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МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

У статті вирішується проблема розробки методики формування економічного профілю до-
бровільно об’єднаної територіальної громади як інструменту забезпечення місцевого економіч-
ного розвитку. Відзначено особливості запровадження категорії «профіль громади» в україн-
ській науці, на законодавчому рівні держави, а також у практичній діяльності органів місцевого 
самоврядування. Визначено елементи подібності профілю громади і такої складової стратегіч-
них планів розвитку адміністративно-територіальних утворень держави, як соціально-еконо-
мічний аналіз. Зазначено основні критерії відмінностей профілю та соціально-економічного 
аналізу. Запропоновано авторське визначення профілю добровільно об’єднаної територіальної 
громади. Визначено головну мету формування профілю добровільно об’єднаної територіальної 
громади та завдання, що орієнтовані на її досягнення. Запропоновано послідовність формуван-
ня економічного профілю добровільно об’єднаної територіальної громади в розрізі чотирьох 
етапів та розглянуто особливості цих етапів. Акцентовано увагу на формуванні масиву даних 
для підготовки аналітичного документа, виділено принципи, на яких має ґрунтуватися форму-
вання масиву даних для складання профілю громади. Обґрунтовується доцільність проведення 
комплексної діагностики поточного стану добровільно об’єднаної територіальної громади з ви-
користанням трьох рівнів дослідження: статистичного, соціологічного та стратегічного. Запро-
поновано структурувати інформацію аналітичного документа в розрізі восьми блоків, таких як: 
загальна характеристика громади, місцеве економічне середовище, населення, ринок робочої 
сили, економічна, соціальна та фізична інфраструктура, врядування в громаді. Описано вимоги 
до змістового наповнення окремих розділів аналітичного документа.

Ключові слова: економічний профіль, добровільно об’єднана територіальна громада, 
місцевий розвиток, потенціал, соціально-економічний аналіз, місцева економіка.

В статье решается проблема разработки методики составления экономического про-
филя добровольно объединенной территориальной громады как инструмента обеспечения 
местного экономического развития. Отмечаются особенности появления категории «про-
филь громады» в украинской науке, на законодательном уровне государства, а также в прак-
тической деятельности органов местного самоуправления. Определены элементы сходства 
профиля громады такой составляющей стратегических планов развития административно-
территориальных единиц государства, как социально-экономический анализ. Указаны 
основные критерии отличия профиля и социально-экономического анализа. Предложено 
авторское определение профиля добровольно объединенной территориальной громады. 
Определена главная цель формирования профиля добровольно объединенной территори-
альной громады и задачи, ориентированные на ее достижение. Предложена последователь-
ность формирования экономического профиля добровольно объединенной территориальной 
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Постановка проблеми. В Україні 
триває процес реформування місцевого 
самоврядування і територіальної орга-
нізації влади, або так звана реформа де-
централізації. Результатом її реалізації є 
формування добровільно об’єднаних те-
риторіальних громад, які перетворюють-
ся у творців свого майбутнього економіч-
ного розвитку. З початку запровадження 
цієї реформи в державі вже створено 882 
об’єднані територіальні громади.

Приймаючи рішення про добровіль-
не об’єднання, органи місцевого само-
врядування усвідомлюють необхідність 
створення і підтримки повноцінного жит-
тєвого середовища для громадян, важли-
вість надання високоякісних та доступних 
публічних послуг на теренах новоутво-
реної адміністративно-територіальної 
одиниці. Задовольнити реалізацію низки 
повноважень соціального спрямування 
можна лише за рахунок економічної скла-
дової місцевого розвитку, а саме: створен-
ня та розвитку різних видів бізнесу. Адже 
якщо в громаді працюватиме бізнес, меш-
канці матимуть змогу працевлаштування, 
а місцевий бюджет – надходження у ви-
гляді податків, які можна спрямовувати 
на розбудову соціальної інфраструктури. 
Відповідно, місцева влада зацікавлена в 
реалізації комплексу заходів, що здатні 
спонукати ініціативних підприємців до 
започаткування власної справи, а діючих 
бізнесменів – до розвитку своєї спра-
ви (свого бізнесу) на території громади 
шляхом розширення чи диверсифікації 
діяльності. Одночасно органи місцевого 

громады в разрезе четырех этапов и рассмотрены особенности этих этапов. Акцент сделан 
на формировании массива данных для подготовки аналитического документа, выделены 
принципы, на которых должно осуществляться формирование массива данных для со-
ставления профиля громады. Обосновывается целесообразность проведения комплексной 
диагностики текущего состояния добровольно объединенной территориальной громады с 
использованием трех уровней исследования: статистического, социологического и страте-
гического. Предложено структурировать информацию аналитического документа в разрезе 
восьми блоков, таких как: общая характеристика громады, местная экономическая среда, 
население, рынок рабочей силы, экономическая, социальная и физическая инфраструктура, 
управление в громаде. Описаны требования к содержательному наполнению отдельных раз-
делов аналитического документа.

