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РЕгІОнАльнА ЕкОнОмІкА
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УДОСКОНАЛеННя СТРАТеГІї ТА ІНФРАСТРУКТУРи ІННОВАцІйНОГО РОЗВиТКУ 
КРУПНОГО МІСТА

розглянуто кластеризацію економіки крупного міста. Запропоновано визначення кластера як горизонтально інтегрованої цільової групи 
профільноорієнтованих, технологічно й територіально пов’язаних підприємств і організацій крупного міста. виявлено принципи ефективної 
стратегії розвитку інфраструктурного комплексу. визначено науково-технічні напрями, орієнтовані на вирішення найбільш актуальних про-
блем крупного міста. розглянуто методику оцінки й підтримки великих інвестиційних проектів як одного зі стимулів інноваційного розви-
тку економіки крупного міста, що спирається на принципи проектного управління економічним розвитком, флагманські проекти, показники 
ефективності інвестиційних проектів. визначено роль органів регіональної виконавчої влади й комплекс наявних засобів у них для найбільш 
ефективного використання цього інструмента. досліджено особливості реалізації великих інвестиційних проектів у системі територіального 
планового управління крупного міста.
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Вступ. в умовах реформування економічного меха-
нізму україни, становлення ринкових структур міського 
господарства потрібний комплексний аналіз усіх процесів, 
особливо тих, які визначають стійкість міської системи, що 
забезпечує сприятливе середовище життєдіяльності люди-
ни. отже, увага насамперед має бути приділена соціально 
й економічно значущим процесам у крупних містах.

Проблеми інноваційного управління крупним містом 
розглянули в своїх публікаціях в. м. вакуленко [16], в. і. ку-
ценко [6], т. л. миронова [7], в. м. новиков [9], м. к. орлатий 
[16], а. П. осітнянко [10], С. л. Пакулін [11], а. а. Пакуліна 
[12], о. о. топчій [14], в. П. третяк [15]. Проте в українській 
науковій літературі практично не відбиті питання удоско-
налення стратегії та інфраструктури інноваційного розви-
тку крупного міста. у зв’язку з цим виникає необхідність 
у  комплексному науковому дослідженні й розробці інно-
ваційних механізмів забезпечення сталого стратегічного 
розвитку крупного міста.

особливості політичної й економічної ситуації в різних 
країнах і регіонах, видах економічної діяльності та підпри-
ємствах визначають неможливість формулювання єдиної 
універсальної моделі модернізації економіки, суспільства 
або виробничих комплексів. для крупних міст україни як 
результат концентрації власності, капіталу й виробництва 
стає характерним формування мезоекономічних структур. 
особливості переходу до інноваційної мезоекономіки, що 
приводять до істотних інтеграційних змін у господарсько-
му середовищі, вже дослідилися рядом авторів і, як спра-
ведливо вказано, ключовою конкурентною перевагою гос-
подарських суб’єктів і міської економіки в цілому стають 
не стандартні устаткування й технології, а інтелектуальні 
й  організаційні ресурси.

м. Портер стверджував, що «політика держави важли-
ва не сама по собі, а своїм впливом на «конкурентний ромб», 
рекомендував державі інвестувати у створення ключових 
чинників: освіта, інфраструктура, наука [17, с.  64]. також він 
особливо підкреслював значущість державних закупівель 
із забезпеченням відповідних процедур, що полегшують 
процеси інновацій та інвестицій, створення конкурентно-
го середовища. За державою залишається також функція 
підтримки й посилення кластерів (зокрема регіональних), 
заохочення внутрішньої диверсифікації, сприяння зовніш-
ньоекономічній активності фірм. головна теза м. Портера: 
«... перспективні конкурентні переваги створюються не 
ззовні, а на внутрішніх ринках» [18, с. 83].

Стратегія інфраструктури служить найважливішим 
і в довгостроковому плані найбільш стабілізуючим елемен-
том крупного міста, оскільки інфраструктура – фундамент 
його економіки. надійне енергопостачання, розвинені 
комунікації й логістика, безпека – ознаки досконалої інф-
раструктури. Хоча наявність розвиненої інфраструктури 
не гарантує зростання крупного міста, разом з тим її від-
сутність або поганий стан робить таке зростання немож-
ливим.

необхідна умова результативності розвитку – коорди-
нація інвестиційних проектів, взаємодія бізнесу й органів 
міського управління, відкритість інформації про стратегічні 

плани та істотні зміни в економіці крупного міста, постійний 
критичний аналіз стратегічних рішень, що приймаються.

