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ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются вопросы оценки потенциала города органами 

местного самоуправления при разработке программ социально-экономического 

и культурного развития. Автором разработан алгоритм и матричная модель 

оценки потенциала города на основе таких показателей, как уровень 

бюджетообеспеченности и инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, модель, потенциал, 

система потенциалов города, уровень бюджетообеспеченности города, уровень 

инвестиционной привлекательности города, матричная модель оценки 

потенциала города. 

 

Постановка проблеми. Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста розробляються виконавчими комітетами місцевих 

рад відповідності до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

[13] та «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України» [12]. Розробка програм соціально-економічного 

та культурного розвитку потребує розробки певної моделі оцінки потенціалу 

міста. Існує багато різник методів, проте, на наш погляд, доцільно 

використовувати матричну модель, яка наочно та ілюстративно відображає 

теперішній стан міста та призначена для генерації стратегій подальшого 

розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями дослідження 

потенціалу регіонального розвитку займалися такі російські вчені, як 

Т. В. Сачук [14], О. О. Шамлуєв [16], В. В. Литвинова [7], М. М. Прислонов [11] 

та ін. Серед вітчизняних вчених слід відмітити В. Маслія [8], який досліджує 

основні напрямки статистичного аналізу фінансового потенціалу міста, 

В. В. Туполенко [15], який в своїй праці приділив увагу ролі місцевого 



 

 

самоврядування у формуванні соціального потенціалу малого міста. 

А. І. Денисюк та Ю. В. Середа [2] зосередили свою увагу на питаннях 

туристичного потенціалу промислових районів міста. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Незважаючи на велику кількість досліджень з цієї теми, залишається ще багато 

аспектів, які потребують вивчення. Зокрема, це питання оцінки потенціалу 

міста при розробці програм соціально-економічного та культурного розвитку. 

Мета. Розробити модель використання маркетингових технологій в 

діяльності органів місцевого самоврядування щодо оцінки потенціалу міста. 

Виклад основного матеріалу. Модель – це об’єкт, що заміщує оригінал і 

відбиває найважливіші риси і властивості оригіналу для певної мети 

дослідження за обраної системи гіпотез [5].  

У дослідженнях у сфері публічного управління найчастіше 

використовуються іконічні й символічні моделі, а також їх змішані форми. За 

допомогою моделювання описується структура, відтворюються властивості і 

тенденції розвитку державного управління, що дає змогу правильно оцінити стан 

системи, зробити правильні прогнози й ухвалити більш обґрунтоване управлінське 

рішення. Суть моделювання зводиться до побудови моделі, обґрунтування методу її 

дослідження, дослідження моделі за допомогою обґрунтованого методу і 

перенесення отриманих результатів на реальні об’єкти, які заміняються моделями. 

Тому в процесі використання моделювання принципово важливо враховувати такі 

обставини: по-перше, міру адекватності моделі оригіналу з точки зору якостей 

оригіналу, що досліджуються; по-друге, здатність моделі заміняти об’єкт у процесі 

дослідження; по-третє, можливості поширення отриманих при дослідженні моделі 

результатів на реальний об’єкт. Моделювання використовується разом з іншими 

методами наукового пізнання, що приводить до виникнення таких методів, як 

модельне спостереження, модельний експеримент. Необхідність застосування 

моделювання в державному управлінні зумовлено самою природою цього методу і, 

передусім, тим, що воно заміняє реальний об’єкт. Це принципово важливо для 

об’єктів, які мають великі масштаби й для яких існують обмеження у застосуванні 



 

 

натурних експериментів, оскільки вони стосуються діяльності людей. Метод 

моделювання використовується не тільки для пояснення вже відомих властивостей, 

а й для виявлення нових властивостей, які можуть суттєво вплинути на практику 

управлінської діяльності [3, с. 385]. 

Модель використання маркетингових технологій в діяльності органів 

місцевого самоврядування, як і будь-яка інша модель має включати три основні 

елементи: 

- суб’єкт управління; 

- об’єкт управління; 

- предмет. 

Суб’єктом управління є органи місцевого самоврядування, об’єктом 

управління є муніципальне утворення, тобто місто, село, селище. Предметом в 

моделі управління муніципальним утворенням є його потенціал. 

