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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: : 139 с., 36 рис., 12 табл., 17 джерел.  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА, СЦЕНАРНИЙ АНАЛІЗ 

РОЗВИТКУ МІСТА, МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

МІСТА, SWOT-АНАЛІЗ, ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ, ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ, 

РИЗИКИ, КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ.  

 

Об’єкт дослідження – аналітична частина стратегії розвитку м. Сум, яка 

включає в себе: методологію формування стратегії, соціально-економічний аудит, 

сценарний аналіз, SWOT-аналіз та аналіз конкурентних переваг у розвитку міста. 

Мета роботи – проведення соціально-економічного аудиту розвитку міста, 

аналізу місцевої типології, розробка профілю громади міста, проведення SWOT-

аналізу розвитку міста, визначення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз 

у розвитку міста Суми. 

Метод дослідження – статистичний аналіз під час проведення соціально-

економічного аудиту розвитку міста Суми, експертні оцінки під час проведення 

SWOT-аналізу розвитку міста Суми, визначення сильних та слабких сторін, 

можливостей та загроз у розвитку міста Суми. 

Проведення соціально-економічного аудиту дозволило виділити переваги та 

проблеми розвитку міста. Місто Суми має кращі ніж в середньому по Україні 

демографічні показники. Економічні показники розвитку не дають однозначного 

уявлення про відставання чи відрив міста від середніх показників по Україні. Значною 

перевагою міста є найнижчій рівень корупції та рівень толерантності до корупції 

населення. Визначено переваги міста, його проблеми (виклики) розвитку та ризики, 

які будуть спіткати місто в період до 2017 р. 

Одержані результати можуть бути використані органами місцевого 

самоврядування під час реалізації програм соціально-економічного розвитку м. Сум.  
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Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – збереження 

тенденції в міграційній та демографічній ситуаціях, відсутність форс-мажорних подій 

(військова інтервенція, революція тощо). 

Умови одержання звіту: за договором. Вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, м. 

Суми, Україна, тел. +380542334049.  
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Перелік умовних позначень 

 

ВРП – валовий регіональний продукт. 

ВМП – валовий муніципальний продукт. 

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю. 

ДП – державне підприємство. 

ПАТ – публічне акціонерне товариство. 

ПП – приватне підприємство. 

СМР – Сумська міська рада. 

SMART – визначення індикаторів розвитку територій (міст) при розробці та 

впровадженні стратегій економічного розвитку. 
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ВСТУП 

 

Прогрес і успіх стратегічного планування для міст в країнах ОЕСР довели 

необхідність створення і виконання Стратегії міста в умовах глобальної економіки. 

Коли в умовах постіндустріального суспільства та при впровадженні цифрової 

економіки в країнах, одні міста прискорено ростуть, а інші стрімко зменшуються, стає 

зрозуміло, що міста стали учасниками глобальної конкуренції за інвестиційні 

ресурси, за нові технології та за мешканців. Місто Суми і його мешканці завжди 

відрізнялися інноваційним і підприємницьким мисленням, готовністю конкурувати 

на зовнішніх ринках. Саме тому постала необхідність створити стратегію міста за 

кращими зразками, яка б дозволила впровадити найбільш успішні та довгострокові 

компонентні плани розвитку міста Суми до 2027 року. 

На момент початку роботи над стратегією у місті існував стратегічний план 

економічного розвитку м. Суми, підготовлений Експертним комітетом за сприяння 

проекту «Економічний розвиток міст» за підтримки Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) в 2007 році. Однак зміни в політичному та економічному стані в 

країні, зовнішніх умовах, поява військового конфлікту на сході за участі Російської 

Федерації висувають вимоги до перегляду цілей, плану дій та орієнтирів, зазначених 

в цьому документі. Враховуючи вищезазначені умови, розроблено відповідний 

методологічний план, який найбільше відповідає сучасності та автентичності міста 

Суми. Основним принципом при розробці даної методики було задоволення нинішніх 

потреб без завдання збитків для розвитку майбутніх поколінь з максимальним 

врахуванням побажань мешканців міста. 

Аналітична частина Стратегії розвитку міста Суми до 2027 року включає 

проведення соціально-економічного аудиту розвитку міста Суми, аналізу місцевої 

типології, розробка профілю громади міста Суми, проведення SWOT-аналізу 

розвитку міста Суми, визначення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз 

у розвитку міста Суми. Аналітична частина Стратегії розвитку міста Суми до 2027 

року розроблена Сумським державним університетом разом з фахівцями Сумської 

міської Ради (далі СМР). 
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Нормативно-правовою основою аналітичної частини Стратегії розвитку міста є 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бюджету» (зі змінами). Для аудиту соціально-

економічного становища м. Сум були використані дані, офіційно надані Головним 

управлінням статистики в Сумській області. Під час аудиту було використано низку 

основних стратегічних документів, зокрема Державну стратегію регіонального 

розвитку до 2020 року, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 

06.08.2014 р. № 385 (зі змінами). 

Метою розроблення прогнозу аналітичної частини Стратегії розвитку міста є 

формування орієнтирів економічного та соціального розвитку на 2018–2022 роки для 

їх використання під час підготовки проектів бюджету м. Сум та інших програмних і 

прогнозних документів, що дозволить підвищити спроможність місцевої влади до 

планування соціально-економічного розвитку м. Сум. 

Розроблення аналітичної частини Стратегії розвитку міста стало важливим 

інструментом посилення партнерства між органами місцевого самоврядування та 

вищими навчальними закладами міста з метою об’єднання наукового та практичного 

потенціалів для розробки більш якісних та теоретично-обґрунтованих планових та 

програмних документів соціально-економічного розвитку міста Суми. 
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА СУМИ ДО 2017 РОКУ, 

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Розроблення методології формування стратегії розвитку міста Суми до 2017 

року 

Стратегічне планування в системі місцевого управління представляє собою 

соціо-еколого-економічну діяльність територіальної громади, що спрямована на її 

подальший розвиток у розрізі забезпечення якості життя населення, а також 

прийняття обґрунтованих рішень з урахуванням об’єктивних економічних 

закономірностей. Застосування стратегічного підходу в управлінні на регіональному 

спрямоване на забезпечення підвищення конкурентоспроможності території та 

покращення її інвестиційного клімату. 

Згідно Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України «Про затвердження Методики розроблення, 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій 

розвитку та планів заходів з їх реалізації» від 31.03.2016 №79 [1], який визначає склад 

та зміст методики, строки її розроблення, проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх 

реалізації, аналітична частина є основою для визначення конкурентних переваг, 

викликів та ризиків для регіону представляє собою детальний опис основних 

тенденцій соціально-економічного розвитку регіону та результати моніторингу і 

оцінки результативності виконання завдань діючої регіональної стратегії та повинна 

мати наступні обов’язкові елементи: 

‒ географічне розташування, суміжні території; 

‒ ландшафтні особливості рельєфу, характеристику ґрунтів та гідрологію; 

‒ природно-ресурсний потенціал, кліматичні умови; 

‒ адміністративно-територіальний поділ та формування об'єднаних 

територіальних громад; 

‒ демографічну ситуацію, ринок праці; 
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‒ інфраструктуру (транспортну, екологічну, енергетичну, промислову, зв’язку, 

соціальну); 

‒ планування території регіону чи його окремих частин; 

‒ особливості соціально-економічного розвитку в динаміці за останні п'ять 

років; 

‒ розвиток підприємницького середовища; 

‒ розвиток міст та сільських територій; 

‒ екологічну ситуацію; 

‒ фінансово-бюджетну ситуацію; 

‒ результати проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

діючої регіональної стратегії [1]. 

На нашу думку, зважаючи на сучасний світовий розвиток цифрової економіки, 

наведений в методиці перелік аналітичних даних необхідно доповнити показником 

рівня цифровізації міста/територіальної громади, що безперечно є його 

конкурентною перевагою та підсилюючим фактором покращення інвестиційного 

клімату регіону. 

Згідно зазначеному вище Наказу до експертної групи з відбору технічних 

завдань на проекти регіонального розвитку, що представляє собою групу експертів, 

які мають практичний досвід з питань розроблення та впровадження проектів 

регіонального розвитку, можуть входити представники структурних підрозділів 

міських державних адміністрацій, а також представники асоціацій та інших об’єднань 

органів місцевого самоврядування, агенцій регіонального розвитку, громадських 

об’єднань, наукових установ, інших юридичних осіб та фізичні особи [1]. 

У відповідності до Постанови Кабміну України від 11.11.2015 р. № 932 «Про 

затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів 

з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

зазначених регіональних стратегій і планів заходів» Проект регіональної стратегії має 

визначати: 

‒ тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіону; 
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‒ стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період; 

‒ оперативні цілі, що забезпечать досягнення стратегічних цілей; 

‒ основні завдання, етапи та механізми їх реалізації; 

‒ систему моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональної 

стратегії [2]. 

Постановою також чітко визначені терміни розроблення проекту плану заходів 

на три роки періоду дії регіональної стратегії (перший етап) - не пізніше ніж через 

місяць після затвердження регіональної стратегії, та розроблення проекту плану 

заходів на наступні чотири роки періоду дії регіональної стратегії (другий етап) - не 

пізніше ніж за 15 місяців до завершення першого етапу [2]. 

Проведення моніторингу і оцінки результативності реалізації регіональних 

стратегій та виконання планів заходів здійснюється передбачає:  

1) підготовку щокварталу звіту про результати реалізації проектів 

регіонального розвитку, визначених планом заходів (Додаток А); 

2) підготовку щороку звіту про результати проведення моніторингу виконання 

плану заходів за відповідний період (Додаток Б) та звіту з оцінки результативності 

реалізації регіональної стратегії та плану заходів з її реалізації. 

Вхідною інформацією та основним орієнтиром для розробки аналітичної 

частини Стратегії є запропонований фахівцями Сумської міської ради [3] загальний 

план розробки стратегії розвитку міста Суми до 2027 року (далі Стратегія) та 

визначено основні етапи її реалізації (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 - Ключові етапи загального плану розробки стратегії розвитку міста 

Суми до 2027 року 

Етап 0 Визначити методологію та подальші плани розробки Стратегії, зібрати інформацію 

про стан розвитку громади. 

Етап 1 Соціально-економічний аудит і аналіз місцевої типології. Здійснити соціально-

економічний аналіз для того, щоб оформити у вигляді окремого розділу Стратегії – 

Профіль громади. 

1.1 Опрацювати кілька варіантів сценаріїв розвитку: базовий, оптимістичний та 

песимістичний. 

Етап 2 1. Провести SWOT-аналіз. 

1.1. Визначити порівняні переваги, проблеми розвитку, можливі ризики. 
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1.2. Здійснити порівняння Загроз із Слабкими сторонами. 

1.3. Провести ретельний аналіз взаємозв’язків усіх елементів за допомогою SWOT-

матриці. 

Етап 3 Конкурентні переваги. Аналіз стратегії «сильні сторони – можливості» (стратегії 

«максі-максі») на основі SWOT-матриці дозволяє отримати показники для визначення 

порівняних переваг. 

Етап 4 Система цілей стратегії місцевого розвитку складається з таких елементів:  

1. Стратегічне бачення – довгостроковий горизонт (10–15 років).  

2. Пріоритети місцевого розвитку – довгостроковий горизонт (10–15 років).  

3. Стратегічні цілі – середньостроковий горизонт (3–5 років).  

4. Оперативні цілі – короткостроковий горизонт (1–3 роки).  

Етап 5. Стратегічні напрямки (пріоритети) – це перший крок від аналітичної бази стратегії до 

стратегічних рішень. На основі результатів аналітичного етапу та стратегічного 

бачення розробляються пріоритети, стратегічні цілі та оперативні завдання.  

Етап 6 Сформувати «дерево цілей» стратегії місцевого розвитку. Стратегічне бачення являє 

собою відображення (узагальнення) найбільш загальних та тривалих уявлень про 

майбутнє розвитку території та життя його населення. На основі визначених 

порівняльних переваг, викликів і ризиків, а також стратегічного бачення формуються 

стратегічні, оперативні цілі та завдання стратегії.  

Етап 7 Операційна частина. Компонентні плани. Компонентні плани є центральною 

частиною процесу розробки стратегії, яка поєднує перспективи довгострокові 

(стратегічні) і короткострокові (операційні).  

Три компоненти – економічний розвиток, соціальний розвиток та захист 

навколишнього середовища – є основою територіального розвитку. 

 

Зазначимо, що проект розробки Стратегії побудований відповідно до 

методології складання стратегічних планів розвитку місцевих громад та узгоджений 

з основними засадами теорії стратегічного планування. 

Так, відповідно до методології роботи над стратегією розвитку територіальної 

громади, розробленої Партнерством для розвитку міст (ПРОМІС)/PARTNERSHIP 

FOR LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEMOCRATIC GOVERNENT 

(PLEDDG), стратегічне планування розуміється як системний шлях до управління 

змінами й досягнення консенсусу в усій громаді, а також створення спільного бачення 

майбутнього громади, та творчий процес визначення проблем та погодження 

реалістичних цілей, завдань і стратегій, здійснення яких вирішить ці проблеми.  

Стратегічне планування є також важливим інструментом об‘єднання лідерів 

бізнесу, громади та посадовців місцевої влади для створення публічно-приватних 

партнерств, що має позитивний вплив на місцевий інвестиційний клімат, бізнес-

середовище та конкурентне становище громади, а також на розвиток усіх сфер життя 

громади, пов’язаних з рівнем життя її мешканців [4].  
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Процес стратегічного планування представлений трьома послідовними та 

взаємопов’язаними етапами: аналіз –планування –впровадження, для яких, як 

правило притаманна циклічність з поверненням до першого етапу, враховуючи 

результати проведеного моніторингу та необхідність внесення коригувань за 

результатами повторного аналізу, але на якісно новому рівні. 

Слід зазначити, що у системі стратегічного планування моніторинг та оцінка є 

заключним етапом розробки Стратегії та здійснюються протягом усього періоду його 

впровадження. Інструментом моніторингу є система комплексних показників 

(індикаторів), які повинні відображати як ефективність виконання конкретних 

завдань, так і засвідчувати їхню релевантність стратегічним цілям Стратегії. Система 

моніторингу ефективності виконання Стратегії передбачає багаторівневу ієрархічну 

модель системи індикаторів.  

Відповідно до методології [5] визначення індикаторів рекомендується 

здійснювати на основі критеріїв SMART, яка отримала назву за їх першими літерами:  

1) Specific ‐ конкретні цільові види діяльності/послуг/заходів; 

2) Measurable ‐ вимірні, тобто сформульовані так, щоб можна було 

контролювати й оцінювати хід їх реалізації; 

3) Appropriate ‐ відповідні/належні (розроблені у відповідності до бачення і 

стратегічних цілей, і узгоджені по вертикалі і горизонталі); 

4) Realistic ‐ реалістичні, тобто визначені на основі наявних ресурсів; 

5) Time‐bound ‐ визначені в часі (рис. 1.1). 

Зважаючи на те, що розроблена та затверджена Стратегія має стати «місцевим 

законом» та базою для формування політики використання бюджету місцевою радою 

та розробки інших стратегічних і програмних документів, розробка системи 

індикаторів є однією із головних методологічних проблем в теорії стратегічного 

управління. 

Проведений аналіз існуючих критеріїв та показників щодо визначення 

ефективності реалізації стратегії регіону та окремих програм дозволяє дійти 

висновку, що зазначена теоретична проблема не є достатньо вирішеною на сьогодні 

та потребує подальших досліджень у напрямку удосконалення комплексної системи 
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показників соціо-еколого-економічної ефективності реалізації стратегії розвитку на 

кожному з етапів. 

 

Аналіз Планування
Впровадження 

та моніторинг

Дослідження та 

аналіз 

середовища

Профіль

Соціальні 

дослідження

Прогнози, сценарії 

Місія, Бачення

SWOT- аналіз

Стратегічний вибір

Плани дій (цілі,

завдання)

Проекти та заходи 

Громадське обговорення

Ухвалення міською 

радою

Розробка цільових і 

галузевих програм

Формування 

компонентних планів

Структура управління

Моніторинг та оцінка

Перегляд та коригування

 

Рисунок 1.1 - Етапи розробки проекту Стратегії розвитку міста Суми 

 

Слід зазначити, що для кожного етапу наведеної Стратегії фахівцями Сумської 

міської ради розроблено детальні технічні завдання до проекту розробки Стратегії [3]. 

Послідовність очікуваних кількісних та якісних результати від реалізації проекту 

Стратегії відповідно до його основних етапів представлено в таблиці 1.2. 

Операційна частина розробки стратегії представлена формуванням 

компонентних планів. 

На основі сформованої стратегічної платформи базується практична реалізація 

стратегічних концепцій, які, свою чергу, можуть здійснитися через виконання 

операційного плану, що складається з компонентних планів і плану їх реалізації (з 

проектами та заходами, через які реалізується стратегія). Відповідно, підготовка 

компонентних планів являє собою перший крок на шляху до реалізації стратегії 

регіонального розвитку.  

Таблиця 1.2 – Основні результати проекту розробки Стратегії за етапами її 

реалізації 
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Етапи реалізації 

Стратегії розвитку 

міста Суми до 2027 

року 

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації 

проекту 

Етап 0 Вступ 1. Проведена перша нарада Координаційної ради; 

2. Визначені зацікавлені сторін; 

3. Узгоджені форми і графік роботи; 

4. Сформована Робоча група; 

5. Назначений координатор проекту; 

6. Затвердженні опитувальників для соціологічних досліджень (визначено, які 

дані потрібно буде збирати, джерела цих даних, хто за це відповідатиме); 

7. Проведені тренінги з проблем Стратегічного планування;  

8. Зібрана інформація про стан розвитку громади. 

 

Етап 1 Соціально-

економічний аудит і 

аналіз місцевої 

типології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Сценарій 

розвитку 

Профіль громади – це детально викладений документ, у якому здійснений аналіз 

та оцінка фактичного стану розвитку території у динаміці (аналізуються, як 

правило, п’ять попередніх років).  

У даному документі міститься інформація про:  

- історію території (коротко);  

- географічне розташування, суміжні території; 

- ландшафтні особливості рельєфу, характеристику ґрунтів та гідрологію; 

- природно-ресурсний потенціал, у тому числі кліматичні умови 

 (температурний режим, опади, вологість повітря, вітри, тощо); 

- демографічну ситуацію;  

- особливості соціально-економічного розвитку в динаміці за останні п'ять 

 років; 

- розвиток міста та сільських територій; 

- планування території; 

- рівень життя населення та його ділову активність;  

- інфраструктуру (транспортну, екологічну, енергетичну, промислову, зв’язку, 

соціальну); 

- особливості господарського комплексу території – промисловість, 

 будівельний комплекс, транспорт;  

- розвиток підприємницького середовища; 

- соціальну інфраструктуру міста (розвиток підприємств комунальних послуг, 

система освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та туризму);  

- комунальну власність та приватизацію;  

- ринок землі та земельні відносини;  

- екологічну ситуацію та охорону навколишнього середовища; 

- фінансово-бюджетну ситуацію та інвестиційний клімат;  

- політичну ситуацію;  

- систему управління місцевим розвитком;  

- розвинутість мережі та дієвість громадських організацій, органів 

 самоорганізації населення, рівень співпраці влади з громадськими 

 організаціями, приватними структурами;  

- ступінь відкритості влади, рівень довіри населення до неї; 

 

результати проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації діючої 

регіональної стратегії 

Опрацьовані кілька варіантів сценаріїв розвитку: базовий, оптимістичний та 

песимістичний. 
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Етап 2. SWOT-

аналіз 
 

1. Визначені складові SWOT-аналізу: 

- сильні сторони - наявні внутрішні позитивні фактори або ресурси регіону, які 

можуть бути використані для формування конкурентних переваг; 

- слабкі сторони - наявні внутрішні негативні фактори регіону, які заважають 

його розвитку та можуть бути визначені як протилежності сильним чи як 

відсутність деяких сильних сторін; 

- можливості - позитивні фактори зовнішнього впливу (наявні або найбільш 

ймовірні), які можна використати для розвитку регіону; 

- загрози - негативні фактори зовнішнього впливу (наявні або найбільш 

ймовірні), які перешкоджають розвитку регіону. 

2. Визначені Результати виконання SWOT-аналізу: 

- порівняні переваги, а на яких мають ґрунтуватися майбутні заходи з розвитку 

(можливості, що основані на сильних сторонах території) як результат SWOT-

матриці «Можливості: Сильні сторони» (застосування внутрішніх сильних 

сторін для використання переваг зовнішніх можливостей). 

- проблеми розвитку як врахування питань, які необхідно вирішити (слабкі 

сторони, які можна усунути за допомогою можливостей) як результат SWOT-

матриці «Слабкі сторони: Можливості» (подолання слабких сторін шляхом 

використання переваг зовнішніх можливостей). 

- можливі ризики, котрих слід уникати або вплив яких слід зводити до мінімуму 

шляхом вибору належних стратегічних рішень у результаті SWOT-матриці 

«Загрози, Слабкі сторони: Можливості» (зменшення впливу загроз, котрі 

доповнюють слабкі сторони).  

3. Здійснене порівняння Загроз із Слабкими сторонами. 

4. Проведений ретельний аналіз взаємозв’язків усіх елементів за допомогою 

SWOT-матриці. 

Етап 3 Конкурентні 

переваги 

Визначені конкурентні переваги (природні, загальні, унікальні) із матриці 

сильних сторін і можливостей. 

Етап 4 Бачення Сформована Заява про Бачення та Місії 

Проведений аналіз Бачення і його цінностей 

Узгоджені Цінності Бачення та Місія 

Затверджені Цінності Бачення та Місії  

Проведений аналіз Бачення і його цінностей 

Формування системи цілей стратегії місцевого розвитку з оглядуна часові 

горизонти їх реалізації 
Етап 5 Стратегічні 

напрямки 

(пріоритети) 

На основі результатів аналітичного етапу та стратегічного бачення 

розробляються пріоритети, стратегічні цілі та оперативні завдання 

Етап 6 Дерево цілей. 

Стратегічні, 

конкретні та 

оперативні цілі 

1. Визначені стратегічні цілі; 

2. Визначені конкретні (пріоритетні) цілі; 

3. Сформоване «дерево цілей»; 

4. Конференція, форум або засідання уряду щодо стратегічних і пріоритетних 

цілей. 

Етап 7. Операційна 

частина. 

Компонентні плани 

Формування компонентних планів у розрізі напрямів розвитку територіальної 

громади 

 

Компонентні плани є центральною частиною процесу розробки стратегії, яка 

поєднує перспективи довгострокові (стратегічні) і короткострокові (операційні). Для 
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цього слід знайти шляхи найбільш ефективного використання обмежених ресурсів 

розвитку на основі стратегічних концепцій, сформульовану у стратегічній платформі. 

Три основні компоненти – економічний розвиток, соціальний розвиток та захист 

навколишнього середовища – є основою регіонального розвитку. 

Підготовка плану для кожного компоненту потребує проведення відповідних 

фокус груп за участю членів команди розробників у відповідності до їх знань та 

інтересів. Кожна фокус група повинна включати компетентних та зацікавлених 

представників від державного, приватного та громадського сектору, і також може 

бути посилена лідерами громадської думки і експертами у відповідних сферах. До 

процесу розробки кожного компонента варто залучати також представників групи 

зацікавлених сторін. Для економічного розвитку – представників бізнес сектору, для 

соціального розвитку представників уразливих груп, для плану захисту 

навколишнього середовища – фахівців екологів [5]. 

Основні структурні елементи процесу формування компонентних планів 

представлено на рисунку 1.2. 
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Структура компонентних планів

Компонентне фокусування 

Визначення цілей компонентів

Програмування  (у  т.  ч.  регіональних, 

       

міжрегіональних  проектів  та  проектів  

      транскордонного співробітництва)

Оцінка очікуваних досягнень за         

допомогою індикаторів

Розробка фінансового плану

 

Рисунок 1.2 - Структура компонентних планів 

 

Результатом компонентного фокусування, як правило, є SWOT аналіз і 

визначення конкурентних переваг і перешкод для ключових компонентів - 

регіональна економіка, соціальний розвиток та екологічна ситуація 

Другий етап – програмування – спрямований на розробку конкретних програм, 

які включають проекти і заходи. Цей етап є практичною підготовкою плану реалізації 

стратегії. 

Наступний, третій, етап - оцінка очікуваних досягнень (результати‐

продукти/підсумки, результати наслідки, впливи), використовуючи індикатори 

відповідних рівнів. 
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Завершуючим етапом формування компонентних планів є розробка фінансової 

схеми/структури (планування обсягу витрат та визначення джерел фінансування) для 

реалізації відібраних проектів та заходів, згрупованих у відповідні програми.  

Відповідно до сучасної моделі розвитку міста місцева влада у формуванні 

муніципальної стратегії розвитку повинна будувати свої дії виключно на побажаннях 

громадськості та наявності ресурсів. Такий підхід у стратегічному розвитку міст з 

різного типу інноваціями широко використовується у багатьох містах світу, 

успішність яких підтверджується високими показниками в рейтингах ЕIU Global 

Liveability Rankin, Рейтинг Euromonitor Top 100 City Destinations Ranking.  

Стратегічне планування та подальша реалізація стратегії передбачають, що цей 

процес координуватимуть або до цієї роботи будуть залучені міські органи влади та 

самоврядування. До цього процесу активно залучають бізнес та широкі кола 

громадськості, зокрема наукові та освітні заклади, неурядові організації тощо. Для 

Сумського державного університету та Виконавчого комітету Сумської міської ради, 

як відповідальних за організацію процесу розроблення стратегії важливо створити 

умови, дати змогу якомога більшій кількості людей взяти участь у роботі над 

стратегічним документом, а також забезпечити широку громадськість інформацією, 

яка сприятиме її участі. Наприклад організація та проведення стратегічних сесій 

(описані у 3 розділі). 

Ступінь залучення різних категорій учасників до процесу стратегічного 

планування розвитку міста є відмінним і залежить від рівня їх зацікавленості. 

Розрізняють наступні категорії учасників: основні зацікавлені сторони (або партнери) 

беруть повномасштабну участь у процесі планування, можна розглядати їх як 

ключових учасників, що відповідають за підготування стратегії. До партнерів 

належать ключові підрозділи органів місцевого самоврядування в місті, основні 

представники бізнесу, представники наукових та освітніх інституцій, а також 

громадянського суспільства, такі як екологічні, профспілкові організації тощо. До 

першочергових зацікавлених сторін належать групи й окремі представники громад, 

що мешкають на території міста. Це різноманітніша група, і її представники 

залучалися лише на окремих етапах розроблення та реалізації плану. До 
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першочергових зацікавлених сторін також належать невеликі підприємства, 

організації громадянського суспільства, які опікуються культурними, місцевими й 

певними специфічними питаннями, громадські лідери та громадяни з активною 

громадською позицією. 

Обов’язкові зацікавлені сторони – це більшість мешканців міста, на яких може 

вплинути або, які можуть вплинути на реалізацію стратегії. Вони дуже різні, й багато 

хто з них взагалі не бере участі в процесі планування. Процес їх залучення будувався 

так, щоб надати їм змогу взяти участь залежно від інтересів і наявності вільного часу 

її представників. З метою сформувати інформаційно-аналітичне підґрунтя для 

проведення регулярного моніторингу якості надання послуг з боку адміністративно-

господарських закладів всіх форм власності в місті Суми в контексті розроблення 

Стратегії міста Суми на період до 2027 року проведення регулярного моніторингу 

громадської думки населення міста Суми з метою визначення цінностей, 

переважаючих настроїв, рівня довіри населення до міської влади, переліку та 

ранжування найбільш актуальних проблем тощо в контексті розроблення стратегії 

міста Суми на період до 2027 року, а також системи моніторингу і оцінювання 

результативності її виконання. Сумським державним університетом була розроблено 

опитувальники для соціологічних досліджень (представлена в Додатку В), які 

затверджені на Координаційній раді. 

Максимальне залучення зовнішніх експертів, управлінців міської ради і 

представників громадськості дозволяє запобігти залишенню поза увагою нагальних 

проблем та потреб розвитку міста, дозволяє використати всі джерела інформації про 

стан та бачення його розвитку.  