Ключевые слова: экономический профиль, добровольно объединенная территориаль-
ная громада, местное развитие, потенциал, социально-экономический анализ, местная 
экономика.

самоврядування мають будувати політику 
державного регулювання підприємництва 
на території громади з урахуванням стра-
тегічних пріоритетів, що знаходить свій 
прояв у визначенні саме тих видів діяль-
ності, які є бажаними на території новоут-
вореної громади, а головне – є можливи-
ми з урахуванням місцевого потенціалу, 
місцевих традицій тощо.

У свою чергу, інформація щодо мож-
ливості започаткування чи ведення бізне-
су на території відповідної територіальної 
громади потребує належної методоло-
гічної оброки з позиції її формування та 
подальшої систематизації й узагальнен-
ня у певному документі, який служити-
ме свого роду візитною карткою адміні-
стративно-територіальної одиниці. Вкрай 
важливо розпочати таку роботу відразу 
після утворення добровільно об’єднаної 
територіальної громади, а в подальшому 
лише коригувати та доповнювати цю ін-
формацію.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Проблематика щодо еко-
номічного профілю порушується в на-
уковій літературі виключно в контексті 
методології планування довгострокового 
розвитку територіальної громади, коли 
науковці досліджують питання аналізу 
внутрішнього та зовнішнього середови-
ща та факторів розвитку територіальної 
громади під час розробки стратегій соці-
ально-економічного розвитку. Зазвичай 
у таких наукових працях здебільшого 
йдеться про процес стратегічного плану-
вання, а категорія «профіль» розгляда-
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ється досить поверхнево, лише як певна 
(а точніше первинна) складова аналітич-
ного етапу розробки стратегічних планів 
розвитку територіальних утворень. Зде-
більшого науковці, які досліджують цю 
проблему, узагальнюють практичний до-
свід реалізації на теренах України низки 
програм та проектів міжнародної техніч-
ної допомоги. Це, наприклад, програма 
USAID «Конкурентоспроможна економі-
ка України», Швейцарсько-Український 
проект DESPRO «Підтримка децентра-
лізації в Україні», проект міжнародної 
технічної допомоги «Партнерство для 
розвитку міст» (Проект ПРОМІС). З чис-
ла дослідників, які збагатили українську 
науку напрацюваннями, що отримані під 
час супроводження процесу стратегіч-
ного планування в окремих об’єднаних 
територіальних громадах, варто відзна-
чити таких: О. Берданова, В. Вакуленко, 
І. Валентюк, Г. Васильченко, І. Парасюк, 
А. Ткачук, Н. Єременко та ін. Попри прак-
тичну цінність напрацювань дослідників 
проблема потребує дослідження з пози-
ції розробки та обґрунтування методики 
формування економічного профілю до-
бровільно об’єднаної територіальної гро-
мади.

Метою статті є дослідження еко-
номічної сутності профілю добровільно 
об’єднаної територіальної громади як 
своєрідного інструменту активізації міс-
цевого економічного розвитку та обґрун-
тування методики його складання.

Виклад основного матеріалу. За-
гальновизнаним у наукових колах є трак-
тування поняття місцевого економічно-
го розвитку як такого, що узагальнює 
співпрацю публічного, економічного та 
неурядового секторів для зміцнення кон-
курентної позиції добровільно об’єднаної 
територіальної громади, активізації її еко-
номічного зростання, залучення інвести-
цій, створення нових місць праці та під-
вищення якості життя мешканців [1].

Серед великої кількості інструмен-
тів забезпечення місцевого економічного 
розвитку, на наш погляд, особливої уваги 
заслуговує економічний профіль, що здат-
ний забезпечити доступ економічному 

сектору до інформації стосовно потенці-
алу розвитку муніципального утворення 
та можливостей інвестування на території 
громади.

