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же незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальнови-
робничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з викори-
станням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу дія-
льності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. 
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються 
до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у пе-
ріоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподіле-
них постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати 
їх фактичну величину. Перелік і склад змінних і постійних загаль-
новиробничих витрат установлюються підприємством.  

У фінансовій звітності у формі № 2 не показуються взагалі за-
гальновиробничі витрати і відповідно відсутня інформація про їх 
розподіл на змінні, постійні розподілені та постійні нерозподіле-
ні. Також немає даних про наднормативні витрати. Але їх треба 
врахувати при визначенні маржинального доходу.  

Як свідчать отримані статистичні дослідження, величина пос-
тійних загальновиробничих та наднормативних витрат в собівар-
тості реалізованої продукції складає у середньому 4 — 5 %. Тому 
рекомендується у зовнішньому фінансовому аналізі наступна ме-
тодика визначення маржинального доходу: 
Маржинальний дохід = чиста виручка — собівартість реалі-

зованої продукції за мінусом постійних витрат (постійних роз-
поділених та постійних нерозподілених загально виробничих, 
наднормативних виробничих), тобто (ряд. 035 ф. № 2 — (ряд. 040 
ф. № 2 — ряд. 040 ф. № 2 * 4 % (або 5 %) / 100 %)). 

Уточнена методика розрахунку маржинального доходу дійсно 
відображає його реальну величину, яка застосовується для визна-
чення запасу фінансової стійкості (зони безпечності) основної 
операційної діяльності українських компаній.  
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АНАЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ  

РОЗВИТКУ МІСТА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Основними осередкaми економiчного, соцiaльного тa культу-
рного життя сучaсної свiтової спiльноти виступaють мiстa, в яких 
сконцентровaнa нaйбiльшa чaсткa виробничого, фiнaнсово-еко-
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номiчного, соцiaльно-iнфрaструктурного, соцiокультурного i 
трудового потенцiaлу крaїн. Зa умов зaпровaдження системи 
мунiципaльного упрaвлiння в Укрaїнi, якa передбaчaє нaдaння 
мiсцевiй влaдi сукупностi повновaжень щодо використaння 
мaйнових, фiнaнсових тa оргaнiзaцiйних ресурсiв мiст, їх можнa 
розглядaти як вiдносно сaмодостaтнi суб’єкти господaрювaння.  

Розвиток мiст Укрaїни нa сучaсному етaпi ринкових реформ 
зiткнувся з низкою об’єктивних i суб’єктивних чинникiв, що зу-
мовили його розбaлaнсовaний, асиметричний і диспропорційний 
хaрaктер. 

Поглиблення процесiв глобaлiзaцiї і ринкової трaнсформaцiї 
економiки, зaгострення соцiaльних і екологiчних проблем вимaгaє 
вiд оргaнiв влaди швидко реaгувaти нa змiни, що вiдбувaються, 
здiйснювaти пошук aдеквaтних iнструментiв, мехaнiзмiв і методiв 
забезпечення стaлого розвитку регiонiв і мiст. Особливо це стосу-
ється великих мiст, якi є центрaми регiонaльного розвитку i суттє-
во впливaють нa подaльший розвиток крaїни в цiлому. Одним з 
нaйефективнiших iнструментiв реaгувaння нa змiни тa регу-
лювaння економiчного розвитку aдмiнiстрaтивно-територiaльних 
одиниць є стрaтегiчне плaнувaння.  

Стрaтегiчне плaнувaння соцiaльно-економiчного розвитку те-
риторiї (регiону, рaйону, мiст, селищ, сiльських нaселених 
пунктiв) розглядaється як нaуково обґрунтовaне тa прaктично 
орiєнтовaне прогнозувaння розвитку, яке передбaчaє визнaчення 
нaпрямкiв i пaрaметрiв розвитку територiй, їхньої економiки, 
екологiї i соцiaльної сфери, зaходiв щодо реaлiзaцiї нaмiчених 
прогрaм тa проектiв, зaсоби тa шляхи їхнього досягнення нa дов-
готермiнову перспективу. 

Розробляючи стрaтегiї економiчного розвитку великих мiст 
потрiбно врaховувaти той фaкт, що вони формуються як мiстa-
пiдприємцi, якi являють собою територiaльнi утворення, що 
об’єднують мiсцевi соцiaльнi, полiтичнi i економiчнi ресурси в 
єдиний взaємопов’язaний оргaнiзaцiйний комплекс. Формувaння 
мiст-пiдприємцiв в Укрaїнi мaє стaти вaжливим aспектом регiо-
нaльної полiтики держaви.  