Прийняття рішень у рамках стратегічного планування 
супроводить створення органу, який відповідатиме за фор-
малізацію процесу планування, встановлення форм вза-
ємодії між учасниками процесу, забезпечення подальших 
кроків стратегічного планування. За кордоном у ряді ви-
падків для цих цілей притягуються незалежні консультанти, 
авторитетні й компетентні представники місцевого бізнесу 
або наукові співробітники з місцевих університетів. у ві-
тчизняних умовах можуть створюватися спеціальні робочі 
групи – мережеві організаційні структури з розробки стра-
тегії, здатні використовувати інформаційно-статистичну 
базу, аналізувати, прогнозувати й виражати як конкретні 
завдання зміст таких понять, як спосіб життя, рівень життя 
і  здоров’я населення, податкові надходження.

Стратегія розвитку інфраструктурного комплексу 
спирається на науково обґрунтовану політику модерніза-
ції, підвищення конкурентоспроможності та ефективності 
функціонування економіки міста і при цьому використо-
вує такі принципи: баланс потужностей секторів інфра-
структури; підвищення надійності й ефективності роботи 
інфраструктурного комплексу; максимальну реалізацію 
переваг географічного положення міста; забезпечення 
ефективної взаємодії різних видів транспорту, ефектив-
ності термінально-логістичної системи; стимулювання 
впровадження нових технологій; підвищення ефектив-
ності використання ресурсів і зниження навантаження на 
навколишнє середовище; узгодження інтересів; координа-
цію дій і об’єднання зусиль і ресурсів населення, держави 
й бізнесу; концентрацію уваги на пріоритетних інвестицій-
них проектах міста; орієнтацію на кумулятивний ефект; по-
стійний моніторинг.

використовуваний інструментарій регулювання інф-
раструктурної діяльності крупного міста орієнтується на 
формування фундаменту, що гарантує стабільні доходи бю-
джету й гідну якість життя населення.

у ході проведеного нами дослідження були відзначе-
ні пріоритетні напрями діяльності з розвитку транспорт-
ної інфраструктури [4, с. 248]: скорочення середнього 
часу трудових щоденних поїздок; реконструкція технічної 
бази міського транспорту; розробка концепції розвитку 
термінально-складської інфраструктури для забезпечен-
ня потреб торгівлі та промисловості крупного міста; фор-
мування національного дистрибутивного центру з метою 
створення доданої вартості для вантажопотоків, що при-
вертаються в місто зовнішнім видом транспорту; створен-
ня магістралей-дублерів; логістичне розвантаження цен-
тру міста; підвищення пропускної спроможності й безпеки 
магістралей; формування зон, у яких буде припинено або 
істотно обмежено подальше розміщення вантажопере-
валочних об’єктів з поступовим переміщенням існуючих 
складів за межі кільцевої автомобільної дороги; формуван-
ня зон, з яких витіснення вантажних об’єктів недоцільне, 
і  забезпечення зв’язків між ними терміналами зовнішньо-
го транспорту й виходами на транспортну мережу країни; 
формування навколо міста кільця логістичних терміналів 
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у районі кільцевої дороги й механізмів витіснення в ці ра-
йони об’єктів складської інфраструктури з центру міста; 
перехід до глобальних ланцюгів постачань, узгодження 
матеріальних та інформаційних потоків.

відзначимо пріоритетні напрями розвитку енерге-
тичної інфраструктури: випереджаючий розвиток по від-
ношенню до індустріального розвитку; впровадження 
енергоефективних технологій; скорочення втрат в енерго-
мережах; створення загальноміських тепло- й енергомере-
жевих компаній; створення єдиної енергозбутової компа-
нії; повсюдне впровадження приладів обліку; модернізація 
інженерних мереж; перехід на газові системи середнього 
тиску; заміна повітряних електроліній на кабелі; формуван-
ня єдиного інформаційного простору.

відзначимо пріоритетні напрями діяльності з підго-
товки кадрів: прогноз потреби в персоналі за спеціаль-
ностями й рівнями підготовки; розробка програми заходів 
щодо вдосконалення підготовки кадрів; формування за-
мовлення для освітніх установ крупного міста з переліком 
спеціальностей і спеціалізацій, затребуваних на ринку пра-
ці; створення профільних центрів підготовки й навчання 
технічного персоналу; розвиток системи післядипломної 
освіти відповідно до поточних і перспективних потреб; 
сприяння підвищенню кваліфікації й перепідготовці ка-
дрів; розширення знань фахівців у сфері міської економіки, 
інфраструктури крупного міста, механізмів мезоекономіки; 
підвищення письменності фахівців у області інформацій-
них технологій.