Поняття профілю громади є віднос-
но новим для української науки. Цю ка-
тегорію та розуміння її сутності можна 
зустріти в літературі, що підготовлена як 
практичні посібники для органів місце-
вого самоврядування найнижчого рівня 
управління, здебільшого міст. Зазвичай 
така література є уособленням зарубіж-
ного досвіду стратегічного планування 
місцевого економічного розвитку. Отже, 
поняття профілю громади є запозиченим з 
практики стратегічного планування країн 
Європейського Союзу, Канади, США, де 
розглядається як аналітичний документ, 
що містить комплексну й об’єктивну ін-
формацію щодо місцевої економіки, її 
потенціалу, конкурентних позицій та пер-
спектив розвитку [2, с. 52; 3, с. 53]. З огля-
ду на те, що профіль громади є аналітич-
ним документом та містить дані аналізу 
соціально-економічного розвитку грома-
ди в динаміці, його розробка, як правило, 
передує процесу розробки стратегії.

На законодавчому рівні України по-
няття профілю громади відсутнє. Разом 
з тим поділяємо точку зору зазначених 
вище дослідників стосовно певної поді-
бності профілю до соціально-економіч-
ного аналізу як важливої та невід’ємної 
складової стратегій соціально-еконо-
мічного розвитку адміністративно-тери-
торіальних утворень. Одночасно варто 
наголосити, що йдеться лише про пев-
ну подібність, а не тотожність понять та 
особливо аналітичних документів. По-
дібність профілю громади та даних со-
ціально-економічного аналізу полягає 
в дотичній інформації щодо історії му-
ніципального утворення, географічного 
розташування, природно-ресурсного по-
тенціалу, кліматичних умов, демографіч-
ної ситуації та ринку праці, особливостей 
економічного розвитку в динаміці, стану 
розвитку інфраструктури, розвитку під-
приємницького середовища, екологічної 
ситуації, системи управління місцевим 
розвитком. Адже саме такі дані регламен-
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товані на законодавчому рівні як складова 
регіональних стратегій розвитку в части-
ні опису основних тенденцій та проблем 
регіонального розвитку [4], а також як 
складова стратегій та планів соціально-
економічного розвитку громад у частині 
аналітичної складової плану [5].

Однак попри зазначену подібність, 
варто наголосити на їх відмінностях, що 
полягають, на наш погляд, перш за все, у 
меті, з якою відбувається збір необхідної 
інформації, її подальшій обробці, систе-
матизації та поданні в аналітичному доку-
менті, по-друге, відмінним є користувач 
чи зацікавлена сторона. Так, соціально-
економічний аналіз служить вихідною 
інформацією для складання стратегії со-
ціально-економічного розвитку громади, 
отже, його користувачами є члени робо-
чої групи зі складання відповідного до-
кумента, іншим гравцям ринку ця інфор-
мація може не надаватися. Одночасно 
дані комплексного і багатостороннього 
дослідження громади, вивчення її потен-
ціалу, а саме дані соціально-економічного 
аналізу, є основою формування профілю 
громади. У свою чергу, профіль громади 
служить вихідною інформацією для при-
йняття гравцями ринку управлінського 
бізнес-рішення. Його користувачами є 
потенційні інвестори, мешканці, гран-
тодавці тощо. Одна з причин підготовки 
профілю громади полягає у формуванні 
ключових питань і висновків, підтвердже-
них даними статистики, які необхідні для 
подальших кроків планування. Це допо-
магає виявити нові та попередні заходи, 
з якими може бути погоджений розвиток, 
або дати сигнал зацікавленим сторонам 
про необхідність втручання, щоб зупини-
ти небажані тенденції.

Саме відмінність у кінцевих корис-
тувачах цих документів актуалізує питан-
ня розробки методики формування еконо-
мічного профілю добровільно об’єднаної 
територіальної громади.

Під методикою формування 
економічного профілю добровіль-
но об’єднаної територіальної гро-
мади в контексті цієї наукової робо-
ти нами мається на увазі сукупність 

взаємозв’язаних способів та прийомів 
доцільного проведення роботи зі збору, 
систематизації та узагальнення інфор-
мації, що охоплює всі важливі аспекти 
життєдіяльності й розвитку адміністра-
тивно-територіальної одиниці.

Методика формування економічного 
профілю добровільно об’єднаної терито-
ріальної громади має визначати понят-
тя профілю громади, послідовність його 
складання та структуру.