Під потенціалом взагалі розуміються можливості, здібності, приховані, 

нереалізовані резерви досліджуваного об’єкта, які при зміні навколишніх умов 

можуть перейти з можливості до дійсності. Наявність потенціалу у будь-якого 

об’єкта обов’язково передбачає безліч варіантів використання цього 

потенціалу. Сам по собі потенціал без визначення мети його використання 

існувати не може, оскільки, кажучи про будь-які потенціали, завжди мають на 

увазі те, для чого власне і потрібні резерви і можливості, а саме для досягнення 

деякого кінцевого результату. Потенціал соціально-економічного розвитку 

регіону характеризує можливості його розвитку при використанні всього 

комплексу територіальних ресурсів, особливостей існуючої та перспективної 

структури його господарства, географічного положення в інтересах підвищення 

якості життя населення регіону [16].  

Категорія «потенціал» (від лат. potentia – сила) означає здатність 

здійснювати роботу. У контексті соціально-економічних систем, до яких 

відносяться муніципальні утворення, потенціал визначають як сукупність 

ресурсів. На думку В. В. Ковалева: «Соціально-економічну систему можна 

визначити як сукупність ресурсів з обов’язковою і домінуючою участю 



 

 

людського фактора, об’єднаних для досягнення деякої мети економічного 

характеру, організованих належним чином і таких, що діють як єдине ціле» [8]. 

Введемо поняття «система потенціалів міста», що складається з багатьох 

елементів (рис. 1), серед яких: 

- фінансовий потенціал міста; 

- інвестиційний потенціал міста; 

- інформаційний потенціал; 

- управлінський потенціал; 

- потенціал управлінських структур; 

- маркетинговий потенціал; 

- природно-ресурсний потенціал; 

- економіко-географічний потенціал; 

- демографічний потенціал;  

- туристичний потенціал тощо. 

 

Рис. 1. Структура потенціалу міста 
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Фінансовий потенціал міста – це сукупність активних і пасивних, наявних 

та прихованих джерел фінансування соціально-економічного розвитку міста [8]. 

Інвестиційний потенціал міста – це сукупність інвестиційних ресурсів, 

яка дає можливість досягти бажаного ефекту при їх використанні. Тут слід 

виокремити: можливість суб’єктів господарювання та фізичних осіб 

інвестувати кошти в межах даного територіального утворення (обсяги 

інвестицій в основний капітал, фінансування соціально-економічних потреб 

міста за рахунок благодійних фондів, які створені фізичними особами та 

суб’єктами господарювання територіального підпорядкування); можливість 

залучення вільних коштів інших суб’єктів для реалізації певних цілей 

(розміщення муніципальних облігацій, фінансування за рахунок міжнародних 

організацій або фондів) [8]. 

Інформаційний потенціал міста – це сукупність інформаційних засобів, 

які включають інфоінфраструктуру, тобто [8]: 

- інформаційні і комп’ютерні мережі і системи; 

- систему інформації; 

- сукупність різних видів інформації; 

- інформаційно-аналітичну структуру; 

- інформаційні служби та засоби масової комунікації; 

- електронну інформацію. 

Управлінський потенціал – це навички та здібності місцевих органів влади в 

сфері формування та використання фінансового потенціалу для функціонування 

та розвитку міста [8]. 

Потенціал організаційної структури управління міста – це управлінський 

механізм функціонування міста, який втілює в собі рівень організації 

функціональних елементів системи та характер взаємозв’язків між ними [8].  

Маркетинговий потенціал міста – це максимальна можливість міста щодо 

систематичного і планомірного спрямування всіх його функцій (визначення 

обсягу, попиту, організації виробництва, продажу, післяпродажний сервіс) на 



 

 

задоволення потреб жителів та гостей міста і використання потенціалу ринків 

збуту [8].  

Вважаємо, що маркетинговий потенціал міста повинен найбільш 

детально враховувати фінансові можливості містоутворюючих підприємств, 

оцінювати елементи макро- та мікросередовища, кваліфікацію державних 

службовців (співробітників місцевих органів влади), динаміку та стан розвитку 

ринку, ефективність використання маркетингового інструментарію органами 

місцевої влади тощо [6].  

