
SWorld – 18-27 December 2012 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 
MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION‘ 2012  

    Доклад / Экономика– Размещение производственных сил и региональная экономика 
 
УДК 332.14: 711.4 
               Середа О.В. 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТ  

Луцький національний технічний університет, 

м. Луцьк, Львівська 75, 43018 

 
У статті проаналізовано підходи вчених до сутності поняття 

“стратегічне управління” і на їх основі запропоновано авторське визначення 

поняття “стратегічне управління розвитком міста”. Досліджено методичні 

аспекти здійснення цього процесу в українських містах. 

Ключові слова: стратегічне управління, місто, стратегія розвитку міста. 

 

UDC 332.14: 711.4 
                    Sereda O. 

THEORETICO-METHODICAL ASPECTS OF STRATEGIC 

MANAGEMENT OF CITIES’ DEVELOPMENT 

Lutsk National Technical University, 

Lutsk, Lvivska 75, 43018 

 
The approaches of scientists to the essence of the concept of "strategic 

management" are analyzed in this article and on this basis the author's definition of 

"strategic management of city’s development" is suggested. The methodical aspects 

of realization of this process in Ukrainian cities are investigated. 

Keywords: strategic management, city, strategy of city’s  development. 

  

У сучасних умовах регіоналізації економіки та урбанізації суспільного 

простору все більшої актуальності набувають питання, пов’язані з розвитком 



міст як центрів, де зосереджується основний трудовий, інтелектуальний, 

фінансовий, інноваційний потенціал регіонів. Ефективно використати наявний 

потенціал міста заради забезпечення його сталого (збалансованого соціо-

еколого-економічного) розвитку та підвищення якості і рівня життя місцевих 

жителів – такі цільові орієнтири роботи органів місцевого самоврядування. 

Досягнути їх можна за допомогою вдало обраних та ефективно реалізованих 

стратегій розвитку міст, що становлять основу стратегічного управління. 

Теоретико-методичні аспекти стратегічного управління розвитком різних 

об’єктів економічної діяльності широко досліджували зарубіжні вчені: 

І.Ансофф, Б.Карлоф, Дж.Коул, М.Мескон, Г.Мінцберг, А.Стрикленд, 

А.Томпсон, Р.Фатхутдинов, К.Хаттен, Ф.Хедоурі, Дж.Хіггенс, А.Чандлер, 

Д.Шендел, Л.Шеховцева та ін. В Україні над даною тематикою працювали: 

В.Василенко, Л.Довгань, І.Ігнатьєва, Г.Кіндрацька, М.Мартиненко, В.Нємцов, 

С.Оборська, Т.Ткаченко, З.Шершньова та інші науковці. Різні підходи до  

стратегічного управління розвитком регіонів та міст досліджували зарубіжні ( 

Е.Д.Блейклі, Дж.Брайсон, Р.Броль, А.Вятрак, Т.Доманьскі, М.Жювковскі, 

Р.Кемп, У.Кінг, Д.Кліланд, Д. Лічфілд, П.Хіллі, П.Холл) та вітчизняні 

(О.Берданова, О.Бойко-Бойчук, В.Вакуленко, І.Вахович, З.Герасимчук, 

М.Долішній, Г.Дробенко, О.Дудкіна, О.Карий, О.Лях, В.Мамонова, П.Мавко, 

А.Мельник, Г.Монастирський, В.Пархоменко, В.Проскурін, В.Прошко, 

Ю.Свірський, В.Тертичка, Ю.Шаров та ін.) вчені. Однак, незважаючи на 

потужний науковий доробок науковців у рамках даної тематики, на 

сьогоднішній день немає єдиного підходу до трактування поняття “стратегічне 

управління розвитком міст”. Це зумовлено: - по-перше, багатогранністю самого 

поняття “стратегічне управління” і трактуванням його вченими по-різному в 

залежності від визначених пріоритетів, - по-друге, стратегічне управління 

здійснюється на рівні різних об’єктів (підприємств, установ, організацій, міст, 

регіонів, держави тощо), тому в залежності від об’єкту стратегічного 

управління будуть залежати й особливості формулювання його визначення.   



Проведений нами аналіз досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених 

дозволяє зробити висновок, що у науковій літературі найбільш поширеними є 

два підходи до трактування сутності поняття “стратегічне управління”:  

1) стратегічне управління як діяльність (І.Ансофф, С.Козловський, 

В.Турчанінов, О.Сумець, М.Бондаренко), процес (Б. Карлоф, Дж.Коул, 

А.Томпсон, А.Стрикленд, В.Сладкевич) або сукупність процесів 

(М.Мартиненко та І.Ігнатьєва);  

2) стратегічне управління як система (В.Василенко, Т.Ткаченко, 

Г.Монастирський, В.Сімонова, С.Попов та ін.).  

