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У процесі виступу слід визначити, яку дію повинні будуть зробити 
слухачі після вашого виступу. 

В процесі публічного виступу є важливою його композиція, яка 
включає невербальну комунікацію, міміку, жести, позицію і погляд, 
голос, який є інструментом досягнення цілі. В публічному виступі є 
прелюдія і вдале завершення. Структура виступу виглядає наступним 
чином: 

20 % – початок виступу; 
60% – основна частина; 
15% – позитивне закінчення; 
5% – самопохвала після виступу. 
Все перелічене вище складає основний закон композиції 

публічного виступу, дотримання цієї теорії гарантує позитивний 
кінцевий результат публічному адміністратору або менеджеру. 

 
Громоздова Л.В., 

кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ 
«Київський національний університет ім.Вадима Гетьмана», м.Київ 

 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ГРОМАДАМИ 

 
Проект стратегії/плану розвитку територіальної громади має 

включати: 
- вступ з коротким обґрунтуванням підстав для розроблення, 

інформацію про головного розробника; 
- аналітичну частину – докладний опис основних тенденцій 

соціально-економічного розвитку регіону та результати моніторингу й 
оцінки результативності виконання завдань діючої регіональної 
стратегії; 

- SWOT-аналіз та характеристику порівняльних переваг, викликів 
та ризиків перспективного розвитку; 

- можливі сценарії розвитку; 
- стратегічне бачення на планований період; 
- стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний 

період; 
- оперативні цілі, які мають на меті забезпечити досягнення 

стратегічних цілей; 
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- основні завдання, етапи та механізми їх реалізації: інституційне, 
організаційне, фінансове забезпечення реалізації стратегії; 

- систему моніторингу та оцінки результативності реалізації 
регіональної стратегії, у тому числі індикатори результативності 
реалізації її цілей та завдань. 

Процес стратегічного планування розвитку можна представити як 
ряд кількох послідовних етапів: 

1. Організація роботи над Стратегією. 
2. Проведення стратегічного аналізу, формування профілю 

територіальної громади. 
3. Формування стратегічного бачення, місії та системи цінностей. 
4. Формування системи стратегічних та оперативних цілей. 
5. Формування ймовірних сценаріїв розвитку, вибір 

пріоритетного сценарію.  
6. Формалізація механізму реалізації Стратегії. 
7. Підготовка плану заходів з реалізації Стратегії. 
8. Оцінка фінансового забезпечення реалізації Стратегії. 
9. Розроблення системи моніторингу реалізації Стратегії. 
10. Оприлюднення, громадське обговорення та ухвалення 

Стратегії. 
У процесі створення робочої групи слід враховувати, що до неї 

можуть входити депутати, фахівці виконавчих органів влади, 
представники бізнес-структур, громадськість та інші; склад робочої 
групи не може перевищувати 30 осіб, учасники повинні бути 
компетентними у своїй сфері, заінтересовані у створенні якісного 
продукту та подальшій реалізації окреслених планів. Іноді доцільним є 
запросити консультанта чи експерта для кваліфікованої допомоги. 

Завдання Робочої групи: 
1. Підготовка стратегічного бачення, стратегічних та оперативних 

цілей, виокремлення завдань до кожної з них. 
2. Підготовка зведеної Стратегії сталого розвитку. 
3. Напрацювання щодо можливих змін до нормативних актів. 
4. Визначення пріоритетів та розроблення заходів, які мають бути 

першочергово реалізовані й включені у Стратегію сталого розвитку. 
У процесі проведення стратегічного аналізу, формування профілю 

територіальної громади мають бути виконані: 
- дослідження довкілля для визначення потенційних можливостей 

розвитку; 
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- аналіз основних соціально-економічних та демографічних 
тенденцій безпосередньо області/міста/села/селища для подальшого 
використання у прогнозуванні тенденцій розвитку на плановий період 
та формування на їх основні сценаріїв розвитку. 

Основні складові для аналізу, які мають бути висвітлені у 
Стратегії сталого розвитку та представлені як профіль громади: 

 загальна інформація про область/місто/село/селище: стисло про 
історії території, кількість населення, загальна площа, географічне 
розташування, транспортне сполучення та інфраструктура; 

 генеральний план розвитку території, план забудови міста; 
 інформація про діючі програми соціально-економічного 

розвитку та окремих сфер, звіти про їх використання; природно-
ресурсний потенціал, у тому числі кліматичні умови; 

 особливості соціально-економічного розвитку в динаміці (з 
використанням даних Державного комітету статистики України, 
місцевих підрозділів); 

 ділова активність на цій території: діючі комунальні та приватні 
підприємства, рівень життя та зайнятість населення; 

 стан соціальної інфраструктури міста: система освітніх закладів, 
культурних, спортивних, парки тощо; 

 результати соціологічних досліджень щодо думки жителів, 
ймовірного сценарію розвитку, побажання щодо інновацій; 

