розвитку на місцевому рівні  зокрема,  Н. Копилова   припускає  декілька 

загалом  та  промислових  міст  зокрема,  до-   стратегій розвитку міста, а саме: 
cліджують  такі  вчені, як:  О. Бойко-Бойчук, 1) на базі та в межах певної державної

Формулювання мети статті. Метою 
статті є визначення механізму гармонізації 
розвитку промислового міста в умовах 
активізації процесів децентралізації задля 
підвищення ефективності управління на 
місцевому рівні.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Однією із проблем розвитку міст є 
дисгармонізація між його складовими. Тому 
пріоритетним завданням для міст є не тільки 
залучення якомога більше ресурсів та раціо-
нальне їх використання, але й досягнення 
гармонізованого співвідношення між ними. 
Це дозволить одночасно підвищити рівень 
життя населення та підвищити ефективність 
функціонування міста. 

Розвиток міст є безперервним проце-
сом, який має здійснюватися системно, тоб-
то у відповідності до заздалегідь прийнятої 
стратегії – «документу, який закріплює пе-
релік довгострокових дій, які позитивно 
сприймає більшість населення, для досяг-
нення публічно обговорених і сприйнятих 
суспільством цілей. Крім того, вона має 
спиратись на наявний у країни потенціал й 
ураховувати тенденції його розвитку у світлі 
глобальних трансформаційних процесів» [8, 
с.18]. «Розробка стратегії здійснюється по-
етапно, кожних з яких є по-своєму важливим, 
а тому потребує створення передумов для 
його успішного проходження» [9].  

Метою розвитку міста є створення 
умов для покращення добробуту населення, 
вирішення його нагальних соціальних про-
блем на основі підвищення ефективності 
функціонування місцевої економіки через 
більш ефективне використання економічно-
го, природно-ресурсного та людського по-
тенціалу на засадах поступового досягнення 
європейських стандартів життя. Запровад-
ження стратегічного планування на місце-
вому рівні є однією з базових умов для пов-
ноцінного та ефективного виконання функ-
цій органами місцевого самоврядування. 

В теорії стратегічного управління іс-
нує низка підходів, які визначають основні 
принципи побудови стратегій розвитку. Так, 
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ропи та Північної Америки, тоді як стратегіч-
не планування стійкого розвитку за участю 
громадян застосовується при формуванні 
стратегій розвитку у містах України (рис. 1). 
Аналіз наведених у таблиці 1 моделей 
формування стратегії розвитку міст дозво-
ляє визначити спільні риси, серед яких не-
обхідно виокремити:  

− формування стратегій має схожу ме-
тодичну основу: на першому етапі прово-
диться загальний аналіз можливостей та за-
гроз розвитку, який є основою для форму-
лювання місії, цілей та завдань розвитку; на 
наступних етапах зазначаються механізми та 
інструменти реалізації визначених цілей та 
завдань; визначається система моніторингу 

за реалізацією стратегії;  
  підходи до формування стратегій 

стійкого розвитку часто спираються на від-
повідні методичні підходи формування 
стратегій  економічного та соціального роз-
витку, що призводить до ігнорування еколо-
гічних факторів розвитку;  

– відсутність системи планування та
прогнозування розвитку, цілей, загроз, мож-
ливостей, системи показників (моделей) та 
індикаторів, ігнорування обмежень та по-
треб розвитку в кінцевому документі при-
зводить до формування стратегій, які мають 
швидше декларативний характер. Такі недо-
ліки, зокрема, характерні для українських 
стратегій розвитку.  

Таблиця 1 
Моделі формування та реалізації стратегії розвитку міста 

Модель Алгоритм реалізації 
Модель стра-
тегічного 
планування 
міст 

1. постановка цілей та формулювання завдань;
2. визначення найважливіших секторів економіки та пріоритетних галузей й
загальних умов їх розвитку;
3. проведення SWOP-аналізу;
4. формулювання стратегічного плану та доповнення його планами практич-
них дій чи планами заходів, які, своєю чергою, можуть поділятися на галузеві
плани (плани дій у сфері екології, у найважливіших галузях.