Під профілем добровільно об’єднаної 
територіальної громади нами пропонуєть-
ся розуміти аналітичний документ, який 
містить аналітично-статистичну інформа-
цію, подану у вигляді таблиць, графіків, 
діаграм та текстових коментарів, що харак-
теризує різні аспекти життєдіяльності та 
розвитку громади; документ задає напрям 
можливої співпраці представників влади, 
бізнесу та громадського суспільства, вка-
зуючи на галузі та сфери діяльності, які 
потребують додаткової уваги та / або є 
пріоритетними / перспективними з позиції 
місцевого економічного розвитку.

Головна мета аналітичного доку-
мента – надати відповіді на запитання: на 
якому етапі економічного розвитку пере-
буває громада; які вона має ресурси для 
досягнення стратегічної мети власного 
розвитку; які перспективи для підприєм-
ництва на території громади; чи цікава 
громада для потенційних інвесторів; чи є 
вона привабливою для донорських орга-
нізацій.

Зазначена мета досягається завдяки 
виконанню таких завдань:

− проаналізувати структуру місце-
вої економіки, визначити взаємозв’язки 
між галузями виробництва, потенціалом 
та перспективами розвитку добровільно 
об’єднаної територіальної громади;

− оцінити місцеві показники та тен-
денції їх зміни, виявити успіхи й проблеми;

− порівняти місцеві показники з по-
казниками інших подібних територіаль-
них утворень, громадами-конкурентами, 
із середніми показниками регіонального 
та національного рівнів;

− виявити конкурентні позиції гро-
мади, місцеву та регіональну специфіку;
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− виявити унікальні риси громади, 
які можуть стати відносними перевагами 
чи загрозами.

Формування економічного профілю 
добровільно об’єднаної територіальної 
громади має відбуватися у такій послідов-
ності:

1) визначення суб’єктів, на яких 
покладатимуться обов’язки зі складан-
ня економічного профілю добровільно 
об’єднаної територіальної громади;

2) формування масиву даних для ана-
лізу;

3) проведення оцінки статистичних 
показників, обробка даних анкетування;

3) складання документа.
Профіль громади формується як ві-

зитна картка громади. Тому його складан-
ня доцільно розпочинати відразу, як при-
йнято рішення про утворення добровільно 
об’єднаної територіальної громади. У на-
явності такого документа перш за все заці-
кавлені органи місцевого самоврядування 
новоутвореної адміністративно-територі-
альної одиниці, відповідно саме вони ви-
ступають ключовим суб’єктом складання 
профілю добровільно об’єднаної терито-
ріальної громади. Одночасно вкрай важ-
ливо долучати до процесу представників 
бізнесових кіл, громадських організацій, 
фахівців з питань планування місцевого 
економічного розвитку.

Добровільно об’єднана територіаль-
на громада після утворення являє собою 
сукупність потенціалів адміністративно-
територіальних утворень, які увійшли до 
її складу. Відповідно, формування еконо-
мічного профілю добровільно об’єднаної 
територіальної громади відбувається з 
урахуванням історичних, географічних, 
економічних, соціальних, екологічних, 
етнічних, культурних та інших особли-
востей розвитку відповідних адміністра-
тивно-територіальних одиниць та здат-
ності органів місцевого самоврядування 
вирішувати питання, які належать до їх 
компетенції, для задоволення потреб міс-
цевого населення.

Основою для складання економіч-
ного профілю добровільно об’єднаної 
територіальної громади є офіційні дані 

Державної служби статистики, її терито-
ріальних органів, інформація структур-
них підрозділив органів місцевого само-
врядування, дані місцевих підприємств та 
бізнес-асоціацій, інформаційні матеріали 
соціологічних опитувань, інтерв’ю тощо. 
Як джерело інформації може бути вико-
ристана думка жителів громади (анкету-
вання, опитування, громадські збори).

Зазначене вище лежить в основі 
принципу комплексності формування 
профілю, що забезпечує змістовність та 
якість проведеного аналізу. Так, комплек-
сна діагностика поточного стану добро-
вільно об’єднаної територіальної громади 
передбачає проведення трьох рівнів до-
слідження: статистичного, соціологічно-
го та стратегічного. Статистичний аналіз 
передбачає аналіз стану громади за осно-
вними показниками статистичної звіт-
ності. Соціологічний аналіз являє собою 
аналіз стану громади, що побудований на 
результатах опитування місцевих меш-
канців та місцевого бізнесу. Стратегічний 
аналіз являє собою аналіз стану громади, 
що побудований на врахуванні наявної 
інформації про громаду, тенденцій соці-
ально-економічного розвитку в країні та 
світі, виявлення пріоритетів розвитку та 
демонструє готовність громади до змін.