 інформація про історико-культурний стан (музеї, пам’ятки 
тощо); 

 інформація про діючі громадські організації, органи 
самоорганізації населення, рівень співпраці влади з  громадськими 
організаціями; 

 міжнародні зв’язки області/міста/села/селища, участь у 
міжнародних проектах; 

 інша інформація публічного користування.\ 
Використання методики SWOT-аналізу дає змогу згенерувати 

критичну множину стратегій розвитку для окремого об’єкта на 
регіональному рівні, що дозволяє впорядкувати наявну інформацію про 
об’єкт дослідження, проаналізувати внутрішні чинники, що впливають і 
формують специфіку соціально-економічних процесів в місті, та 
зовнішні чинники, що визначаються впливом зовнішнього щодо 
території середовища. SWOT-аналіз включає визначення сильних і 
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слабких сторін, потенційних загроз та наявних можливостей, що 
сприятиме забезпеченню конкурентних переваг території та визначенню 
перспектив його розвитку. 

SWOT-аналіз проводиться за складовими: соціальна, економічна, 
екологічна, житлово-комунальна та комунікаційна. 

Складовими SWOT-аналізу є: 
сильні сторони – наявні внутрішні позитивні чинники, які можуть 

бути використані для формування конкурентних переваг; 
слабкі сторони – наявні внутрішні негативні чинники, які 

заважають розвитку та можуть бути визначені як протилежності 
сильним чи як відсутність деяких сильних сторін; 

можливості – позитивні чинники зовнішнього впливу (наявні або 
найімовірніші), які можна використати для розвитку; 

загрози – негативні чинники зовнішнього впливу (наявні або 
найімовірніші), які перешкоджають розвитку. 

На основі SWOT-аналізу встановлюються взаємозв’язки між 
внутрішніми (сильні та слабкі сторони) та зовнішніми (можливості та 
загрози) чинниками, які мають стратегічне значення для подальшого 
сталого розвитку. Саме ці взаємозв’язки дають змогу сформулювати 
порівняльні переваги, виклики й ризики, які є основною формулювання 
стратегічних та оперативних цілей на довгострокову перспективу. 

SWOT-аналіз допомагає з’ясувати, яка із стратегій розвитку на тлі 
наявних сильних і слабкий сторін є найсприятливішою для ефективного 
і дієвого реагування на зміни у зовнішньому середовищі та 
використання сприятливих шансів і мінімізації наявних ризиків. 

При аналізі, слід дотримуватись послідовності організаційних 
моментів: 

 Аналіз напрацювань попереднього етапу. 
 Проведення обговорень на засіданнях робочої групи чи 

публічних обговорень щодо місії, бачення, системи цінностей. 
 Формування стратегічного бачення, місії та системи цінностей 

території. 
Стратегічні цілі визначаються на основі стратегічного бачення і є 

своєрідною конкретизацією цього бачення. 
Вони є формулюванням шляхів досягнення бачення, реальним 

вираженням кінцевих результатів, які планується досягти за визначений 
період. 
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Стратегічні цілі повинні мати чітку спрямованість на один з 
компонентів сталого розвитку: економічний, гуманітарний, соціальний, 
екологічний, безпечний. Має бути від двох до п’яти стратегічних цілей. 

Стратегія має допомагати органам місцевого самоврядування 
адаптуватись до змін, та спрямовувати дії для досягнення визначеної 
мети щодо розвитку території. 
 

Давиденко Н.С., 
студентка Київського інституту банківської справи, м.Київ 

 
СТАН ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ВИПЛАТИ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 
Заробітна плата є однією з головних економічних категорій, що 

поєднує в собі інтереси працівників, підприємців та держави і 
безпосередньо впливає на рівень життя населення. Проблема 
несвоєчасної виплати заробітної плати – одна з найгостріших 
соціальних проблем, яка не розв'язана, чим порушуються права 
працівників на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, 
своєчасне одержання винагороди за працю, гарантовані ст. 43 та 48 
Конституції України [1]. 

Проблему сучасного стану обліку та виплат із заробітної плати 
досліджували багато науковців, а саме – В.С. Василенко, О.С. 
Ветлужська, А.О. Гордеюк, Ю.М. Іванечко, П.М. Матюшко, А.І. Радчук, 
Т.В. Сизикова, С.В. Цимбалюк та ін. При цьому найбільша увага 
приділяється саме дослідженню стану заборгованості із заробітної 
плати. Однак, незважаючи на наявність значної кількості наукових 
праць з даного питання, вказана проблема потребує подальшого 
дослідження. 

Оплата праці працівників має здійснюватись в першочерговому 
порядку, а всі інші платежі після виконання зобов’язань щодо оплати 
праці. Згідно ст. 26 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 
№ 108/95-ВР [2] встановлено, що за порушення законодавства про 
оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, 
матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності. 

Судова практика по вирішенню справ, щодо невиплати заробітної 
плат дає можливість визначити основні її причини, а саме: 