Розглянемо ці підходи детальніше.  

У рамках першого підходу один із основоположників теорії стратегічного 

управління І.Ансофф [1, c.239] трактує стратегічне управління як “діяльність, 

пов’язану із визначенням цілей, забезпеченням відповідності між внутрішнім та 

зовнішнім середовищем організації”. С.Козловський [2] та В.Турчанінов [3], 

вивчаючи стратегічне управління розвитком регіонів, визначають дане поняття 

як: діяльність по досягненню поставлених цілей або ж меж розвитку в умовах 

нестабільного конкурентного середовища. Однак, на наш погляд, трактування 

поняття стратегічне управління з таких позицій є дещо одностороннім. 

Оскільки акцент ставиться на досягнення встановлених цілей, проте цілі є лише 

елементом стратегічного управління, тому доцільно вказувати конкретний 

результат діяльності об’єкта дослідження, заради якого дані цілі повинні 

реалізовуватись. Більш обґрунтованіше до трактування поняття “стратегічне 

управління” підходять О.Сумець, М.Бондаренко [4, c.14], які трактують 

стратегічне управління розвитком організації як “діяльність, яка забезпечує 

створення та підтримку стратегічної відповідності між цілями організації, її 

потенціалом і можливостями у зовнішньому середовищі, що дає можливість 

організації добиватися конкурентних переваг, виживати у довгостроковій 

перспективі, досягаючи при цьому своїх цілей”, і тим самим наголошують не 

лише на важливості досягнення стратегічних цілей, але і на забезпеченні їх 

відповідності з наявним потенціалом і можливостями організації. Поряд з цим 



ми не можемо погодитися, що вище перелічені дії спрямовані на можливість 

організації добиватися конкурентних переваг. На наш погляд, здобуття 

конкурентних переваг є скоріше необхідною умовою для постійного розвитку 

об’єкта дослідження та витримування конкуренції з іншими рівноцінними 

об’єктами, або ж інструментом для досягнення основної стратегічної мети 

функціонування та розвитку об’єкта дослідження – його місії. 

 Б.Карлоф [5] визначає стратегічне управління розвитком організації як 

певний процес. На його думку, “стратегічне управління - це інтелектуальний 

процес, налаштований на виконавців, що проявляють ініціативу не тільки на 

етапі мислення, але й на етапі дій”. Однак таке тлумачення є надто вузьким, 

оскільки не враховує всього різноманіття завдань і функцій, які покладаються 

на об’єкт стратегічного управління. Не позбавлене дискусійних положень і 

визначення В.Сладкевича [6, с.6], який трактуючи стратегічне управління 

розвитком підприємства як процес прийняття та виконання стратегічних 

рішень, основний акцент ставить на здійснення найбільш раціонального 

стратегічного вибору. Однак, на наш погляд, порівняння власного ресурсного 

потенціалу об’єкта дослідження з можливостями та загрозами зовнішнього 

середовища, у якому він знаходиться, доцільніше розглядати як один із етапів 

стратегічного управління, а не як дефініцію цього поняття в цілому. 

Більш ємні та виважені визначення у рамках даного підходу подають 

Дж.Коул [7], А.Томпсон, А.Стрикленд [8], які розглядають стратегічне 

управління розвитком організації як процес, спрямований на визначення 

основних цілей та засобів досягнення цих цілей із врахуванням найсуттєвіших 

змін впродовж передбаченого періоду, а також М.Мартиненко та І.Ігнатьєва [9, 

с.7], які трактують стратегічне управління перш за все як сукупність 

специфічних процесів прийняття управлінських рішень. Однак вчені не 

конкретизують результат, заради якого стратегічне управління здійснюється. 

У рамках другого підходу такі вчені як: В.Василенко, Т.Ткаченко, 

Г.Монастирський, В.Сімонова, С.Попов підходять до розуміння сутності 

поняття “стратегічне управління” як до своєрідної системи. Зокрема,        



В.Василенко, Т.Ткаченко [10, с.18] трактують стратегічне управління 

розвитком організації як складну систему з численними етапами, що 

реалізуються у межах повторюваних циклів, однак при цьому не вказують про 

кінцевий результат функціонування цієї системи. 

