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надання громадськості безперешкодного доступу до бюджетної 

інформації та процесів ухвалення управлінських бюджетних 

рішень, інтерактивна візуалізація та максимальне наповнення 

цієї інформації, запровадження бюджетних симуляторів 

(«Budget Simulator»); максимальне залучення громадян до 

бюджетного процесу (зокрема, через запровадження механізмів 

«Citizens Budget» та Бюджетів участі). 

Всі ці інструменти мають стати невід’ємними складовими 

покращення якості прийняття бюджетних рішень у громадах, їх 

виваженості, адекватності та консолідованості зусиль, а також 

відповідності і спрямованості основним потребам громадян та 

зменшення вірогідності вчинення корупційних дій місцевої 

влади. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИБІР СТРАТЕГІЧНОГО 

НАПРЯМУ РОЗВИТКУ МІСТА КРЕМЕНЧУКА 
 

Інформація та знання, отримані та впорядкована в процесі 

проведення досліджень SWOT-аналізу, стали важливим 

ресурсом для подальшого аналізу економічного та соціального 

стану громади м. Кременчука. Проведений зовнішній аналіз     
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оцінка основних загроз і можливостей визначили зовнішнє 

середовище, а внутрішній аналіз    аналіз сильних і слабких 

сторін громади забезпечили визначення основних проблем 

розвитку міста. 

Визначення сильних та слабких сторін відбувалося за 

наступними сферами: природно-ресурсний потенціал; 

економічний потенціал; інфраструктурний розвиток; науково-

технічний потенціал; стан довкілля; трудовий потенціал; 

туристичний потенціал. 

Аналіз можливостей і загроз відбувався за такими сферами: 

зовнішньоекономічна та зовнішньополітична ситуація; 

макроекономічна ситуація; геоекономічне та геополітичне 

положення; демографічна та соціальна ситуація.  

Аналіз показав зменшується частки іноземного капіталу в 

структурі економіки та обсяг експорту товарів і послуг в останні 

десятиліття. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами є 

негативним. 

У сфері малого та середнього бізнесу існує тенденція до 

зменшення кількості фізичних осіб-підприємців, що пов'язано з 

проведенням ліквідаційної процедури в більшості випадків та 

власним рішенням. На збільшення кількості найманих 

працівників впливає зниження ставки єдиного соціального 

внеску, що нараховуються на фонд заробітної плати працівників 

до 22,0%, та, як наслідок, легалізація робочих місць у суб'єктів 

господарювання. Збільшення частки малих і середніх 

підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг) 

зумовлено зростанням обсягів доходу, що спричинено 

зростанням вартості іноземної валюти, як наслідок     зростанням 

вартості реалізованих товарів, робіт, послуг. У соціальній сфері 

спостерігається недосконалий рівень діяльності та матеріально-

технічної бази закладів охорони здоров'я, освіти, спорту та 

культури. В житловій сфері існує недостатній розвиток 

індустріальних методів по роботі з побутовими та виробничими 

відходами; невідповідність вартості комунальних платежів 

якості наданих послуг; відсутність дієвого механізму 

довгострокового кредитування житлового будівництва. 

Незважаючи на це, місто має значний потенціал для 

розвитку. Розташовано місто майже в центрі України та має 
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розвинену інфраструктуру. Підписано Угоду мерів і розроблено 

План дій сталого енергетичного розвитку. В муніципальному 

секторі активно впроваджуються енергоефективні заходи. 

Як місцева громада, що будує сильну спільноту, місто 

Кременчук має великий ресурс формування органів місцевого 

самоврядування, забезпечення участі у розбудові міста всіх 

зацікавлених сторін і спільне бачення владою й громадою його 

майбутнього. Місто прагне до врядування європейського зразка. 

Реалізуючи принципи соціальної злагоди, місто має намір 

покращити соціальний простір, підвищити соціальну 

згуртованість та інтеграцію в нього різних секторів     освіти, 

безпеки, культури, охорони здоров'я. Місто буде прагнути до 

подальшого вдосконалення роботи соціальних інститутів. Це 

сприятиме формуванню соціальної довіри, відчуття рівності 

можливостей для жителів міста та поваги до них як до індивідів. 

Бажана «траєкторія» розвитку, що має привести громаду до 

стратегічного Бачення складається з низки стратегічних 

напрямів розвитку (рис. 1). 
Кременчук     один з найпотужніших індустріальних центрів України з 

розвиненою економічною та соціальною інфраструктурою 
⇩ 

Стратегічні напрямки розвитку 
А. Місто 
розвиненого 
ексопортоорієнтов
аного бізнесу 

B. Місто зі 
сприятливими 
умовами 
інвестування 

C. 
Енергоефектив
не та 
екобезпечне 
місто 

D. Креативний 
життєвий та 
гуманітарний 
простір розвитку 
людини 

Стратегічні цілі 
А.1. Ефективна 
інфраструктура 
бізнесу та 
просування 
експорту 

B.1. Якісні 
інвестиційні 
продукти 

C.1. 
Ефективна 
енергетична 
політика 
міста 

D.1. Ефективне 
врядування     
активна громада 

А.2. Інформаційна 
та ресурсна 
підтримка 
розвитку бізнесу 

B.2. Супровід ін-
вестиційної ді-
яльності, мар-
кетинг території 

C.2. 
Енергоефект
ивна міська 
інфрастру-
ктура 

D.2. Креативний 
освітній і 
культурний простір 

А.3. Розвиток 
туризму 

 C.3. 
Екологічно 
безпечне 
місто 

D.3. Зручна ло-
гістика, комфортний 
відпочинок і 
дозвілля 

Рис.1. Стратегії розвитку міста Кременчука 
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Стратегічні напрями на бажаній «траєкторії» розвитку 

вказують на шляхи досягнення саме цього стратегічного 

бачення. З визначенням напрямів розвитку було продовжено 

процес свідомого вибору конкретних способів, системи цілей і 

результатів розв'язання визначених проблем і реалізації 

можливостей щодо розвитку міста. Кожен зі стратегічних 

напрямів конкретизується у стратегічних і оперативних цілях.  

Для забезпечення належного рівня відповідальності за 

реалізацію Стратегії необхідно створити систему моніторингу її 

реалізації. Така система має включати Орган з моніторингу     

Комітет з управління впровадженням Стратегії та Документ     

Положення про систему моніторингу впровадження Стратегії. 

Отже, на основі проведеного SWOT-аналізу можна зробити 

висновок, що місто має як свої сильні сторони та можливості, 

так і слабкі сторони з загрозами. Стратегія розвитку міста 

повинна вирішувати спільні проблеми і реалізацію спільних 

завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, 

раціональне використання ресурсного потенціалу, створення 

комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної 

безпеки та вдосконалення територіальної організації 

суспільства. Це досягається через спільну реалізацію інтересів 

влади, громади та бізнесу. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРОГРАМ КІЛЬКІСНОГО 

ПОМ’ЯКШЕННЯ КРАЇН G-7 НА РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ В 

УКРАЇНІ (КЕЙС «COVID-19») 
 

2021 рік став роком, коли номінальний ВВП України за 

розрахунками Міністерства економіки України зріс порівняно з 

показником 2020 р. на 3,2% і досяг історичного максимуму та 

очікується на рівні 4 808,5 млрд грн [4]. 

Фактично це пов’язано з трьома групами факторів. По-

перше, можемо констатувати, що підприємницьке середовище 

адаптувалося до нових викликів, пов’язаних з обмеженнями та 

зміною споживацької поведінки внаслідок пандемії 