Наприклад, на рис. 1.3. представлена загальна схема можливого залучення всіх 

зацікавлених організацій, до колективної роботи над стратегією розвитку м. Суми. 

Як показано на рис. 1.3 важливим є залучення національних та міжнародних 

експертів та інвесторів для розробки й впровадженні стратегії розвитку міста Суми. 

Для прикладу громадська організація Хай-Тек офіс підписала Меморандум з 

Виконавчим комітетом Сумської міської радо щодо впровадження цифрової 

економіки. 
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Рисунок 1.3 – Загальна схема можливого залучення організацій, до колективної 

роботи над стратегією розвитку м. Суми. 

 

Розвиток цифрової економіки України полягає у створенні ринкових стимулів, 

мотивацій, попиту та формуванні потреб щодо використання цифрових технологій, 

продуктів та послуг серед українських секторів промисловості, сфер життєдіяльності, 

бізнесу та суспільства для їх ефективності, конкурентоздатності та національного 
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розвитку, зростання обсягів виробництва високотехнологічної продукції та 

благополуччя населення. 

У класичному розумінні поняття “цифрова економіка” означає діяльність, в якій 

основними засобами (факторами) виробництва є цифрові (електронні, віртуальні) 

дані як числові, так і текстові. 

Цифрова економіка базується на інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологіях, стрімкий розвиток та поширення яких вже сьогодні впливають на 

традиційну (фізично-аналогову) економіку, трансформуючи її від такої, що споживає 

ресурси, до економіки, що створює ресурси. Саме дані є ключовим ресурсом цифрової 

економіки, вони генеруються та забезпечують електронно-комунікаційну взаємодію 

завдяки функціонуванню електронно-цифрових пристроїв, засобів та систем. 

Впровадження концепції цифрової економіки у м. Суми стане важливим фактором 

інноваційного розвитку міста. 

Реальні результати щодо поліпшення якості надання адміністративних послуг для 

мешканців м. Суми є від співпраці з міжнародною програмою «U-LEAD з Європою». 

Програма «U-LEAD з Європою» - міжнародна програма, яка фінансується 

Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, 

Польщею та Швецією і реалізується з 2016 до 2020 року. Програма має на меті сприяння 

реформі децентралізації в Україні в цілому та розширення можливостей місцевих громад 

для надання громадянам високоякісних адміністративних послуг через створення та 

підтримку ЦНАП. Очікується, що до кінця 2020 року буде здійснена підтримка діяльності 

600 ЦНАП, які зможуть задовольняти потреби громадян України. 

Для обговорення проблемних питань за напрямками розвитку міста, подальшої 

систематизації і обробки отриманої інформації та даних більш складними і 

трудомісткими статистичними методами на першому етапі доцільне використання 

групових методів експертизи шляхом проведення стратегічних сесій за конкретними 

напрямами. Цей підхід найбільш комплексний і базується на евристичному підході з 

використанням «мозкового штурму» у середовищі достатньо інформованих, 

кваліфікованих і мотивованих на результат співробітників. Тому розроблено 

програму проведення секторальних секцій (див. табл. 1.3). 



 23 

Таблиця 1.3 – Програма проведення секторальних стратегічних сесій 

Назва стратегічної сесії Відповідальний структурний підрозділ 

Освіта та наука Управління освіти і науки 

Транспорт Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг 

Соціальний захист Департамент соціального захисту населення 

Охорона здоров'я Відділ охорони здоров’я 

Архітектура та містобудування Управління архітектури та містобудування 

ЖКГ та благоустрій Департамент інфраструктури міста 

Молодь та спорт Відділ у справах молоді та спорту 

Культура, промоція та туризм Відділ культури та туризму 

Безпека 
Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та 

оборонної роботи 

Екологія, енергозбереження та 

енергоефективність 
Департамент фінансів, економіки та інвестицій 

Економіка, промисловість та 

підприємництво 
Департамент фінансів, економіки та інвестицій 

Цифровізація 
Відділ інформаційних технологій та комп′ютерного 

забезпечення 

 

В рамках планування і реалізації зазначених заходів затверджена типова 

програма і часовий регламент проведення секторальної стратегічної сесії. 

Програма проведення секторальної стратегічної сесії включає такі елементи: 

17:20 - реєстрація учасників 

17:40 - вступне слово міського голови 

18:00 - презентація галузі 

18:20 - запитання-відповіді 

18:30 - поділ на групи, опис проблем за методом RADAR 

19:00 - представлення проблем 

19:20 - кава-пауза 

19:40 - пошук шляхів вирішення обраних проблем 

20:10 - представлення ідей щодо вирішення проблем 

20:25 - підбиття підсумків 

Крім того, з метою підвищення рівня розуміння учасників для кращої 

синхронізації командних зусиль і ефективного виконання запланованих заходів 

доцільне проведення тренінгів з питань стратегічного планування.  
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2. Проведення аналізу місцевої типології, розробка Профілю громади міста та 

соціально-економічного аудиту розвитку міста Суми  

2.1 Історія території 

Суми – це адміністративний, економічний і культурний центр Сумської області, 

створений 10 січня 1939 р. Кількість населення міста складає 264,5 тис. осіб. 

Заселення території, де розташоване місто, відбувалося ще в період неоліту. З 1652 

року сюди почали переселятися українські селяни з Правобережної України, що 

знаходилися в той час під владою Речі Посполитої. Місто заселялося кількома 

хвилями переселенців з-за Дніпра, але засновником Сум вважається полковник 

Герасим Кондратьев, який прибув сюди в 1655 році з групою козаків-переселенців з 

містечка Ставище Білоцерківського полку. Процес активної міграції тривав до 

середини XVIII ст. У 1656—1658 рр. згідно царського розпорядженням у гирлі трьох 

річок: Псла, Сумки і Стрілки, - зводиться поселення і фортеця. Починаючи з XVIII ст. 

Суми перетворюються в значний торгівельний центр. За своїм розмахом сумські 

ярмарки займали перше місце на Слобожанщині. На щорічних ярмарках збиралися 

купці з усієї України, а також з Росії, Західної Європи і Азії. Великим попитом 

користувалися вироби сумських ремісників: гончарів, ковалів, ткачів, ювелірів, 

кожевників [6].  

Згідно перепису 1732 року в Сумах уже проживало 3818 осіб чоловічої статі. На 

початку XIX століття Суми представляли собою місто, яке динамічно розвивалося, 

відбувалося соціальне розшарування міського населення, яке займалося торгівлею, 

промисловістю і ремеслами. У місті були побудовані миловарний, свічковий, 

шкіряний та інші заводи. Центр міста забудовувався купецькими будинками та 

державними установами. Однак великі пожежі 1839-40-х років знищили більшу 

частину міста. У 1845 році був прийнятий новий генплан забудови міста і до 1850 

року Суми розділилися на 5 частин, в місті проживало 10256 жителів [7]. У цей час у 

Сумах з'являються люди, які значно вплинули на подальший розвиток міста і змінили 

його вигляд. Це родина Харитоненків. Її засновник, Герасим Омелянович, власною 

працею увійшов до купців третьої гільдії і досить успішно вів справи. А його син Іван 
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займався цукровою справою: спочатку торгівлею, а згодом виробництвом на 

численних цукрових заводах Сумщини. Серед них і один з найпотужніших в Росії – 

Павловський (тепер зветься КРЗ), який до кінця XIX століття був найбільшим 

заводом в імперії. Також завдяки Івану Харитоненку Суми стали залізничної 

станцією. Його спадкоємець, Павло Іванович, також був не тільки промисловцем, а 

як батько з дідом, займався меценатством та благодійністю.  

Пізніше виникли машинобудівні підприємства – завод сільськогосподарських 

машин (1891), ливарний "Вулкан" (1893), "Сумські машинобудівні майстерні" (1896), 

останнє з яких донедавна було одним із гігантів сучасної промисловості України – 

ПАТ "Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе". На початку ХХ ст. в Сумах за участю 

закордонного капіталу активно починають розвиватися промислові підприємства, 

серед яких машинобудівний завод бельгійського анонімного товариства і один з 

найбільших в царській Росії цукрово-рафінадний завод Харитоненка.  

Нестабільність економіко-соціального становища початку XX століття 

негативно вплинула на розвиток м. Суми. Стабілізація життя розпочалася лише в 

1920-х роках. У 1923-1924 рр. запрацювали металообробні та машинобудівні заводи. 

Пожвавилося культурно-мистецьке життя міста. 

Новий період в історії міста почався з утворення у 1939 р. Сумської області. 

Місто стало обласним центром – центром культурно-мистецького та економічного 

життя регіону. 

Друга половина 1940-х – 1950-ті роки в історії Сум, як і всієї країни, були 

роками відбудови, натомість 1970-ті - перетворення міста на потужний промисловий 

і культурний центр. Місто зростало й оновлювалося. Його архітектурне обличчя 

вирізнялося оригінальністю з-поміж інших обласних центрів України. У тодішньому 

Радянському Союзі добре була відома продукція таких велетнів промислового 

виробництва, як: завод "Центролит" і "Електрон", виробничих об’єднань СМНВО ім. 

Фрунзе, "Хімпром", "Насосенергомаш", "Сумизалізобетон" [8]. 

У роки незалежності в Сумах здійснюється робота по реставрації центральної 

частини міста, з’явилися нові архітектурні об’єкти, серед яких найвизначнішими є 
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стадіон "Ювілейний" та легкоатлетичний манеж, що відповідають світовим 

стандартам. Сьогодні Суми є адміністративним, економічним і культурним центром.  

 

2.2 Географічне розташування, суміжні території 

 Місто Суми – адміністративний центр Сумської області, яка була створена 10 

січня 1939 року. Вона розташована на північному сході України і межує на півночі та 

сході з Курською, Брянською, Белгородською областями Російської Федерації, на 

півдні, південному сході та заході з Полтавською, Харківською, та Чернігівською 

областями України та займає загальну площу 23,8 тис. кв. км., або 3,9 % від території 

України. В її складі 27 міст, 18 районів, 7 міст обласного значення, 8 міст районного 

значення, 20 селищ міського типу, 5 міських об’єднаних територіальних громад, 10 

селищних об’єднаних територіальних громад, 17 сільських об’єднаних 

територіальних громад. Усього 1490 населених пунктів. Населення області становить 

1 млн. 094 тис. чоловік, із них міського – 754 тис. чоловік, сільського – 340 тис. 

чоловік. 

Місто розташоване на берегах річки Псел і її притоків Сумки та Стрілки у 

басейні Дніпра. Територія міста складає понад 100 кв. км., (із заходу на схід – 14,1 км, 

із півночі на південь – 13,4 км.). Поділяється на два адміністративні райони: 

Ковпаківський і Зарічний.  

Відстань від м. Суми до м. Києва: залізницею – 350 км; шосейними дорогами – 

366 км [9]. 

2.3 Ландшафтні особливості рельєфу, характеристика ґрунтів та гідрологія 

 Місто Суми знаходиться у південно-західній частині одного з найдавніших 

утворень земної кори – Східно-Європейської платформи, у південному крилі 

Дніпровсько-Донецької западини. Місто розташовано на сході Сумської області, у 

лісостеповій зоні на рівнинному хвилястому плато останніх південно-західних 

відрогів Середньо-Руської височини, що заходить сюди з меж Курської області Росії. 

Плато перерізане долиною річки Псел та її приток. 



 27 

Висота над рівнем моря 137 метрів. Це одна із найбільш континентальних 

частин України. Але морські повітряні маси здійснюють досить помітний вплив на 

клімат міста. 

Місто Суми знаходиться у межах лісостепової зони. Його околиці є багатими 

на різноманітні корисні копалини, що широко використовуються у народному 

господарстві. Більшість корисних копалин знаходиться у покладах третинного та 

четвертинного періоду кайнозойської ери та у покладах крейдяного періоду 

мезозойської ери. поклади всіх корисних копалин відносяться до категорії нерудних 

і мають переважно осадове походження. Найважливішим серед корисних копалин 

околиць міста є крейда, глина, будівельний пісок. 

Ґрунтоутворюючі породи мають переважно легкий механічний склад і 

представлені піщаними та супіщаними льодовиковими і водно-льодовиковими 

відкладами. Основними типами ґрунтів (>60%) є дерново-підзолисті ґрунти із різним 

ступенем опідзолення, оглеєння та механічним складом. Вони утворились під 

хвойними та мішаними лісами з трав'янистою рослинністю, що сприяло формуванню 

таких ґрунтових горизонтів: гумусо-елювіального (18-25 см), елювіального та 

ілювіального. Вміст гумусу в орному шарі цих ґрунтів досить низький і коливається 

в межах від 0,7-1,0% у піщаних і супіщаних до 1,5-2,0% у суглинкових. Вони 

ущільнені (1,40-1,55г/см3), запасають мало вологи, мають високу водо- і 

повітропроникність, низьку ємність вбирання та містять недостатньо основ та 

пожнивних речовин.  

Місцерозташування і основні геоморфологічні особливості території визначили 

і її гідрологічні умови. Проектовану територію дренує річка Псел з-притоками Сумка 

і Стрілка. Річка Псел є основним транзитним водотоком даної території. Загальна 

довжина її 727 км, площа водозабору 22800 км2, належить до середніх річок. Річка 

Псел бере початок з джерел біля с. Сократов (Росія), на висоті 226 м над рівнем моря. 

Переважна ширина долини (до м. Суми) становить 5-7 км. Долина річки звивиста, 

переважно трапецієдальна. Схили долини асиметричні: правий берег переважно 

високий - 30-40 метрів, лівий -пологий. Глибина по фарватеру 1,3 -2,0 м, на перекатах 

0,5-1,0 м. Швидкість течії від 0,05 м/с до 1,1 м/с. Дно піщане, на плесах – мулисто-
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піщане. Ширина долини в межах міста до 2,5 км, ширина русла до 50 м, довжина річки 

в межах міста - 8,7 км. 

У структурному відношенні місто розташоване у межах Дніпровсько-

донецького артезіанського басейну. Практичне значення для водопостачання міста 

має мергельно-крейдяний горизонт відкладів верхньої крейди, що залягає на глибині 

20 - 50 метрів. 

Поверхневі води представлені річкою Псел та її притоками, а також Косівським 

водосховищем і озером Чеха. Річкова система використовується як водойми II 

категорії для технічного водопостачання промислових підприємств і рекреації. В 

межах міста існує 4 випуски промислових та господарсько-побутових стічних вод для 

ПАТ "Сумихімпром", ДКП "Міськводоканал", ПАТ "Сумський рафінадний завод". 

Усі випуски за межами місць рекреації, тому забруднення річок в межах міста може 

відбуватися тільки за рахунок дощових вод. Водозабезпечення міста здійснюється за 

рахунок комунального водопроводу, до складу якого входять 6 водозаборів 

артезіанської води: Оболонський, Лепехівський, Лучанський, Тополянський, 

Токарівський, Пришибський. Проектна потужність (сумарна) - 143 тис. м3,. фактично 

- 102 тис. м на добу. Всі водозабори мають зони суворого режиму, які озеленені, 

мають необхідний благоустрій і охорону. 

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України територія 

міста знаходиться в межах західного схилу акумулятивно-денудаційної рівнини 

Середньоруської височини і відноситься до середнього ризику інженерно-

геологічних умов освоєння. Природні рівні залягання ґрунтових вод у межах міста 

фіксуються на глибинах 10-15 метрів, в межах прируслових терас і заплав 0-3 м [10]. 

 

2.4 Природно-ресурсний потенціал, у тому числі кліматичні умови 

(температурний режим, опади, вологість повітря, вітри тощо) 

Клімат міста є помірно континентальним, помірно вологим. Зима холодна, 

середня температура найхолоднішого місяця (січня) становить -7,10С. Літо тепле, 

середня температура найтеплішого місяця - липня становить 19,70С. Середня річна 
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температура повітря становить 6,80С. Середня кількість опадів за рік 600 мм із 

значним коливанням по роках від 230 до 885 мм. На теплий період припадає 64% 

річної суми опадів [11]. 

Середня глибина промерзання ґрунту 80 см, у найбільш холодні малосніжні 

роки ґрунт може промерзати до глибини 140 см. 

Переважаючий напрямок вітру: взимку та весною – південно-східний, влітку – 

північно-західний, восени – західний, у цілому за рік – південно-східний. Середня 

швидкість вітру 3-5 м/с [12]. 

Природно-ресурсний потенціал м. Суми та навколишніх територій за 

походженням характеризується переважанням нерудних порід корисних копалин, 

значна частина яких може бути використана для потреб будівельної галузі. Стан 

використання природного потенціалу характеризується, перш за все, показниками 

розвитку таких видів економічної діяльності як добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів, показниками використання водних і земельних ресурсів.  

У м. Суми відбувається зростання виробництва добувної промисловості і 

розроблення кар’єрів (рис. 2.1), що, значною мірою, обумовлено зростанням 

будівельної галузі.  

 

Рисунок 2.1 – Динаміка обсягів діяльності добувної промисловості і розроблення 

кар’єрів у м. Суми за 2008-2017 рр., тис. грн. 

Динаміка показників використання водного потенціалу міста через 

водопостачання, каналізацію та поводження з відходами характеризується 
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зростанням у грошовому вимірі протягом останніх п’яти років . Фактично динаміка 

обсягів виробництва (рис. 2.2) демонструє збільшення споживання, перш за все, 

водних ресурсів міста.  

Стан використання водних ресурсів природного потенціалу характеризують 

показники транспортування питної води. У м. Суми відсоток втрат при 

транспортуванні води питної якості перевищує 20 %. При цьому показники 

зворотнього та повторного водовикористання значно знизилися з 2015 року, що 

свідчить як про загальну ресурсну неефективність використання, перш за все, водних 

природних ресурсів в економіці міста, так і про низький рівень ресурсоощадних 

технологій в галузі водопостачання та каналізації. 

 

Рисунок 2.2 – Динаміка обсягів виробництва виду економічної діяльності - 

водопостачання, каналізація, поводження з відходами у м. Суми за 2008-2017 рр., 

млн. грн. 

Використання земельних сільськогосподарських площ, як складової 

природного потенціалу міста характеризується показниками зібраних площ різних 

сільськогосподарських культур. Статистичні показники демонструють поступове 

зниження площ сільськогосподарських підприємств міста (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Зібрані площі сільськогосподарських культур в м. Суми за 2000-2017 

рр., га  

 

2.5 Демографічна ситуація 

За статистичними даними станом на 1 січня 2018 р. на території, 

підпорядкованій Сумській міськраді, чисельність наявного населення складала 267,3 

тис. осіб. Упродовж 2000-2018 рр. спостерігається поступове зменшення наявного 

населення в м. Суми, що відображено на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динаміка чисельності наявного населення в м. Суми за 2000-2018 рр., 

тис. осіб 

Аналізуючи причини скорочення слід детально розглянути особливості 

природного приросту. Так, залишається суттєвим перевищення кількості померлих 

над кількістю народжених, що зберігається у співвідношенні 100/70.  

Структура причин смерті населення м. Суми поєднує у собі елементи 

традиційної і сучасної структур патології, в якій високий рівень смертності від хвороб 

системи кровообігу і новоутворень межує з не менш значущою смертністю від 

нещасних випадків, отруєнь, травм, інфекційних хвороб, захворювань органів 

дихання та органів травлення. Це свідчить про низький рівень медичної грамотності 

населення, нехтування періодичними профілактичними оглядами, а також складною 

екологічною ситуацією в місті. Серед позитивних тенденцій відмічається скорочення 

дитячої смертності. 

Окрім природного руху населення одним із важливих чинників, які 

зумовлюють зміну чисельності наявного населення у м. Суми та впливають на його 

перерозподіл по регіонах та населених пунктах, є міграція. Сальдо міграції населення 

протягом останніх років змінювалось як в сторону збільшення так і в сторону 

зменшення, причому останнім часом спостерігалось збільшення прибуття населення 

за рахунок внутрішньо регіональної міграції. Станом на 2017 рік на території, 

підпорядкованій Сумській міськраді, проживало міських жителів – 98,9%, сільських 

– 1,1%. Такий розподіл характерний і для всіх попередніх років. За період з 2005 р. по 

2016 р. тренд загальної чисельності наявного міського та сільського населення має 

тенденцію до зменшення. За названий період відбулося зменшення чисельності 

наявного населення в міській місцевості на 5,16% та зменшення чисельності наявного 

населення в сільській місцевості на 3,7%. Статево-вікову структуру населення 

наведено в таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 – Статево-вікова структура населення на території, 

підпорядкованій Сумській міськраді станом на 2018 рік 

Вік (років) Міські поселення та сільська місцевість 
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обидві статі чоловіки жінки 

Все населення в т.ч. у 

віці, років: 

266550 120314 146236 

 0-4 13284 6892 6392 

 5-9 14105 7147 6958 

 10-14  11779 6070 5709 

 15-19 11741 5957 5784 

 20-24 15575 7865 7710 

 25-29 17001 8361 8640 

 30-34 24131 11490 12641 

 35-39 23017 11115 11902 

 40-44 19806 9412 10394 

 45-49 18072 8098 9974 

 50-54 19420 8450 10970 

 55-59 21657 8956 12701 

 60-64 18611 7341 11270 

 65-69 16503 6228 10275 

 70 і старше 21848 6932 14916 

 

 

2.6 Особливості соціально-економічного розвитку в динаміці за останні п’ять 

років 

Соціально-економічний стан міста формується у складних умовах, однак 

останнім часом спостерігається відновлення у показниках промислового 

виробництва, обсягу експорту товарів, виконання будівельних робіт, зростання 

середньої заробітної плати. Разом з цим продовжується зростання обсягів 

заборгованості з виплати заробітної плати, оплати спожитих житлово-комунальних 

послуг та енергоносіїв, негативною також є динаміка чисельності населення. Обсяг 

капітальних інвестицій в м. Суми за період з 2012 по 2017 рр. зріс на 83,4% (табл. 2.2).  
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Таблиця 2.2 – Капітальні інвестиції в м. Суми за 2012-2017 рр. 

Рік Капітальні інвестиції, млн. грн. 

2012 1531,3 

2013 1339,2 

2014 1097,2 

2015 1521,2 

2016 2191,7 

2017 2808,4 

Основним індикатором розвитку економіки будь-якого міста є валовий 

муніципальний продукт (ВМП), за допомогою рівня можна визначити рейтингове 

місце територіального утворення серед інших населених пунктів. На практиці частіше 

використовують показник ВМП на душу населення. 

Таблиця 2.3 – Оцінки ВМП м. Суми і його частка в ВРП Сумської області 

Рік Оцінка ВМП, млн. грн. Питома вага ВМП у ВРП, % 

2012 13450,25 53,95% 

2013 13121,85 49,03% 

2014 11295,25 37,16% 

2015 16624,18 39,99% 

2016 16712,35 36,11% 

  темп приросту ВВП, 

коеф. 

 ВМП, 

млн. грн. 
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Рисунок 2.5 –Динаміка ВМП м. Суми та щорічні темпи його приросту за 2000-2016 

рр.  

Важливою складовою економіки міста є нарахована та виплачена заробітна 

плата, яка є одним з основних джерел наповнення міського бюджету. З 2014 року 

спостерігається зростаюча заборгованість із виплати заробітної плати до рівня 108,2 

млн. грн. станом на 01.01.2018 р. (рис. 2.6). 

При цьому середній розмір номінальної заробітної плати у гривневому 

еквіваленті у середньому на одного штатного працівника зростає та становить 6522 

грн. станом на 2017 рік. Натомість, середня номінальна заробітна плата у доларовому 

еквіваленті не досягає свого рівня 2013 року.  

Спостерігається скорочення трудового потенціалу в м. Суми за рахунок 

демографічної ситуації, що вплинуло на кількісні показники зайнятих в економіці 

(рис. 2.7) 

 

 

Рисунок 2.6 – Заборгованість із виплати заробітної плати станом на початок року у 

м. Суми за 2000-2018 рр., млн. грн. 
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Рисунок 2.7 – Динаміка загальної середньооблікової кількості штатних працівників 

та зайнятих на підприємствах м. Суми за 2000-2017 рр., осіб 

 

За період з 2000 по 2017 роки середньооблікова кількість штатних працівників 

по м. Суми скоротилась майже на 34 тис. осіб, а кількість зайнятих працівників на 

підприємствах міста зменшилася майже у 2 рази.  

Динаміка основних індикаторів соціально-економічного розвитку м. Суми 

представлена у табл. 2.4 

Таблиця 2.4 – Основні показники економічного та соціального розвитку м. 

Суми за 2012-2017 рр. 

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Графік 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг), млн. дол. США 

 

1,25 

 

1,17 

 

0,81 

 

0,67 

 

0,68 

 

0,75 

 
БУДІВНИЦТВО, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн. дол. 

США 

 

49,7 

 

51,5 

 

36,9 

 

26,0 

 

29,1 

 

36,0 
 

Введення в експлуатацію житла загальною 

площею, тис. м2 

 

111,0 

 

79,6 

 

81,4 

 

95,2 

 

66,2 

 

66,8 
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Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. дол. 

США 

 

267,3 

 

269,9 

 

305,6 

 

164,9 

 

113,8 

 

103,3 

 
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів), 

млн. дол США 

 

82,0 

 

86,7 

 

57,8 

 

36,0 

 

44,5 

 

54,9 

 
ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ 

Чисельність наявного населення Сумської 

міської ради, тис. осіб 272,5 272,1 271,8 271,6 270,6 268,5 

 
Середньомісячна номінальна заробітна плата, 

дол. США 

 

356 

 

386 

 

272 

 

178 

 

178 

 

245 

 
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Графік 

Середньооблікова кількість штатних 

працівників, тис. осіб 
98,2 94,9 90,0 84,0 83,7 79,9 

 

Питома вага середньооблікової чисельності 

штатних працівників у загальній чисельності 

наявного населення, % 
36,0 34,9 33,1 30,9 30,9 29,8 

 
Обсяг роздрібного товарообігу підприємств 

юридичних осіб (в тому числі закладів 

ресторанного господарства), млн. дол. США 403,0 415,8 321,9 199,6 197,5 202,0 
 

Обсяги реалізованих послуг, млн. дол. США 

181,1 203,3 168,4 111,6 101,9 137,0 

 
 

2.7 Розвиток міста та сільських територій 

Виходячи з аналізу соціально-економічних показників розвитку міста за 

підсумками І півріччя 2017 року оновлено рейтинг інвестиційної привабливості міста 

Суми на рівні invA та довгостроковий кредитний рейтинг м. Суми за Національною 

рейтинговою шкалою на рівні uaА з прогнозом «стабільний», висока 

кредитоспроможність порівняно з іншими українськими позичальниками. 

У січні-грудні 2017 року підприємства міста Суми реалізували промислової 

продукції на суму 19,8 млрд. грн. (50,6% від загальнообласного обсягу реалізації), що 

на 14,0% більше порівняно з 2016 роком. У розрахунку на одну особу населення у 

січні–грудні 2017 року реалізовано промислової продукції на 73,5 тис. грн., що більше 
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ніж у 2 рази від загальнообласного показника та на 14,7% більше показника 2016 

року. 

У структурі реалізації майже дві третини (63,0%) склала продукція переробної 

промисловості. Підприємствам з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря належало 35,7% реалізованої продукції, решта реалізації 

припала на продукцію добувної промисловості і розроблення кар’єрів та послуги з 

водопостачання, каналізації, поводження з відходами. 

Поточна демографічна, економічна та соціальна ситуація у місті свідчить про 

наявність проблем, вирішення яких є необхідною умовою для подальшого економіко-

соціального та культурного розвитку. Населення на території, підпорядкованій 

Сумській міськраді, поділяється на міських та сільських жителів. Відповідно 

адміністрування міських та сільських територій має відбуватися з урахуванням 

особливостей та актуальних потреб громад для нівелювання негативних факторів, що 

стримують соціальний та економічний розвиток територій, у тому числі спричиняють 

поступове зменшення сільського населення внаслідок високої смертності, яка 

перевищує народжуваність, що зумовлюється погіршенням медичного 

обслуговування і несприятливою екологічною ситуацією (рис. 2.8), а також у 

результаті міграції населення ближче до обласного центру (внутрішньої міграції), про 

що свідчить збільшення саме міського населення Сумської міської ради.  

