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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-
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моги до функціонування малих міст. Орієнтири масового виробни-
цтва замінюються глибоким аналізом нових способів виробництва й 
організації бізнесу та перспектив розвитку локальних ринків.  

У сучасній світовій економіці, яка базується на інформаційних 
технологіях, темпи економічного зростання та рівень добробуту 
населення малих міст залежать усе більшою мірою не стільки від 
наявних виробничих чинників, скільки від інформаційних ресур-
сів і технологій аналітичної діяльності. Аналітична діяльність 
має давню історію та нерозривно пов’язана із процесом інтелек-
туального розвитку людства. Починаючи з античних часів, вини-
кли певні категорії людей, для котрих процес переробляння знань 
став однією з найважливіших складових їхньої професійної дія-
льності, ефективність якої також значною мірою залежить від то-
го, наскільки вдало існуючі в суспільстві засоби комунікації за-
безпечують їхню інформаційну діяльність. 

Розгляд праць вітчизняних і зарубіжних учених показав, що 
серед учених загалом аналітична діяльність розуміється як вчен-
ня про: 

• методологічну основу процесу опрацювання інформації; 
• методологію пізнання, що використовує для одержання но-

вого знання як чітко наукові, так й інтуїтивні методи; 
• сутнісне знання про процеси реального світу; 
• засіб перетворення інтуїтивних подань у логічний, раціона-

льний план мислення; 
• форму наукового знання, застосовувана в процесах управ-

ління, насамперед для вироблення управлінських рішень; 
• сукупність методів,  за допомогою яких можна виявляти 

прихований зміст у текстах і реальних соціально-політичних і 
економічних процесах; 

• ядро науково-дослідної роботи; 
• потужний шар інтелектуальної культури,  використовуваний 

елітою будь-якого суспільства для управління соціумом; 
• стислу назву інформаційно-аналітичної роботи; 
• процес узагальнення й аналізу розрізнених, неповних і часто 

суперечливих даних про обстановку; 
• процес систематизації змісту за допомогою схематизації,  

конструювання та моделювання сутнісних елементів і зв’язків; 
• процес поділу об’єкта на складові частини й наступне син-

тетичне об’єднання їх у певну систему; 
• принцип конструктивного спрощення для виявлення форм 

взаємодії елементів цілого й розкриття внутрішньої структури 
будь-якого об’єкта вивчення тощо. 
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За такого підходу, можна стверджувати, що для побудови 
стратегії розвитку малих міст у глобальній економічній системі 
інформаційно-аналітичну діяльність слід ототожнювати:  

1) з логікою наукового дослідження;  
2) із засобом підготовки діагнозу ситуацій на ринках;  
3) із засобом отримання інформації при виробленні економіч-

ної політики; 
4) із основним джерелом стратегічної інформації. 
Створення ефективних методів аналізу соціально-економічної 

ситуації на рівні місцевого самоврядування у цілому залежить від 
виконання таких умов: 

— формування єдиних баз даних, які б акумулювали всі необ-
хідні дані про господарюючі суб’єкти на підставі порядку, за-
твердженого Кабінетом Міністрів України; 

— розвитку технологій доступу до інформаційних ресурсів, 
що формуються на різних рівнях влади, необмеженому колі осіб 
у мінімально можливий термін; 

— доступність інформаційних ресурсів має бути не тільки за-
конодавчо закріплена, а й реалізована на практиці.  

Формування, створення таких умов дозволять ефективно ви-
користовувати інформаційні ресурси в управлінні соціально-
економічним розвитком певного малого міста чи країни в цілому. 
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АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА У СТРАТЕГІЧНОМУ  
УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ СУБ’ЄКТАМИ 

 
Управління економічними системами в умовах ринкового середо-

вища передбачає чітку визначеність його перспективного розвитку. 
Таке управління передбачає визначеність стратегії діяльності як су-
купності виважених дій у досягненні глобальної мети і адекватну ре-
акцію при формуванні сприятливого середовища і виникненні загроз 
у досягненні успіху. Стратегії якими керуються суб’єкти економіки в 
наш час, у своїй виробничо-фінансовій діяльності, розробляються і 
втілюються у життя за допомогою стратегічного управління. 

Об’єкт стратегічного управління — це потенціал підприємст-
ва, який включає трудові, матеріальні, фінансові, інформаційні 