Природно-ресурсний потенціал міста – це сукупна продуктивність 

природних ресурсів, засобів виробництва і предметів споживання, яка 

виражається в їхній сукупній споживній вартості [10].  

Економіко-географічний потенціал міста характеризує резерви розвитку 

міста шляхом ефективного використання його транспортно-географічного 

положення (визначається пропускною здатністю шляхів сполучення і т. п.; 

близькістю до продовольчих, сировинних та ресурсних баз); кліматичних і 

ландшафтних умов (можливості відпочинку, організації санаторно-курортного 

лікування, різних видів туризму); розміщення нового або розширення 

існуючого виробництва (визначається наявністю вільних площ, ступенем 

розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, умовами екологічного 

характеру і т. п.) [16]. 

Демографічний потенціал характеризує можливості поліпшення якості 

населення міста (визначається загальною чисельністю населення, його статевим 

складом, динамікою росту (зменшення) населення, міграційними процесами і 

т. п.) [16].  

Туристичний потенціал певного міста ґрунтується на його туристичних 

ресурсах, тобто сукупності природних і рукотворних тіл і явищ, а також умов, 

можливостей і засобів, придатних для формування туристичного продукту і 

здійснення відповідних турів, екскурсій, програм [3]. 

Модель дослідження потенціалу міста можна зобразити у вигляді 

наступної схеми (рис. 2). 



 

 

Для створення моделі управління потенціалом міста на наш погляд 

доцільно ввести показники, які дозволять побудувати матрицю оцінки cтану 

міста: 

- рівень бюджетозабезпеченості міста; 

- рівень інвестиційної привабливості міста. 

Згідно зі статтею 94 Бюджетного кодексу:  «Фінансовий норматив 

бюджетної забезпеченості визначається шляхом ділення загального обсягу 

фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на 

кількість населення чи споживачів гарантованих послуг тощо» [1, ст. 94]. 

 

Рис. 2. Модель дослідження потенціалу міста [16] 

 

До фінансових ресурсів, які спрямовуються на реалізацію бюджетних 

програм відносяться бюджетні трансферти. Таким чином, рівень 

бюджетозабезпеченості нами визначено як відношення трансфертів міст до 
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муніципальної статистики Асоціації міст України (табл. 1) [9].  
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Другою характеристикою оцінки міста є рівень інвестиційної 

привабливості міста. Існує безліч різних методик його визначення. В основу 

нашого дослідження покладено карту інвестиційної привабливості міст та 

районів України, яка ілюструє загальний рейтинг інвестиційної привабливості 

регіонів. Дана карта розроблена науковими співробітниками Київського 

економічного інституту. Рейтинг нараховує 667 районів з 669 існуючих, таким 

чином інвестор вперше має можливість порівняти між собою не лише міста-

гіганти та постійних лідерів інвестиційних рейтингів, але й малі міста та райони 

України. Рейтинг складений на основі методу головних компонентів. 

Таблиця 1 

Розрахунок рівня бюджетозабезпеченості міст України за 2011 р. 

Міста Кількість 

наявного 

населення, 

тис. чол. 

Офіційні 

трансферти, 

тис. грн. 

Рівень 

бюджетозабезп

еченості, грн. 

на 1 чол. 

Позиція в 

рейтингу 

бюджетозаб

езпеченості 

Харків  1446,5 1076744,6 744,38 1 

Одеса 1009,1 869451,3 861,61 2 

Дніпропетровсь

к 1007,2 1107239,3 1099,32 7 

Донецьк 978,1 1172317,8 1198,57 10 

Запоріжжя 776,5 798769,5 1028,68 6 

Львів 724,2 648615,2 895,63 3 

Миколаїв 498,7 492117,6 986,80 4 

Луганськ 431,1 555956,2 1289,62 14 

Вінниця 369,5 486539,8 1316,75 15 

Херсон 340,6 428399,6 1257,78 11 

Сімферополь 336,3 395523,1 1176,10 8 

Черкаси 287,0 363631,4 1267,01 13 

Суми 271,0 269558,6 994,68 5 



 

 