 

Рисунок 2.8 – Основні демографічні показники в сільській місцевості м. Суми за 

2005-2016 рр. 

Пріоритетами розвитку міста має стати поліпшення соціальної та виробничої 

інфраструктури, створення інвестиційно привабливого та інноваційного іміджу 
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регіону – реалізація заходів, результатом яких буде збільшення надходжень до 

місцевого бюджету та зростання реальних доходів населення.  

2.8 Планування території  

Місто адміністративно поділене на два міські райони: Ковпаківський і 

Зарічний. Мережа магістральних автомобільних доріг зв`язує Суми з Харковом, 

Києвом, Черніговом, Полтавою та усіма районними центрами Сумської області. 

Територія міста є рівнинною поверхнею з порівняно невеликими коливаннями 

висот в центральній частині міста. Місто можна поділити на три планувальні 

утворення. Центральна частина – історична частина міста, територія з півночі 

обмежена річкою Сумкою, зі сходу річкою Псел. В центральній частині можна 

виділити два райони, що поділені річкою Стрілкою: Північна частина – територія, що 

обмежена з півдня річкою Сумкою, зі сходу річкою Псел; Східна частина міста – 

територія східніше річки Псел, включаючи південний промисловий район. 

Центральна частина включає в себе територію історичного центру, яка зберігає 

прямокутну мережу кварталів, що важко піддається реконструкції з огляду на 

капітальність житлової та громадської забудови та її історичну і культурну цінність. 

В історичному плані центральна частина міста поділяється на райони різні за 

характером забудови та використання територій. Громадська та житлова забудова 

історичного центру представлена будівлями XVIII та XIX століть та забудовою 

пізнішого періоду – багатоповерховою, з локальними ділянками зелених насаджень 

загального користування. Тут розміщені культові споруди – пам`ятки архітектури та 

містобудування загальнодержавного, обласного та місцевого значення, зосереджені 

основні установи адміністративного та культурно-побутового призначення. 

Забудова району вулиць Іллінська, Засумської, Степана Бандери, Роменської та 

інших представлена як багатоповерховими і малоповерховими, так і садибними 

будинками з присадибними ділянками. 

В південній частині центрального району розміщені навчальні заклади – 

Сумський національний аграрний університет (СНАУ) і Кадетський корпус ім. І.Г. 

Харитоненка.  
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В заплавній частині річки Псел знаходиться центральна рекреаційна зона: 

міський парк ім. Кожедуба з критим стадіоном, спортивними спорудами та іншими 

закладами обслуговування. 

Промислові, комунальні підприємства розміщені нерівномірно майже по всій 

території центральної частини міста. 

Північна частина забудована як багатоповерховими так і садибними будинками 

з присадибними ділянками різного розміру - від 0,04 га до 0,10 га. 

Питома вага територій, зайнятих промисловістю досить значна (24,5%). Це 

пояснюється тенденцією розвитку міста в минулому, за часів СРСР, як промислового 

регіонального центру з великими промисловими підприємствами союзного значення. 

Землі, що зайняті транспортною інфраструктурою, складають 8%, а в загальній 

структурі міста всього 4,8%. Землі природоохоронного, рекреаційного призначення 

складають в адміністративних межах близько 800-850 га, що в перерахунку на 1 

мешканця становить 28 м2. Крім того, північно-східніше вул. Курської та залізничної 

магістралі Київ-Харків сформувався потужний промисловий вузол площею біля 700 

га, а також декілька підприємств розташовані вздовж вул. Леваневського, вул. Юрія 

Вєтрова і Білопільського шосе. 

Основним недоліком планування забудови міста є відсутність єдиного бачення 

щодо чіткого функціонального зонування території міста, організації вулично-

дорожньої мережі, а також організації системи обслуговування населення. 

 

2.9 Рівень життя населення та його ділова активність 

Одним із основних інструментів визначення рівня життя є доходи населення. 

Вони визначають рівень та якість життя громадян, тим самим сприяючи формуванню 

відповідного трудового потенціалу, зростанню рівнів продуктивності та ефективності 

праці на суб’єктах господарювання, підвищенню платоспроможності споживачів та 

розвитку економіки. 

Відповідно до результатів четвертого всеукраїнського муніципального 

опитування, жителі міста Суми в основному негативно оцінили економічне 
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становище своєї сім’ї за останній рік (43% респондентів відповіли на питання «Як 

змінилося за останні 12 місяців економічне становище Вашої сім’ї?» як «Дещо 

погіршилося», 38% – «Набагато погіршилося»). Причому більшість опитаних 

громадян відповідно до цього дослідження не очікують на покращення даної ситуації 

[13]. 

Аналізуючи сучасний стан розподілу грошових доходів населення у м. Суми за 

2000-2017 рр. доцільно виділити наступні тенденції: 

‒ зростання заборгованості із виплати заробітної плати по суб’єктам 

господарювання міста щорічно в середньому на 25,6%; 

‒ зростання рівня номінальної заробітної плати у гривневому еквіваленті, 

натомість її вираження в доларовому еквіваленті не досягнуло докризового рівня в 

386 дол. США в 2013 році. 

Незважаючи на статистичні дані щодо зростання основного джерела доходів у 

вигляді заробітної плати, відповідно до опитування [13], більшість респондентів 

відповіли, що в Сумах можливості отримувати достатньо грошей за свою роботу є 

обмеженими. 

На рисунку 2.9 наведено порівняння динаміки зміни середньомісячної 

номінальної заробітної плати у м. Суми у гривневому та доларовому еквівалентах. 
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Рисунок 2.9 – Динаміка зміни середньомісячної номінальної заробітної плати у м. 

Суми у гривневому та доларовому еквівалентах за 2000-2017 рр. 

 

Як видно з наведеного вище графіка, попри зростання середньомісячної 

номінальної заробітної плати в національній валюті за аналізований період в м. Суми 

в доларовому еквіваленті, починаючи з 2013 року, її розмір суттєво зменшився. Це 

пов’язано з рядом причин, серед яких: загострення політичної напруженості в країні, 

значне погіршення економічної ситуації, зміна валютної політики країни, що 

вплинуло на «обвальну» девальвацію гривні. Така ситуація негативно впливає на 

рівень життя населення міста, посилюючи тенденцію до міграційних рухів, особливо 

в напрямку розвинених країн Єврозони. 

Динаміку зміни середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати 

одного штатного працівника в м. Суми у співвідношенні з індексом споживчих цін за 

2000-2017 роки показано на рисунку 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Динаміка зміни середньомісячної номінальної і реальної заробітної 

плати у м. Суми та індексу цін у Сумській області за 2000-2017 рр. 
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Дані графіка свідчать про тенденцію зростання середньомісячної номінальної 

заробітної плати з 247 грн. у 2000 році до 6522 грн. у 2017 році. Середній темп 

зростання номінальної заробітної плати становив 121,2%. За схожою тенденцією 

спостерігалася зміна реальної заробітної плати, яка відображає купівельну 

спроможність працівника, її середній темп зростання складав 120,66%. 

Стосовно індексу споживчих цін у Сумській області, то за досліджуваний 

період він зазнавав незначних змін (середній темп зростання складав 100,49%), окрім 

2015 року, коли він досяг свого пікового значення у 145,5%. Це було пов’язано з 

рядом причин, серед яких виділимо загострення ситуації на валютному ринку та 

девальвація національної валюти, зростання тарифів для населення тощо. Така зміна 

ІСЦ відобразилася на зменшенні розміру реальної заробітної плати у 2014-2015 роках 

на 13,7%.  

Не менш важливим поняттям при аналізі грошових доходів населення є наявний 

дохід у розрахунку на одну особу. Дана категорія є дещо ширшою за попередні і 

охоплює не лише заробітну плату, а й додаткові доходи від власності чи 

підприємницької діяльності та соціальні трансферти чи допомоги (передусім, пенсії, 

стипендії, компенсації, відшкодування тощо). Динаміку зміни даного показника за 

2002-2017 роки для м. Суми розглянуто на рисунку 2.11.  

Згідно графіка показник наявного доходу у розрахунку на одну особу поступово 

зростав у період з 2002 по 2017 роки, тенденції його розвитку повторюють ситуацію 

зі зміною середньомісячної заробітної плати, наведеної на рисунку 2.10. Середній 

темп росту аналізованого показника складав 120,1%. Проте незважаючи на описану 

вище тенденцію щодо зростання наявного доходу у розрахунку на одну особу, 

відповідно до соціологічного опитування [13] жителів м. Суми фінансове становище 

більшості сімей є незадовільним (35% респондентів відповіли, що їм вистачає на 

харчування, а для покупки одягу, взуття потрібно назбирати чи позичити; 32% – для 

таких покупок як хороший костюм, мобільний телефон, пилосос потрібно назбирати 

чи позичити). Така ситуації свідчить про значне розшарування суспільства в місті.  
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Рисунок 2.11 – Динаміка зміни наявного доходу у розрахунку на одну особу у м. 

Суми за 2002-2017 рр., % 

Відповідно до статистичних даних, в Сумському регіоні коефіцієнт 

диференціації загальних доходів населення за останні роки показує, що мінімальні 

доходи 10% найбільш забезпеченого населення перевищували максимальні доходи 

10% найменш забезпеченого населення у 2,5 рази. Даний показник відповідає 

середньому значенню по Україні. 

Таким чином, основними проблемами в сфері грошових доходів населення в м. 

Суми є наступні: погіршення рівня економічного становища громадян, що 

спричинене знеціненням реального рівня заробітної плати відповідно до інфляційних 

коливань; низький рівень середньорічної заробітної плати населення порівняно з 

іншими містами України та особливо у валютному вираженні порівняно з 

міжнародним рівнем; існування значної заборгованості із виплати заробітної плати, 

що пов’язана зі збитковістю діяльності основних промислових підприємств міста, що 

також впливає на рівень життя населення та економіко-соціальне розшарування 

суспільства. Ці та інші проблеми характеризують сучасний стан щодо розподілу 

грошових доходів населення в місті Суми і спричиняють негативні ефекти на інші 

сфери діяльності. 
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2.10 Інфраструктура (транспортна, екологічна, енергетична, промислова, 

соціальна, зв’язок) 

Транспортна інфраструктура. Об’єктами транспортної інфраструктури міста 

є залізничний вокзал, автовокзал і аеропорт. Міжміське сполучення здійснюється 

залізницею, автобусами і маршрутними таксі. Громадський транспорт Сум 

представлений маршрутками, тролейбусами, автобусами і таксі. На даний момент 

аеропорт «Суми» майже не працює, за винятком приватних авіарейсів. Будівлі 

аеропорту знаходяться у занедбаному стані.  

Залізничну станцію було відкрито в Сумах у 1877 році. Наразі крім головного 

вокзалу в Сумах, з якого здійснюються міжміські пасажирські перевезення, є станції 

Баси і станція Товарна.  

На даний момент у Сумах діють 45 маршрутів громадського транспорту (без 

урахування електричного), які обслуговуються автобусами комунального 

підприємства СМР «Електроавтотранс», а також маршрутними таксі та автобусами 

приватних перевізників.  

Тролейбусний рух у Сумах було розпочато 25 серпня 1967 року. Станом на 2018 

рік тролейбусна мережа міста налічує 18 маршрутів. Експлуатуюча мережу сумських 

тролейбусів організація – КП СМР «Електроавтотранс».  

Екологічна інфраструктура міста складається з комплексу споруд, 

підприємств, установ, мереж і технологічних систем, що забезпечують умови 

збереження середовища життя людини, включно з елементами традиційних 

виробничої і соціальної інфраструктури. Зокрема, екологічну інфраструктуру м. Суми 

складають: 1) державні та місцеві заклади та установи, у тому числі: Державна 

екологічна інспекція у Сумській області, Сумське обласне управління водних 

ресурсів, Сумський обласний центр з гідрометеорології, Державна установа 

«Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров‘я України», 

Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України» Сумська філія ДУ 

«Держгрунтохорона», 2) навчальні заклади, що здійснюють освітню та науково-

дослідну діяльність відповідного спрямування, зокрема, Сумський державний 

університет, Сумський національний аграрний університет, Сумський державний 
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педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка; 3) державні та комунальні підприємства, 

серед них: Державне підприємство «Сумський регіональний науково-виробничий 

центр стандартизації, метрології та сертифікації», ДП «Сумське лісове 

господарство»; КП «Міськводоканал» СМР, КП "Зелене будівництво" СМР та інші; 

4) підприємства інших форм власності, що здійснюють природоохоронну чи очисну 

діяльність; 5) окремі об’єкти соціальної інфраструктури (міські парки, зони 

відпочинку, зелені зони тощо). 

Енергетична інфраструктура. Теплозабезпечення об’єктів інфраструктури та 

житла міста Суми сформоване історично та наразі розвивається за традиційними 

напрямками, а також з впровадженням новітніх тенденцій поєднання централізованих 

систем теплозабезпечення та систем індивідуального опалення. 

Основними постачальниками теплової енергії для потреб опалення об’єктів 

міста є: 

‒ ТОВ «Сумитеплоенерго», яке експлуатує Сумську ТЕЦ, встановленої 

потужності 469 Гкал/год (545 МВт), та 20 відокремлених котелень, загальною 

встановленою потужністю 142,4Гкал/год (165,4 МВт), дві з яких також забезпечують 

технологічною водяною парою медичні заклади міста; 

‒ Дирекція «КППВ» ПАТ «Сумське НВО» яка експлуатує котельню 

встановленої потужності 464 Гкал/год (539,6 МВт); 

‒ ТОВ «Сумська паляниця», котельня, встановленої потужності 2,14 Гкал/год 

(2,5 МВт), якого забезпечує тепловою енергією об’єкти власного підприємства та 

підключеного до неї житла; 

‒ Сумський національний аграрний університет (СНАУ), що має на своєму 

балансі та експлуатує котельню встановленої потужності 19,5 Гкал/год (22,68 МВт), 

та забезпечує теплопостачання власних об’єктів, житлових багатоквартирних 

будинків та об’єктів міської інфраструктури; 

‒ КП «Міськводоканал», котельня, встановленої потужності 0,9 Гкал/год (1,04 

МВт), якого виробляє теплову енергію для технологічних потреб підприємства та 

теплозабезпечення житлових будинків, приєднаних до неї;  
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‒ Державна установа «Сумська виправна колонія (№116)», яка своєю 

котельнею встановленої потужності 4,0 Гкал/год (4,6 МВт) опалює будівлі Установи 

та одночасно забезпечує тепловою енергією будівлі житлового фонду міста;  

‒ Полтавська КЕЧ, яка котельнею встановленої потужності 7,256 Гкал/год 

(8,439 МВт) забезпечує тепловою енергією для потреб опалення об’єкти військової 

частини та комунального навчального закладу «Сумський кадетський корпус ім. 

Харитоненка». 

Розподіл за встановленою потужністю основних складових системи 

теплопостачання м. Суми представлено на рисунку 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Розподіл за встановленою потужністю основних складових 

системи теплопостачання м. Суми 

 

Відповідно до класифікації за потужністю джерел теплової енергії у ДБН В.2.5-

39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. 

Теплові мережі»: 

‒ 2 котельні і ТЕЦ відноситься до систем централізованого теплопостачання 

(від 20 МВт),  

‒ 7 котелень відноситься до систем помірно-централізованого теплопостачання 

(від 3 до 20 МВт),  
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‒ 5 котелень відносяться до систем децентралізованого теплопостачання (від 1 

до 3 МВт)  

‒  7 котелень відносяться до систем автономного теплопостачання (до 1 МВт).  

Розподіл за загальною встановленою потужністю котелень наведений на 

рисунку 2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – Розподіл котелень за загальною встановленою потужністю м. 

Суми 

 

Наразі здебільшого багатоквартирні будинки багатоповерхової забудови міста 

проектуються та зводяться з облаштуванням систем квартирного індивідуального 

опалення, дахових котелень, що у короткотерміновому майбутньому матиме 

негативні наслідки щодо подальшого розвитку міської централізованої системи 

теплопостачання та деякі екологічні проблеми житлових масивів. 

Теплозабезпечення об’єктів приватної житлової забудови міста здійснюється, в 

основному, індивідуальними теплогенераційними засобами з використанням 

індивідуальних котельних агрегатів, які використовують як паливо природний газ, 

тверде паливо (в основному, деревину).  

Централізовані системи теплопостачання спроектовані, як залежні 

централізовані, з використанням центральних теплових пунктів (ЦТП), 
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індивідуальних теплових пунктів (ІТП), з застосуванням теплового графіку подачі 

теплоносія 95–70ºС та 110–70ºС. У котельнях встановлені та експлуатуються 

переважно котли старих типів з експлуатаційним ККД – від 82% до 90%.  

Теплові мережі закриті, 2-х трубні та 4-х трубні підземного, наземного 

канального та безканального прокладання. Зважаючи на реальні терміни експлуатації 

мереж, фактичний технічний стан, їх теплоізолюючі властивості у багатьох випадках 

не відповідають чинним нормативам.  

Втрати теплової енергії при її транспортуванні тепловими мережами, які 

декларують підприємства–надавачі послуг з теплопостачання варіюють від 3% до 

30% і залежать від стану теплоізоляції трубопроводів, їх діаметрів, способу 

прокладання мереж, об’ємів фактичних витоків теплоносія з мереж та інших 

факторів. Однак, чіткого уявлення про поелементні об’єми тепловтрат, а тим паче 

підтвердженого чинними та достовірними розрахунками, які базуються на 

затверджених у нормативному порядку результатах досліджень та вимірів 

підприємства-надавачі послуг з теплопостачання не мають. Будівлі закладів 

бюджетної сфери міста практично повністю забезпечені засобами інструментального 

обліку спожитої теплової енергії, однак наразі проблематичним є оснащення таких 

будівель системами та пристроями автоматичного регулювання теплового потоку на 

вході в будівлі. Це призводить до перевитрат теплової енергії у осінньо-весняні 

періоди року. Аналогічна ситуація відстежується і в житлових будинках 

багатоповерхової забудови. 

Теплове навантаження системи централізованого теплозабезпечення м. Суми 

визначається головним чином комунально-побутовими потребами міста. 

Сучасний стан промисловості та житлового будівництва (нове житло будується 

переважно з індивідуальними джерелами опалення) у короткостроковій перспективі 

не дозволяють розраховувати на зростання теплових навантажень систем 

централізованого опалення, що зумовило б необхідність введення нових 

теплогенераційних потужностей.  

Електропостачання. Джерелом забезпечення міста електроенергією є 

підстанції ПС «Суми», ПС «Суми-Північна», що знаходиться на балансі 
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«Магістральних електричних мереж», та ПС «Сумська ТЕЦ», що знаходиться на 

балансі ТОВ «Сумиобленерго». Забезпеченість електричною енергією джерел 

централізованого теплопостачання є достатньою.  

Водопостачання. Водопостачання міста здійснюється Сумським комунальним 

підприємством «Міськводоканал» Сумської міської ради із підземних джерел, що 

розташовані на шести водозаборах. Загальна добова потужність водопроводу складає 

88,39 тис. м3 на добу. Фактична подача води в місто складає 51-55 тис. м3 на добу. Для 

забезпечення водопостачання в місті Суми знаходиться в експлуатації 528,7 км 

водопровідних мереж діаметром від 50 мм до 800 мм. 

Водовідведення здійснюється каналізаційними мережами загальною довжиною 

331,1 км. Працюють 20 каналізаційних насосних станції. 

Газопостачання. Наразі забезпечення міста природним газом здійснюється від 

мереж ТОВ «Сумигаз збут». В місті задіяна триступенева система газопостачання. 

Газ надається споживачам через газорегулюючі пункти (ГРП). 

Промислова інфраструктура. На території міста Суми працюють понад 400 

підприємств промисловості, якими забезпечується обсяг реалізації промислової 

продукції (товарів, послуг) понад 19,0 млрд. гривень. Місто володіє розвинутою 

виробничою інфраструктурою (у тому числі транспортною), пов’язаною, зокрема, з 

такими видами діяльності: виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; 

машинобудування; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 

харчова промисловість; будівництво.  

Соціальна інфраструктура є комплексом галузей, які безпосередньо пов'язані 

зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення 

нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, 

житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, 

побутове обслуговування. У м. Суми функціонують:  

‒ ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 4 

‒ ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 4 

‒ школи – 43 

‒ дитячі садочки – 43 
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‒ медичні заклади – 17 

‒ амбулаторія – 7 

‒ будинки культури – 2 

‒ бібліотеки – 30 

‒ музей – 3 

‒ музична школа – 4 

‒ засоби масової інформації: друковані ЗМІ – 5, телекомпанії – 3.  

Окрім того, м. Суми має розвинуту мережу громадського харчування, об’єкти 

сфери розваг та зони відпочинку.  

Телекомунікації та зв’язок. У сфері надання телекомунікаційних послуг 

(аналогове, цифрове, HD-телебачення, Інтернет) у м. Суми працює 5 провайдерів 

телекомунікацій: ПКП ТРК «ІнтерТелеКом», ТОВ «ТРК «Майбуття», ТОВ «Воля-

Кабель», ТОВ «SITV», компанія «Тріолан». Також доступ до Інтернет-послуг в місті 

забезпечується ТЦ «Радіосистеми», ТОВ «SITV». 

Послуги електрозв’язку в м. Суми надають Сумська філія ПАТ «Укртелеком», 

ПП «Череда», ТОВ «Велтон.Телеком», ТОВ «Технічний центр Радіосистеми», ТОВ 

«Сумські телекомсистеми». Послуги поштового зв’язку надаються Сумською 

дирекцією Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». 

 

2.11 Особливості господарського комплексу території – промисловість, 

будівельний комплекс, транспорт 

Майже дві третини загального обсягу промислової продукції м. Суми припадає 

на переробну промисловість, основними видами якої є виробництво хімічних речовин 

і хімічної продукції (14%) та машинобудування (16%). Третину займає постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Частка міста у загальному 

обсязі реалізованої продукції області становить понад 50,2%. Провідними 

підприємствами м. Суми є: 
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‒ ПАТ «Сумихімпром» (виробництво фосфорних мінеральних добрив, 

коагулянтів, добавок до цементу, кислот, двоокису титану, пігментів та інших видів 

хімічної продукції); 

‒ АТ «Сумський завод «НАСОСЕНЕРГОМАШ» (розробка та виробництво 

насосного устаткування, силових агрегатів і складних гідравлічних систем для 

галузей промисловості, енергетики, металургії та інше); 

‒ Дочірнє підприємство «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» 

(виробництво обважнених бурильних та ведучих труб для проведення бурильних 

робіт); 

‒ Філія «Сумський молочний завод ДП «Аромат» (переробка молока, 

виробництво масла, сиру та молочної продукції); 

‒ ТОВ «Будівельна виробничо-комерційна компанія «Федорченко» 

(будівництво житлових багатоповерхових будинків, виробництво будівельних 

матеріалів); 

‒ ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» 

(виробництво машин та устаткування спеціального призначення); 

‒ ТОВ «ГуалаКложерс Україна» (виробництво пакувань з легких металів); 

‒ ТОВ «Гуалапак Україна» (виробництво пакувань для дитячого харчування та 

інших харчових продуктів); 

‒ АТ «Технологія» (виробництво закупорювальних і пакувальних матеріалів); 

‒ ТОВ Керамейя (виробництво клінкерної керамічної цегли, керамічної 

бруківки, поризованих блоків); 

‒ ТОВ «KusumPharm» (виробництво нестерильних лікарських засобів у 

твердих дозованих та рідких нестерильних лікарських формах для перорального 

застосування). 

Необхідно констатувати, що за результатами опитувань показник розвитку 

промисловості в м. Суми за результатами щорічного опитування «Рейтинг обласних 

міст України» інформаційно-аналітичного агентства «RatingPro» погіршився [14]. 
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У галузі будівництва у 2017 році підприємствами обласного центру виконано 

будівельних робіт на суму 744,1 млн. гривень, тобто на 28,6% більше 2016 року. 

Зростання обсягів інвестицій в основний капітал будівельної галузі не забезпечило 

досягнення якісних характеристик діяльності в м. Суми. Так, у 2016 р. містом було 

прийнято в експлуатацію житла на 30,46 % менше ніж у 2015 р. У 2017 році в місті 

було прийнято в експлуатацію 66,8 тис. м2 житла, що на 0,9% більше показника 2016 

року. Динаміку прийняття в експлуатацію житла в м. Суми у порівнянні з Сумською 

областю наведено на рисунку 2.14.  

 

 

Рисунок 2.14– Динаміка прийняття в експлуатацію житла в м. Суми та Сумській 

області за 2005–2016 рр., тис. м² загальної площі 

 

Коливання тенденції введення в експлуатацію житла в Сумській області та м. 

Суми зокрема обумовлений зростанням вартості будівельних робіт, зниженням 

фінансової спроможності жителів регіону щодо будівництва та ускладнення 

процедури введення в експлуатацію індивідуального житла. Наявні статистичні дані 

свідчать, що по Сумській області, так само як і по м. Суми спостерігається негативна 

динаміка частки введеного в експлуатацію житла, збудованого фізичними особами 

(рис. 2.15). 
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Рисунок 2.15 – Динаміка частки житла збудованого фізичними особами та введеного 

в експлуатацію в м. Суми та Сумській області за 2005–2016 рр., % 

Важливим показником є стан забезпеченості населення житлом в м. Суми (рис. 

2.16), з огляду на той факт, що в 2016 р. по Україні спостерігалась негативна тенденція 

(1,7 млн. домогосподарств мали на одну особу менше 7,5 м2 житлової площі) та 

виходячи з чинних санітарних норм жилої площі у розмірі 21 м2 загальної площі 

житла на 1 особу, можна відзначити її виконання в Сумській області та м. Суми. 

Масова забудова м. Суми та розширення напрямів фінансування державних програм 

підтримки житлового будівництва потягом 2010-2016 рр. забезпечили досягнення 

позитивної динаміки. Так, у 2016 році на 1 мешканця м. Суми припадало в середньому 

23,6 м² площі житла. 

 

Рисунок 2.16– Динаміка забезпеченості населення житлом в Сумській області 

та м. Суми за 2005-2016 рр., м2 площі житла на 1 особу 
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Загалом у галузі будівництва у 2017 році підприємствами міста виконано 

будівельних робіт на суму 956,8 млн. гривень, тобто на 28,6% більше, ніж у 2016 році. 

Будівельними підприємствами міста виконано 77,8% загальнообласного обсягу робіт. 

Переважну частку (75,1% загального обсягу) будівельних робіт виконано на 

будівництві житлових та нежитлових будівель. Решта робіт – будівництво 

інженерних споруд. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення 

склали 60,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальні і поточні 

ремонти – 32,3% та 7,0% відповідно. 

Транспорт – проміжний вид економічної діяльності, який пов’язаний з іншими 

видами. Основними показниками характеристики транспорту є перевезення вантажів 

та пасажирів. У 2017 році усіма видами транспорту перевезено 33,5 млн. пас. та 

виконано пасажирооборот в обсязі 163,6 млн. пас. км. У 2017 році підприємствами 

транспорту перевезено 1971,3 тис. т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 

282,5 млн. ткм. За останні три роки можна прослідкувати тенденцію до зниження 

обсягів перевезення вантажів у м. Суми. При цьому за даний період майже не 

змінились обсяги перевезення пасажирів. Дані показники свідчать про відносну 

стабільність розвитку транспорту в м. Суми. 

 

2.12 Розвиток підприємницького середовища 

За статистичними даними у Сумах на 10 тис. осіб наявного населення припадає 

близько ста середніх та малих підприємств, переважна більшість з який належать до 

категорії мікропідприємств. За даними Державної податкової інспекції у м. Сумах ГУ 

ДФС у Сумській області, станом на 01.07.2016 року зареєстровано 31720 платників 

податків, на аналогічну дату у 2015 році зазначений показник складав 24228 

платників. Станом на 09.09.2016 року кількість новозареєстрованих суб’єктів 

господарської діяльності в Сумах становила 1659, у тому числі 482 юридичні особи 

та 1177 фізичних осіб-підприємців. 