Система показників, необхідних для 
проведення аналізу, визначається розроб-
никами документа. У процесі підготовки 
розробники можуть використовувати кар-
тографічні, ілюстративні та інші матеріа-
ли, зокрема економіко-географічні карти 
та схеми, кадастрові карти, схеми та крес-
лення, фотоматеріали території тощо.

Для аналізу необхідно бачити стійкі 
тенденції, отже, доцільна наявність показ-
ників не менше ніж за 5 років.

Формування масиву даних має ґрун-
туватися на певних принципах. До них 
належать: виявлення інформаційних по-
треб і способів найбільш ефективного їх 
задоволення; об’єктивність відображення 
процесів господарювання, використання 
земельних, трудових та фінансових ре-
сурсів; єдність інформації, яка надходить 
з різних джерел, виключення дублювання 
первинної інформації; розробка програм 



ISSN 2074-5354 (print), ISSN 2522-9745 (online). АКАДЕМІЧНИЙ ОГЛЯД. 2020. № 2 (53)

34

автоматизованого збору і обробки пер-
винної інформації.

Варто враховувати той факт, що в 
більшості адміністративно-територіаль-
них утворень існуючий потенціал еконо-
мічного розвитку недостатньо вивчений. 
Доступ до статистичних даних для малих 
населених пунктів є досить обмеженим. 
Велика частина необхідної для аналізу 
інформації формується лише на рівні ра-
йону. Отже, робота з пошуку інформації 
є доволі кропіткою та може потребувати 
проведення додаткових розрахунків.

Оскільки профіль громади – це ана-
літичний документ, що складається з на-
бору даних, таблиць, графіків, діаграм і 
текстових коментарів, важливим є те, що 
профіль має не просто вміщувати масу 
статистичного матеріалу, а бути струк-
турованим, мати візуальне сприйняття, 
інформація має легко аналізуватися, бути 
порівнюваною і поєднуватися між собою 
логікою зв’язків.

У більш загальному вигляді нами 
пропонуються такі розділи профілю гро-
мади:

‒ загальна характеристика громади;
‒ місцеве економічне середовище;
‒ населення;
‒ ринок робочої сили;
‒ економічна інфраструктура;
‒ соціальна інфраструктура;
‒ фізична інфраструктура;
‒ урядування в громаді.
У першому розділі профілю добро-

вільно об’єднаної територіальної грома-
ди наводиться інформація стосовно того, 
коли утворена громада, які населені пунк-
ти увійшли до її складу, яку площу обі-
ймає територія об’єднаної громади, з ким 
межує, яка загальна кількість населення, 
що мешкає на території громади, яку част-
ку становлять сільськогосподарські угід-
дя. У цьому розділі варто також коротко 
подати деякі історичні дані включно з 
подіями, що сформували сучасну еконо-
міку громади, традиції, соціальні зв’язки 
громади. Важливою інформацією цього 
розділу є роль, яку відіграє громада на 
регіональному, обласному та національ-
ному рівнях. З цією метою варто провести 

порівняння громади за основними показ-
никами (наприклад, площа, населення, 
щільність населення з даними субрегіону, 
області, країни; порівняти громаду із су-
сідніми громадами, визначити спільні та 
відмітні риси, визначити громади, які є 
конкурентами. Розділ має містити геогра-
фічні карти розташування громади.

Розділ «Місцеве економічне серед-
овище» профілю добровільно об’єднаної 
територіальної громади характеризує 
привабливість громади для бізнесу. У 
ньому визначаються пріоритетні та бю-
джетоутворюючі галузі економіки гро-
мади, забезпеченість громади природ-
ними ресурсами, зокрема ресурсами для 
сільського господарства, добувної про-
мисловості, наявність та придатність для 
місцевого економічного розвитку земель-
них ділянок, структура земельного фонду, 
стан розвитку бізнесу, обсяги виробни-
цтва, система підтримки підприємництва, 
дані щодо експорту / імпорту, доходів та 
видатків місцевого бюджету, а також на-
водяться відомості щодо планової інвес-
тиційної діяльності у громаді.