Стратегічне 
планування 
стійкого роз-
витку за уча-
стю грома-
дян 

1. прийняття рішення про розроблення стратегії (міська рада, міський голо-
ва);
2. пошук виконавця (міський голова);
3. інформування про механізм роботи над стратегією;
4. створення робочих груп (міський голова, консультант);
5. узгодження графіка та принципів роботи (міський голова, консультант);
6. семінар 1: бачення майбутнього, визначення місії;
7. семінар 2: SWOP-аналіз;
8. семінар 3: стратегічні напрями та цілі;
9. семінар 4: розроблення стратегічних завдань;
10. семінар 5: визначення системи моніторингу:
11. опрацювання документа стратегії (консультант);
12. обговорення стратегії з місцевою радою;
13. затвердження стратегії (міська рада);
14. публікація стратегії (міська рада);
15. завершальний етап реалізації стратегії

Джерело: Складено автором за [12, c.177] 

На основі дослідження зарубіжного 
досвіду щодо формування стратегії розвитку 
міста, слід зазначити, що досить цікавим є 
досвід Бірмінгему, де, окрім регулярних 
опитувань та щорічних досліджень громад-
ської думки, було створено постійно діючу 
громадську групу, до складу якої входить 
тисяча представників місцевої спільноти, 

обраних за репрезентативною вибіркою. 
До основних тем, що виносяться на за-

гальне обговорення в Бірмінгемі, можна   
віднести такі: 

 загальне сприйняття мешканцями 
іміджу міста; 

 якість та затребуваність муніципа-
льних послуг; 
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 визначення відсотка населення, що 
періодично звертається до міської ради, та 
того, яким чином це відбувається; 

 пріоритети громадян у бюджетних 
витратах тощо [13, с.98]. 

Центральне місце в процесі розробки 
стратегії посідає етап цілевизначення. Зага-
лом цілі верхнього рівня різних міст мають 
досить типовий характер. Метою, у більшос-
ті випадків, визначається підвищення якості 
життя населення за рахунок економічного 
зростання. 

Варто зауважити, що формування 
стратегії розвитку міста залежить від конк-
ретних завдань більш низького рівня «дере-
ва цілей». Кожне місто формулює свою уні-
кальну місію, наприклад: 

 бути «відкритим містом», міжнарод-
ним містом та містом культури; 

 перетворитись на «столицю інформа-
ції ЄС» та «центр транспортних переве-
зень»; 

 розвиватись як центр технологічних 
інновацій; 

 набути статусу європейської метро-
полії [14, с. 68]. 

На основі вищезазначеного, слід під-
креслити необхідність пошуку механізму 
формування та реалізації стратегії міста, яка 
враховувала не тільки економічний та соці-
альний аспекти, але й екологічний. 

Досягнення сталого розвитку промис-
лового міста та підходи до гармонізації його 
складових в сучасних умовах, потребує 
комплексного підходу до вирішення цього 
питання. Найголовнішою проблемою є дис-
гармонізація економічного, соціального та 
екологічного розвитку. Все це потребує роз-
будови і пошук креативних методик щодо 
досягнення гармонійного стану промисло-
вого міста в межах концепції сталого розви-
тку. Вирішення цього завдання є можливим 
на основі використання відповідного меха-
нізму гармонізації складових сталого роз-
витку промислового міста (рис. 1). 

На рисунку 1 показано механізм гар-
монізації складових сталого розвитку про-
мислового міста, який включає декілька 
етапів. Першочерговим завданням є визна-
чення показників, що характеризуються ста-
лий розвиток промислового міста, і обира-
ються із наявної статистичної бази.  

Другим кроком у реалізації механізму 
є класифікація індикаторів сталого розвитку 
промислового міста за трьома складовими: 
економічна, екологічна і соціальна. 

Третій етап передбачає приведення да-
них для здійснення оцінки рівня сталого  
розвитку промислового міста шляхом нор-
мування показників економічної, екологіч-
ної і соціальної складової сталого розвитку 
на основі обраної бази порівняння. Для про-
мислового міста базою порівняння є показ-
ники по області. 