С.Попов [11], трактує стратегічне управління як підсистему менеджменту 

організації, однак з цим ми не можемо погодитись, оскільки сам термін 

“управління” є ширшим ніж термін “менеджмент”. 

Не позбавлене дискусійних положень визначення В.Сімонової [12, с.67], 

яка визначає стратегічне управління розвитком регіону як систему 

довгострокових важливих цілей і заходів, спрямованих на покращення стану 

соціальної та економічної сфер регіону, при цьому науковець не розглядає 

екологічну сферу, і тим самим відкидає ідею забезпечення сталого 

(збалансованого соціо-еколого-економічного) розвитку об’єкту дослідження. 

Г.Монастирський [13], досліджуючи стратегічне управління розвитком 

територіальних громад, визначає стратегічне управління як “формування 

цілісної системи вироблення та реалізації стратегії розвитку самоврядної 

територіальної громади на основі визначення довгострокових пріоритетів”. При 

цьому у визначенні відсутні мотиви формування такої системи та кінцевий 

результат, заради якого ця система формується. 

Розглянувши основні підходи до трактування змісту поняття “стратегічне 

управління”, приходимо до висновків, які дозволять нам сформувати 

авторський підхід до визначення стратегічного управління. 

По-перше, ми погоджуємось з тим, що стратегічне управління повинне 

включати діяльність, спрямовану на досягнення поставлених цілей, поряд з цим 

зазначаємо, що цілі є лише елементом стратегічного управління, тому доцільно 

вказувати і конкретний результат діяльності об’єкта дослідження, заради якого 

дані цілі повинні реалізовуватись. У нашій роботі кінцевим результатом 

стратегічного управління є забезпечення сталого розвитку об’єкта дослідження, 

що обумовлено необхідністю досягнення в сучасних умовах балансу між 



трьома основними сферами життєдіяльності міста (соціумом, екологією та 

економікою).  

По-друге,  при трактуванні стратегічного управління є доцільним вказати 

інструменти досягнення стратегічної мети розвитку об’єкта дослідження. Ми 

вважаємо, що забезпечення сталого розвитку міста повинне здійснюватись на 

основі створення та нарощення його конкурентних переваг. 

По-третє, для того, щоб реалізувати стратегічну мету та забезпечити шляхи 

її досягнення необхідний дієвий механізм, яким, на наш погляд, є вдало обрана, 

оптимально сформована та ефективно реалізована стратегія. 

По-четверте, для того, щоб вдало обрати, оптимально сформувати та 

ефективно реалізувати стратегію необхідна цілісна система дій та рішень 

стосовно даного процесу. При цьому слід зазначити, що місто є складним, 

специфічним та багатогранним об’єктом, тому прийняття дій та рішень повинне 

здійснюватись неодноосібно органами місцевої влади, а із залученням 

представників бізнес-структур та громадськості заради захисту прав приватних 

підприємців та відстоювання і задоволення інтересів жителів міст в цілому.  

Підсумовуючи вище сказане та синтезуючи вище наведені підходи, під 

стратегічним управлінням розвитком міста будемо розуміти систему дій та 

рішень органів місцевої влади, представників бізнес-структур та громадськості 

стосовно вибору, розробки та реалізації стратегії розвитку міста, що включає  в 

себе діяльність із визначення та досягнення запланованих цілей шляхом 

використання наявних та створення нових конкурентних переваг міста з метою 

забезпечення його сталого розвитку. 

Для успішного здійснення стратегічного управління розвитком міст 

необхідний чітко визначений алгоритм, за допомогою якого воно буде 

здійснюватися. При цьому, з методичної точки зору, як вірно зазначає 

О.І.Карий [14], важливим є питання: “з чого розпочинати даний процес: з 

формулювання бачення чи з аналізу поточної ситуації та ідентифікації 

основних проблем”. Такі науковці як: Ю.Шаров [15] та В.Мамонова [16], 

досліджуючи стратегічне планування в управлінні містом, пропонують 



розпочинати цей процес із формування стратегічного бачення та місії 

відповідно. Інша група вчених: О.Берданова, В.Вакуленко, В.Тертичка [17, 

c.65] вважають доцільним перш за все здійснювати оцінку поточної ситуації 

міста, тобто відштовхуються від наявного потенціалу, існуючих проблем та 

загроз зовнішнього середовища. Схожа позиція і у колективу науковців: 

А.Мельник, Г.Монастирський, О.Дудкіна [18, c.87], які розпочинають 

дослідження муніципального менеджменту, виходячи із моніторингу 

соціально-економічного стану муніципального утворення та його ресурсного 

аналізу. 

