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МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАКТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
Одна з суттєвих проблем, яка виникає в процесі управління розвитком
великого міста, полягає в тому, що на стадії стратегічного планування не
застосовуються інструменти, які дозволяють оцінити наслідки прийнятих
стратегічних рішень, а використання несистематизованих показників
соціально-економічного розвитку великого міста не дає змоги обрати
найкращий стратегічний варіант. На стадії реалізації стратегії соціальноекономічного розвитку великого міста відсутня дієва система моніторингу,
що є необхідною як для оцінки ефективності руху до встановлених цілей, так
і для прийняття своєчасних рішень щодо забезпечення якісних змін і
діагностики їх наслідків.
Наукова актуальність та необхідність практичного вирішення проблем
визначення стратегічних напрямів соціального та економічного розвитку
великого міста обумовили вибір теми, постановку мети та основних задач
дослідження.
Формування якісного середовища проживання населення великого
міста, як фактору забезпечення передумов для подолання наслідків кризи та
відновлення поступальної динаміки розвитку регіональної економіки,
передбачає необхідність посилення соціальної спрямованості стратегій
розвитку великого міста, перегляду стратегічних пріоритетів та принципів
формування й використання його ресурсного потенціалу,

трансформації

механізмів регіонального управління.
Результати моніторингових досліджень показують, що в більшості
регіонів та великих міст країни розроблені та реалізуються основні
стратегічні документи: концепції та програми перспективного комплексного
соціально-економічного

розвитку.
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управління, що визначає його подальшу результативність − аналіз виконання
стратегії, її коригування та вплив ендо- та екзогенних змін регіонального
середовища на її реалізацію. Відсутня уніфікована система показників, що
дозволяють адекватно оцінити рівень соціально-економічного розвитку
великого міста та відповідають за своєю структурою і змістом якісно новим
завданням управління, тому аналітична робота на рівні регіональних
соціально-економічних систем переважно зводиться до оцінки результатів за
окремими напрямами (розвиток промисловості, малого бізнесу, житловокомунального господарства, освіти, охорони здоров'я, культури тощо), тоді
як детальне вивчення досягнутих результатів, комплексна оцінка досягнутого
рівня соціально-економічного розвитку здійснюється не на належному рівні.
Дослідження та узагальнення закордонного досвіду сталого розвитку
великих міст з використанням програмних методів показало, що одним з
найважливіших етапів в процесі стратегічного управління розвитком є оцінка
якості цього процесу, що дозволяє порівняти ефект від реалізації
стратегічного плану зі встановленими на етапі цілепокладання цілями і
завданнями різних ієрархічних рівнів.
Встановлення ключових трансформаційних тенденцій та процесів на
регіональному рівні, визначення ступеня їх впливу на поступальність та
спрямованість соціально-економічного розвитку великого міста дали змогу
констатувати пріоритетність реалізації соціальної функції адміністративнотериторіальної одиниці. Основними стратегічними цілями на сучасному етапі
для великого міста визначено забезпечення компактності територіального
розвитку та підвищення якості життя через підвищення комфортності
середовища життєдіяльності населення.