Чернівці 253,8 341099,6 1343,97 16 

Рівне 249,1 314505,1 1262,57 12 

Івано-

Франківськ 241,1 288794,4 1197,82 9 

Кіровоград 235,5 364111,2 1546,12 18 

Луцьк 211,8 315060,6 1487,54 17 

(Джерело: складено автором на основі [9]) 

 

Цей метод враховує незалежний вплив чотирьох груп факторів: 

економічна група, інфраструктурна, зовнішньоекономічна та група трудових 

ресурсів.  Дослідження пропонує комплексну оцінку інвестиційної 

привабливості міста чи району, оскільки включає як економічні, так і 

неекономічні фактори. Рейтинг є не лише описом розподілу інвестицій між 

районами України, але може виступати і як засіб прогнозування притоку 

іноземних інвестицій. Встановлено, що пересування в рейтингу на першу 

позицію призводить до збільшення прямих іноземних інвестицій на особу на 

0,5 % у наступному році [4]. 

В таблиці 2 представлено рейтинг інвестиційної привабливості обласних 

центрів України. Обласні центри розташовані в порядку збільшення їх 

рейтингу. З огляду на те, що ми обмежені даними з рівня 

бюджетозабезпеченості тільки 18 міст України, рейтинг інвестиційної 

привабливості зробимо теж на основі 18 міст. 

Таблиця 2 

Рейтинг обласних центрів України за рівнем інвестиційної привабливості 

№ Назва міста Позиція в 

рейтингу 

інвестиційної 

привабливості 

№ Назва міста Позиція в 

рейтингу 

інвестиційної 

привабливості 

1 Київ 1 14 Тернопіль 50 

2 Харків 2 15 Херсон 52 



 

 

3 Одеса 3 16 Вінниця 65 

4 Донецьк 8 17 Житомир 69 

5 Дніпропетровськ 9 18 Рівне 70 

6 Севастополь 10 19 Луцьк 71 

7 Львів 13 20 Чернівці 78 

8 Запоріжжя 14 21 Полтава 80 

9 Ужгород 19 22 Чернігів 83 

10 Миколаїв 36 23 Івано-Франківськ 115 

11 Сімферополь 37 24 Черкаси 122 

12 Луганськ 45 25 Хмельницький 151 

13 Кіровоград 49 26 Суми 193 

(Джерело: складено автором на основі [4]) 

 

Зведені дані для побудови матриці оцінки міст України наведено в 

таблиці 3. 

Таблиця 3 

Вихідні дані для побудови матриці оцінки міст України 

Міста 
Рівень інвестиційної 

привабливості 
Рівень бюджетозабезпеченості 

Харків  1 1 

Одеса 2 2 

Дніпропетровськ 4 7 

Донецьк 3 10 

Запоріжжя 6 6 

Львів 5 3 

Миколаїв 7 4 

Луганськ 9 14 

Вінниця 12 15 

Херсон 11 11 

Сімферополь 8 8 



 

 

Черкаси 17 13 

Суми 18 5 

Чернівці 15 16 

Рівне 13 12 

Івано-Франківськ 16 9 

Кіровоград 10 18 

Луцьк 14 17 

 

Рівень бюджетозабезпеченості міст має 3 рівня: 

- високий (1–6 позиція у рейтингу); 

- середній (7–12 позиція у рейтингу); 

- низький (13–18 позиція у рейтингу). 

Рівень інвестиційної привабливості має також 3 рівня: 

- високий (1–6 позиція у рейтингу); 

- середній (7–12 позиція у рейтингу); 

- низький (13–18 позиція у рейтингу). 



 

 

Таким чином, співставляючи дані показники, ми отримуємо матрицю 

оцінки стану міста, яка має 9 квадрантів (рис. 3). 
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Рис. 3. Матриця оцінки стану міста (авторська розробка) 

 

Відповідно до того, в якому квадранті матриці позиціонується те чи інше 

місто, вибирають для нього стратегію розвитку. Процес оцінки фінансово-

інвестиційного потенціалу міста можна зобразити у вигляді алгоритму (рис. 5).  