На практиці Стратегічні плани розвитку міст України розробляються 

переважно на основі “Методичних рекомендацій щодо формування 

регіональних стратегій” [19], відповідно до яких формування Стратегічного 

плану розпочинається із описово-аналітичної частини, яка повинна містити дані 

про сучасний стан території, а вже потім формується бачення майбутнього, 

місія, здійснюється SWOT - аналіз; визначаються стратегічні цілі (напрями) та 

поетапні плани дій; механізми реалізації стратегічного плану та на завершення 

зазначається авторський колектив учасників розробки стратегічного плану. Для 

міст дана методика була адаптована фахівцями Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID), які в рамках реалізації проекту “Економічний розвиток міст” 

співпрацювали з 76 містами України. Відповідно до цієї методики формування 

стратегічних планів розвитку міст розпочинається із базового аналізу та 

визначення критичних питань (майбутніх вирішальних чинників економічного 

розвитку міста, на яких буде зосереджуватись стратегічний план); згодом 

здійснюється SWOT-аналіз та формулюється стратегічне бачення міста. 

Завершальними кроками за даною методикою є складання планів дій 

(визначення стратегічних, оперативних цілей і пріоритетів) та реалізація 

стратегічного плану і моніторинг його впровадження [20].        

 В основу нашого дослідження покладено концепцію сталого розвитку, 

тому вважаємо доцільним розпочинати процес стратегічного управління із 

визначення місії та стратегічного бачення міста, що, в свою чергу, повинне 



бути підкріплене попередньою оцінкою його соціо-еколого-економічного 

розвитку. Ефективність одночасного (паралельного) визначення місії, 

стратегічного бачення міста та оцінки його фактичного стану доведена у 

дослідженнях О.Карого [14]. Ми поділяємо погляди науковця і вважаємо, що 

формування місії та стратегічного бачення міста має бути підкріплене 

відповідними статистичними даними, розрахунками, експертними 

опитуваннями місцевих жителів, які б відображали передумови їх досягнення 

для кожного конкретного міста та враховували думку суспільства.  

Виходячи з місії, визначеного стратегічного бачення міста, даних SWOT – 

аналізу, а також відібраних конкурентних переваг міста, які сприяють 

забезпеченню його  сталого розвитку (такі конкурентні переваги визначаються 

із загального переліку конкурентних переваг міста в результаті проведення 

SWOT – аналізу), здійснюється вибір стратегії розвитку міста та її 

альтернативних варіантів. Наступним етапом стратегічного управління є 

визначення стратегічних цілей, за допомогою яких у довгостроковій 

перспективі може бути досягнуто попередньо визначені місія та стратегічне 

бачення міста. Потім визначаються тактичні та оперативні цілі, розробляються 

програми, проекти реалізації стратегії розвитку міста, формується механізм 

реалізації стратегії (зокрема, визначається фінансове, нормативно-правове, 

інформаційне, кадрове забезпечення тощо). Завершальним етапом є здійснення 

вибору показників оцінки результативності та ефективності реалізації стратегії, 

моніторингу, контролю за її виконанням.  

Слід зазначити, що в процесі стратегічного управління розвитком міста 

можуть здійснюватись коригування у відповідь на непередбачувані обставини 

та постійні зміни в навколишньому середовищі. При цьому ми наголошуємо, 

що коригуючі заходи значно ефективніше здійснювати на останніх етапах 

стратегічного управління. На наш погляд, недоцільно вносити корективи в уже 

сформовані місію, стратегічне бачення міста та змінювати обрану стратегію, 

оскільки постійні зміни щодо визначення ключових елементів стратегічного 

управління не сприятимуть позитивним тенденціям даного процесу. Натомість 



значно ефективнішим є коригування етапів, пов’язаних із визначенням 

тактичних та оперативних цілей, розробкою методів, інструментів реалізації 

стратегії, вибором показників оцінки результативності, ефективності, 

моніторингу та контролю за її виконанням. 

Таким чином, запропонований нами підхід до стратегічного управління 

розвитком міста дасть змогу проводити  гнучку дієву політику щодо управління 

даною територією, допоможе уникнути, попередити виникнення багатьох 

проблем, зробити процес управління максимально зручним та ефективним, а 

головне - буде сприяти досягненню місії стратегічного управління - 

забезпеченню сталого розвитку міста. 
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