як головні перешкоди для розвитку інноваційної ак-
тивності в україні називають брак капіталу, недостатню 
підтримку з боку держави й високі ціни [5]. всі перерахова-
ні бар’єри можуть бути подолані за допомогою реалізації 
стратегії розвитку, де перший і третій стримуючі чинники 
нівелюються встановленням податкових пільг та інших 
преференцій, переважних умов для вкладення коштів 
саме у сферу інновацій. державна підтримка забезпечу-
ється в результаті формування самої інноваційної політи-
ки, до теперішнього часу практично відсутньої [13, с. 19]. 
Пов’язані з інноваціями показники мають бути включені 
в систему планування, складаючи предмет періодичної 
звітності адміністративних органів різних ступенів.

можна виділити такі чинники, що визначають імідж 
крупного міста: якість життя – наявність житла для різ-
них соціальних груп населення, соціальні послуги, якість 
продуктів харчування, споруди для відпочинку, рівень 
і доступність освіти, лікування; професійна підготовка ка-
дрів – підготовка, підвищення кваліфікації, адаптація до 
нових умов і вимог; кадрові ресурси – рівень освіти на-
селення, соціальна стійкість; інфраструктура – транспорт, 
зв’язок, засоби передачі даних, готелі, побутові послуги 
тощо; рівень використання високих технологій – здатність 
території розвивати й підтримувати високотехнологічні га-
лузі, оновлювати існуючу базу; фінансовий капітал – маса 
капіталу, сконцентрована на території у вигляді власних 
і  залучених засобів; контролюючі органи – раціональність, 
мобільність, ефективність, чесність, відсутність бюрокра-
тизму; інфраструктура бізнесу – доступність і рівень послуг 

у галузі консалтингу, аудиту, реклами, права, інформації, ін-
ституційні умови здійснення операцій з титулами власнос-
ті; влада – команда осіб, компетентність членів команди, 
нестандартність ідей, стиль прийняття рішень, прозорість 
законотворчості, ставлення до соціальних проблем.

основними завданнями інноваційної політики круп-
ного міста є:

організація інноваційної системи, здатної до масо- �
вої освіти й освоєння інновацій; формування місь-
ких органів організації й координації інноваційної 
діяльності;
розробка й реалізація на практиці різних форм дер- �
жавної підтримки науково-технічної та інноваційної 
діяльності, що забезпечують сприятливе середови-
ще для прискореного розвитку в місті цих видів ді-
яльності;
розробка й реалізація на практиці комплексу засо- �
бів зі збереження й розвитку прикладної науки;
створення умов, що сприяють прискореному роз- �
витку малого науково-технічного й інноваційного 
підприємництва;
створення повноцінної інноваційної інфраструкту- �
ри, включаючи організацію великого числа нових 
інноваційних підприємств і структур для фінансу-
вання інноваційної діяльності;
здійснення комплексу заходів з модернізації міської  �
економіки на базі передових досягнень науки і тех-
ніки.

як типові складові інноваційної інфраструктури 
крупного міста необхідно вказати: освітню (система фор-
мування професійних кадрів; внЗ й центри додаткової 
освіти); наукову (внЗ, академічні й галузеві інститути, про-
ектні організації, випробувальні й сертифікаційні центри); 
транспортну; виробничо-технологічну (технопарки, цен-
три трансферту технологій, бізнес-інкубатори); фінансо-
ву (власні засоби підприємств, національні й регіональні 
цільові програми, цільові програми крупного міста, дер-
жавні позабюджетні фонди, банки й банківські пули, інвес-
тиційні фонди, венчурні та страхові компанії); інформаційну 
(торговельно-промислова палата, інноваційний аудит, бази 
даних, інформаційно-аналітичні мережі, електронні біржі 
високих технологій, конкурси інноваційних проектів, ви-
ставки, ярмарки бізнес-агентів і новаторів); правову (зако-
нодавча база, податкові пільги); житлово-комунальну (жит-
ло, енергозабезпечення, утилізація побутових відходів).