 

 

 

Рис. 4. Алгоритм оцінки сучасного стану міста (авторська розробка) 

Збір даних 

Розрахунок рівнів бюджетозабезпеченості (БЗ) та інвестиційної 
привабливості (ІП) 

Визначення позиції міста в рейтингу за рівнем 

бюджетозабезпеченості (БЗ) та інвестиційної привабливості (ІП) 

поле 3 «ВВ» 

поле 6 «СВ» 

поле 9 «НВ» 

поле 2 «ВС» 

поле 5 «СС» 

поле 8 «НС» 

поле 1 «ВН» 

поле 4 «СН» 

поле 7 «НН» 

БЗ ≤ 6 

ІП ≤ 6 

БЗ ≤ 6 

7 ≤ ІП ≤ 12 

БЗ ≤ 6 

ІП ≥13 

7 ≤ БЗ ≤ 12 

ІП ≤ 6 

7 ≤ БЗ ≤12 

7 ≤ ІП ≤ 12 

 7 ≤ БЗ ≤ 12 

ІП ≥13 

БЗ ≥ 13 

ІП ≤ 6 

 БЗ ≥ 13 

7 ≤ ІП≤  12 

БЗ ≥ 13 

ІП ≥13 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Лідируюча позиція 

(збереження) 

Лідируюча позиція 

(утримання) 

Лідируюча позиція 

(утримання) 

Перспективна 

позиція (покращення 

рівня ІП) 

Перспективна 

позиція (покращення 

рівня ІП та БЗ) 

Перспективна 

позиція (покращення 

рівня БЗ) 

Проблемна позиція 

(коригування) 

Проблемна позиція 

(коригування) 

Проблемна позиція 

(перегляд) 

Ні 

Побудова матриці оцінки міст 



 

 

Алгоритм оцінки сучасного стану міста розпочинається зі збору даних, 

необхідних для розрахунків рівня інвестиційної привабливості та рівня 

бюджетозабезпеченості міст. На наступному етапі визначається позиція 

кожного міста в рейтингу за розрахованими показниками. Далі будується 

матриця оцінки міст (рис. 3) та визначається місце кожного міста в матриці. 

Кожне оцінюване місто може зайняти одне з 9 полів. Для кожного поля 

визначається своя позиція та стратегія (рис. 4), після чого алгоритм 

завершується. 

В даному дослідженні нами проведено оцінку міст півдня України, серед 

яких: Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь та Запоріжжя (рис. 5).  
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Рис. 5. Матриця оцінки міст півдня України (авторська розробка) 

Як видно з рисунку 5,  перше місце на півдні України посідає Одеса, яка 

потрапила у поле «ВВ». Далі йде Запоріжжя, яке також потрапило у поле «ВВ», 

проте, з мінімальними граничними показниками для цього поля. Стратегією для 

цих міст є збереження лідируючих позицій. Миколаїв займає поле «СВ», що 

свідчить про високий рівень бюджетозабезпеченості та середній рівень 



 

 

інвестиційної привабливості. Стратегією для розвитку Миколаєва має стати 

утримання лідируючих позицій шляхом розвитку інвестиційного потенціалу 

міста. Сімферополь дещо відстає і потрапляє у поле «СС». І, на останньому 

місці – Херсон, який теж потрапив у поле «СС». Для цих міст характерна 

перспективна позиція зі стратегією покращення рівнів інвестиційної 

привабливості та бюджетозабезпеченості. 

Таким чином, міста півдня України характеризуються високими та 

середніми значеннями показників, при чому міста з більшою кількістю 

населення мають більший потенціал економічного розвитку. 

Висновки. Отже, за допомогою розробленої матричної моделі та 

алгоритму оцінки фінансово-інвестиційного потенціалу міста органи місцевого 

самоврядування можуть проводити оцінку міст з метою виявлення слабких 

місць та покращення їх позицій в загальному рейтингу міст України. Даний 

алгоритм дозволяє проводити оцінку не тільки обласних центрів, а й малих міст 

в межах однієї області. Це дозволить виявити диспропорції в їх розвитку та 

провести відповідні заходи вирівнювання. 

В подальших дослідженнях слід зосередити увагу на розробці конкретних 

заходів в рамках кожної стратегії розвитку міста. 
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