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Отже, на шляху успішної діяльності підприємства важливим
етапом є проведення аудиторської перевірки стану, наявності та
аналізу дебіторської заборгованості та підготовка достовірного
висновку про стан його господарства.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
РОЗВИТКУ МІСТА

Ефективне управління розвитком території неможливе без за-
стосування сучасних підходів, провідне місце серед яких протя-
гом двох останніх десятиліть належить стратегічному управлін-
ню [1, С. 102—113].

Мета стратегічного управління — це розбудова такої динамі-
чної системи, яка давала б змогу забезпечувати своєчасне визна-
чення місії, цілей та стратегій, розробку і виконання системи
планів (як інструментів реалізації стратегічних орієнтирів), удо-
сконалення організаційної структури системи та її окремих під-
систем, що є основою для підвищення їх конкурентоспроможно-
сті та існування в довгостроковій перспективі.

Стратегічне управління — це адаптивний процес, за допомо-
гою якого здійснюється регулярне розроблення та корекція сис-
теми формалізованих планів, перегляд змісту заходів щодо їх ви-
конання на основі безперервного контролю та оцінювання змін,
що відбуваються зовні та всередині керованого об’єкта. Таким
чином, стратегічне управління поєднує стратегічне планування,
реалізацію стратегії та стратегічний контроль [2].

Сучасне місто нині є одним з об’єктів стратегічного управлін-
ня. Це обумовлено низкою причин. Передусім тим, що на сього-
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днішній день в економічній науці заявилось нове, сучасне уяв-
лення про економіку міста, яке стверджує, що вона включає в се-
бе всі об’єкти та суб’єкти господарювання, що є на території міс-
та. Окрім того, сучасне місто є репрезентативним представником
національної економіки, а також має можливість виступати само-
стійним гравцем на міжнародній арені. Міста змушені брати ак-
тивну участь у конкурентній боротьбі, передовсім на ринку інве-
стиційних та трудових ресурсів. Зазначене призвело до того, що
міська влада змушена використовувати сучасний інструментарій
управління національною економікою та підприємством, адап-
туючи його до потреб розвитку муніципальних утворень [4, С.
124].

Зважаючи на те, що процес стратегічного управління склада-
ється з трьох взаємодоповнюючих підсистем (аналізу, плануван-
ня та реалізації засад перспективного розвитку), то стратегією
розвитку міста можна назвати змодельовану послідовність дій,
які необхідні для досягнення визначеної місії. Уявлення громадян
про бажане майбутнє свого міста мають бути враховані єдиною
стратегією руху, основою якої є підготовка аналітичного огляду
перспективних напрямів розвитку міста на основі комплексної
характеристики його сучасного стану та ретроспективного розви-
тку, а також вироблення еталонного зразка міста з орієнтацією на
майбутнє.

Основною складовою, базисом стратегічного управління є
стратегічне планування. На відміну від колишніх зразків плану-
вання, що були насамперед директивним плануванням, стратегі-
чний план є формою вираження внутрішньої мотивації міського
співтовариства для побудови власного міста майбутнього. Струк-
тура стратегічного плану покликана утримати міське співтовари-
ство від популістських настроїв і налаштувати на реалістичність
та об’єктивну оцінку наявних ресурсів розвитку міста.

Українські міста нещодавно почали активно впроваджувати
інструментарій стратегічного управління, що проявляється пере-
дусім у розробці стратегій розвитку міста [5, С. 43—56]. Най-
більш показовими можна вважати стратегії міст Львова та Києва.
Незважаючи на певну однотипність структурних елементів, вони
різняться за своїм принципом. В стратегії міста Києва в пріорите-
ті знаходяться економічні цілі розвитку [6]. Соціальна складова
також має свої відображення, але воно не є провідною основою
стратегії. Основний пріоритет стратегії Львова спрямований на
пошук консенсусу, досягнення умовної точки рівноваги між еко-
номічною та соціальною сферою.
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За думкою незалежних експертів, стратегія Львова є більш
вдалою, оскільки вона вмістила в собі найкращі європейські
риси та досвід минулих років. Це дозволяє ретельніше врахо-
вувати інтереси усіх сторін. Розробляючи дану структуру стра-
тегії, місцева влада виходила з припущення, що необхідно ма-
ксимально залучати всі наявні джерела інформації і експертні
думки.

Серед багатьох стратегій, що були досліджені львівськими
експертами, можна було визначити три принципових підходи:
створення стратегії зусиллями зовнішніх консультантів, створен-
ня стратегії керівництвом міста та створення стратегії за резуль-
татами опитувань мешканців. Унікальність шансу, який зараз має
місто Львів, полягає в тому, що місцева влада використала пере-
ваги всіх трьох підходів одночасно. У Києві спирались передусім
на перший варіант стратегії, тобто створення її зовнішніми кон-
сультантами [3].

Таким чином, місцева влада у формуванні муніципальної
стратегії розвитку повинна будувати свої дії виключно на поба-
жаннях громадськості. На сьогоднішній день місцеве самовряду-
вання в українських містах повинно звернути увагу на досвід
Львова у напрямку створенні якісної стратегії, яка дійсно висту-
пає інструментом розвитку міста не на аркуші, а в практичному
застосуванні.
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