Попри складне політичне та соціально-економічне становище у країні в цілому, 

у тому числі в м. Суми, останніми роками спостерігалася позитивна тенденція 
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реєстрації суб'єктів господарювання, збільшувався обсяг сплаченого єдиного податку 

до бюджету суб’єктами малого та середнього підприємництва: 

За видами економічної діяльності станом на 01.07.2016 найбільша кількість 

суб’єктів малого та середнього підприємництва працювала у сфері торгівлі, ремонту 

автомобілів та побутової техніки – 40,6%, надання комунальних та індивідуальних 

послуг, у сфері культури та спорту – 19,3%, в промисловості та будівництві – 13,0 %. 

Розподіл кількості малих та середніх підприємств за видами економічної діяльності 

відзначається поступовим збільшенням частки сфери торгівлі та послуг.  

Основними причинами, що перешкоджають розвитку малого і середнього 

підприємництва у м. Суми, є: 

- нестача внутрішніх фінансових ресурсів, складність доступу до зовнішніх 

джерел фінансування та залучення інвестицій;  

- відсутність належної фінансової підтримки суб’єктів підприємницької 

діяльності як з боку держави, так і органів місцевого самоврядування; 

- нестабільність податкового законодавства у сфері розвитку малого і 

середнього підприємництва, що не дає можливості суб'єктам підприємництва 

планувати свою діяльність на тривалий період; 

- низький рівень активності суб'єктів малого і середнього підприємництва щодо 

захисту власних інтересів; 

- недостатній рівень інформаційного, консультативного та методичного 

забезпечення підприємницької діяльності. 

 

2.13 Соціальна інфраструктура міста (розвиток підприємств комунальних 

послуг, система освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та туризму) 

Розвиток підприємств комунальних послуг. У 2017 році, як і у попередні 

роки, збережено пріоритетність фінансування з міського бюджету галузі «Житлово-

комунальне господарство», видатки на яку склали - 368,3 млн. грн., що на 138,4 млн. 

грн. або в 1,6 рази більше, ніж у 2016 році, у тому числі видатки загального фонду – 

140,7 млн. грн., спеціального – 227,6 млн. грн. Структуру витрат на житлово-

комунальне господарство м. Суми у 2017 р наведено на рисунку 2.17. 



 57 

З метою поліпшення матеріально-технічної бази на поповнення статутних 

капіталів комунальних підприємств з міського бюджету було виділено 101,2 млн. 

грн., розподіл коштів по комунальних підприємствах показано на рисунку 2.18. 

 

Рисунок 2.17 – Структура витрат на житлово-комунальне господарство м. Суми у 

2017 р. 
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Рисунок 2.18 – Розподіл коштів міського бюджету виділених для поліпшення 

матеріально-технічної бази на поповнення статутних капіталів комунальних 

підприємств 

 

Комунальними підприємствами, засновником яких є Сумська міська рада, 

постійно надаються послуги із забезпечення життєдіяльності громади міста. 

Результати їх фінансово-господарської діяльності характеризуються такими 

основними показниками: 

‒ загальний обсяг реалізації товарів, робіт і послуг - 424,8 млн. грн., що на 

37,5% більше, ніж за 2016 рік. Найбільшими за обсягами реалізації товарів, робіт і 

послуг є КП «Міськводоканал», КП «Шляхрембуд», КП «Електроавтотранс», 

комунальне оптово–роздрібне підприємство «Дрібнооптовий» тощо; 

‒ діяльність комунальних підприємств в цілому є збитковою (збитки 

очікуються в сумі 13,1 млн. грн. в основному за рахунок КП «Міськводоканал» (-7,5 

млн. грн.), КП «Електроавтотранс» (-4,7 млн. грн.), КП «Сумижилкомсервіс» (-1,5 

млн.грн.); деякі комунальні підприємства очікують отримати прибуток, зокрема: КП 

«Шляхрембуд», ДП «Паркінг», КП «Зеленбуд», КОРП «Дрібнооптовий». 

‒ кількість працюючих станом на 01 січня 2018 року – майже 2,0 тис. осіб, що 

на 5,2% більше, ніж у 2016 році; 

‒ середньомісячна заробітна плата – 5085 гривень, що на 33,6% більше, ніж у 

2016 році. 

Комунальними підприємствами перераховано до міського бюджету податку на 

прибуток підприємств – 390,9 тис. грн. та 52,2 тис. грн. частини чистого прибутку 

(доходу), що вилучається до бюджету. 

 

Система освіти у м. Суми. Освіта має велике значення для розвитку міста. 

Саме у цій галузі формується робоча сила для решти галузей економіки. Станом на 

2017 рік у м. Суми було 4 вищих навчальних заклади III-IV рівнів акредитації, 4 

навчальні заклади I-II рівнів акредитації, 44 загальноосвітніх навчальних заклади та 

7479 місць у дошкільних навчальних закладах.  
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Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах у 2017 році знизилась на 186 

осіб порівняно з 2015 роком. Натомість, кількість учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах за останні роки зросла з 25751 до 27429 осіб (або на 6,5%). Кількість 

студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації кожного року 

скорочується. Так з 2015 по 2017 роки вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації 

втратили 203 студенти. Кількість студентів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів 

акредитації також має тенденцію до спаду – за останні 3 роки кількість студентів 

зменшилась на 1550 осіб (рис. 2.19). Дані тенденції пояснюються несприятливою 

демографічною ситуацією в області та наданням студентами переваги навчанню у 

інших містах та країнах.  

 

 

Рисунок 2.19 – Кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах м. Суми за 

2015-2017 рр., осіб 

 

Тенденцію до спаду має фінансовий результат галузі. За останні 3 роки 

відбулося зменшення фінансового результату на 26,5% (рис. 2.20). Але позитивне 

значення фінансового результату свідчить про ефективність діяльності установ та 

організацій в галузі. 
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Рисунок 2.20 – Фінансовий результат освітніх закладів у м. Суми за 2015-2017 рр., 

тис. грн. 

Останнім часом кожного року зростає обсяг інвестицій в основний капітал 

галузі (рис. 2.21). За досліджуваний період обсяг інвестицій зріс на 11913,3 тис. грн. 

Даний показник свідчить про розвиток галузі, збільшення її масштабу та покращення 

надання освітніх послуг. 

 

 

Рисунок 2.21 – Інвестиції в основний капітал освітньої галузі у м. Суми за 2015-2017 

рр., тис. грн. 

Спорт та туризм. Варто зазначити, що відсутня чітка тенденція динаміки 

кількості приїжджих осіб до міста Суми. Найбільше значення було отримано у 2016 

році (29182 особи). Проте вже в 2017 році спостерігалося скорочення даного 

показника до 24686 осіб (рис. 2.22). Це пояснюється недостатньою туристичною 

привабливістю міста та загальним економічним станом населення країни. 
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Рисунок 2.22 – Динаміка заселення до готелів у м. Суми за 2015-2017 рр., осіб 

При цьому за досліджуваний період спостерігається скорочення кількості 

об’єктів ресторанного господарства зі 158 од. у 2015 році до 151 од. у 2017 році. Це 

пояснюється як скороченням вільних коштів у населення, так і унеможливленням 

менш привабливих об’єктів конкурувати з популярними серед мешканців міста 

закладами. Особливо це стосується об’єктів, розташованих у спальних районах.  

Для професійного спорту та роботи численних спортивних секцій та гуртків з 

різних видів спорту місто має сучасні тренувальні та спортивні споруди, що можуть 

бути використані для проведення міжнародних змагань на високому організаційному 

рівні:  

‒ Універсальний легкоатлетичний манеж Сумського державного університету: 

‒ 6 бігових доріжок по колу з радіусами згідно з вимогами ІААF; 

‒ 8 доріжок по 60 метрів; 

‒ 3 доріжки по 120 метрів у зоні для розминки, де також є тренажери та снаряди, 

необхідні для підготовки. Для бігових видів легкої атлетики є повний комплект 

допоміжного обладнання. 

‒ Стадіон „Ювілейний”, що відповідає вимогам УЄФА. 

‒ База олімпійського резерву „Динамо” з лижних гонок та біатлону.  

‒ Футбольний центр «Барса», що включає: 

‒ чотири футбольні поля; 

‒ трибуни (на 1000 і 150 місць); 

‒ спортзал; 

‒ адміністративне приміщення; 

‒ музей; 

‒ кафе, парк. 

‒ Кінно-спортивна база. 

‒ Водно-гребна база Сумського державного університету. 
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Охорона здоров'я у м. Суми. Система охорони здоров’я міста представлена 

комунальними та приватними медичними закладами. До переліку комунальних 

медичних закладів, зокрема, належать: 

‒ КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1» 

‒ КУ «Сумська міська клінічна лікарня №4» 

‒ КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» 

‒ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» 

‒ КУ «Міська стоматологічна поліклініка» 

‒ КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня ім. Святої Зінаїди» 

‒ КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» 

‒ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Також у місті працюють 11 закладів охорони здоров’я обласного 

підпорядкування: 

‒ Сумська обласна клінічна лікарня; 

‒ Обласна консультативна поліклініка; 

‒ Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня ім. Красовицького; 

‒ Обласний територіальний центр екстренної медичної допомоги та медицини 

катастроф; 

‒ Сумський обласний клінічний госпіталь для інвалідів вітчизняної війни; 

‒ Сумський обласний центр акушерства, гінекології і репродуктології; 

‒ Сумський обласний консультативно-діагностичний центр; 

‒ Сумський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу; 

‒ Сумський обласний шкірно-венерологічний диспансер; 

‒ Сумський обласний наркологічний диспансер; 

‒ Сумський обласний клінічний онкологічний центр. 

В останні роки збільшується сума видатків з загального та спеціального фонду 

місцевих бюджетів на охорону здоров’я та надання соціальної допомоги. Так, у 2017 



 63 

році сума видатків склала 1013497,2 тис. грн (рис. 2.23). Таке зростання підкреслює 

необхідність і важливість даної галузі.  

 

Рисунок 2.23 – Видатки загального та спеціального фонду місцевих бюджетів на 

охорону здоров’я та надання соціальної допомоги у м. Суми за 2015-2017 рр., тис. 

грн. 

 

Культура. Місто Суми є значним культурним осередком Слобожанщини і 

країни в цілому – в місті працюють театри та кінотеатри, музеї, культурно-освітні 

заклади, бібліотеки тощо. Зокрема, театри і музичні заклади: Сумський обласний 

театр драми та музичної комедії імені М. С. Щепкіна; Сумський театр для дітей та 

юнацтва; Сумська обласна філармонія. Міські кінотеатри: кінотеатр «Дружба» - 

головний і найбільший у місті (на 800 місць), значний культурний осередок, що 

ніколи не припиняв свою роботу від введення в експлуатацію 1972 року; кінотеатр 

«Космос» (170 посадкових місць); кінотеатр «Планета Кіно» - сучасний п'ятизальний 

кінокомплекс (на 600 глядачів). Найвідоміші сумські музеї та експозиції: Сумський 

краєзнавчий музей; Обласний краєзнавчий музей; Обласний художній музей ім. Н. 

Онацького; Муніципальна галерея та інші. У місті функціонує ряд бібліотек: Обласна 

науково-універсальна бібліотека; Обласна бібліотека для юнацтва; Обласна дитяча 

бібліотека ім. М. Островського; Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка; 

Наукова бібліотека Сумського державного університету та інші.  

 

2.14 Комунальна власність та приватизація 

Склад комунальної власності територіальної громади м. Суми сформувався в 

результаті процесів розмежування державної власності, обласної комунальної 

власності, передачі майна інших форм власності, нового будівництва і господарської 



 64 

діяльності комунальних підприємств та організацій. До комунальної власності станом 

на 26.09.2018 року належить 1203 об’єкти нерухомого майна. У структурі 

комунальної власності, у тому числі, перебуває 14 комунальних підприємств (табл. 

2.5), 83 комунальні установи та заклади Сумської міської ради, 10 управлінь, 5 

департаментів та 19 відділів Сумської міської ради, 2 цілісні майнові комплекси 

підприємств.  

Залишкова вартість об’єктів комунальної власності на 1 жовтня 2017 року 

складала: 

‒ комунальних підприємств – 278 млн 584 тис. грн; 

‒ комунальних установ та закладів Сумської міської ради – 163 млн 484 тис. 

грн; 

‒ управлінь, департаментів та відділів Сумської міської ради – 1517 млн 903 

тис. грн; 

‒ цілісних майнових комплексів підприємств – 57 млн 583 тис. грн. 

Доходи від приватизації комунального майна у 2016 році склали 2355,3 тис. 

грн., що значно менше порівняно з 2017 року, у якому було отримано 3091,5 тис. грн. 

2018 року доходи від приватизації об’єктів комунальної власності становлять 2525,9 

тис. грн.  

 

Таблиця 2.5 – Перелік комунальних підприємств СМР станом на 01.10.2017 

року 

№ 

п/п 
Назва 

Первісна 

вартість, грн 
Знос, грн 

Залишкова 

вартість, грн  

Комунальні підприємства 

1 
Комунальне оптово-роздрібне підприємство 

"Дрібнооптовий" Сумської міської ради 
405963,37 245801,27 160162,10 

2 

Комунальне підприємство електромереж 

зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Сумської 

міської ради 

2438775,09 1320299,73 1118475,40 

3 
Комунальне підприємство "Сумське міське бюро 

технічної інвентаризації" Сумської міської ради 
2364691,58 1388600,68 976090,90 

4 
Комунальне підприємство "Сумижилкомсервіс" 

Сумської міської рад 
14123241,61 6607284,10 7515957,51 

5 
Комунальне підприємство Сумської міської ради 

"Електроавтотранс" 
161624332,65 53052134,32 108572198,33 
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6 
Комунальне підприємство "Архітектура. 

Будівництво. Контроль" Сумської міської ради 
403143,89 355707,09 47436,80 

7 
 Комунальне підприємство "Міськводоканал" 

Сумської міської ради 
228947194,05 139639861,35 89307332,70 

8 
Комунальне підприємство "Зелене будівництво" 

Сумської міської ради 
10936069,50 3149356,94 7786712,56 

9 
Комунальне підприємство "Спеціалізований 

комбінат" Сумської міської ради 
14924069,11 4839997,90 10084071,21 

10 
Комунальне підприємство "Сумикомунінвест" 

Сумської міської ради 
5011441,38 999414,50 4012026,88 

11 
Комунальне підприємство "МСК"Тенісна 

Академія" Сумської міської ради 
2996538,56 501183,31 2495355,25 

12 
Комунальне підприємство "Шляхрембуд" 

Сумської міської ради 
69458151,98 29054550,45 40403601,53 

13 
Комунальне підприємство "Інфосервіс" Сумської 

міської ради 
3456201,36 624621,68 2831579,68 

14 
Комунальне підприємство 

"Сумитеплоенергоцентраль" 
3635766,66 362330,96 3273435,70 

Всього: 520725580,79 242141144,28 278584436,55 

 

2.15 Ринок землі та земельні відносини 

В умовах чинного мораторію на продаж землі, формування ринку землі в місті 

Суми так само, як в Україні в цілому має вкрай низькі темпи. Розподіл земельних 

ресурсів відбувається шляхом укладання орендних договорів, як правило, на умовах 

низької процентної ставки. Це призводить до недоотримання доходів до місцевого 

бюджету, порівняно зі сценарієм зняття мораторію.  

У процесі реформування земельних відносин у місті постійно відбувається 

перерозподіл власності на землю шляхом передачі у власність громадянам земельних 

ділянок, які приватизуються фізичними та юридичними особами у дозволеному 

законом порядку. За останні роки зросла і продовжує зростати кількість власників і 

користувачів землі за рахунок приватизації земель, дроблення великих 

землекористувань та освоєння нових земель. Особливе значення має оренда 

земельних ділянок, що забезпечує надходження орендних платежів за землю до 

бюджету. У місті триває процес формуватися реального ринку землі. Проводиться 

активна робота по веденню та корегуванню кадастрово-реєстраційної документації 

земель міста. 
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2.16 Екологічна ситуація та охорона навколишнього середовища 

Поточний стан природокористування в місті є незадовільним. Аналіз 

статистичних даних щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел (рис. 2.24) свідчить про їх поступове підвищення в останні роки. 

 

Рисунок 2.24 – Динаміка викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел 

забруднення у м. Суми за 2000-2017 рр., т. 

При цьому щільність викидів від стаціонарних джерел у перерахунку на 1 км2 

складає 50,4 т. у 2017 році, що на 5% вище аналогічного показника у 2016 році та на 

12% вище порівняно з показником 2015 року. Враховуючи той факт, що за останні 

роки не відбувалося значимого зростання у розвитку важкої промисловості м. Суми, 

дані показники викликані застарілістю обладнання та технологій виробництва та 

відсутністю інвестицій підприємств, спрямованих на зменшення шкідливого впливу 

на навколишнє природне середовище. 

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря викидами від 

стаціонарних джерел є: ТОВ «Сумитеплоенерго», ПАТ «Сумихімпром», Сумське 

лінійне виробниче управління магістральних газопроводів, ПАТ Сумський завод 

«Насосенергомаш», ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання».  

Забруднення атмосфери обумовлено також зміною структури 

використовуваних джерел палива, а саме різким переходом зі споживання газу на 

дрова та вугілля. Зворотною стороною такого процесу є щорічне зростання обсягів 

викидів сажі від стаціонарних джерел (рис. 2.25). 
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Рисунок 2.25 – Динаміка споживання дров для опалення та викидів сажі від 

стаціонарних джерел забруднення у м. Суми за 2004-2017 рр. 

 

Негативний вплив на забруднення навколишнього природного середовища 

здійснює також зростання виробництва електроенергії, газу та води, яке не 

супроводжується переходом на екологічно безпечні технології.  

Населення та економіка м. Суми забезпечені питною і технічною водою за 

рахунок місцевих водних ресурсів. Однією з найбільш цінних у соціально-

економічному плані природних джерел є річка Псел. Також водну екосистему міста 

формують малі ріки Сумка і Стрілка, безіменні струмки, озеро Чеха, гідрокар’єр 

«Блакитні» озера, а також ставки та невеликі водойми. Для кожної водойми 

характерні свої гідрологічні характеристики та антропогенне навантаження різного 

ступеня інтенсивності.  

Щорічно КП «Міськводоканал» Сумської міської ради скидає близько 14,3 млн. 

м3 стічних вод, що характеризуються як недостатньо очищені (перевищення 

нормативів гранично допустимого скиду іде по ортофосфатам – у 3 рази). Є дві 

причини перевищення нормативів ГДС по ортофосфатам – 1) активне використання 

населенням миючих засобів призводить до високої концентрації ортофосфатів в 

каналізаційних стоках, що подаються на очищення; 2) недостатньо ефективна робота 

міських очисних споруд, які були запроектовані на інші концентрації забруднюючих 

речовин. На КП «Міськводоканал» Сумської міської ради виконуються поточні 
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заходи з підтримання стану очисних споруд, але вирішення питання переводу 

очисних споруд на екологічно безпечний рівень потребує більш широкого 

впровадження технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи 

обладнання. 

Негативно можна оцінити вплив на екологічний стан поводження з відходами 

у м. Суми. З даних рисунку 2.26 простежується чітка тенденція зростання обсягу 

розміщених відходів різних класів небезпеки, що свідчить про відсутність зусиль 

підприємств, спрямованих на переробку та вторинне використання відходів. Більша 

частина накопичених відходів належить ПАТ «Сумихімпром».  

 

 

Рисунок 2.26 – Динаміка розміщення відходів I-IV класів небезпеки у спеціально 

відведених місцях або об’єктах та на території підприємств у м. Суми за 2005-2017 

рр., тонн 

 

Загальна кількість об’єктів природно-заповідного фонду міста Суми становить 

11 одиниць, розміщених на загальній площі близько 80 га. Серед об’єктів природно-

заповідного фонду є дендропарк загальнодержавного значення, решта – об’єкти 

місцевого значення. Це 2 ботанічні сади, 3 парки-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва і 5 пам’яток природи. До системи зеленого господарства міста входять 

міські ліси, міські насадження загального, обмеженого та спеціального користування. 

Згідно із загальними даними площа насаджень загального користування становить 

624 га.  
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Фінансування природоохоронної діяльності відбувається за залишковим 

принципом. Жодної гривні не виділялося з бюджету на охорону навколишнього 

природного середовища та ядерну безпеку протягом 2007, 2008, 2010-2014 рр. Тоді 

як у 2006, 2009, 2015-2016 рр. дана стаття видатків не перевищувала 0,07% від 

загальних видатків місцевого бюджету. Звісно таке фінансування є вкрай недостатнім 

і знаходить своє відображення у загостренні екологічних проблем м. Суми. Так, у 

катастрофічному стані знаходиться Косівщинське водосховище та р. Сумка, де за 

хімічними та органо-лептичними показниками санітарні норми перевищені у декілька 

разів. Невирішеними до кінця залишаються і проблеми поводження з небезпечними 

відходами на території міста. 

Протягом 2017 року виконано реконструкцію обладнання та окремих 

технологічних вузлів міських очисних споруд, для ефективного механічного 

очищення стічних вод замінено решітки та шибер у будівлі грабельної міських 

очисних споруд. Розроблено техніко-економічне обґрунтування проектної 

документації «Реконструкція міських очисних споруд КП «Міськводоканал» 

Сумської міської ради» та науково-дослідну продукцію «Наукове обґрунтування 

шляхів покращення екологічного стану р. Сумка в межах міста Суми». Здійснено 

реконструкцію 594 м.п. каналізаційного напірного колектору. Проведено санітарне 

очищення та благоустрій прибережної захисної смуги р. Псел та р. Сумка. Виконані 

заходи з озеленення міста: висаджено 231 саджанець дерев (клен, верба, липа, туя), 

1,4 тис. кущів (калина, барбарис, бирючина, спірея). Забезпечено догляд за об’єктами 

природно-заповідного фонду пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби», 

парком «Басівський». Забезпечено належне утримання та розвиток ботанічного саду 

місцевого значення «Юннатівський». 

 

2.17 Фінансово-бюджетна ситуація та інвестиційний клімат.  

Інформація щодо доходів, витрат та сальдо місцевого бюджету м. Суми 

відображена на рисунку 2.27.  

На основі представлених статистичних даних можна відмітити, що стан 

фінансового забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування 
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щороку покращується, особливо помітним зростання як дохідної бази, так і 

видаткових повноважень є у діапазоні 2015-2017 рр., що пояснюється переходом до 

активної фази реформи фінансової децентралізації, і, як наслідок, розширення 

фінансової автономії органів місцевого самоврядування.  

 

Рисунок 2.27 – Динаміка доходів, витрат, дефіциту (профіциту) бюджету м. Суми у 

2006-2017 рр., млн грн 

Середній базисний темп приросту доходів складає 23,6%, тоді як аналогічний 

показник по витратам становить 24,6%, тобто витратне навантаження на місцевий 

бюджет зростає дещо швидшими темпами, ніж розширення доходної бази. І хоча на 

сьогоднішній день цей розрив не має загрозливого характеру, проте у майбутньому 

продовження такої тенденції може зумовити значну розбалансованість між дохідною 

та витратною частинами бюджету м. Суми. 

За показником фінансового здоров’я (включає в себе ряд компонентів, 

представлених більш детально у табл. 2.6), що розраховується у рамках проекту 

«Прозорі, фінансово здорові і конкурентоспроможні муніципалітети в Україні» [15] з 

2010 року, станом на кінець 2016 р. м. Суми було на 18 з 49 можливих позицій (до 

трійки лідерів увійшли Одеса, Рівне та Полтава) з балом 4,7 при максимальній оцінці 

в 10 балів (середній показник по вибірці – 6,0), що свідчить про існування низки 

проблем у сфері фінансового забезпечення.  
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Як уже відмічалося вище, певні проблеми існують зі збалансованістю бюджету 

міста, а саме: за критерієм основного балансу (загального сальдо бюджету у відсотках 

до доходів) значення є нижчими за середні по вибірці і лише у 2016 р. ситуація 

помітно краща, ніж в середньому по країні; негативне значення балансу поточних 

операцій та капітальних інвестицій свідчить про недостатність власних фінансових 

ресурсів для фінансування відповідних цілей, хоча аналогічний тренд є типовим для 

вибірки в цілому.  

Як і в інших українських містах, найбільшу частку бюджетних доходів у м. 

Суми складали надходження від податків та офіційні трансферти. У 2017 році 

надходження від податків складали 46,6% від загального обсягу доходів, а офіційні 

трансферти – 51% (для порівняння питома вага трансфертів у доходах бюджету міста 

у 2007 році – 26,4%), що свідчить про значне зростання залежності від трансфертів. 

 

Таблиця 2.6 – Показники фінансового здоров’я бюджету м. Суми за 2012-2016 

рр. (за даними проекту «Прозорі, фінансово здорові і конкурентоспроможні 

муніципалітети в Україні» [18]) 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 

Суми Сер. Суми Сер. Суми Сер. Суми Сер. Суми Сер. 

Основні показники (значення у %) 

1. Основний 

баланс 

1,2 -2,4 1,0 0,3 
-0,6 2,1 

4,1 7,0 33,1 26,3 

2. Баланс 

поточних 

операцій 

-46,0 -72,3 -38,3 -39,3 -60,1 -51,1 -77,0 -33,0 -79,4 -14,1 

3. Баланс 

капітальних 

операцій 

-979,7 
-

579,2 
-303,0 

-

999,0 
-714,7 

-

939,8 
3557,3 1616,6 3596,8 2278,7 

4. Забезпечення 

загального боргу 
4,5 34,9 12,2 40,3 12,3 31,8 10,7 17,8 11,7 12,6 

Бюджетна залежність (значення у %) 

1. Залежність від 

місцевих податків 

і зборів 

64,1 54,8 68,0 65,7 58,4 55,8 46,0 56,0 31,8 52,5 

2. Залежність від 

фінансової 

допомоги 

35,1 40,9 29,4 31,5 39,8 38,5 53,0 41,5 40,7 39,3 

3. Податкова 

спроможність 
59,0 47,1 63,0 57,3 52,3 49,5 42,1 38,9 29,3 54,2 

4. Сталість 

трансфертів 
39,4 51,0 33,9 36,8 51,7 51,2 55,8 46,3 54,3 55,8 
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Інші показники (значення у %) 

1. Податкова 

автономія 
90,2 85,0 89,8 86,5 88,8 84,8 86,9 79,1 84,4 114,4 

2. Коефіцієнт 

виконання 

бюджету 

-0,9 -3,7 -5,2 -7,6 -2,9 -4,6 6,6 10,4 3,1 1,0 

Примітки: Сер. – середнє значення показника серед муніципалітетів, що увійшли до вибірки 

 

Структуру доходної частини бюджету м. Суми наведено на рисунку 2.28.  

 

Рисунок 2.28 – Структура доходів бюджету м. Суми у 2017 р., % 

 

а) у млн. грн. 
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б) у тис. дол. США 

Рисунок 2.29 – Динаміка надходжень від податку на доходи фізичних осіб та плати 

за землю у м. Суми за 2006-2017 рр. 

 

Надходження від податків складалися в основному з надходжень від податку на 

доходи фізичних осіб (844,4 млн. грн. у 2017 році, що дорівнювало 30,6% від 

загального обсягу доходів), надходжень від плати за землю (163,1 млн. грн. у 2017 

році, що дорівнювало 5,9% від загального обсягу доходів) та надходження від єдиного 

податку (153,6 млн. грн. у 2017 році, що дорівнювало 5,6% від загального обсягу 

доходів).  

Варто відмітити, що значною мірою на структуру податкових надходжень 

місцевих бюджетів вплинула реформа фінансової децентралізації, відповідно до якої 

до місцевих бюджетів з 2015 року зараховуються: 60% надходжень від ПДФО; 

акцизний податок, що сплачується суб’єктами, які здійснюють роздрібний продаж 

підакцизних товарів; частина рентної плати за використання природних ресурсів та 

місцеві податки і збори. Таким чином, акцизний податок зараховується до бюджету 

м. Суми лише з 2015 року, його сума за цей період зросла на більш ніж 85%. 