На четвертому етапі здійснюється  
оцінка складових економічної, екологічної і 
соціальної складової сталого розвитку, ви-
користовуючи індексний метод і аналітичні 
залежності. 

Важливим етапом є визначення ступе-
ня гармонізації між економічною, екологіч-
ною і соціальною компонентами. Для цього 
використовуються наступні підходи: 

1) правило «золотої пропорції»; 
2) правило «рівнобедреного трикут-

ника»; 
3) правило «рівностороннього три-

кутника». 
Наявність декількох методик дає мож-

ливість розглядати альтернативні варіанти 
розвитку міста. Вибір методики залежить 
від тактичної та стратегічної мети розвитку. 
Правило «золотої пропорції» дозволяє до-
сягти певних «ідеальних» пропорцій між 
економічною, екологічною та соціальною 
складовими, які забезпечують гармоній-
ність. Правило «рівнобедреного трикутни-
ка» подібне до правила «терезів», тобто   
гармонізація між двома складовими (напри-
клад, економічною та екологічною) дозволяє 
врівноважити їх з екологічним розвитком. 

Шостий етап передбачає визначення 
складових сталого розвитку промислового 
міста на основі обраного правила, тобто 
«ідеальних» значень.  

Кінцевим етапом механізму гармоніза-
ції складових сталого розвитку промислово-
го міста є перерозподіл витрат бюджету на 
основі порівняння реальних та «ідеальних» 
значень складових сталого розвитку за 
трьома підходами: правило «золотої про-
порції»; правило «рівнобедреного трикутни-
ка»; правило «рівностороннього трикутни-
ка». 
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Рис. 1. Механізм гармонізації складових сталого розвитку промислового міста 

 
Висновки. Світова практика і досвід 

відносно високорозвинених країн свідчить, 
що тільки пряме або опосередковане регу-
лювання місцевого розвитку з боку держави 
здатне ефективно здійснювати територіаль-
не «вирівнювання». До речі, для цього      
зовсім не обов'язкові прямі державні інвес-
тиції, але абсолютно необхідно розробити 
подальші кроки в напрямі децентралізації 
управління бюджетними коштами та підви-
щення рівня самостійності органів місцево-
го самоврядування. 

У зв'язку з цим необхідно узагальнити, 
що регулювання процесів розвитку промис-
лового міста має являти собою досить орга-
нізовану сукупність взаємопов'язаних регу-

лятивних дій в економічній, соціальній та 
екологічній сферах щодо досягнення гармо-
нізованого співвідношення між ними. 
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МЕХАНИЗМ ГАРМОНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 
В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

В. В. Буряк, аспирант, ГВУЗ «Запорожский национальный технический университет» 

В статье исследованы особенности развития промышленного города. Выделены проблемы 
и вызовы, которые возникают на современном этапе развития городов. Рассмотрен один из 
ключевых вопросов – дисгармонизация экономического, социального и экологического 
развития промышленного города. Обоснована необходимость формирования стратегии 
развития в условиях активизации процессов децентрализации. Построен механизм 
формирования и реализации стратегии развития промышленного города. 

Ключевые слова: промышленный город, развитие, децентрализация, дисгармонизация 
развития города, механизм разработки стратегии развития промышленного города.  

HARMONIZATION MECHANISM OF INDUSTRIAL CITY DEVELOPMENT 
IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION 

V. V. Buryak, post-graduate student, SHEI «Zaporizhzhya National Technical University»

Specific features of industrial city development are studied. Problems and challenges that arise at 
the present stage are highlighted. One of the key issues – disharmonization of economic, social and 
environmental development of the industrial city is considered. The necessity of forming the 
development strategy in the conditions of intensification of decentralization processes is proved. The 
mechanism of formation and realization of development strategy of the industrial city is developed. 

Keywords: industrial city, development, decentralization, disharmonization of city development, 
mechanism of designing the industrial city development strategy.  
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