Складові спеціальної Програми заходів щодо реалізації 
інноваційної політики крупного міста: розвиток інноваційної 
структури, підготовка й перепідготовка кадрів для суб’єктів 
інноваційної діяльності, сприяння експорту інноваційної 
продукції, розвиток особливої економічної зони техніко-
впроваджувального типу, парку інформаційних технологій, 
розвиток прилеглого наукоміста, розширення діяльності 
Фонду венчурних інвестицій і багато інших заходів.

методи державного регулювання економіки крупного 
міста узагальнені нами в табл. 1.

у крупних містах як «якірні» структури інноваційної 
спрямованості відомі у світовій практиці, використову-
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для економіки крупного міста концепція «точок зрос-
тання», поширена в 90-і рр. ХХ століття, зараз поступається 
місцем концепції «збалансованого розвитку» з розробкою 
комплексних програм.

у ході проведеного нами дослідження [4, с. 263] були 
визначені наступні механізми стратегічного інноваційно-
го розвитку крупних міст і здійснення відповідного управ-
ління:

1. цільова концентрація адміністративних, кадрових 
і  фінансових ресурсів країни.

2. організація контрактного виробництва.
3. Створення кластерів у вигляді систематизованого 

партнерства виробничих, освітніх, наукових, адмі-
ністративних організацій і підприємств, розташова-
них у місті, з досягненням синергетичного ефекту.

4. державно-приватне партнерство, яке у крупних міс-
тах успішно вирішує крупні завдання дорожнього 
й соціального будівництва, житлово-комунального 
господарства.

5. Пропаганда й упровадження підприємництва як фі-
лософії економічного життя, що вимагає відповідної 

ються особливі економічні зони, наукоміста, технопарки, 
бізнес-інкубатори. При управлінні інноваційним розви-
тком крупного міста доцільне використання соціально 
орієнтованого програмно-цільового методу створення 
орієнтуючих умов функціонування. одним з перших по-
няття програмно-цільового управління ввели американ-
ський математик, засновник кібернетики н. вінер [3] і м. м. 
моїсєєв [8]. Програмно-цільовий метод відрізняється тим, 
що він орієнтований на системну послідовність дій: виро-
блення соціально орієнтованих цілей – розробка програми 
заходів  – оцінка реалізації – коректування дій (зворотний 
зв’язок).

Система соціальних і екологічних цінностей є одночас-
но цілями економіки та критеріями результативності дій. 
економіка крупного міста як елемент і важлива складова 
економіки країни вимагає оцінки і зниження диспропорцій 
між рівнями розвитку видів економічної діяльності й сек-
торів економіки, бюджетами територій, доходами груп на-
селення. номінальне зростання економіки крупного міста 
виправдане, якщо його структура має цілісний і збалансо-
ваний характер.

Таблиця 1 
 Методи державної дії на економіку крупного міста

Дія Метод Механізм

Адміністративна

Нормативне регулювання
Закони;
нормативно-правові акти

Стандартизація Стандарти

Ліцензування
Ліцензування видів діяльності;
ліцензування експорту

Антимонопольне регулювання Контроль за монопольними ринками

Соціальні ціни Виробництво соціально значущих товарів і послуг

Управління державними активами Управління державними підприємствами

Економічна пряма

Цільове фінансування окремих груп на-
селення

Допомога;
доплати;
одноразові виплати

Цільове фінансування підприємств
Пільгові кредити;
дотації;
податкові пільги

Цільове фінансування галузей
Види економічної діяльності соціальної сфери;
галузі національного значення

Цільове фінансування територій Субвенції

Економічна непряма

Бюджетно-податкове регулювання

Державні програми;
державні закупівлі;
зміна податкових ставок;
система оподаткування;
система диференціації пільг і знижок;
відстрочення платежу податку

Кредитно-грошове регулювання
Процентна ставка;
нормування обов'язкових резервів

Зовнішньоекономічне регулювання
Валютний курс;
митні квоти й тарифи
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ментальності населення крупного міста, стимулюю-
чих умов і тривалого часу адаптації.

6. Забезпечення високих конкурентних параметрів 
крупного міста на товарних ринках через пропа-
ганду й упровадження тотальної культури якості 
в  рамках філософії колективної високовідповідаль-
ної праці.

7. розвиток венчурних фінансових інструментів для 
просування ризикованих наукових і підприємниць-
ких ідей.

8. Стимулювання інвестиційного процесу, залучення 
пенсійних і страхових фондів до фінансування круп-
них довгострокових проектів крупного міста.