Більш детально динаміку основних бюджетоутворюючих податків показано на 

рисунку 2.29. 
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Зростання надходжень від податку на доходи фізичних осіб у середньому 

складало 18,5% у період з 2006 по 2017 рік і мало місце щороку, крім 2009 та 2015 

років, коли доходи домогосподарств відповідно істотно зменшилися через 

економічну кризу та нестабільність політичної ситуації, а також військовий конфлікт. 

Середньозважений за 2006-2017 рр. ланцюговий темп приросту надходжень від плати 

за землю є помітно вищим, а саме – 26,2%. Разом з тим, аналогічний показник для 

єдиного податку – 30,8%, що з урахуванням незначного відхилення в питомій вазі у 

загальній структурі надходжень бюджету міста між платою за землю та єдиним 

податком (5,9% проти 5,6% відповідно) перетворює останній на перспективне 

джерело формування доходів бюджету м. Суми. 

Додатковим аргументом є також те, що на найбільші підприємства міста (ПАТ 

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», ПАТ «Сумський завод 

насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», ПАТ 

«Сумихімпром») у 2015 р. припадала п’ята частина податкових надходжень бюджету 

міста (ПДФО та плата за землю), то у 2016 р. – 16,7%, а у 2017 р. – лише 13,9% [15].  

Структура витрат бюджету м. Суми за 2017 рік представлена на рис. 2.30. На 

основі представленої інформації можна зауважити, що основне видаткове 

навантаження на місцевий бюджет припадає за такими статтями як соціальний захист 

та соціальне забезпечення (середній за період ланцюговий темп приросту за цією 

статтею видатків – 37,1%), освіта (середній ланцюговий темп приросту – 20,6%), 

охорона здоров’я (середній ланцюговий темп приросту – 19,9%), засоби масової 

інформації. Майже рівнозначно у 2017 році було профінансовано сферу державного 

управління, охорону навколишнього природного середовища, а також фізичну 

культуру та спорт. Варто відмітити, що у 2017 році значно знизилося фінансування 

житлово-комунального господарства (з 231,1 млн. грн. у 2016 році до 51,9 млн. грн. у 

2017 році). 
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Рисунок 2.30 – Структура видатків бюджету м. Суми у 2017 р.,% 

 

Вплив зовнішньоекономічної та політичної ситуації позначився на обсягах 

іноземних інвестицій. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста на 

31.12.2017 склав 98,1 млн. дол. США, або на 5,1 % менше обсягу станом на 31.12.2016 

(103,4 млн. дол. США). В загальному обсязі по області обсяг прямих іноземних 

інвестицій в економіку міста Суми складає 52,5 %. 

На промислових підприємствах зосереджено 52,9 млн. дол. США (53,9% до 

загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку м. Суми) залученого 

іноземного капіталу, в операціях з нерухомим майном – 31,1 млн. дол. США (31,7%). 

За січень-грудень 2017 року підприємствами міста освоєно 2,6 млрд. грн. 

капітальних інвестицій, що на 28,5% більше 2016 року. Головним джерелом 

фінансування виступали власні кошти підприємств та організацій, питома вага яких 

становила 65,4% обсягу. Кошти населення на будівництво житла склали 12,2 %. 

У 2017 році була розпочата робота зі створення індустріального парку в м. 

Суми: визначено земельну ділянку (в районі заводу «Центроліт») орієнтовною 

площею 24 га та рішенням Сумської міської ради від 27 грудня 2017 року № 2958 – 
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МР затверджено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 

комунальної власності; розпочата робота з розробки концепції індустріального парку. 

Таким чином, за результатами аналізу поточного стану фінансових ресурсів м. 

Суми можна виокремити наступні проблеми у цій сфері: 

‒ періодична незбалансованість бюджету міста, що на тлі випереджаючих 

темпів зростання витрат над доходами набирає більш загрозливого характеру; 

‒ недостатність власних фінансових ресурсів для покриття витрат на 

фінансування капітальних видатків; 

‒ низька податкоспроможність місцевого бюджету; 

‒ практично відсутня активність органів місцевого самоврядування у сфері 

зовнішніх запозичень, що не дозволяє використати потенціал даного інструменту для 

розвитку міста; 

‒ недостатньо висока транспарентність бюджетного процесу  

Вирішення означених проблем може значно покращити стан фінансових 

ресурсів м. Суми. 

 

2.18 Політична ситуація 

Політична ситуація в місті характеризується значним впливом окремих 

партійних осередків на прийняття рішень. Партійна структура Сумської міської ради 

сформована широким представництвом «ВО «Батьківщина», яке налічує 15 

депутатів. Заявленими пріоритетами названої депутатської групи є 1) безпека та 

комфорт мешканців міста; 2) соціальний захист сумчан; 3) прозорість влади та 

залучення громадськості до прийняття рішень. Наступне за чисельністю 

представництво має депутатська фракція «БПП «Солідарність», яка налічує 8 

депутатів. Незначне представництво у Сумській міській раді мають депутатські 

фракції «Об’єднання «Самопоміч», «За Україну!», «ВО «Свобода», «Опозиційний 

блок». З огляду на превалювання представників «ВО «Батьківщина» в оточенні 

міського голови можна говорити про наявність значних передумов щодо концентрації 

влади у руках однієї партії. Це стримує реалізацію політичного плюралізму, знижує 
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ефективність демократичних процедур, ускладнює контроль за реалізацією 

прийнятих рішень та витрачених бюджетних коштів.  

 

2.19 Система управління місцевим розвитком 

Місцеве самоврядування у Сумах здійснюється територіальною громадою 

міста в межах чинного законодавства як безпосередньо, так і через Сумську міську 

раду та її виконавчі органи. 

У міській раді діє п’ять постійних комісій:  

‒ постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної 

політики; 

‒ постійна комісія з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, 

запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, 

депутатської діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та 

приватизації; 

‒ постійна комісія з питань архітектури, містобудування, регулювання 

земельних відносин, природокористування та екології; 

‒ постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 

енергозбереження, транспорту та зв’язку; 

‒ постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту. 

До системи міського самоврядування входять виконавчі органи міської ради: 

виконавчий комітет, до складу якого входять 20 членів, та комісії при виконавчому 

комітеті, 5 департаментів, 10 управлінь та 19 відділів. Вплив на органи місцевої влади 

здійснюють численні громадські організації міста.  

Також у місті функціонують міські органи державної виконавчої влади: 

державна податкова інспекція; відділення державного казначейства; контрольно-

ревізійний відділ; міський відділ УМВС України; об’єднаний міський військовий 

комісаріат; міський центр зайнятості; міське управління юстиції; міський відділ 
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статистики; міське управління державної ветеринарної медицини; державна 

екологічна інспекція; міська санітарно-епідеміологічна станція; управління 

пенсійного фонду України. 

 

2.20 Розвиток мережі та дієвість громадських організацій, органів 

самоорганізації населення, рівень співпраці влади з громадськими 

організаціями, приватними структурами  

Місто Суми має широку мережу громадських організацій різного спрямування. 

Зокрема, до громадських організацій політичного спрямування можна віднести, 

наприклад, «Благодійну організацію «Громадський фонд «СУМИ», «Громадську 

організацію «Ліга захисту», «Фонд регіональних досліджень».  

До організацій патріотичного спрямування можна віднести: «ГО «Сумський 

патріотичний рух», «Спілку ветеранів АТО Сумської області», «Всеукраїнську 

організацію інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій».  

До молодіжних громадських організацій належать зокрема такі: «Ми – за 

Суми», «Сумську міська молодіжна громадська організація «Студентська 

республіка», Сумська міська молодіжна організація старшокласників «МОСТ», 

«Сумська обласна громадська організація «Молода Батьківщина».  

У місті функціонують громадські організації спортивного профілю: «Сумська 

міська громадська організація дитячо-юнацького спортивного клубу греко-римської 

боротьби «Мілон», громадська організація «Федерація бадмінтону Сумської області», 

Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація хортингу» тощо.  

Широко представлені в місті громадські організації, метою діяльності яких є 

допомога особам з обмеженими можливостями: «ГО «Людей з інвалідністю «Доля», 

Громадська організація інвалідів «Ініціативи Слобожанщини», Сумська міська 

громадська організація інвалідів «Рука допомоги», громадська організація «Промені 

надій», громадське об’єднання «Координаційна рада громадських організацій 

інвалідів Сумської області», СМГО «Світоч», «Сумська міська організація Ветеранів 

України», «Сумське учбово-виробниче підприємство Українського товариства 

сліпих» тощо.  
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Варто окремо зазначити той факт, що засновниками або впливовими 

учасниками багатьох громадських організацій є місцеві політики та чиновники, що 

має як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, така форма співпраці 

зменшує розрив між владою та представниками громадськості, сприяючи реалізації 

спільних проектів та залучаючи населення до активної діяльності та демонстрації 

свідомої позиції стосовно подій та процесів, що відбуваються в місті, з іншого боку, 

участь політиків у діяльності громадських організацій може призвести до 

використання останніх для досягнення окремих політичних цілей.  

Місцева влада демонструє готовність до залучення громадян та приватних 

структур до розбудови міста шляхом громадських обговорень, секторальних 

стратегічних сесій, партисипативного бюджету.  

 

2.21 Ступінь відкритості влади, рівень довіри населення до неї 

Ключовим фактором до розбудови суспільства за принципами відкритості та 

прозорості на основі європейських культурних цінностей є залучення населення не 

лише до процесу періодичного прийняття рішень через участь у виборах, а, перш за 

все, формування громадської активної позиції, тісна співпраця з громадськими 

організаціями, що доносять до влади думку та бачення окремого прошарку населення 

чи соціальної групи, та з окремими індивідами в ході реалізації соціальних та 

економічних ініціатив. У такий спосіб буде задіяно механізми відкритого суспільства 

з прозорою та зрозумілою населенню програмою діяльності влади і доступною 

кожному звітністю за результатами виконаної роботи. Це має стати результатом 

відкритості влади та високого рівня довіри населення до неї.  

Рівень довіри до міської влади м. Суми та оцінку результатів її діяльності можна 

визначити на основі результатів Четвертого всеукраїнського муніципального 

опитування, що було проведено з 20 січня по 10 лютого 2018 року Соціологічною 

групою «Рейтинг» від імені Міжнародного республіканського інституту [13]. Згідно 

даного опитування лише 27% сумчан задоволені діяльністю Сумської міської ради 

(частка незадоволених респондентів складає 51%), дещо кращі позиції міського 
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голови, діяльність якого схвалює 40% опитаних, що наближено дорівнює кількості 

респондентів, що негативно оцінюють його діяльність на посаді (42%). 

У рамках проекту «Розбудова прозорості в містах України», який втілюється за 

підтримки Фонду Демократії ООН, було здійснено рейтингування міст України. За 

результатами дослідження м. Суми розташовується на 35 позиції цього рейтингу, що 

свідчить про наявні проблеми у сфері прозорості діяльності владних органів і означає 

недостатній рівень відкритості влади. 
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3. Проведення сценарного аналізу та формування базового, 

оптимістичного та песимістичного сценаріїв розвитку міста Суми 

 

Розробка сценаріїв складається з шести етапів. 

I етап. Формулювання проблеми і визначення її параметрів. 

Найважливіший етап, від якого залежить успіх всього процесу, так як саме 

формат проблеми визначає цілі, завдання, вибір методів, ключові розробки і подачі 

сценаріїв. Мало просто вирішити, в чому полягає стратегічна проблема (наприклад, в 

необхідності збільшенні обсягу чи різновиду надаваних послуг, або в збільшенні 

числа задоволених (лояльних) споживачів і т.д., - необхідно задати ключові 

параметри проблемної ситуації. До таких ключових параметрів можуть належати: 

‒ ступінь структурованості проблеми - її «зрозумілість» для розробників 

сценаріїв, яка полягає в точному знанні причин і наслідків ситуації, а також факторів 

які на неї впливають. Чим менше структурована проблема, тим вище невизначеність; 

‒  типовість проблеми - висновок про те, чи є ситуація новою для організації, 

або подібне вже відбувалося в минулому; 

‒  квантифіковуваність - можливість часткового приведення опису проблемної 

ситуації до набору взаємопов'язаних кількісних показників (це можливо, якщо в 

результаті соціологічних опитувань і досліджень виявляються стабільні кореляції між 

факторами). 

Чим точніше будуть визначені параметри проблемної ситуації, тим більш 

адекватні інструменти її вирішення будуть обрані при розробці сценаріїв. 

II етап. Постановка мети і завдань, вибір методів. 

Другий етап конкретизує результати першого і передбачає формування набору 

інструментів і способів вирішення проблеми. Цілі створення сценаріїв можуть бути 

як пошуковими, так і нормативними, в залежності від того, чи хоче організація просто 

з'ясувати, якими можуть бути варіанти розвитку ситуації, щоб виявити можливі 

ризики, або організації необхідно з'ясувати, що можна зробити для досягнення 

стратегічних цілей. Методи розробки сценаріїв вибираються на підставі їх 
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релевантності (відповідності) параметрам проблеми. Наприклад, якщо проблемна 

ситуація досить структурована, типова і схильна до квантифікації, то оптимальними 

будуть методи математики і статистики, які дозволять змінюючи числові значення 

факторів впливу з'ясувати, як може змінитися ситуація. Однак можливий і зворотний 

варіант, в якому ситуація буде неструктурована, нетипова і неквантіфікована. У 

цьому випадку найбільш ефективними будуть наближені методи, що дозволяють 

«програти» велику кількість можливих результатів ситуації і підготуватися до 

можливих криз. Як правило, проблемні ситуації стратегічного планування рідко 

розташовані на таких «полюсах», тому їх параметризація дозволяє адекватно 

застосовувати в комплексі як статистичні, так і евристичні методи. 

III етап. Аналіз проблеми як об'єкта моделювання для виділення істотних 

властивостей з точки зору мети, здійснення самого моделювання. 

Процес аналізу і моделювання проблемних ситуацій для створення сценаріїв 

повністю вкладається в загальну логіку моделювання. За допомогою системного, 

структурно-функціонального, причинно-наслідкового або будь-якого іншого аналізу 

виділяються ключові елементи ситуації, будь то чинники, персони / компанії або 

підситуації, і зв'язки між ними. 

IV етап. Формалізація і кодування моделі. 

Формалізація і кодування моделі особливо важливі для сценарного підходу, так 

як кожна структурна одиниця моделі стає частиною сюжетної лінії. Таким чином, 

формалізація позначає в даному випадку якусь візуалізацію елементів моделі, 

присвоєння їм набору властивостей, які, як правило, не змінюються (закономірності, 

реакції, звички та ін.), а також створення якогось набору «правил гри», за якими може 

розвиватися ситуація. Це необхідно для того, щоб сценарії були реалістичні і 

доцільні. Подальше кодування моделі має на меті опис моделі і її елементів в 

термінах, придатних для подальшого написання сценарних текстів. Елементам і 

зв'язкам привласнюються імена, які використовуються при створенні текстів 

сценаріїв. Крім того, процес кодування спрямований на виділення факторів, 

індикаторів, показників і покажчиків, які згадувались вище. 

V етап. Розробка сценаріїв. 
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На п'ятому етапі відбувається безпосереднє застосування методів сценарного 

підходу, в результаті чого виділяється набір сценаріїв розвитку проблемної ситуації, 

адекватні поставленій меті. 

VI етап. Оформлення та подання сценаріїв. 

На останньому етапі сценарії «упаковуються» в текстову оболонку, зручну для 

використання в організації. Наприклад, це може бути книга, презентація або навіть 

комп'ютерна програма. Після цього сценарії надаються тим співробітникам 

організації, які будуть їх використовувати. 

Висновки і пропозиції 

Головні аспекти сценарного підходу у стратегічному плануванні 

Сценарний підхід у стратегічному плануванні відчутно відрізняється від 

«класичного» прогнозування, хоча і має певну частку подібності з ним. Основними 

відмінностями є більша гнучкість сценаріїв (нівелювання альтернативності шляхів 

розвитку) і різні методологічні основи (застосування евристичних методик). 

У змістовному плані сценарії включають в себе постановку стратегічних цілей 

і завдань, базову модель ситуації або об'єкта розробки сценаріїв, самі сценарії, а також 

фактори, індикатори, показники і покажчики, що дозволяють визначити, за яким 

сценарієм починає розвиватися реальна ситуація. 

Як процес, розробка сценаріїв складається з шести етапів: формулювання і 

параметризація проблеми, постановка мети і вибір методів, моделювання проблемної 

ситуації, формалізація і кодування моделі, розробка сценаріїв, їх оформлення та 

подання. Особливо важливий етап формулювання і параметризації проблеми, так як 

він визначає зміст усіх інших етапів. Для структурованих, типових і квантифікованих 

проблемних ситуацій оптимальні статистичні методи, а у протилежних випадках - 

евристичні. Моделювання проблемної ситуації в рамках сценарного підходу 

збігається із загальною логікою моделювання. Для сценарного підходу необхідні 

формалізація і кодування моделі. Результатом процесу розробки сценаріїв стає 

документ у форматі, оптимальному для використання співробітниками організації 

(книги, презентації, комп'ютерні програми та ін.). 
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Таким чином, сценарний підхід дозволяє бути готовим до різних варіантів 

розвитку майбутнього, мати готові плани дій в кризових ситуаціях і координувати 

виконання стратегічного плану на оперативному рівні. Ці переваги дозволяють 

вважати сценарний підхід досить ефективним методом розробки стратегічного плану 

розвитку. Крім того, сам сценарний підхід відрізняється високою гнучкістю, що 

дозволяє виконувати функцію постійної корекції стратегії в умовах зміни ситуації. 

Інформаційне забезпечення стратегічного сценарного планування розвитку 

громади м. Суми. Інформація про стан розвитку громади для цілей стратегічного 

планування методами сценарного аналізу повинна отримуватись з відповідних баз 

даних Управління статистики в Сумській області, даних наданих відповідними 

відділами та департаментами виконавчого комітету Сумської міської ради, рейтингів 

національних та міжнародних рейтингових агенцій, інших відкритих джерел 

інформації. 

 

I етап. Формулювання проблеми і визначення її параметрів. 

1.1. Ступінь структурованості проблеми 

Розвиток міста можна назвати стратегічним у тому випадку, коли він торкається 

найважливіших аспектів функціонування міста: позитивних та негативних. Стратегія 

повинна чітко визначати, що саме є головним двигуном розвитку і, відповідно, 

«тягне» інші сфери розвитку міста. Відповідно, на етапі проектування стратегії 

проводиться деталізований аналіз реального стану міста, проведення аналізу місцевої 

типології, розробка Профілю громади міста та соціально-економічного аудиту 

розвитку міста. 

Серед ключових груп факторів, які впливають та визначають розвиток міста 

визначено наступні: 

 геополітичне та економіко-географічне положення; 

 територія, навколишнє середовище та екологія; 

 архітектурно-історичні ресурси міста; 

 населення та ринок праці; 

 економічний потенціал; 
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 транспортно-дорожня інфраструктура та зв’язок; 

 житлово-комунальна інфраструктура; 

 соціальна сфера. 

Соціально-економічний аудит розвитку міста, а також прогноз показників 

економічного і соціального розвитку міста Суми на середньостроковий період 

дозволив визначити та проаналізувати найважливіші індикатори, що відображають 

вплив вищезазначених груп факторів та побудовано прогноз з визначенням 

альтернативних сценаріїв (реалістичного, оптимістичного та песимістичного) 

динаміки розвитку цільових показників на основі використання методичного 

інструментарію аналізу часових рядів.  

 

1.2. Типовість проблеми. 

В місті вже існує досвід розробки стратегічних документів, так в 2012 році 

Експертним комітетом за сприяння проекту «Економічний розвиток міст» за 

підтримки USAID було підготовлено Стратегічний план економічного розвитку 

м.Суми. Для вітчизняної практики характерна розробка загальнодержавних стратегій 

та регіональних стратегій розвитку. За останні роки в Україні було розроблено 

декілька стратегій національного рівня, а саме:  

 Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом 

Президента України від 12.01.2015 № 5/2015  

 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 

385: 

Створення «Стратегії розвитку міста Суми до 2027 року» є надзвичайно 

важливою етапом розвитку міста. Узагальнення світового та передового 

національного досвіду, подальша імплементація його на сумську модель створення 
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стратегії є тим підходом, який повинен забезпечити найбільш якісний процес 

створення та реалізації стратегії.  

«Презентації стратегій» дали можливість побачити, що практично в кожній 

галузі в усіх документах говорилося про одні і ті ж пріоритети, проблеми, ініціативи, 

які допоможуть ці проблеми подолати.  

1.3. Квантифікованість. 

Стратегія розвитку м. Суми може бути частково квантифікована, тобто частина 

цілей може мати кількісний вимір та відслідковуватися на основі статистичих даних, 

це стосується перш за все показників соціального та економічного розвитку міста, 

частина цілей може бути переведена в кількісний вимір на основі опитувань 

мешканців міста, а частина визначається необхідністю реалізації відповідних заходів 

та може бути оцінена лише формально як виконані, чи невиконані. 

 

 II етап. Постановка мети і завдань, вибір методів. 

Виходячи з визначених при розробці прогнозу соціального та економічного 

розвитку міста на середньостроковий період цілей, а саме: 

1.Створення іміджу м. Сум як комфортного для проживання міста: 

1.1. розвиток інфраструктури (аеропорту, доріг, системи електричного комунального 

транспорту, велодоріжок, модернізація водопостачання та водовідведення); 

1.2 розвиток системи адміністративних, насамперед шляхом цифровізації, суспільних 

процесів, запровадженням систем електронних послуг, орієнтація на європейські 

стандарти; 

1.3.покращання системи міського пасажирського транспорту шляхом запровадження 

інтегрованої системи міського транспорту на принципах системи регульованого 

ринку. Це супроводжується введенням електронного квитка для всіх видів 

транспорту та одночасним запровадженням інтелектуальної транспортної системи, 

що оптимізує рух транспорту та інформує громадян про наявну дорожню ситуацію за 

допомогою вуличних інформаційних панелей та смартфонів; 

2. Створення іміджу екологічно чистого життєблагодатного середовища в м. Сумах. 
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2.1. модернізація комунікаційних мереж водопостачання та водовідведення, 

впровадження комп’ютерних систем моніторингу водопостачальних систем із метою 

вчасного виявлення поривів та запобігання втратам водних ресурсів; 

стимулювання переходу як окремих домогосподарств, так і в цілому мікрорайонів, на 

інноваційні технології опалення та обігрівання будівель (теплові насоси, електричні 

котли тощо) з метою поступової відмови від твердопаливних, рідкопаливних та 

газових котлів; 

2.3. відновлення програм, спрямованих на підвищення рівня енергоефективності, 

енергозбереження та енергонезалежності як окремих домогосподарств, так і в цілому 

мікрорайонів; 

2.4. стимулювання використання в проектуванні та будівництві сучасних ефективних 

технологій і матеріалів; 

2.5. інтенсивного озеленення міста;  

3. Створення іміджу безпечного для проживання  

3.1. запровадження інформаційно-аналітичного комплексу (складається з камер 

відеоспостереження систем телеметрії, термінальних комплексів екстреного зв'язку, 

системи накопичення, зберігання та оброблення інформації, ситуаційних центрів, 

диспетчерських служб та локальних центрів моніторингу і взаємодії з оперативними 

частинами поліції, пожежної, рятувальної, медичної, дорожньої та інших 

комунальних і державних служб, Службою безпеки України тощо), що буде 

забезпечувати контроль, профілактику й координацію великої кількості процесів, 

пов'язаних із безпекою та життєдіяльністю людини в міському середовищі, контроль 

роботи комунальних служб, а також для управління трафіком у місті з системою 

розпізнавання облич та номерів автомобілів;  

3.2. використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та 

надання медичних послуг за допомогою електронних засобів; 

3.3. пропаганди періодичних медичних оглядів; 

4. Створення іміджу міста з розвиненою соціальною та спортивно-розважальною 

інфраструктурою  
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4.1. підтримка спортивних споруд та об’єктів як комунальної форми власності, так і 

інших форм власності; 

4.2.підтримка проведення в місті культурно-масових заходів; 

4.3.  соціальна орієнтованість та комплексність забудови міста; 

4.4. забезпечення якісної та доступної медицини й підвищення ефективності системи 

управління в галузі охорони здоров'я через розвиток системи електронних 

адміністративних послуг; 

4.5. просування здорового способу життя серед мешканців міста.  

5. Створення іміджу міста з можливістю працевлаштування: 

5.1. підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у 

перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців до міста; 

5.2. сприяння розвитку самозайнятості мешканців міста та розвитку малого 

підприємництва; 

5.3. створення нових робочих місць за рахунок реалізації інфраструктурних проектів 

міста; 

5.4. розвиток комунікацій між учасниками ринку праці (центрами зайнятості, 

роботодавцями, освітніми закладами, суб’єктами господарювання, які надають 

послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими організаціями); 

5.5. посилення координації дій між міською владою та контролювальними і 

правоохоронними органами з питань легалізації заробітної плати та зайнятості 

населення. 

6. Створення іміджу міста із соціальним обличчям: 

6.1. пропаганда періодичних медичних оглядів; 

6.2. використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та 

надання медичних послуг за допомогою електронних засобів; 

6.3. поліпшення доступності та комфортності міста для осіб з інвалідністю (у 

співпраці з відповідними організаціями), зокрема облаштування пандусами закладів 

соціального, спортивного та культурного обслуговування населення; 

6.4. забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

(передусім  малозабезпечених верств населення); 
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6.5. стимулювання будівництва доступного житла; 

6.6. впровадження механізму замовлення на соціальні послуги, зокрема через онлайн-

платформи надання соціальних послуг; 

6.7. забезпечення партнерської взаємодії міської влади та приватного сектору в 

розвитку соціальної сфери, популяризація, підтримання та розвиток соціальної 

відповідальності бізнесу. 

7. Створення та підтримання туристичної ідентичності міста, це дозволить 

активізувати туристичні потоки в місто, можливі шляхи:  

7.1. імідж спортивного центру України з використанням унікальних спортивних 

об’єктів, таких як Легкоатлетичний манеж Сумського державного університету, на 

базі якого можна проводити змагання з багатьох видів спорту, що проводяться в 

приміщеннях; 

7.2. імідж ІТ-центру України, враховуючи потужний ІТ-кластер, що сформувався в 

місті (кількість ІТ-компаній і заходів у цій сфері). Для цього можна використовувати 

досвід Європейських країн (наприклад, влада Лісабона уклала угоду, в рамках якої 

заплатить організаторам WebSummit за те, щоб конференція ще 10 років проходила 

саме в Лісабоні. Якщо організатори вирішать залишити місто, то повинні будуть 

виплатити 3,5 млрд доларів штрафів – саме такою сумою влада оцінює майбутні 

надходження від проведення щорічної конференції). 

8. Покращання інвестиційного клімату, зміцнення позитивного міжнародного 

інвестиційного іміджу міста, залучення потужних інвесторів через проведення 

інформаційних кампаній (зокрема, організація інвестиційних форумів та інших 

заходів) щодо поширення інформації серед інвестиційної спільноти про можливості 

для інвестування в місті та забезпечення максимального використання потенціалу 

закордонних візитів вищого керівництва міста, а також для залучення міжнародної 

спільноти до інвестування. Постійна співпраця з рейтинговими агентствами (зокрема, 

робота над підвищенням позицій міста у відповідних рейтингах). 

9. Позбавлення інвесторів соціального тягаря шляхом створення необхідних 

соціально-побутових умов для працівників перспективних підприємств. 
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10. Усебічна підтримка створення нових та розвиток існуючих високотехнологічних 

виробництв та IT-організацій із високою доданою вартістю, стимулювання та 

сприяння коопераціям між бізнесом і науково-дослідними установами, 

університетами міста. 

11. Підтримання малого та середнього бізнесу через центри підтримки бізнесу, 

сприяння створенню та розвитку об’єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-

інкубаторів, технопарків, програм підтримки стартапів, коворкінг-центрів тощо). 

12. Вирішення проблеми кадрового потенціалу міста через поширення практик 

дуальної освіти, насамперед у професійно-технічних закладах освіти, закладах 

передвищої освіти, шляхом налагодження співпраці з роботодавцями, залученням 

роботодавців до побудови навчальних планів та формування переліку необхідних 

навчальних програм зазначених закладів освіти, що забезпечить виробництво 

кадрами необхідного рівня підготовки і кваліфікації. 