Розділ «Населення» профілю до-
бровільно об’єднаної територіальної 
громади характеризує інформацію щодо 
демографії, яка є важливим індикатором 
оцінки тенденцій у розвитку громади. 
Тут варто проаналізувати динаміку змі-
ни кількості населення в цілому в гро-
маді та в розрізі населених пунктів, що 
увійшли до її складу, сальдо природних 
та механічних процесів, динаміку зміни 
структури населення за освітніми та ві-
ковими характеристиками, етнічним та 
гендерним складом, показники старіння 
населення. Прогноз розвитку населення 
та порівняння міграційних закономірнос-
тей з подібними за розміром добровільно 
об’єднаними територіальними громада-
ми та громадами-конкурентами закладає 
основу можливих перспектив розвитку 
адміністративно-територіальної одини-
ці або звертає увагу на подальші дослі-
дження та пошук впливових інструмен-
тів, здатних змінити ситуацію на краще. 
Демографічні тенденції є непрямими ха-
рактеристиками якості життя. Населення 
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залишається жити в громаді, якщо є гідна 
праця, доступне житло, безпека, затишок 
і комфорт, і покидає його, якщо знаходить 
кращу альтернативу – кращі умови життя, 
побуту та працевлаштування.

Демографічні тенденції – найважли-
віша основа для ухвалення управлінських 
рішень з планування розвитку територі-
альних громад. Вони допомагають об-
ґрунтувати заходи з планування соціаль-
но-економічних процесів, виробництва і 
споживання товарів та послуг, будівни-
цтва житла, розвитку інфраструктури, 
підготовки робочої сили, прогнозування 
бюджетних видатків, соціальних виплат, 
фінансування освітніх та медичних закла-
дів тощо.

Розділ «Ринок робочої сили» профі-
лю добровільно об’єднаної територіаль-
ної громади містить показники зайнятості 
(структуру зайнятості за видами діяль-
ності), рівня доходів та оплати праці (за 
видами бізнесу – малий, середній, вели-
кий та за секторами економіки), безробіт-
тя (за рівнем освіти, віком, тривалістю), 
структуру робочої сили з розбивкою за 
професіями та галузями, наявність віль-
них робочих місць. Характеризуючи стан 
безробіття, варто враховувати існування 
проблеми отримання об’єктивної статис-
тичної інформації, особливо це стосуєть-
ся самозайнятих осіб, підприємців та на-
йманих працівників з неповною формою 
зайнятості.

Розділ «Економічна інфраструкту-
ра» містить інформацію про суб’єкти 
господарювання у громаді (кількість ви-
дів бізнесу, кількість малих підприємств, 
відомості про найбільших роботодавців), 
показники роботи підприємництва (кіль-
кість найманих працівників, зайнятість, 
обсяг реалізованої продукції), масштаби 
підприємницької діяльності (роздрібний 
товарообіг, обсяги виробництва), тенден-
ції залучення інвестицій та створення но-
вих підприємств, преференції інвесторів 
(інвестиційні проекти).

Аналіз суб’єктів господарювання 
необхідно виконувати в повному розрізі. 
Спочатку це мають бути всі питомі по-
казники суб’єктів господарської діяль-

ності, потім суб’єктів підприємницької 
діяльності (без фізичних осіб-підприєм-
ців), далі малі підприємства, і підприєм-
ці – фізичні особи, які ведуть бізнес без 
створення юридичної особи. Такий підхід 
повністю розкриває економіку громади з 
точки зору збалансованості різного за роз-
мірами бізнесу та існування сприятливих 
умов для розвитку різних категорій бізне-
су. Тут є певна обмеженість в інформації: 
статистика веде облік тільки суб’єктів 
господарської діяльності та малих підпри-
ємств, а цього недостатньо для розуміння 
економічних процесів. Щоб мати повну 
інформацію про структуру суб’єктів гос-
подарської діяльності, органи місцевого 
самоврядування мають самостійно забез-
печити роботу зі збору та обліку таких да-
них. Питання дещо ускладнюється, коли 
при оцінюванні економіки громади вини-
кає потреба у порівнянні місцевих даних з 
даними більших територіальних одиниць 
(району, області чи України), а також з ін-
шими громадами-конкурентами.

Логічним кроком, що продовжує 
аналіз економіки громади, є оцінка вне-
ску, який здійснюється різними групами 
суб’єктів підприємницької діяльності у 
розвиток території та громади.