9. розвиток цивілізованого лобізму бізнесу крупного 
міста у виконавських і законодавчих органах.

10. Формування позитивного іміджу крупного міста, 
регіону і країни в цілому, що підвищує ділову репу-
тацію та конкурентні позиції розташованих тут орга-
нізацій бізнесу.

11. Створення й забезпечення ефективного функціону-
вання відповідних центрів науково-технічного про-
гнозування й моніторингу крупного міста, здатних 
давати прогнозну інформацію про тенденції розви-
тку, аналіз споживачів, рівень цін, вести необхідні 
бази даних.

12. Формування системи експертної підтримки науко-
вих і підприємницьких ініціатив на основі сукупнос-
ті суспільних науково-технічних рад, індивідуальних 
і колективних експертних оцінок фахівців, процедур 
громадського обговорення.

13. Створення й підтримка інноваційних структур круп-
ного міста.

14. трансформація провідних внЗ крупного міста в до-
слідницькі університети з інтеграцією освіти, науки 
і практичної дослідницької діяльності.

15. Стимулювання розробки проектів крупного міста, 
що об'єднують інтелектуальні, матеріальні й фінан-
сові ресурси різних джерел і націлені на вирішення 
найбільш актуальних проблем за рахунок синхроні-
зованої спільної діяльності багатьох організацій.

особливо відзначимо, що спонтанне нерегульоване 
утворення об'єктів інноваційної інфраструктури без сис-
темного планування загальної системи й координування їх 
взаємодії між собою та органами державного управління 
не дозволить вирішити задачу широкого розвитку іннова-
ційної діяльності з метою підйому економіки й підвищен-
ня життєвого рівня крупного міста. очевидно, що на рівні 
крупного міста необхідно сформувати систему управлін-
ня суб'єктами інноваційної інфраструктури, орієнтовану 
на стабільний і конкурентоздатний технологічний цикл 
«пошук нововведення – здійснення розробки – освоєння 
виробництва – виведення на ринок», а також перехід від 
потенційно існуючих і часто застарілих інфраструктурних 
рішень і виробничих переділів до схем, затребуваним рин-
ком і суспільством. такий перехід може здійснюватися за-
вдяки розвитку інноваційної інфраструктури й активізації 
інноваційної діяльності виробників товарів і послуг, що, 

у  свою чергу, повинно викликати пожвавлення на ринку 
досліджень і розробок та їх орієнтацію на внутрішні потре-
би крупного міста й попит зовнішнього ринку.

на рис. 1 подано механізм управління інноваційним 
соціально-економічним розвитком крупного міста.

важлива для крупного міста форми підтримка науки:
розробка переліку пріоритетних для міста наукових  �
галузей досліджень;
співучасть ресурсами міста в підтримці національ- �
них наукових програм (для наукових організацій, 
розташованих у місті);
співучасть ресурсами міста в підтримці міжнарод- �
них наукових програм (для наукових організацій, 
розташованих у місті);
сприяння розвитку тих, що існують, і створенню но- �
вих елементів інноваційної сфери (центри трансферу, 
технопарки, центри колективного користування);
організація міських програм підтримки науки й ви- �
щої освіти;
цільове міське замовлення конкретних наукових  �
робіт на користь міста;
виділення міських наукових грантів молодим уче- �
ним і науковим школам;
виділення міських стипендій студентам, молодим  �
ученим;
проведення комплексу заходів щодо підвищення  �
престижу наукової праці;
підтримка представників міської науки при участі  �
в  конкурсних національних наукових програмах.

тут доречно для рівня міського управління як осно-
вний принцип запропонувати принцип «протилежність 
суть доповненості» (н. Бор) [1, с. 49], коли по суті проти-
лежні чинники повинні об'єднатися для найбільшої ефек-
тивності [2, с. 22]. Спільна діяльність ринку й держави, ор-
ганів управління містом і організацій національного рівня 
дає якнайкращі результати.