13. Покращання показників ведення бізнесу шляхом полегшення реєстрації нових 

суб’єктів господарювання; розвитку системи адміністративних послуг (наприклад, за 

допомогою цифровізації суспільних процесів); зменшення кількості процедур, 

необхідних для реєстрації бізнесу; спрощення процедур одержання дозволу на 

будівництво, їх вартості й тривалості; полегшення процедур підключення до 

комунікаційних мереж, їх вартості та тривалості. 

14. Регулярне проведення міського конкурсу бізнес-проектів та бізнес-планів із 

наданням підтримки для розвитку бізнесу в пріоритетних для міста напрямах. 

Співпраця в цьому напрямі з асоціаціями підприємців різних рівнів. 

15. Інвестування коштів міського бюджету в активи, які генеруватимуть майбутній 

дохід або збереження/економію коштів, а не додаткові майбутні витрати. 

16. Сприяння проведенню в місті великих ділових подій та заходів (наприклад, 

фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо). 

 

Постановка цілей стратегії розвитку міста визначає набір показників, за 

допомогою яких буде проводитися моніторинг досягнення та реалізації відповідних 

цілей. Методами оцінки будуть наступні:  



 91 

1) метод збору та аналізу статистичних спостережень, це стосується показників 

соціального та економічного розвитку міста, таких як: кількість малих підприємств 

на 10 тис. наявного населення, частка продукції малих підприємств у загальному 

обсязі реалізованої продукції підприємств частка середньорічної кількості найманих 

працівників малих підприємств у відсотках до загального числа найманих 

працівників, демографічне навантаження населення віком 16-59 років на 1 тис осіб 

постійного населення, валовий муніципальний продукт у розрахунку на одну особу, 

обсяги прямих інвестицій наростаючим підсумком на 1 особу, обсяги експорту 

товарів у розрахунку на 1 особу, коефіцієнт смертності на 1 тис наявного населення, 

рівень безробіття населення віком 15-70 років, наявний дохід на душу населення, 

обсяг реалізованої інноваційної продукції у відсотках до загального обсягу 

реалізованої промислової продукції, середньомісячна номінальна заробітна плата, 

індекс промислової продукції, рівень рентабельності операційної діяльності 

промислових підприємств тощо. 

2) метод опитування та анкетування, це стосується наступних показників: 

індекс гордості містян за своє місто, індекс оцінки містянами правильного напрямку 

розвитку міста, індекс  схвалення діяльності різних інституцій в місті (комунальних 

підприємств, органів місцевого самоврядування тощо), індекс можливостей містян 

реалізовувати різнопланові потреби як зведений так за окремими можливостями 

(вільно висловлювати власні думки, вільно пересуватися усіма частинами i районами 

міста, включатися у процес формування рішень у мiстi, рiзноманiтно проводити 

дозвiлля, отримувати якiсну освiту рiзних спецiальностей та рiвнiв, 

самореалiзовуватися, займатися пiдприємницькою дiяльнiстю, отримувати достатньо 

грошей за свою роботу, вiльно реалiзувати свої духовнi потреби тощо), якості надання 

послуг в різних сферах життєдіяльності міста гуманітарній (спортивні заклади, 

університети, технікуми, коледжі, школи, дитячі садки, заклади культури, медичні 

послуги), комунальній (вуличне освітлення, збір сміття, каналізація, водопостачання, 

опалення, двори та прибудинкові території сферах, якості інфраструктури (тротуарів, 

дороги, доступ для людей з iнвалiднiстю, паркування, транспортна інфраструктура, 

базари та заклади торгiвлi, публічні парки та сквери).  



 92 

3) методи бінарної оцінки, це стосується реалізації конкретних заходів: 

розробки та подання пропозицій з внесення змін та доповнень до законодавчих актів 

до відповідних органів державної влади, прийняття відповідних рішень на рівні 

місцевого самоврядування тощо. 

 

III етап. Аналіз проблеми як об'єкта моделювання для виділення істотних 

властивостей з точки зору мети, здійснення самого моделювання. 

Процес аналізу і моделювання стратегічного розвитку міста для створення 

сценаріїв дозволяє визначити ключові елементи ситуативних сценаріїв: 

1) Хід прийняття, реалізації та наслідки загальнодержавних економічних і 

соціальних реформ в Україні, які знаходяться поза можливостями впливу 

місцевих органів влади, і є зовнішніми чинниками стратегічного розвитку 

міста. 

2) Стан зовнішньоекономічної кон’юнктури по основним групам експорту та 

імпорту міста. 

3) Стан міждержавних відносин з основними країнами партнерами. 

4) Обсяги доступних інвестиційних ресурсів як з боку іноземних інвесторів та 

інституцій, так і з боку вітчизняних і місцевих інвесторів (індивідуальних, 

корпоративних та інституційних). 

5) Структура експорту підприємств міста. 

6) Кількість населення, темпи його скорочення/зростання, його статево-вікова 

структура, рівень міграційних процесів. 

7) Рівень безробіття. 

8) Темпи модернізації промислових підприємств міста. 

9) Стан комунальної та дорожньої інфраструктури міста. 

 

IV етап. Формалізація і кодування моделі. 

Процес прогнозування передбачає визначення альтернативних сценаріїв 

(реалістичного (трендового), оптимістичного та песимістичного) динаміки розвитку 

цільових показників на основі використання методичного інструментарію аналізу 
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часових рядів. За результатами оцінювання можливих варіантів волатильності 

вхідних параметрів буде здійснене прогнозне оцінювання розвитку. Слід зазначити, 

що враховуючи міжнародний досвід, з метою мінімізації бюджетних ризиків до 

розрахунків бюджетних показників рекомендується закладати сценарій, який 

передбачає найбільш вірогідний розвиток в руслі вже існуючих трендів, що 

зберігатимуться за об’єктивно обумовленим рівнем та характером змін. Так, перший, 

реалістичний, сценарій передбачає збереження існуючих тенденцій розвитку 

основних цільових показників, а також поточного рівня впливу на них як зовнішніх, 

так і внутрішніх факторів. В основу методичного підходу одержання песимістичного 

та оптимістичного сценаріїв зміни цільового показника покладено необхідність 

урахування потенційних негативних коливань і позитивних зрушень відповідно. 

Основними сценаріями визначено: 

 песимістичний – інерційний сценарій; 

 оптимістичний – «інноваційно-проривного шляху» розвитку; 

 реалістичний (трендовий) сценарій розвитку. 

 

V –VI етапи. Розробка сценаріїв, їх оформлення та подання. 

Песимістичний інерційний сценарій. 

Характеристики. 

Погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури, скорочення основних 

торгових партнерів, що стримуватиме розширення попиту на товари підприємств 

міста та негативно позначатимуться на припливі фінансових ресурсів в місто, у тому 

числі необхідних модернізації підприємств. Зокрема, обережність інвесторів щодо 

вкладання коштів в економіку міста обумовлюватиме незначні обсяги коштів, які 

залучатимуться для модернізації комунальних підприємств та інженерних мереж 

міста. Водночас, спостерігатиметься скорочення виробництва в 

експортоорієнтованих видах промислової діяльності, що негативно позначатиметься 

на загальних темпах зростання промислового виробництва. 

Збільшення темпів скорочення населення, процес супроводжується «старінням 

населення», криза народжуваності. Посилення міграційних процесів. 
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Ефективність використання природних та людських ресурсів для економічного 

зростання відстає від середньоукраїнських показників і значно поступається кращим 

обласним центрам України. Як наслідок, розвиток економіки міста характеризується 

слабкими темпами в порівнянні з іншими обласними центрами України, а рівень 

конкурентоспроможності і інвестиційна привабливість міста залишаються 

невисокими. 

Суми залишається «старопромисловою» територією з традиційною 

економічною спеціалізацією: машинобудування на базі підприємств 3-4 

технологічного укладу, харчова та хімічна промисловість, а також виробництво та 

постачання тепла та електроенергії. В промисловості міста продовжують переважати 

підприємства низько- та середньо-технологічного рівнів і невисокою ефективністю 

виробництва. Частка інноваційної продукції в промисловій продукції міста 

знижується до рівня загальноукраїнського.  

Низькі темпи модернізації великих промислових підприємств гальмуватимуть 

підвищення якості продукції та освоєння альтернативних ринків. 

Значні ризики, подальшого погіршення взаємовідносин з країнами СНД, втрата 

цих ринків збуту. В структурі експорту товарів продовжує домінувати продукція з 

низькою доданою вартістю. 

Подальший знос та погіршення стану комунальної та дорожньо-транспортної 

інфраструктури, відповідно погіршення якості послуг та ступеню задоволення 

містянами цими сферами. 

 

Оптимістичний сценарій «інноваційно-проривного шляху» розвитку. 

Характеристики. 

Передбачає активне впровадження економічних і соціальних реформ в Україні. 

З точки зору інноваційного розвитку, зростання економіки відбуватиметься на базі 

підвищення технологічного рівня виробничого потенціалу економіки, ліквідації 

розривів у технологічному рівні окремих секторів та галузей економіки. 

Відбуватиметься модернізація інфраструктури певних галузей економіки: переробної 
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промисловості та сільського господарства, транспорту та зв’язку, електроенергетики 

(при значному підвищенні ефективності енергозбереження). 

Зниження темпів скорочення населення, вирівнювання диспропорцій у віковій 

та статевій структурі населення. Реалізація потенціалу студентського міста, з 

можливістю працевлаштування на підприємствах міста. 

Опираючись на наявні сировинні ресурси, місто зберігає традиційний 

економічний профіль. Відновлюється активність підприємств галузей 

машинобудування, хімічна промисловість та виробництво будівельних матеріалів 

але відбувається активна їх модернізація. 

Поряд з цим, місто активно позиціонує себе як «індустріально-інноваційна 

територія XXI століття»: за рахунок залучення значного інвестиційного ресурсу 

підтримуються та впроваджуються інноваційні проекти в реальному секторі. 

Активна співпраця підприємств міста з університетами міста, що дозволить 

збільшити частку інноваційної продукції в промисловій продукції міста до 15%. 

Агропромисловий комплекс переходить на випуск конкурентоспроможної 

продукції з урахуванням упровадження інноваційних технологій, збільшення частки 

переробних галузей у структурі сільськогосподарської продукції. 

Зміна структури експорту з переважанням продукції з високою доданою 

вартістю, відхід від експорту сировини на користь експорту продукції галузей 

переробної промисловості. Розширення експортного потенціалу виробників міста, 

вихід на нові ринки збуту та представлення нової продукції, а також сприятлива 

зовнішньоекономічна кон’юнктура обумовлюватиме розширення зовнішнього 

попиту. 

Активна конкуренція в сфері ЖКГ, дії органів місцевого самоврядування по 

покращенню інфраструктури міста, відновленню її стану  

Реалістичний сценарій розвитку. 

Характеристики. 

Повільне впровадження економічних і соціальних реформ в Україні. Зростання 

економіки відбуватиметься на базі існуючого технологічного рівня виробничих 

потужностей. Прогнозується повільне відновлення виробництва в 
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експортоорієнтованих видах промислової діяльності, що позначатиметься на низьких 

загальних темпах зростання промислового виробництва. Частка інноваційної 

продукції в промисловій продукції міста залишається на рівні 8-10%.  

Продовження скорочення населення поточними темпами, процес 

супроводжується «старінням населення», зростанням демографічного навантаження. 

Збереження інтенсивності міграційних процесів.  

Опираючись на наявні сировинні ресурси, місто зберігає традиційний 

економічний профіль. Провідними галузями економічної діяльності залишаються 

машинобудування, хімічна промисловість та виробництво будівельних матеріалів. 

Збереження тенденцій переважання сировинної складової в структурі експорту 

продукції. Подальший розвиток малого підприємництва збільшить можливості 

працевлаштування. 

Збереження тенденцій невисокої якості комунальних послуг та низького рівня 

задоволення цими послугами містянами.   
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4. Проведення SWOT-аналізу та визначення сильних та слабких 

сторін, можливостей та загроз у розвитку міста Суми 

 

Важливим елементом розробки Стратегії розвитку міста Сум є аналіз 

внутрішніх ресурсів громади (сильних та слабких сторін) та аналіз впливу 

зовнішнього оточення (як можливостей та загроз) для подальшого розвитку громади. 

Найбільш придатним інструментом для цього аналізу є SWOT-аналіз. Назва 

аналізу походить від перших літер англійських слів. 

S – Strеngths - сильні сторони - це існуючі особливості, які формують основу 

для розвитку. 

W – Weaknesses - слабкі сторони - це існуючі особливості, які ускладнюють 

умови для розвитку. 

O – Opportunity – можливості - не існуючі, але такі, що можуть виникнути, 

створитися або бути створені у майбутньому, умови, сприятливі для місцевого 

розвитку. 

T – Threat – загрози - не існуючі, але такі, що можуть виникнути, створитися 

або бути створені у майбутньому, умови, несприятливі і навіть небезпечні для 

місцевого розвитку. 

SWOT-аналіз дозволяє проаналізувати фактори, які громада отримала від 

природи чи як історичну спадщину - кліматичні умови, географічне розташування, 

стан економіки, інфраструктура та природне середовище, склад населення тощо, з 

точки зору їх впливу на позитивні чи негативні процеси, які відбуваються або можуть 

бути прогнозовані в місцевій громаді.  

Інформаційним підґрунтям для проведення SWOT-аналіз стала інформація, 

викладена у аналітично-описовій частині (розділ 2), у Прогнозі соціально-

економічного розвитку міста Сум на середньострокову перспективу, а також 

результати Четвертого всеукраїнського муніципального опитування, що було 

проведено з 20 січня по 10 лютого 2018 року Соціологічною групою «Рейтинг» від 

імені Міжнародного республіканського інституту [13]. На основі результатів цього 
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рейтингу сформовано таблицю 4.1, яка демонструє рейтингові позиції міста Суми 

порівно зі середніми значеннями по обласним центрам України та відповідно слугує 

основою для визначення сильних та слабких сторін. 

 

Таблиця 4.1 – Визначення сильних і слабих сторін в діяльності місцевих органів 

самоврядування та надання муніципальних послуг м. Суми. 

 

С
ф

ер
а 

Показник м. 

Суми 

Середній 

по 

обласним 

центрам 

Тренд* Сторона 

Сильна Слабка 

Індекс гордості містян за своє місто 2,3 2,2  V  

Індекс оцінки містянами правильного напрямку 

розвитку міста  

31 38   V 

Індекс схвалення діяльності інституцій, де 0 – «зовсім не схвалюю», а 3 – «цілком схвалюю» 

комунальні підприємства 0,6 1,2 –  V 

міська рада 1,0 1,3 –  V 

виконавчий комітет міської ради 1,0 1,3 –  V 

міський голова 1,3 1,5 –  V 

Зведений індекс задоволення можливостями 

міста  

2,9 3,3 –  V 

Індекси задоволення можливостями 

вільно висловлювати власні думки 3,5 3,5 –  V 

вільно пересуватися усіма частинами i районами 

міста 

3,3 3,6 –  V 

включатися у процес формування рішень у мiстi 2,9 2,8 0 V  

рiзноманiтно проводити дозвiлля 3,2 3,2 –   

отримувати якiсну освiту рiзних спецiальностей 

та рiвнiв 

3,2 3,3 –  V 

самореалiзовуватися, робити те, що любиш 3,0 3,1 0  V 

займатися пiдприємницькою дiяльнiстю 2,4 2,7 –  V 

отримувати достатньо грошей за свою роботу 2,4 2,0 + V  

вiльно реалiзувати свої духовнi потреби 2,7 3,5 –  V 

К
о
р
у
п

ц
ія

 

Частка респондентів (у %), які давали хабара чи подарунок протягом останніх двох років для 

вирішення вашої проблеми в  

центрі надання адмiнiстративних послуг 2 2,5  V  

реєстрацiйних та дозвiльних iнституцiях 2 3,6  V  

податкових органах 0 2,2  V  

освiтнiх закладах 4 11,3  V  

медичних закладах 12 25,4  V  

установах житлово-комунального 

господарства 

3 4,8  V  

міській владі 1 1,6  V  

полiцiї, включаючи дорожню полiцiю 2 4,5  V  

митних та прикордонних органах 1 1,9  V  

судах 0 1,5  V  
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прокуратурі 0 0,8  V  

Частка респондентів (у %), які один або 

кілька разів протягом останніх двох років 

були змушені чи по добрій волі робили 

подарунок, давали чи платили хабар 

представникам місцевої влади для 

отримання від них якоїсь послуги чи 

документу 

25 33,3  V  

Частота випадків, коли доводилось робити 

подарунок, давати чи платити хабар 

представникам місцевої влади для 

отримання послуги протягом останніх двох 

років, де 0 – «ніколи», 1 – «один-два рази», 

2 - «три-п'ять разів», 3 – «частіше п'яти 

разів» 

0,4 0,6  V  

Несприйняття корупції 73 59  V  

Неінформованість про дії місцевої влади по 

боротьбі з корупцією 

78 65,6 –  V 

Позитивна діяльність міського голови 

щодо подолання корупції 

6 15 –  V 

Основні перешкоди, які не дають зайти у ваше місто бізнесу 

місцева корупція 41 47  V  

брак iнвестицiйних коштів 41 44.5  V  

брак безпеки 29 34  V  

погана місцева інфраструктура 29 27,6   V 

брак квалiфiкованої робочої сили 30 29   V 

Зведений індекс оцінки якості обслуговування та 

послуг у місті 

2,9 3,0 +  V 

Індекси якості: 

Ін
ф

р
ас

тр
у
к
ту

р
а тротуарів 2,5 2,9 +  V 

дороги 1,9 2,6 –  V 

доступ для людей з iнвалiднiстю 2,2 2,2 + V  

паркування 2,5 2,4 0 V  

транспортна інфраструктура 2,6 3,1 –  V 

базари та заклади торгiвлi 3,4 3,4 0 V  

К
о
м

у
н

ал
ьн

а 
сф

ер
а 

вуличне освітлення 3,1 3,3 +  V 

збір сміття 3,0 3,3 +  V 

каналізація 2,9 3,2 +  V 

водопостачання 3,2 3,4 +  V 

опалення 2,9 3,2 +  V 

двори та прибудинкові території 2,5 3,0 –  V 

Г
у
м

ан
іт

ар
н

а 
сф

ер
а спортивні заклади 3,3 3,2 – V  

університети, технікуми, коледжі 3,6 3,4 + V  

школи 3,6 3,4 0 V  

дитячі садки 3,4 3,3 + V  

заклади культури 3,5 3,4 0 V  

медичні послуги 2,4 2,7 +  V 

Ін
ш

е розвиток промисловості 1,9 2,2 –  V 

публічні парки та сквери 3,4 3,4 + V  
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екологія, навколишнє середовище 2,4 2,5 –  V 

дiяльнiсть полiцiї 3,0 2,9 + V  
Б

ез
п

ек
а 

Рівень безпеки містян, де 0 – «почуваюся 

повністю в небезпеці», а 3 – «почуваюся 

цілком безпечно» 

1,4 1,5 0  V 

Частка респондентів (у %), які почувають 

себе цілком або переважно у безпеці, йдучи 

додому після настання темряви 

40 50   V 

Індекси зручності міста 

З
р
у
ч
н

іс
ть

 

для пішоходів 2,9 3,3 –  V 

для велосипедистів 2,8 2,5 0 V  

для водіїв приватних автомобілів 2,9 3,1 +  V 

для пасажирів громадського транспорту 2,8 3,1 0  V 

для людей з дитячими колясками 2,3 2,4 0  V 

Частка респондентів (у %), які вважають 

місто дружнім до дітей 

71 76   V 

Умовні позначення*:  

 «–» погіршення у порівнянні з попереднім роком; 

«+» поліпшився у порівнянні з попереднім роком; 

«0» залишається незмінним 

 

Додатковим підґрунтям для проведення SWOT-аналізу є порівняння сильних та 

слабких сторін розвитку міста Суми та України за основними показниками соціально-

економічного розвитку, представлені в табл. 4.2. 

Аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на розвиток м. Сум, 

дозволяє виявити основні проблеми та перешкоди, що не сприяють надходженню до 

міста інвестицій та погіршують позиції міста в тих галузях, де воно є 

конкурентоспроможним. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів дозволяє виявити, 

де саме громада має значний потенціал розвитку та сформулювати конкретні 

завдання та дії (заходи), які потрібно вжити для реалізації цього потенціалу і 

підсилення конкурентоспроможності міста в цілому. 

 

Таблиця 4.2. - Порівняння сильних та слабких сторін розвитку міста Суми та 

України за основними показниками соціально-економічного розвитку 

 

Показник м.  

Суми 

Середній 

по Україні 

Тренд* Сторона 

Сильна Слабка 

Кількість малих підприємств на 10 тис. 

наявного населення 

104 76 - V  
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Частка продукції малих підприємств у 

загальному обсязі реалізованої продукції 

підприємств. 

23,9 19,3 + V  

Частка середньорічної кількості найманих 

працівників малих підприємств у відсотках до 

загального числа найманих працівників 

26,8 28,6 +  V 

Демографічне навантаження населення віком 

16-59 років на 1 тис осіб постійного населення 

639 405 - V V 

Валовий муніципальний продукт (для України 

валовий внутрішній продукт) у розрахунку на 

одну особу, грн 

31512 70224 +  V 

Обсяги прямих інвестицій наростаючим 

підсумком на 1 особу (дол. США) 

367 1122 +  V 

Обсяги експорту товарів у розрахунку на 1 

особу дол. США 

1137 858 - V  

Коефіцієнт смертності на 1 тис наявного 

населення 

12,38 14,5 + V  

Рівень безробіття населення віком 15-70 років 1,02 9,5 +- V V 

Наявний дохід на душу населення грн. Суми 46201 43695 + V  

Обсяг реалізованої інноваційної продукції у 

відсотках до загального обсягу реалізованої 

промислової продукції 

8,91 0,7 + V  

Загальний коефіцієнт вибуття сільського 

населення 

4,8 6,2 + V  

Середньомісячна номінальна заробітна плата 6522 7104 -  V 

Індекс промислової продукції, зміна 

у відсотках до попереднього року 

114,1 100,4 + V  

Рівень рентабельності операційної діяльності 

промислових підприємств, % 

5,2 6,6 - V  

* «–» погіршення у порівнянні з попереднім роком; 

«+» поліпшився у порівнянні з попереднім роком; 

«0» залишається незмінним 

 

Перша частина SWOT-аналізу – сильні та слабкі сторони розвитку міста Сум 

представлена в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2. – Сильні та слабкі сторони розвитку міста Сум 

Фактор Сильні сторони Слабкі сторони 

Геополітичне та 

економіко-

географічне 

положення 

1. Місто займає вигідне положення в 

басейні р. Псел та її притоків. 

2. Через місто проходять залізничні, 

автомобільні магістралі – 

автомобільний шлях національного 

значення Н 07: Київ – Суми – 

Юнаківка (на Курськ), автомобільні 

шляхи національного (Н12) та 

регіонального (Р44, Р45, Р61) 

з’єднують місто з сусідніми 

регіонами. 

1. Сумська область займає прикордонне 

положення з Російською Федерацією. 

Близькість м. Суми до Російської федерації.  

2. Транспортна віддаленість міста від 

столиці та основних аеропортів країни. 
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Фактор Сильні сторони Слабкі сторони 

Територія, 

навколишнє 

середовище та 

екологія 

 

1. Сприятливі природно-кліматичні 

умови та положення міста. 

2. Місто має рекреаційні ресурси: 

акваторії та заплавні території рік, 

парки і сквери, лісопарки, тощо. 

3. Існує комплекс природно-

заповідних пам’яток та природних 

ландшафтів. 

4. Відсутність зсувів та значної 

абразії берегів річок в місті. 

5. Відсутність значних затоплень та 

підтоплень площ долинних 

територій. 

6. Наявність стабільних джерел 

артезіанської питної води відповідної 

якості. 

7. Невисокий рівень забруднення 

повітря.  

1. Близькість до Курської атомної станції.  

2. Невпорядкованість берегів та 

забруднення річок Сумка та Стрілка. 

3. Накопичення відходів І-ІV класу 

небезпеки. 

4. Відсутність сміттєво-переробних 

підприємств та підприємств по утилізації 

токсичних відходів. 

5. Шкідливі викиди у повітря від ТЕЦ та 

стаціонарних джерел забруднення 

атмосферного повітря. 

6. Забрудненість повітря через транспортне 

навантаження міста. 

7. Забруднення та виснаження поверхневих 

водних об’єктів, застарілі технології 

очищення стічних вод. 

8. Зменшення площі зелених насаджень та 

погіршення їх стану. 

Архітектурно-

історичні 

ресурси міста 

1. Наявність комплексу унікальних 

історико-архітектурних пам’яток. 

2. Наявність навколо міста цікавих 

пам’яток природи, історії, культури і 

архітектури. 

3. Наявність історичної забудови 

центральної частини міста. 

4. Цікава історія, пов’язана із 

історичним, культурним розвитком 

та видатними особами. 

5. Наявність різнопрофільних музеїв. 

1. Технічний стан деяких пам’яток 

архітектури незадовільний і потребує 

значних капіталовкладень на реставрацію. 

2. Відсутність текстової інформації 

(паспортизації об’єктів культурної 

спадщини) про окремі об’єкти пам’яток 

архітектури, культури та мистецтва. 

3. Недостатній рівень промоції міста 

4. Частина житлового фонду історичної 

частини міста потребує реконструкції. 

5. Недостатньо розвинена інфраструктура 

туристичної галузі. 

Населення та 

ринок праці 

1. Внутрішньо-обласний та 

міжобласний притік молоді за 

рахунок існування університетів. 

2. Розгалужена мережа закладів 

професійної підготовки та 

перепідготовки кадрів  

3. Високий показник демографічного 

навантаження населення віком 16-59 

років. 

4. Позитивна динамік показника 

смертності населення. 

1. Скорочення чисельності населення в 

працездатному віці 

2. Від’ємний показник міграції населення. 

3. Демографічне старіння населення міста, 

що проявляється в збільшенні показника 

середнього віку населення. 

4. Зростає диспропорція в статі - в структурі 

населення переважають жінки. 

5. Нестача працівників деяких робітничих 

професій. 

6. Відносно низький рівень заробітної 

плати, що стимулює відтік кадрів. 

7. Недостатність високооплачуваних 

робочих місць, які задовольнили б вимоги 

кваліфікованих працівників. 

8. Дисбаланс попиту та пропозиції на 

місцевому ринку праці за видами 

економічної діяльності і професіями. 

9. Неадаптивна підготовка кадрів з 

робітничих професій. 
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Фактор Сильні сторони Слабкі сторони 

10. Необхідність додаткових витрат освіту 

протягом життя, на перенавчання та 

перепідготовку осіб зрілого та похилого 

віку. 

11. Відтік професійних кадрів за кордон і в 

інші міста України 

12. Наявність на підприємствах міста 

прихованого безробіття.  

13. Високий рівень смертності та 

захворюваності населення, зокрема, на 

соціально небезпечні хвороби. 

Економічний 

потенціал 

1. Низький рівень корупції в місті по 

опитуванням громадян. 

2. Високий рівень несприйняття 

корупції в місті. 

3. Наявність багатогалузевого 

промислового комплексу. Наявність 

промислових традицій (хімічна, 

харчова промисловість, 

машинобудування). 

4. Сприятливі умови та наявна 

сировинна база для розвитку 

підприємств з переробки 

сільськогосподарської продукції 

(зона родючих ґрунтів, 

сільськогосподарська спеціалізація 

області) 

5. Значний експортний потенціал 

міста. 

6. Наявність вільних виробничих 

площ. 

7. Наявність розвиненого 

будівельного комплексу 

(спеціалізованих будівельних 

підприємств). 

8. Наявність умов для розвитку 

малого підприємництва. 

9. Суттєва частка малого бізнесу (до 

25%) у виробничій сфері. 

10. Компактне розміщення території 

міста. 

11. Наявність майданчиків для 

будівництва в найбільш привабливій 

центральній частині та нових районах 

міста. 