Аналіз території як відкритої еконо-
мічної системи включає структуру спо-
живання та збуту продукції за межі міста, 
області та країни; структуру та географію 
експорту та імпорту; загальні та питомі 
обсяги прямих іноземних інвестицій, їх 
походження та розміщення; інвестиції в 
основний капітал. Адже конкурентний 
розвиток громади визначається розмірами 
грошових потоків від експорту продукції 
та розмірами й прибутковістю прямих 
іноземних інвестицій. Такі потоки суттє-
во збільшують місцевий капітал, створю-
ють нові робочі місця, сприяють розвитку 
малого та середнього бізнесу.

Цінним додатковим матеріалом для 
аналізу є характеристика найбільших ро-
ботодавців в адміністративно-територі-
альній одиниці (основний вид діяльності 
та чисельність працівників). Це дозволяє 
оцінити базові галузі на території грома-
ди, визначити частки підприємств певної 
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галузі в загальному обсязі промислового 
виробництва.

Розділ «Соціальна інфраструктура» 
профілю громади характеризує інфор-
мацію про професійні послуги (медичні, 
стоматологічні, ветеринарні, юридичні, 
послуги поштового зв’язку, поліції, на-
явні засоби масової інформації тощо), 
освітні послуги (дошкільна, початкова та 
середня школи, заклади вищої освіти, про-
фтехосвіта, неформальна освіта в громаді 
тощо), заклади у сфері охорони здоров’я 
та соціальної допомоги (заклади охорони 
здоров’я, заклади медико-соціальної до-
помоги), громадські організації (спортив-
ні клуби й гуртки, клуби / центри з надан-
ня послуг, культурні, молодіжні групи та 
інші громадські організації), соціальний 
капітал (як люди самоорганіазовуються 
для підтримки та просування економіч-
них інтересів, чи є асоціації, профспілки).

Розділ «Фізична інфраструктура» 
характеризує стан житлового фонду гро-
мади, порівняння кількості найманих і 
власних помешкань, витрати на житло, 
відсоток помешкань, підключених до сис-
теми комунальних послуг, наявність ді-
лянок для будівництва нового житла, ди-
наміку введення нового житла та рівень 
забезпеченості житлом, можливості для 
розміщення гостей у готелях, пансіонатах, 
турбазах, агрооселях. Розділ має характе-
ризувати також стан розвитку інженерної 
та комунальної інфраструктури (об’єкти 
водопостачання та обробки стічних вод, 
електропостачання, теплопостачання, те-
лекомунікації, транспортні засоби, доро-
ги та мережі).

Розділ «Урядування» профілю гро-
мади містить відомості про те, як ор-
ганізоване місцеве самоврядування, як 
організована місцева влада, який орган 

місцевого самоврядування підтримує еко-
номічний розвиток, які відносини між го-
ловою й депутатським корпусом ради, яка 
структура виконкому ради, які політичні 
впливи відчутні у громаді, яких зусиль 
докладає влада для підтримки економіч-
ного розвитку.

Отже, профіль територіальної гро-
мади є важливим ключовим ресурсом для 
ухвалення управлінських рішень з оціню-
вання соціально-економічного стану гро-
мади, виявлення негативних тенденцій 
розвитку, оцінки потенціалу, вибору прі-
оритетних напрямів змін, створення стра-
тегії та залучення інвестицій. Інформація, 
закладена у профілі, може бути цікавою 
для потенційних інвесторів та бізнесме-
нів, жителів міста та гостей.

Висновки. У результаті проведе-
них досліджень запропоновано методи-
ку формування економічного профілю 
добровільно об’єднаної як сукупності 
взаємопов’язаних способів та прийомів 
проведення аналітичної роботи зі збору, 
систематизації та узагальнення інформа-
ції, що охоплює всі важливі аспекти жит-
тєдіяльності й розвитку адміністратив-
но-територіальної одиниці. Об’єктом цієї 
методики є економічний профіль громади 
як аналітичний документ, що містить ана-
літично-статистичну інформацію, пода-
ну у вигляді таблиць, графіків, діаграм, 
яка характеризує різні аспекти життєді-
яльності та розвитку громади. Документ 
задає напрям можливої співпраці пред-
ставників влади, бізнесу та громадського 
суспільства, вказуючи на галузі та сфери 
діяльності, які потребують додаткової 
уваги та / або є пріоритетними з позиції 
економічного розвитку. Методика визна-
чає послідовність складання аналітичного 
документа та його структуру.
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