Завдання державного управління полягає, зокрема, 
у створенні механізму взаємодії секторів науки й освіти. 
тут, з погляду принципів реалізації інноваційної політики, 
можна виділити три типові механізми:

місто – генератор інновацій (активна розробка  �
й  експортування з регіону високих технологій, на-
укоємної продукції й послуг;
місто – перетворювач інновацій (поширення інно- �
вацій);
місто – споживач інновацій. �

крупні інвестиційні проекти – стимули інноваційного 
розвитку крупного міста. мета проектного управління – 
створення організаційно-правового механізму, що до-
зволяє концентрувати ресурси держави й бізнесу. ядро 
такого механізму складають великомасштабні проекти 
в рамках приватно-державного партнерства. елементи 
механізму: виділення обмеженого числа стратегічних 
пріоритетів; формування системи великомасштабних 
проектів, що реалізовують такі пріоритети; балансування 
планових ресурсів регіону; вироблення форм з'єднання 
ресурсів держави й бізнесу; узгодження зобов'язань і 
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 Охорона здоров'я
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Рис. 1. Механізм управління інноваційним соціально-економічним розвитком
крупного міста

відповідальності держави й бізнесу; контроль виконання 
зобов'язань; оцінка ефективності використання ресурсів 
держави й бізнесу.

основними підходами, якими слід керуватися для виро-
блення конкретних заходів політики по відношенню до клас-
терів, як довело проведене нами дослідження [4, с. 337], є:

створення спеціалізованих чинників (система по- �
чаткової й середньої освіти, базова інфраструктура, 
фундаментальні наукові дослідження, спеціалізовані 
програми навчання, університетські дослідження);
контроль за дотриманням стандартів безпеки й охо- �
рони навколишнього середовища;
просування цілей, що ведуть до стійкого інвестуван- �
ня крупного міста (стимулювання істотних вкладень 
у підвищення кваліфікації працівників, інновації, ма-
теріальні активи);
припинення регулювання конкуренції (регулюван- �
ня конкуренції приводить до двох істотних негатив-
них результатів: відбувається зниження конкуренції 
й уповільнення інновацій, оскільки компанії за-
ймаються, перш за все, взаємодією з регулюючими 
структурами, а це, у свою чергу, робить компанії 

менш динамічними, а їх продукцію – менш прива-
бливою для покупців);
проведення сильної антимонопольної політики (по- �
літика повинна надавати перевагу входу в галузь за 
рахунок внутрішніх ресурсів компаній, а не за допо-
могою придбання існуючих компаній).

Суть інвестування, з погляду інвестора, полягає у від-
мові від використання засобів «сьогодні» в ім'я прибутку 
«завтра». З позиції адміністрації крупного міста привернуті 
інвестиції – це спосіб підвищення якості життя його насе-
лення. По аналогії з позицією власника адміністрація круп-
ного міста може піти на початкові пільги формованому під-
приємству з очікуванням значних податкових надходжень 
до міського бюджету в подальші роки.

крупні інвестиційні проекти слід розглядати з погляду 
того, як вони впливають на міську економіку. цей критерій 
оцінки прийнятності інвестицій, як довело проведене нами 
дослідження [4, с. 276], слід визнати найбільш загальним 
і основоположним, хоча практично його складно суворо 
формалізувати.

При реалізації значущого інвестиційного проекту 
у  крупному місті необхідне виконання оцінки у двох 
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аспектах: вигідність для власника; вигідність для на-
селення міста. для власника прийняття рішення про 
довгострокове вкладення капіталу допускає позитивне 
вирішення таких питань: вкладені засоби мають бути по-
вністю відшкодовані; прибуток, отриманий у результаті 
такої операції, має бути достатньо великий, щоб компен-
сувати тимчасову відмову від використання засобів, а та-
кож ризик, що виникає через невизначеність кінцевого 
результату.

для міста реалізація значущих інвестиційних проектів 
дозволить:

збільшити податкові надходження до бюджету міс- �
та;
підсилити внутрішню кооперацію в промислово- �
інфраструктурному комплексі міста;
позитивно вплинути на екологічну ситуацію; �
поліпшити соціальну ситуацію в регіоні; �

забезпечити наявність альтернативних варіантів ра- �
ціонального використання ресурсів крупного міста, 
що виділяються (територія, інфраструктура).

Висновок
1. отримані наукові результати розвивають теорію 

менеджменту в частині управління інноваційними 
процесами економіки крупного міста як специфіч-
ного об'єкта.

2. розроблені методики й рекомендації підвищують 
обґрунтованість та ефективність рішень органів 
міської виконавчої влади.

3. результати дослідження рекомендується вико-
ристовувати при виробленні стратегічних рішень 
і  формуванні нормативних документів з соціально-
економічного розвитку крупних міст україни, при 
здійсненні бюджетного процесу, адміністративній 
підтримці інноваційних рішень.
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