12. Сприятливі умови до залучення 

інвестицій у сферу будівництва. 

13. Висока інноваційна активність 

промислових підприємств. 

1. Не актуалізовані Генеральний план та 

правила забудови міста, зонування 

територій міста. 

2. Втрата позицій окремих, колись великих 

ключових підприємств; в зв’язку з втратою 

ринків збуту в країнах СНД. 

3. Висока енергоємність виробництва. 

4. Низька активність бізнес-асоціацій. 

5. Відсутність повноцінно діючого 

аеропорту. 

6. Наявність тіньового сектору економіки. 

7. Застаріла інженерна інфраструктура. 

8. Ускладнені дозвільна процедура при 

започаткуванні господарської діяльності, 

дозвільні процедури на будівництво, 

підключення до відповідних мереж. 

9. Наявність об’єктивних обмежень 

просторового розширення. 

10. Обмеженість територіальних ресурсів, 

освоєння яких стримується екологічною 

ситуацією. 

11. Не повною мірою проведена 

інвентаризація земель міста. 

12. Низький рівень зв’язків між бізнесом та 

науковими дослідженнями в науково-

дослідних установах та університетах 

міста. 

13. Відсутність логістичних центрів. 

14. Значна залежність економіки від 

зовнішніх джерел постачання енергоносіїв. 

15. Скорочення кількості малих 

підприємств. 

16. Низький рівень безпеки в місті. 
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Фактор Сильні сторони Слабкі сторони 

14. Достатня кількість фінансових 

установ (філій та відділень банків, 

фінансових та страхових компаній). 

15. Наявні приклади успішного 

розвитку підприємств з іноземними 

інвестиціями. 

16.Наявність інформації про ресурси 

та інвестиційний потенціал міста, 

регіону (у тому числі іноземними 

мовами) в мережі Інтернет 

(Інвестиційний паспорт) 

Транспортно-

дорожня 

інфраструктура 

та зв’язок 

1. Розвинута міська пасажирська 

транспортна мережа електричного 

транспорту. 

2. Наявність вантажних 

транспортних підприємств. 

3. Розвинута транспортна мережа 

(автобусні (міжміська та приміська) 

та залізнична станції). 

4. Наявність 4G покриття. 

5. Наявність спеціалізованих 

підприємств по ремонту та 

утриманню доріг. 

6. Оновлення рухомого складу 

міського пасажирського транспорту. 

7. Високий рівень зручності міста для 

велосипедистів. 

1. Зношеність доріг. 

2. Зношеність основних фондів 

підприємств транспорту (як комунального 

так і приватного). 

3. Надмірне транспортне навантаження 

центральної частини міста. 

4. Технічна зношеність транспортно-

дорожньої інфраструктури (особливо 

тролейбусної контактної мережі). 

5. Незабезпеченість електротранспортом 

мікрорайонів "Баси", "Косовщина", 

"Баранівка", «Веретенівка». 

6. Недостатня дорожньо-транспортна 

інфраструктура на кінцевих зупинках. 

7. Незадовільна якість транспортної 

інфраструктури, як фактор скарг жителів 

міста та фактор, що стримує приход 

бізнесу. 

8. Низький рівень зручності міста для 

пішоходів, автомобілістів, людей з 

дитячими колясками, пасажирів.  

Житлово-

комунальна 

інфраструктура 

1. Запровадження нових форм 

господарювання з надання житлово-

комунальних послуг. 

2. Створення об’єднань співвласників 

квартир багатоповерхових будинків. 

3. Розвиток конкурентного 

середовища на ринку надання 

житлово-комунальних послуг. 

4. Цілодобове водопостачання. 

5. Безперебійне забезпечення 

гарячою водою та теплом населення 

міста та соціальної сфери. 

1. Зношеність та аварійність розподільчої 

інженерної мережі міста. 

2. Недотримання нормативних термінів 

капітального ремонту житлового фонду. 

3. Незадовільний стан доріг, тротуарів, 

внутрішньо квартальних проїздів. 

4. Низька пропускна можливість існуючої 

зливової мережі, відсутність її в окремих 

районах міста та відсутність очищення 

зливових вод.  

5. Недостатність місцевих фінансових 

ресурсів на проведення капітальних 

ремонтів житлового фонду. 

6. Низький рівень якості надання 

комунальних послуг (опалення, вивіз 

сміття, водопостачання, каналізація, 

вуличне освітлення, двори та прибудинкові 

території). 
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Фактор Сильні сторони Слабкі сторони 

Соціальна сфера 1. Розвинута мережа закладів надання 

соціальних послуг – освіта, культура, 

спорт, охорона здоров’я, соціальних 

захист. 

2. Достатньо високий рівень якості 

послуг, що надається закладами 

освіти, культури, спорту. 

3. Створення спортивно-

тренувального центру олімпійської 

підготовки з легкої атлетики. 

4. Соціальна спрямованість міського 

бюджету. 

5. Фінансування соціальної сфери 

проводиться відповідно до місцевих 

цільових програм. 

6. Існують школи олімпійського 

резерву та вищої спортивної 

майстерності. Стабільно високі 

(міжнародного рівня) спортивні 

досягнення з окремих видів спорту 

(легка атлетика, дзюдо, бокс, стрільба 

з луку). 

7. Відсутність напруженої 

криміногенної ситуації. 

8.Відсутня заборгованість із 

заробітної плати по бюджетних 

установах. 

8. Доступність закладів міста для 

людей з інвалідністю. 

1. Заклади соціального спрямування не 

забезпечують рівня надання послуг, якого 

реально потребує міська громада. 

2. Можливість різноманітно проводити 

дозвілля. 

3. Відсутність програми розвитку медичної 

сфери. 

4. Висока питома вага педагогічних та 

медичних кадрів пенсійного віку. 

5. Низький рівень доходів населення міста. 

6. Застаріла матеріально-технічна база 

закладів соціальної сфери. 

7. Нерозвиненість конкурентного 

середовища у соціальній сфері. 

8. Відсутність комплексного підходу 

формування навичок здорового способу 

життя у населення. 

9. Знецінення моральних принципів та 

руйнування життєвих орієнтирів. 

10. Відсутність „соціального” житла для 

соціально незахищених верств населення. 

11. Відсутність соціального житла для 

молодих спеціалістів (у тому числі 

гуртожитків). 

12. Руйнування соціальної сфери через 

хронічне недофінансування галузі та через 

неврегульоване чинне законодавство. 

13. Низький рівень якості послуг, що 

надаються медичними закладами міста.  

14. Низький рівень дружності до дітей. 

 

Друга частина SWOT-аналізу – можливості та загрози розвитку міста Сум 

представлена в таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3. – Можливості та загрози розвитку міста Сум 

Фактор Можливості Загрози 

Геополітичне та 

економіко-географічне 

положення 

Відновлення та покращення 

взаємовідносин з Російською 

Федерацією 

Подальше загострення конфлікту з 

Російською Федерацією 

Навколишнє середовище 

та екологія 

 

1. Будівництво підприємства по 

переробці побутових та токсичних 

відходів. 

2. Упорядкування території, прилеглої 

до річок. 

3. Розвиток електротранспорту; 

4. Реконструкція міських очисних 

споруд. 

1. Техногенна загроза від Курської 

АЕС. 

2. Епідемії  

3. Забруднення підземного 

водоносного горизонту 
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5. Транспортне розвантаження 

центральних вулиць міста. 

6. Більш жорсткі санкції за 

забруднення навколишнього 

середовища. 

Населення та ринок праці 1. Позитивні зміни в соціально-

економічному становищі міста та 

підвищенні якості життя населення. 

2. Забезпечення соціального захисту 

вразливих верств населення. 

3. Зміцнення інституту сім'ї. 

4. Позитивні наслідки реформування 

системи охорони здоров'я, як наслідок 

поліпшення медичного 

обслуговування населення. 

5. Розвиток освіти впродовж життя. 

6. Розвиток закладів освіти міста, 

покращення їх позицій в світових та 

національних рейтингах. 

7. Реформування системи освіти, 

перехід на дуальне навчання.  

8. Поширення практики узгодження 

програм підготовки кадрів відповідно 

до потреб ринку праці – дуальна 

освіта. 

9. Партисипативна участь 

роботодавців у підготовці кадрів. 

1. Подальше збільшення частки 

населення пенсійного віку.  

2. Подальше старіння міста 

(громади). 

3. Подальше зменшення кількості 

жителів міста. 

4. Криза народжуваності. 

5. Зростання рівня прихованого 

безробіття. 

6. Відтік професійних кадрів за 

кордон і в інші міста України. 

7. Полегшення еміграційних умов. 

8. Необхідність додаткових витрат 

освіту протягом життя, на 

перенавчання та перепідготовку осіб 

зрілого та похилого віку. 

 

Економічний потенціал 1. Розвиток ринку земель 

несільськогосподарського 

призначення (продаж земельних 

ділянок на конкурентних засадах 

(конкурс, аукціон). 

2. Сприятливі можливості регіону з 

нарощування виробництва 

сільськогосподарської сировини для 

харчової та переробної 

промисловостей. 

3. Розвиток інфраструктури міста 

орієнтованої на туризм. 

4. Поліпшення інфраструктури 

підтримки бізнесу. 

5. Підвищення 

конкурентоспроможності продукції 

підприємств та освоєння нових ринків 

збуту. 

6. Розвиток торговельно-сервісних 

комплексів та логістичних центрів. 

7. Заходи державних органів, органів 

місцевої влади та самоуправління 

сприятимуть детінізації бізнесу. 

1. Подальша втрата ринків СНД 

2. Зростання вартості енергоносіїв, 

сировини, матеріалів. 

3. Політична нестабільність. 

4. Підвищення вартості кредитних 

ресурсів. 

5. Нестабільність курсу національної 

валюти. 

6. Прихід на ринок великих компаній, 

глобалізація у сфері торгівлі та 

послуг. 
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Транспортно-дорожня  

інфраструктура 

та зв’язок 

1. Подальше оновлення рухомого 

складу міського пасажирського 

транспорту 

2. Забезпечення збалансованості 

тарифів на транспортні послуги.  

3. Подальший розвиток конкуренції на 

ринку транспортних послуг.  

4. Покращання системи міського 

пасажирського транспорту шляхом 

запровадження інтегрованої системи 

міського транспорту на принципах 

системи регульованого ринку та 

інтелектуальної транспортної 

системи. 

5. Подальший ремонт та відновлення 

автошляхів як у місті так і міжміських 

автошляхів. 

Руйнування транспортно-дорожньої 

інфраструктури. 

 

Житлово-комунальна  

інфраструктура 

1. Впровадження енергозберігаючих 

технологій та обладнання. 

2. Збільшення кількості об’єднань 

співвласників квартир 

багатоповерхових будинків  

3. Розвиток ефективної конкуренції на 

ринку надання житлово-комунальних 

послуг. 

4. Забезпечення збалансованості 

тарифів на житлово-комунальні 

послуги. 

1. Техногенна катастрофа через 

руйнування інженерної 

інфраструктури. 

2. Незмінність недосконалого 

законодавства та податкової 

політики. 

3. Зниження фінансування галузі. 

Соціальна сфера 

 

1. Успішні результати реформування 

галузі медицини.  

2. Залучення позабюджетних коштів 

на поліпшення матеріально-технічної 

бази установ соціальної сфери. 

3. Залучення коштів підприємств і 

організацій на проведення масових 

культурно-мистецьких заходів. 

4. Розширення спектру платних 

послуг закладів культури. 

5. Розвиток туристичної 

привабливості.  

6. Розширення географії учасників 

конкурсів і фестивалів. 

7. Створення спортивно-

тренувального центру олімпійської 

підготовки з волейболу. 

8. Активна участь громадських 

організацій у формуванні молодіжної і 

сімейної політики. 

9. Розширення питомої ваги 

приватного підприємництва у 

соціальній сфері. 

1. Неврегульованість чинного 

законодавства, хронічне 

недофінансування галузі. 

2. Зниження духовно-культурного 

рівня молоді та погіршення здоров’я. 

 

 



 108 

10. Створення у місті 

Координаційного центру надання 

соціальних допомог.  

11. Залучення позабюджетних коштів 

для профілактичної роботи серед 

молоді. 

 

Ретельний аналіз взаємозв’язків усіх елементів за допомогою SWOT-матриці 

представлено на рисунках 4.1-4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Аналіз впливу можливостей стратегічного розвитку на сильні сторони 

в секторі «Порівняльні переваги» за групами факторів стратегічного розвитку м. 

Сум 

  

Сильні сторони 

Економічний потенціал 

Можливості 

Навколишнє середовище та 

екологія 

 

Населення та ринок праці 

Транспортно-дорожня 

інфраструктура та зв’язок 

Економічний потенціал 

Житлово-комунальна 

інфраструктура 

 
Соціальна сфера 

 

Населення та ринок праці 

Архітектурно-історичні ресурси 

міста 

Навколишнє середовище та 

екологія 

 

Транспортно-дорожня 

інфраструктура та зв’язок 

 
Житлово-комунальна 

інфраструктура 

 
Соціальна сфера 

Геополітичне та економіко-

географічне положення 
Геополітичне та економіко-

географічне положення 

П 

І 

Д 

Т 

Р 

И 

М 

У 

Ю 

Т 

Ь 



 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2. – Аналіз впливу можливостей стратегічного розвитку на слабкі сторони 

в секторі «Проблеми розвитку» за групами факторів стратегічного розвитку м. Сум 
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Рисунок 4.3 – Аналіз впливу загроз стратегічного розвитку на слабкі сторони в 

секторі «Ризики» за групами факторів стратегічного розвитку м. Сум 
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автомобільних шляхів національного (Н12) та регіонального (Р44, Р45, Р61), які 

з’єднують місто з сусідніми регіонами, це дозволить активізувати ці транспортні 

коридори та збільшить транспортний потік через місто. 

 

Порівняні переваги за фактором «Навколишнє середовище»: 

1. Будівництво підприємства по переробці побутових та токсичних відходів з 

використанням передових світових технологій сприятиме створенню іміджу 

екологічно відповідального міста. 

2. Упорядкування територій, прилеглих до річок покращить стан їх берегів, 

унеможливить появу зсувів та абразії їх берегів, збільшить площі рекреаційних 

ресурсів, перш за все акваторій. 

3. Розвиток електротранспорту підсилить імідж чистого міста, ще більше 

знизить рівень забруднення повітря. 

4. Реконструкція міських очисних споруд покращить водні рекреаційні ресурси 

міста та якість водних ресурсів міста. 

 

Порівняні переваги за фактором «Економічний потенціал»: 

1. Розвиток ринку земель несільськогосподарського призначення (продаж 

земельних ділянок на конкурентних засадах (конкурс, аукціон) підсилить фактори: 

наявність вільних виробничих площ та наявність майданчиків для будівництва в 

найбільш привабливій центральній частині та нових районах міста, що підсилить 

безпеку інвестицій у виробничий сектор та будівництво, створить ще більш 

сприятливі умови до залучення інвестицій у сферу будівництва. 

2. Сприятливі можливості регіону з нарощування виробництва 

сільськогосподарської сировини для харчової та переробної промисловостей 

підсилить фактор наявності комплексу переробної промисловості.  

3. Поліпшення інфраструктури підтримки бізнесу підсилить перш за все наявні 

умови для розвитку малого підприємництва 

4. Розвиток інфраструктури міста орієнтованої на туризм та відновлення 

діяльності аеропорту покращить показники розвитку готельно-ресторанної галузі та 
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розвиток малого підприємництва, а також дозволить використати сильні сторони 

архітектурно-історичних ресурсів міста та області. 

5. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств та освоєння 

нових ринків збуту дозволить реалізувати значний експортний потенціал міста. 

 

Порівняні переваги за фактором «Населення та ринок праці»: 

1. Позитивні наслідки реформування системи охорони здоров'я, як наслідок 

поліпшення медичного обслуговування населення позитивно вплине на динаміку 

показника смертності населення.  

2. Розвиток закладів освіти міста, покращення їх позицій в світових та 

національних рейтингах підсилить внутрішньо обласний та міжобласний притік 

молоді за рахунок існування університетів. 

3. Зміцнення інституту сім'ї покращить демографічні показники. 

4. Розвиток освіти продовж життя дозволить залучити жителів міста зрілого та 

похилого віку до складу економічно активного населення з високими можливостями 

працевлаштування. 

5. Реформування системи освіти, перехід на дуальне навчання, поширення 

практики узгодження програм підготовки кадрів відповідно до потреб ринку праці – 

дуальна освіта, партисипативна участь роботодавців у підготовці кадрів покращить 

показники розгалуженої мережа закладів професійної підготовки та перепідготовки 

кадрів. 

 

Порівняні переваги за фактором «Транспортно-дорожня інфраструктура та 

зв'язок»: 

1. Подальше оновлення рухомого складу та інфраструктури міського 

пасажирського транспорту, забезпечення збалансованості тарифів на транспортні 

послуги та покращання системи міського пасажирського транспорту шляхом 

запровадження інтегрованої системи міського транспорту на принципах системи 

регульованого ринку та інтелектуальної транспортної системи позитивно вплинуть на 
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розвиток міської пасажирської транспортної мережі, перш за все електричного 

транспорту як основного тренду розвитку міського транспорту в європейських містах. 

 

Порівняні переваги за фактором «Житлово-комунальна інфраструктура»: 

1. Впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання дозволить 

підсилити фактори безперебійного забезпечення гарячою водою та теплом населення 

міста та соціальної сфери та цілодобового водопостачання. 

2. Збільшення кількості об’єднань співвласників квартир багатоповерхових 

будинків дозволить активізувати запровадження нових форм господарювання з 

надання житлово-комунальних послуг та здійснити подальші кроки в розвитку 

конкурентного середовища на ринку надання житлово-комунальних послу. 

 

Порівняні переваги за фактором «Соціальна сфера»: 

1. Залучення коштів підприємств і організацій на проведення масових 

культурно-мистецьких заходів та розширення спектру платних послуг закладів 

культури покращить фінансування зазначеної сфери, збільшить можливості місцевих 

цільових програм профінансувати потреби соціальної сфери в повному обсязі. 

2. Розширення питомої ваги приватного підприємництва у соціальній сфері, 

залучення позабюджетних коштів на поліпшення матеріально-технічної бази установ 

соціальної сфери знизить рівень навантаження бюджету видатками на соціальну 

сферу. 

3. Відновлення та сертифікація унікальних спортивних об’єктів підсилить 

спортивний імідж міста та дозволить реалізувати потенціал існуючих шкіл 

олімпійського резерву та вищої спортивної майстерності покращити спортивні 

досягнення з окремих видів спорту (легка атлетика, дзюдо, бокс, стрільба з луку). 

4. Розвиток туристичної привабливості міста та розширення географії учасників 

конкурсів і фестивалів дозволить наповнювати та утримувати розвинуту мережу 

закладів культури та спорту. 
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5. Створення спортивно-тренувального центру олімпійської підготовки з 

волейболу покращить спортивні досягнення з цього виду спорту, покращити імідж 

міста, проводити спортивні події на базі спортивних об’єктів міста.  

 

Далі визначимо проблеми розвитку (виклики), які стоять перед містом 

Суми, тобто питання, які необхідно вирішити (слабкі сторони, які можна усунути за 

допомогою можливостей) як результат SWOT- матриці «Слабкі сторони : 

Можливості» (подолання слабких сторін шляхом використання переваг зовнішніх 

можливостей). 

 

Проблеми розвитку за фактором «Геополітичне та економіко-географічне 

положення»: 

Відновлення та покращення взаємовідносин з Російською Федерацією 

зменшить вплив наразі слабкої сторони як близькість до кордону з Росією 

 

Проблеми розвитку за фактором «Навколишнє середовище»: 

5. Будівництво підприємства по переробці побутових та токсичних відходів 

вирішить проблеми: відсутності сміттєво-переробних підприємств та підприємств по 

утилізації токсичних відходів; накопичення твердих побутових відходів; зменшить 

рівень забруднення підземних вод прилеглих територій. 

6. Розвиток електротранспорту знизить забрудненість повітря через 

транспортне навантаження міста. 

7. Реконструкція та розвиток міських очисних споруд вирішить проблему 

забруднення та виснаження поверхневих водних об’єктів та застарілості технології 

очищення стічних вод, а розвиток каналізаційних мереж зменшить рівень 

забруднення підземних вод. 

8. Більш жорсткі санкції за забруднення навколишнього середовища позитивно 

вплинуть на рівень шкідливих викидів у повітря від ТЕЦ та стаціонарних джерел 

забруднення атмосферного повітря. 
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Проблеми розвитку за фактором «Економічний потенціал»: 

1. Сприятливі можливості регіону з нарощування виробництва 

сільськогосподарської сировини для харчової та переробної промисловостей 

пом’якшить втрату позицій окремих, колись великих ключових підприємств; в 

зв’язку з втратою ринків збуту в країнах СНД. 

2. Заходи державних органів, органів місцевої влади та самоуправління 

сприятимуть детінізації бізнесу, що підвищить надходження до бюджетів всіх рівнів. 

3. Поліпшення інфраструктури підтримки бізнесу подолає негативні наслідки 

від низької активності бізнес-асоціацій, дозволить виявити слабкі сторони в 

дозвільних процедурах при започаткуванні господарської діяльності, а також 

дозвільних процедурах на будівництво, підключення до відповідних мереж, та 

поліпшити їх. 

4. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств та освоєння 

нових ринків збуту втрата позицій окремих, колись великих ключових підприємств; 

в зв’язку з втратою ринків збуту в країнах СНД 

 

Проблеми розвитку за фактором «Населення та ринок праці»: 

1. Позитивні зміни в соціально-економічному становищі міста та підвищенні 

якості життя населення покращить показники скорочення чисельності населення в 

працездатному віці. 

2. Розвиток закладів освіти міста, покращення їх позицій в світових та 

національних рейтингах демографічного старіння населення міста та покращить 

показники міграції населення, що в свою чергу підвищить показник демографічного 

навантаження населення віком 16-59 років та розвине пропозицію трудових ресурсів 

на ринку праці для розвитку всіх видів економічної діяльності. 

3. Реформування системи освіти перехід на дуальне навчання, партисипативна 

участь роботодавців у підготовці кадрів дозволить залучити підприємства до 

підготовки кадрів, відбору цих кадрів для подальшого працевлаштування, що 

вирішить проблему нестачі працівників деяких робітничих професій, дисбаланс 
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попиту та пропозиції на місцевому ринку праці за видами економічної діяльності і 

професіями, та подолає слабку адаптивність підготовки кадрів з робітничих професій. 

4. Розвиток освіти впродовж життя дозволить вирішити проблеми нестачі 

працівників деяких робітничих професій, дисбалансу попиту та пропозиції на 

місцевому ринку праці за видами економічної діяльності і професіями та впоратися з 

фактором демографічне старіння населення міста за рахунок перенавчання та 

перепідготовки осіб зрілого та похилого віку, що дозволить їм набути необхідних 

компетентностей для працевлаштування з урахуванням нових швидкозмінних вимог 

ринку. 

 

Проблеми розвитку за фактором «Транспортно-дорожня інфраструктура та 

зв'язок»: 

1. Подальший ремонт автодоріг позитивно вплине на такі слабкі сторони як 

зношеність доріг, а також зменшить негативний вплив на зношеність основних 

фондів підприємств транспорту (як комунального так і приватного). 

2. Покращання системи міського пасажирського транспорту шляхом 

запровадження інтегрованої системи міського транспорту на принципах системи 

регульованого ринку дозволить знизити надмірне транспортне навантаження 

центральної частини міста, компенсувати незабезпеченість електротранспортом 

мікрорайонів "Баси", "Косовщина", "Баранівка", «Веретенівка». 

3. Оновлення рухомого складу та інфраструктури міського пасажирського 

транспорту вирішить проблему зношеності основних фондів підприємств транспорту 

(як комунального так і приватного) та технічної зношеності транспортно-дорожньої 

інфраструктури (особливо тролейбусної контактної мережі). 

4. Подальший розвиток транспортної інфраструктури вирішить проблему 

недостатньої дорожньо-транспортної інфраструктури на кінцевих зупинках. 

5. Подальший ремонт та відновлення міжміських автошляхів частково 

компенсує проблему відсутності працюючого аеропорту. 

 

Проблеми розвитку за фактором «Житлово-комунальна інфраструктура»: 
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1. Оновлення, ремонт та розвиток розподільчих інженерних мереж міста 

зменшить зношеність та аварійність розподільчої інженерної мережі міста, 

покращить низьку пропускна можливість існуючої зливової мережі, вирішить 

проблему відсутності її в окремих районах міста та проблему очищення зливових вод, 

що зменшить кількість аварій та перебоїв в постачанні тепла та води, це в свою чергу 

підвищить низький рівень якості надання комунальних послуг (опалення, вивіз 

сміття, водопостачання, каналізація, вуличне освітлення, двори та прибудинкові 

території) 

2. Впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання покращить 

низький рівень енергоефективності технологій та обладнання підприємств 

постачальників послуг водопостачання та водовідведення, теплопостачання тощо. 

3. Збільшення кількості об’єднань співвласників квартир багатоповерхових 

будинків дозволить частково вирішити проблему недостатності місцевих фінансових 

ресурсів на проведення капітальних ремонтів житлового фонду та недотримання 

нормативних термінів капітального ремонту житлового фонду, в тому числі за 

рахунок залучення коштів власників будинків. 

4. Оновлення та ремонт тротуарів та внутрішньо-квартальних проїздів 

покращить якість цієї комунальної складової, а також такої складової як вуличне 

освітлення, двори та прибудинкові території. 

 

Проблеми розвитку за фактором «Соціальна сфера»: 

1. Активна участь громадських організацій у формуванні молодіжної і сімейної 

політики, розширення питомої ваги приватного підприємництва у соціальній сфері, 

створення у місті Координаційного центру надання соціальних допомог покращить 

рівень надання послуг закладами соціального спрямування. 

2. Залучення позабюджетних коштів на поліпшення матеріально-технічної бази 

установ соціальної сфери, коштів підприємств і організацій на проведення масових 

культурно-мистецьких заходів, розширення спектру платних послуг закладів 

культури вирішить проблему застарілої матеріально-технічна база закладів 

соціальної сфери 
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3. Активна участь громадських організацій у формуванні молодіжної і сімейної 

політики, залучення позабюджетних коштів для профілактичної роботи серед молоді 

знизить виклики відсутності комплексного підходу формування навичок здорового 

способу життя у населення та знецінення моральних принципів та руйнування 

життєвих орієнтирів. 

4. Розширення питомої ваги приватного підприємництва у соціальній сфері 

підвищить рівень конкуренції соціальній сфері. 

5. Успішні результати реформування галузі медицини вирішить проблему з 

старінням персоналу в медичній галузі. 

 

Далі визначимо можливі ризики, котрих слід уникати або вплив яких слід 

зводити до мінімуму шляхом вибору належних стратегічних рішень у результаті 

SWOT- матриці «Загрози, Слабкі сторони : Можливості» (зменшення впливу загроз, 

котрі доповнюють слабкі сторони). 

 

Можливі ризики за фактором «Геополітичне та економіко-географічне 

положення»: 

Подальше погіршення взаємовідносин з Російською Федерацією ще більше 

підвищить вплив наразі слабкої сторони як близькість до кордону з Росією 

 

Можливі ризики за фактором «Навколишнє середовище»: 

Техногенні катастрофи та аварії на Курській АЕС призведуть до реалізації 

слабкої сторони – близькість до Курської АЕС, що погіршить екологічну ситуацію в 

місті та негативно вплине на інші фактори, населення та ринок праці, економічний 

потенціал, соціальні показники тощо. 

  

 

 

Можливі ризики за фактором «Економічного потенціалу»: 
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1. Подальша втрата ринків СНД ще більше ускладнить позицію окремих, колись 

великих ключових підприємств, що ще більше плине на зайнятість населення. 

2. Політична нестабільність унеможливить залучення суттєвих іноземних 

інвестицій, відповідно ще більше обмежить доступ до вільних ресурсів для розвитку 

підприємств міста. 

3. Підвищення вартості кредитних ресурсів обмежить можливості бізнесу щодо 

залучення додаткових джерел фінансування, відповідно обмежить розвиток бізнес 

активності в місті. 