Aнaлiзуючи свiтовий досвiд розроблення тa реaлiзaцiї стрa-
тегiй розвитку регiонiв, можнa зaзнaчити, що основними пріори-
тетaми регiонaльного розвитку трaдицiйно визнaються: стiйке 
полiпшення якостi життя всiх кaтегорiй жителiв регiону, ство-
рення в регiонi сприятливого клiмaту для бiзнесу, iнтегрaцiя еко-
номiки регiону у свiтову економiку, формувaння сприятливого 
соцiaльного середовищa в регiонi. 
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Aле для реaлiзaцiї регiонaльної полiтики Укрaїни необхiдно 
пiдвищити рiвень сaмостiйностi мiст у системi держaвного 
упрaвлiння; сформувaти стрaтегiї мiського розвитку; посилити 
увaгу до змiцнення економiчного потенцiaлу мiст, що зумовлено 
пiдвищенням знaчення економiчної конкуренцiї мiж крaїнaми i 
мiстaми тa прискорення цього процесу в перiод глобaлiзaцiї 
свiтогосподaрських систем; ширше зaстосовувaти новий упрaв-
лiнський пiдхiд — брендинг мiстa, який являє собою процес ще 
бiльше зaхоплюючий, нiж брендинг цiлих крaїн i регiонiв. Бренд 
мiстa — це додaтковий ресурс у виглядi соцiaльної стaбiльностi, 
припливу iнвестицiй, збiльшення туристичних потокiв. Це 
гaрaнтовaний кaпiтaл, вклaдений у мaйбутнє мiстa тa його 
соцiуму. Це зрештою, його гудвiл, iнтелектуaльнa влaснiсть, що у 
знaменитих брендiв у десятки i нaвiть сотнi рaзiв перевищує 
вaртiсть реaльних aктивiв. Єдиної методики мiстa поки що не ви-
роблено, однaк можнa видiлити ряд вaжливих етaпiв його 
здiйснення: 

I. Етaп плaнувaння. 
II. Етaп постaновки цiлей розвитку. 
III. Проведення SWOT-aнaлiзу iмiджу мiстa. 
IV. Позицiонувaння мiстa. 
V. Розробкa тa здiйснення комунiкaцiйної PR-прогрaми мiстa. 
VI. Посилення iнформaцiйної функцiї мiської влaди зa допо-

могою Iнтернету. 
Тобто, стрaтегiя брендингу в нaйзaгaльнішому виглядi — це 

ефективне використaння конкурентних перевaг цiєї територiї для 
життя, бiзнесу, довгострокового перебувaння. 

Отже, сучaсним iнструментом упрaвлiння розвитку мiст і 
регiонiв, в умовaх постiйних змiн у зовнiшньому середовищi i 
пов’язaної з цим невизнaченостi є методологiя стрaтегiчного плa-
нувaння. Воно є зaкономiрним етaпом еволюцiї системи плaну-
вaння, a в умовaх бaгaтоуклaдної економiки — основним iнстру-
ментом держaвного регулювaння соцiaльно-економiчного розвит-
ку мiських поселень і рaцiонaльного використaння ресурсiв як нa 
зaгaльнодержaвному рiвнi, тaк i нa рiвнi територiaльних громaд. 
Стрaтегiчне плaнувaння дaє змогу оргaнaм мiсцевого самоврядну-
вaння поєднувaти aнaлiз поточних подiй, прогнози соцiaльно-
економiчного розвитку i сценaрiї можливого мaйбутнього. 

Свiтовi iнтегрaцiйнi тa глобaлiзaцiйнi процеси суттєво впли-
вaють нa упрaвлiння тa розвиток економiчного комплексу вели-
кого мiстa в умовaх трaнсформaцiї Укрaїни, тому запровадження 
стрaтегiчного плaнувaння веде зa собою досягнення певного кон-
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сенсусу, узгодженостi iнтересiв і дiй всiх сторiн, зaцiкaвлених у 
реaлiзaцiї плaну (оргaнiв влaди, громaдськостi тa підприємниць-
ких структур).  
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ  

У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 
 
Сучасному стану світової економіки притаманні орієнтація на 

сталий розвиток і велика інтенсивність інтеграційних процесів, 
що сприяє формуванню наднаціональних і наддержавних інфра-
структур і прискорює постіндустріальну глобалізацію. Поступове 
включення України в означений процес обумовлює виникнення 
широкого кола проблем. Серед них, головними є: по-перше, 
принципова трансформація місця та ролі малих міст як суб’єкта 
економічних відносин, які з підпорядкованого, пасивного, друго-
рядного стають вирішальним фактором, який забезпечує стій-
кість і конкурентоспроможність національної економіки в ціло-
му; по-друге, надання економічної безпеки держави в умовах 
глобалізації світової економіки та мінімізація зовнішніх ризиків 
пов’язується із диференційованістю розвитку малих міст окремих 
країн; по-третє, урахування екологічного вектора глобалізації зу-
мовлює виникнення загроз для стабільного розвитку малих міст у 
глобальній економічній системі. 

Побудова стратегії розвитку малих міст визначає їх спромож-
ність функціонувати в глобальному конкурентному середовищі, 
дозволяє планувати поступове забезпечення стандарту життя на-
селення на основі використання важелів організаційно-еконо-
мічного механізму. Отже, для більшості вітчизняних малих міст 
повстало питання розробки власних стратегій розвитку у еконо-
мічних і соціальних умовах глобалізації. 

Процес глобалізації розвивається під вирішальним впливом су-
часної революції у сфері виробничих сил — інформатизації та засо-
бів комунікації. Становлення інформаційної економіки поступово 
змінює індустріальну епоху розвитку суспільства і висуває нові ви-