4. Прихід на ринок великих компаній, глобалізація у сфері торгівлі та послуг 

негативно вплине на показники малого бізнесу, за рахунок економії на масштабі, що 

в свою чергу знизить обсяги податків, сплачених в місті. 

5. Коливання курсу національної валюти до основних світових валют 

підвищить валютні ризики інвестування в підприємства міста, збільшить вартість 

інвестиційних ресурсів на курсову різницю, що обмежить їх розвиток за рахунок 

негативного впливу на рентабельність.  

 

Можливі ризики за фактором «Населення та ринок праці» 

1. Подальше збільшення частки населення пенсійного віку ще більше скоротить 

чисельність населення в працездатному віці, погіршить показники демографічного 

старіння населення міста, підвищить імовірність додаткових витрат освіту протягом 

життя, на перенавчання та перепідготовку осіб зрілого та похилого віку. 

2. Зменшення кількості жителів міста негативно вплине на всю групу слабкі 

сторони населення та ринку праці. 

3. Криза народжуваності погіршить показники демографічної структури, 

спричинить скорочення чисельності населення міста в майбутньому, негативно 

вплине на слабкі сторони ринку праці через 16-20 років.  

4. Полегшення еміграційних умов негативно вплине на відтік професійних 

кадрів за кордон та показник міграції населення. 
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Можливі ризики за фактором «Транспортно-дорожня інфраструктура та 

зв'язок»: 

Руйнування транспортно-дорожньої інфраструктури несе перш за все загрозу 

нормальному функціонуванню системи пасажирського транспорту в місті, погіршить 

показники зношеності основних фондів підприємств транспорту (як комунального 

так і приватного), технічної зношеності транспортно-дорожньої інфраструктури 

(особливо тролейбусної контактної мережі)погіршить показники забезпеченості 

транспортом віддалених районів міста та приміських районів, унеможливить 

розвиток електротранспорту в напрямку мікрорайонів "Баси", "Косовщина", 

"Баранівка", «Веретенівка», погіршить стан дорожньо-транспортної інфраструктури 

в місті, особливо на кінцевих зупинках. 

 

Можливі ризики за фактором «Житлово-комунальна інфраструктура» 

Зниження фінансування галузі збільшить зношеність та аварійність 

розподільчої інженерної мережі міста, погіршить і без того низьку пропускну 

можливість існуючої зливової мережі, не вирішить проблеми її відсутності її в 

окремих районах міста та відсутності очищення зливових вод, збільшить терміни 

відставання капітальних ремонтів житлового фонду від нормативних, погіршить 

незадовільний стан доріг, тротуарів, внутрішньо квартальних проїздів. 

 

Можливі ризики за фактором «Соціальна сфера»: 

1. Неврегульованість чинного законодавства, хронічне недофінансування галузі 

призведе до ще більшого руйнування соціальної сфери, знизить рівень надання 

послуг закладами соціального спрямування. 

2. Зниження духовно-культурного рівня молоді та погіршення здоров’я 

підсилить ризики відсутності комплексного підходу формування навичок здорового 

способу життя у населення та ще більше знецінить моральні принципи населення та 

зруйнує їх життєві орієнтири. 

 

Здійснення перехресного порівняння Загроз із Слабкими сторонами.  
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Перехресні порівняльні переваги: 

 

Порівняні переваги за факторами «Геополітичне та економіко-географічне 

положення» та «Економічний потенціал»: 

Відновлення та покращення взаємовідносин з Російською Федерацією 

дозволить реалізувати економічний потенціал наявного багатогалузевого 

промислового комплексу та наявних промислових традицій (хімічна, харчова 

промисловість, машинобудування). 

 

Порівняні переваги за факторами «Економічний потенціал» та «Архітектурно-

історичні ресурси міста»: 

Розвиток інфраструктури міста орієнтованої на туризм дозволить реалізувати 

туристичний потенціал в частині наявності комплексу унікальних історико-

архітектурних пам’яток в місті. цікавих пам’яток природи, історії, культури і 

архітектури навколо міста, історичної забудови центральної частини міста, 

різнопрофільних музеїв. 

 

Порівняні переваги за факторами «Населення та ринок праці» й «Економічний 

потенціал»: 

1. Розвиток закладів освіти міста, покращення їх позицій в світових та 

національних рейтингах, розвиток наукових шкіл в університетах міста дозволить 

підсилити експортний потенціал міста в частині експорту освітніх послуг. 

2. Заходи державних органів, органів місцевої влади та самоуправління 

сприятимуть детінізації бізнесу дозволять підвищити надходження до міського 

бюджету, що дозволить збільшити соціальну спрямованість міського бюджету, 

покращити фінансування соціальної сфери проводиться відповідно до місцевих 

цільових програм. 

 

Порівняні переваги за факторами «Житлово-комунальна інфраструктура» та 

«Навколишнє середовище»: 
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Подальше оновлення рухомого складу міського пасажирського транспорту, 

розвиток електротранспорту підсилить фактор невисокого рівня забруднення повітря. 

 

Перехресні виклики (проблеми розвитку) 

Проблеми розвитку за факторами «Геополітичне та економіко-географічне 

положення», «Економічний потенціал» і «Ринок праці»: 

Відновлення та покращення взаємовідносин з Російською Федерацією 

дозволить призупинити втрату позицій та ринків збуту в країнах СНД окремих, 

колись великих ключових підприємств, що в свою чергу дозволить подолати такі 

слабкі сторони ринку праці як відносно низький рівень заробітної плати, що 

стимулює відтік кадрів; недостатність високооплачуваних робочих місць, які 

задовольнили б вимоги кваліфікованих працівників; дисбаланс попиту та пропозиції 

на місцевому ринку праці за видами економічної діяльності і професіями; не 

адаптивна підготовка кадрів з робітничих професій; необхідність додаткових витрат 

освіту протягом життя, на перенавчання та перепідготовку осіб зрілого та похилого 

віку; відтік професійних кадрів за кордон і в інші міста України. 

 

Проблеми розвитку за факторами «Населення та ринок праці» й «Економічний 

потенціал» 

Розвиток закладів освіти міста, покращення їх позицій в світових та 

національних рейтингах, розвиток наукових шкіл в університетах міста дозволить 

покращити рівень зв’язків між бізнесом та науковими дослідженнями в науково-

дослідних установах та університетах міста, що в свою чергу підвищить експортні 

можливості міста. 

 

Перехресні ризики 

Можливі ризики за факторами «Економічний потенціал» та «Ринок праці»: 
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1. Загрози ринку праці негативно відіб’ються на показниках економічного 

потенціалу, можливостях залучення інвестицій в місто, в т.ч. іноземних. 

2. Зниження економічної активності підприємств, негативна кон’юнктура на 

світових ринках негативно вплине на попит на робочу силу, що ще більше знизить 

показники кількості працевлаштованого населення. 

 

Можливі ризики за факторами «Житлово-комунальна інфраструктура» та 

«Навколишнє середовище»: 

Зниження фінансування галузі може призвести до техногенної катастрофа через 

руйнування інженерної інфраструктури, що, враховуючи низьку пропускну 

можливість існуючої зливової мережі, застарілі технології очищення стічних вод та 

відсутність очищення зливових вод призведе до забруднення та виснаження 

поверхневих водних об’єктів і унеможливить безперебійне постачання питної води в 

місті та прилеглих територіях. 
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5. Проведення аналізу конкурентних переваг та визначення природних, 

загальних та унікальних переваг у розвитку міста Суми  

 

Природні переваги у розвитку міста 

 

 

Аббация и Адриатическое море великолепны,  

но Лука и Псел лучше. 

А.П.Чехов 

Місто Суми розташоване на сході Сумської області, в лісостеповій зоні на 

рівнинному хвилястому плато останніх південно-західних відрогів Середньо-Руської 

височини, що заходить сюди з меж Курської області Росії. Плато перерізане долиною 

річки Псел та її притоків річки Сумка та Стрілка. Це одна з найбільш 

континентальних частин України, що мінімізує ризики таких негативних природних 

явищ, як землетруси, скиди, зсуви тощо, а це в свою чергу не висуває додаткових 

вимог при будівництві об’єктів різного роду складності.  

Враховуючи розташування в басейні річок, та великий обсяг підземних вод 

Суми мають стабільні джерела водних ресурсів (річки, озера, водосховища), як питної 

води відповідної якості, так вода, що можуть бути використані як виробничій ресурс. 

При цьому в місті відсутні значні затоплення та підтоплення площ долинних 

територій. 

Сприятливі природно-кліматичні умови та положення міста, наявність 

рекреаційних ресурсів: акваторії та заплавні території рік, парки і сквери, лісопарки, 

комплекси природно-заповідних пам’яток та природних ландшафтів роблять 

природничій потенціал суттєвою конкурентною перевагою міста в напряму 

створення та розвитку можливостей для відпочинку, оздоровлення та рекреації. 
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Загальні переваги у розвитку міста 

Сумчани є носіями особливих цінностей, серед них: критичне ставлення до 

корупції, найвищий рівень несприйняття корупції в Україні (за даними Четвертого 

всеукраїнського муніципального опитування, що було проведено з 20 січня по 10 

лютого 2018 року Соціологічною групою «Рейтинг» від імені Міжнародного 

республіканського інституту [13]), містяни, не зважаючи на тяжкі економічні втрати 

від розриву взаємовідносин з Росією надають перевагу європейському вибору 

України, містяни, що пишаються своїм містом. 

Одним з найбільш привабливих факторів для інвесторів, який визначає 

конкурентоспроможність будь якого підприємства є економія на витратах, 

відповідно, відносно низький рівень заробітних плат в місті, які є суттєво нижчими, 

ніж в Києві, та в рази нижчими, ніж у сусідніх європейських країнах. На сьогодні це 

відставання зберігається, але ми б не хотіли використовувати цей фактор як 

конкурентний, тому що з розвитком економіки росте і середня заробітна плата, таким 

чином виходить замкнене коло, коли економічне зростання знищує головний чинник 

свого росту. Замість низької заробітної плати ми робимо ставку на якість робочої 

сили.  

Суми місто, що підтримує та розвиває малий бізнес, так за кількістю малих 

підприємств на 10 тис. наявного населення Суми значно випереджають середні 

показники по Україні, як і за часткою продукції малих підприємств у загальному 

обсязі реалізованої продукції підприємств місто має кращі показники за 

загальноукраїнські.  

 

Унікальні переваги у розвитку міста. 

Високий рівень відкритості місцевої влади, одні з найнижчих показників 

корупційної складової влади в місті та високі можливості включатися у процес 

формування рішень у мiстi визначають місто як місто з транспарентною владою. 

Суми відомі як студентське місто, в якому знаходяться 4 навчальних заклади, 

студенти яких здобувають компетентності в сферах економіки, комерційної 
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діяльності, інженерних наук, ІТ сфері, медицині, гуманітарних науках, юриспруденції 

тощо. Така ситуація створює значний потенціал притоку людських ресурсів для міста, 

притік до міста молоді, яка прагне навчатися та розвиватися, що суттєво впливає на 

пропозицію на ринку праці. 

Потужна мережа навчальних закладів різного рівня дозволить опанувати 

виклик демографічного старіння населення та запропонувати в межах програм освіта 

протягом життя програми перенавчання, перепідготовки та навчання містянам 

зрілого та похилого віку, що дозволить подолати значні диспропорції на ринку праці. 

Унікальний спортивний об’єкт європейського рівня – Спортивна споруда 

манеж, який дозволяє організовувати та проводити спортивні та культурно-масові 

заходи різного рівня в будь-яку пору року, що дозволило відкрити центр олімпійської 

підготовки, з фінансуванням коштами Мінмолодьспорту України, організовувати 

змагання з легкої атлетики, гандболу. футзалу, баскетболу державного та 

європейського рівня. 

Інноваційний потенціал університетів, який реалізується в обсягах виконаних 

науково-дослідних робіт різної спрямованості за кошти державного та місцевих 

бюджетів, юридичних і фізичних осіб. Саме реалізація цього потенціалу дозволяє 

отримувати показники інноваційної активності значно вищі ніж в середньому по 

Україні, та підтримувати зростаючий тренд частки інноваційної продукції в 

загальному обсязі виробництва промислової продукції. 

Розвиток малого підприємництва, який на поточний момент значно випереджає 

по показникам кількості малих підприємств на 10 тис. наявного населення та частки 

продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції підприємств 

середньо-українські показники, є суттєвою конкурентною перевагою, яка здатна 

нівелювати фактор втрати позицій колись великих місто-утворюючих підприємств. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. За результатами виконання робіт із розроблення науково-технічної продукції, 

а саме – аналітичної частини стратегії розвитку м. Суми до 2027 р. можна зробити 

наступні висновки: 

2. Однією з найслабших сторін міста Суми є близькість до кордону з Російською 

федерацією та тісні економічні зв’язки всіх видів економічної діяльності з зазначеною 

країною та країнами СНД, що в умовах поточного конфлікту нівелює наявний 

потенціал розвитку перш за все промислового комплексу, та вимагає від нього 

переорієнтації на інші ринки. 

3. Основним індикатором розвитку економіки будь-якого міста є ВМП. Цей 

показник відображає як ефективність використання міського бюджету, так і 

ефективність роботи підприємств міста в цілому. За допомогою рівня валового 

муніципального продукту можна визначити рейтингове місце територіального 

утворення серед інших населених пунктів. На практиці частіше використовують 

показник ВМП на душу населення. У м. Сумах цей показник демонструє позитивний 

тренд, проте враховуючи відносний його характер (розрахунок передбачає поділ 

абсолютного значення на обсяги наявного населення) та негативну тенденцію зі 

скорочення населення м. Сум, зростаючу динаміку ВМП не можна вважати 

достатньою, також за цим показником місто значно відстає від середніх показників 

по Україні. 

4. Серед основних проблем міста визначені: низький рівень залучення 

інвестиційних коштів для підприємств міста, недостатній рівень фінансування 

інноваційних розробок і розвитку інноваційного потенціалу промисловості, 

скорочення кількості зайнятих в економіці міста, скорочення населення м. Сум, 

зростаюча заборгованість із виплати заробітної плати, зношеність основних фондів 

комунальних підприємств, інженерної інфраструктури, житлового фонду, застаріле 

та енерговитратне обладнання, нестабільність результатів фінансової діяльності 

підприємств міста, високий рівень збитковості підприємств будівельної галузі тощо. 
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5. За основними показниками розвитку малого бізнесу Суми утримують гарні 

позиції, так за кількістю малих підприємств на 10 тис. наявного населення та частка 

продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції підприємств 

місто випереджає як середньоукраїнські показники так і показники столиці нашої 

країни. Проте потребує уваги частка найманих працівників на цих підприємствах до 

загально числа найманих працівників в економіці міста. 

6. Експортний потенціал міста вищий за середні показники по Україні, що 

свідчить про опанування проблем втрати ринків СНД, та поступове нарощення 

обсягів промислового виробництва з орієнтацією на зовнішні ринки, а також 

зростання частки експорту послуг, перш за все – освітніх, університетами міста. 

7. За демографічними показниками місто виглядає краще ніж показники в 

середньому по країні, однак офіційний рівень безробіття нижче природнього нівелює 

наявний трудовий потенціал, та відлякує інвестора від вкладання коштів в місто. 

8. Перевагою міста є показники гордості містян, що свідчить про високий рівень 

патріотизму до міста та дає можливість очікувати активної участі громади в його 

розвитку. 

9. Основними проблемами міста вбачаються інфраструктурні, та якість 

комунальних послуг, що вимагає пошуку нових механізмів та направлення коштів на 

вирішення проблем: тротуарів, доріг, доступу для людей з iнвалiднiстю, транспортної 

інфраструктури, вуличного освітлення, збору сміття, каналізації, водопостачання, 

опалення, стану дворів та прибудинкових територій  

10. Сильними сторонами виступають стан та якість послуг спортивних 

закладів, університетів, технікумів, коледжів, шкіл, дитячих садків, закладів 

культури. 

11. Враховуючи наростаючу демографічну кризу особливу занепокоєність 

викликає показник дружності міста до дітей та його зручності для людей з дитячими 

колясками. 

12. Визначено порівняльні переваги, виклики та ризики міста за групами 

геополітичне та економіко-географічне положення, територія, навколишнє 

середовище та екологія, архітектурно-історичні ресурси міста, населення та ринок 



 129 

праці, економічний потенціал, транспортно-дорожня інфраструктура та зв’язок, 

житлово-комунальна інфраструктура, соціальна сфера та між групові перехресні 

взаємозв’язки. 

13. В групі природні переваги визначено конкурентні переваги міста, до яких 

віднесено розташування в одній з найбільш континентальних частин України, що 

мінімізує ризики таких негативних природних явищ, як землетруси, скиди, зсуви 

тощо, в басейні річок, що поряд з великим обсягом підземних вод дає стабільні 

джерела водних ресурсів, сприятливі природно-кліматичні умови та положення міста 

та наявність рекреаційних ресурсів.  

14. В групі загальних переваг у розвитку міста визначено гордість містян за 

своє місто, інноваційність та підприємливість містян Сум, низький рівень сприйняття 

корупції, що відповідно дає місту і найнижчі показники корумпованості по всім 

гілкам влади та органам надання послуг в Україні, також виділено низький рівень 

заробітних плат в місті, та при цьому рівень задоволення від отриманих коштів за 

роботу містянами у порівнянні з середніми показниками по Україні. 

15. До унікальних переваг у розвитку міста віднесено: високий рівень 

відкритості місцевої влади; розвиток міста Суми як студентського міста, що створює 

значний потенціал притоку людських ресурсів для міста; потужна мережа навчальних 

закладів різного рівня дозволить опанувати виклик демографічного старіння 

населення та опанувати освіту протягом життя; наявність унікального спортивного 

об’єкту європейського рівня – Спортивна споруда манеж; інноваційний потенціал 

університетів та підприємств міста, рівень розвитку малого підприємництва. 
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Додаток А 

ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації регіональної 

стратегії розвитку за ____ квартал 20__ року 

______________________________________________________________________________________________________________________

__, 
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект) 

Загальна вартість проекту __________________________  

______________________________________________________________________ 
                            (у валюті договору (контракту)           (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер) 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків 

________________________________________________________ 

 
Номер і 

найменув
ання 

завдання 
регіональ

ної 
стратегії, 

якому 

відповіда
є проект 

Одна або 
кілька 

цілей, які 
будуть 

досягнуті 
в 

результат
і 

реалізації 
проекту 

Територі
альна 

спрямова
ність 
(назва 

регіону, 
декількох 
регіонів, 

частини 
регіону) 

Строк 
реалізації 
проекту 

Джерела 
фінансув

ання у 
звітному 
періоді 

Фактична сума 
підписаних договорів 

(контрактів) у 
звітному періоді 

Сума 
вибраних 
коштів у 
звітному 
періоді 

Сума 
вибраних 
коштів з 
початку 

реалізації 
проекту 

Індикатори (показники) результативності реалізації 
проекту 

Стан 
реалізації 
проекту 

(з 
порівнял

ьною 
оцінкою 
фактично 

виконано
го і 

запланов
аного) 

Проблемні 
питання, їх 
вплив на 

реалізацію 
проекту (з 
пояснення
м причини 

їх 

виникненн
я та 

зазначення
м 

механізму 
вирішення) 

п
л
ан

о
ва

н
и
й
 

ф
ак

ти
ч
н
и
й
 

з початку 
реалізації 

проекту 

за 
звітний 

період 

п
л
ан

о
ва

н
а 

ф
ак

ти
ч
н
а 

п
л
ан

о
ва

н
а 

ф
ак

ти
ч
н
а 

найменув
ання 

індикато
ра 

(показни
ка) 

одиниця 
виміру 

прогнозо
ване 

значення 

факт
ичне 

значе
ння 

відхилен
ня (+/-) 

 

Рекомендації щодо змін у 

наступному періоді реалізації 

 

 

Відповідальний за виконання проекту __________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 
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Додаток Б 

 

ЗВІТ 

про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку за 

20__ рік 

 

Номер 

та 
наймен
ування 
цілі 
регіона
льної 
стратег
ії 

Назва 

програ
ми 
регіона
льного 
розвит
ку, що 
реалізу
ється в 

рамках 
плану 
заходів 

Назва 

проекті
в 
регіона
льного 
розвит
ку, що 
включе
ні до 

програ
ми 
регіона
льного 
розвит
ку 

Терито

ріальна 
спрямо
ваність 
проекті
в (назва 
регіону
, 
декільк

ох 
регіоні
в, 
частин
и 
регіону
) 

Строк 

реалізації 
проекту 

Джер

ела 
фіна
нсув
ання 
у 
звітн
ому 
періо

ді 

Фактична сума 

підписаних 
договорів 
(контрактів) у 
звітному періоді 

Сума 

вибраних 
коштів у 
звітному 
періоді 

Сума 

вибраних 
коштів з 
початку 
реалізації 
проектів 

Індикатори (показники) результативності 

виконання плану заходів 

Стан 

виконанн
я плану 
заходів (з 
порівнял
ьною 
оцінкою 
фактично 
виконано

го і 
запланов
аного) 

Проблемні 

питання, їх 
вплив на 
виконання 
плану 
заходів (з 
поясненням 
причини їх 
виникнення 

та 
зазначення
м 
механізму 
вирішення) 

п
л
ан

о
ва

н
и
й
 

ф
ак

ти
ч
н
и
й
 

з 
початк
у 

реаліза
ції 
проект
у 

за 
звітн
ий 

періо
д 

п
л
ан

о
ва

н
а 

ф
ак

ти
ч
н
а 

п
л
ан

о
ва

н
а 

ф
ак

ти
ч
н
а 

найменув
ання 
індикато

ра 
(показни
ка) 

один
иця 
вимі

ру 

прогно
зоване 
значен

ня 

факт
ичне 
значе

ння 

відхиле
ння (+/-
) 

 

Керівник органу виконавчої влади 

 

___ ____________ 20__ р. 

_______________ 

(підпис) 

_____________________ 

(ініціали та прізвище) 
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Додаток В. 

Опитувальник для соціологічних досліджень 

Звернення міського голови до мешканців міста Сум  

«Наразі ми працюємо над розробкою Стратегії розвитку міста Суми до 2027 року. Ми знаємо, що нас об'єднує 

спільна добра мета і нам необхідно разом визначитися, який шлях обрати для її реалізації. Ніхто краще за вас самих не 

знає проблем, що вас турбують, ваших потреб, сподівань та цінностей, які вами керують. Я пишаюся вами і ціную вашу 

думку, саме тому я щиро чекаю від вас зворотного зв'язку. 

Ми разом маємо вирішити в якому місті ми хочемо жити та хочемо, щоб жили наші діти в майбутньому. Спільна 

робота забезпечує успішне створення синергії, дає змогу розподілити відповідальність між всіма зацікавленими 

сторонами. Рухаючись разом в одному напрямку ми побудуємо сприятливе середовище для життя, роботи та відпочинку. 

Залучення широкого кола мешканців до процесу місцевого економічного розвитку забезпечує гнучкість, аполітичність, 

прозорість і підзвітність процесу. 

Ми працюємо над розробкою Стратегії розвитку задля добробуту наших Сумчан, задля можливості створити умови, 

в яких вже сьогодні кожний бажаючий буде мати змогу брати участь у суспільних заходах та брати на себе 

відповідальність. Ми прагнемо сформувати команду активних жителів, які знають, що в їх силах побудувати краще життя.  

Я запрошую вас, дорогі Сумчани, долучатися до розробки Стратегії розвитку. Ми маємо разом розробити спільний 

проект, який буде відображати наше прагнення зробити процвітаюче, розвинуте та інноваційне місто. Наша сила в єдності 
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та наполегливій праці. Чи побудуємо ми місто щасливих людей залежить тільки від нас, нашої волі, віри, надії, 

компетенції. 

Сьогодні Ви можете взяти участь у розробці Стратегії розвитку міста Суми до 2027 року долучившись до участі в 

соціологічному опитуванні та внести свій вклад в розбудову нашого світлого майбутнього. 

Опитування є добровільним та анонімним, і його результати будуть використані виключно в узагальненому 

вигляді.» 

Соціологічні дослідження йдуться шляхом заповнення анкети з 101 питання за двома напрямками: 

‒ «Дослідження цінностей мешканців міста Суми»; 

‒ «Дослідження якості надання послуг для населення міста Суми». 

Результати соціологічного дослідження будуть основою для розробки компонентних планів розвитку міста Суми.  

 

Блок 1 «Дослідження цінностей мешканців міста Суми» 

1) Ваш вік (повних років): 

а) 14 - 17; 

б) 18-24; 

в) 25 - 45; 

г) 46 - 60; 

д) 61 і старше. 

2) Стать:  

а) чоловіча;   

б) жіноча. 

3) Ваша освіта: 

а) загальна середня; 

б) середня спеціальна; 
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в) неповна вища; 

г) повна вища; 

д) маю науковий ступінь та/або вчене звання. 

 

4) Ваша зайнятість (оберіть один варіант, який найбільш точно описує Вашу основну зайнятість): 

а) бізнесмен (підприємець);  

б)  працівник (ця) бюджетної організації; 

в) держслужбовець; 

г) найманий працівник (фірма, підприємство, установа тощо); 

д) безробітний; 

е) пенсіонер; 

ж) пенсіонер і працюю; 

з) навчання (училище, коледж, університет, інше); 

и) веду домашнє господарство (включно з відпусткою по догляду за дитиною); 

к) військовослужбовець; 

л) працівник органів захисту правопорядку. 

 

****** 

 

Блок 2 «Дослідження якості надання послуг для населення міста Суми» 

 

46) У випадку появи потреби де Ви шукаєте інформацію про життя у місті (заходи, події, послуги для громадян)? ( 

можливо вибрати декілька варіантів) 

а) на сайті Сумської міської ради; 

б) через місцеві газети; 

в) через проводове та FM радіо; 
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г) через місцеве телебачення; 

д) запитую у знайомих; 

е) телефоную у довідкове бюро (служба 15-80); 

ж) у соціальних мережах; 

з) у мережі інтернет. 

 

47) У випадку потреби де Ви шукаєте інформацію про перелік необхідних документів для вирішення Вашого 

питання в Центрі надання адміністративних послуг (далі ЦНАП)?  

а) на сайті ЦНАПу; 

б)  за телефоном; 

в) на рецепції в ЦНАП; 

г) від спеціаліста апарату міської ради; 

д) на стендах, через інформаційні картки в ЦНАПі; 

е) на веб-сайті міської ради; 

ж) інше. 

 

48) Оцініть якість надання послуг ЦНАПу (поставте позначку у відповідній клітині): 

Послуги 
Дуже 

погано 

Нижче  

середнього 

Вище  

середнього 

Дуже 

добре 

Не 

звертався 

(лась) 

містобудування і архітектура      

паспорт громадянина, реєстрація      

підприємницька діяльність      

екологія      

реєстрація житла, квартирний облік      

земельні питання      

видача довідок, копій, витягів з 

документів 
    

 

дорожній рух, транспортні засоби      

комунальне господарство, благоустрій      

лісове, сільське та водне господарство      
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освіта і наука      

охорона праці      

сім’я, діти      

санітарно-ветеринарні послуги      

 

***** 

 

99) На основі Вашого власного досвіду оцініть чи були наступні порушення в роботі органів місцевої влади 

(поставте позначку у відповідній клітині): 

Чинник Не було 

взагалі 

Було дуже 

рідко 

Було дуже 

часто 

Було 

регулярно 

захищеність персональних даних     

рівності осіб перед законом всіх 

учасників процесу надання та 

отримання послуг 

    

неупередженість з боку посадових 

осіб при отриманні послуг 

громадянами 

    

недотримання посадовими особами 

графіку прийому громадян 
    

низький рівень оперативності дій 

посадових осіб 
    

упередженість дій посадових осіб     

 

100) Додайте Ваші пропозиції стосовно підвищення якості послуг адміністративно-господарських закладів всіх форм власності в місті 
Суми:________________________________ 
 

101) Які документи та процедурні дії, що вимагаються адміністративно-господарськими закладами для отримання 

послуг, на вашу думку, є зайвими (без них можна обійтися)? 
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