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Тематичний напрям 1 
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Величезна кількість зарубіжних та вітчизняних вчених визнали, що показником 

головної ідеї змін у бухгалтерському обліку стала поява його нових видів. А сама 

необхідність у виникненні нових ідей спонукає до дослідження бухгалтерського 

обліку як науки. Основними напрямками вдосконалення бухгалтерського обліку є 

теоретичні та методологічні ідеї, які дають нам можливість оцінити вже наявні та нові 

облікові концепції. Завдяки комплексному аналізу здійснюється дослідження відомих 

концепцій розвитку як вітчизняного, так і зарубіжного обліку.  

Значна кількість наукових праць присвячена розгляду сучасних проблем 

бухгалтерського обліку та сталого розвитку, які акцентують свою увагу на соціально-

екологічних питаннях. Великий внесок у розвиток методики бухгалтерського обліку 

зробила Н. М. Малюга виділивши п’ять методів: проста натуральна бухгалтерія, 

камеральна бухгалтерія, проста монетарна бухгалтерія, подвійна статична бухгалтерія 

та подвійна динамічна бухгалтерія, та запропонувавши шостий метод – подвійна 

інформаційна динаміка [1, c. 84]. Необхідним був ще один метод, орієнтований на 

задоволення потреб і забезпечення комфорту в разі обов’язкового ведення обліку 

різними суб’єктами господарювання, і цим методом став бухгалтерський облік 

сталого розвитку, запропонований В. М. Жуком [2, с. 150]. Метою цього методу є 

взаємозв’язок соціальної, економічної та екологічної частин бізнесу, виявлення 

можливих ризиків і ускладнень та визначення шляхів їхнього вирішення.  

С. К. Рамазанов зазначає, що "концепція сталого, безпечного й життєздатного 

розвитку передбачає зміну парадигм традиційної економіки, гуманізацію та 

екологізацію її основних принципів, пошук спільних підходів і погодженості 

концепцій розвитку екологічних та економічних систем" [3, с. 64]. 

Основна частина системи бухгалтерського обліку сталого розвитку поєднує у 

собі інформацію у вигляді облікових даних і за допомогою внутрішніх складових 

частин перетворює її у зовнішній елемент – звітність. Тобто, завдяки звітній 

інформації будь-який користувач може дізнатися більш детальну інформацію щодо 

господарського й фінансового стану та стану виконання підприємницьких 

зобов’язань перед соціальним та екологічним середовищем. Конкретні напрями 

звітності визначають із врахуванням інтересів користувачів інформації. Тим більше, 

що зважаючи на свою компетентність, користувачі можуть впливати на систему 

бухгалтерського обліку сталого розвитку. 

Бухгалтерський облік сталого розвитку приділяє увагу екологічній та соціальній 

діяльності підприємства, тоді як фінансовий облік ведеться в цілому по підприємству 

й розглядають його як цільний господарський комплекс. Також, у бухгалтерському 

обліку сталого розвитку, як і у фінансовому обліку, складається звітність, що може 

бути надана за місяць, квартал чи рік. Час її надання відбувається через декілька днів 
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від моменту закінчення звітного періоду. Мета цього методу обліку полягає у 

створенні та постійному оновленні інформаційної моделі, що буде найточніше і 

найповніше надавати данні, щодо зміни відповідних показників у динаміці.  

Невід’ємною та важливою частиною бухгалтерського обліку сталого розвитку є 

соціальне та екологічне планування. Підприємство має розробити спеціальну 

програму: визначити цілі, завдання, функції і, насамперед, мету програми. Тим паче, 

що останнім часом все більше працівників підприємств виявляють зацікавленість до 

запровадження екологічного та соціального обліку, але і у цьому існують певні 

труднощі, пов’язані з розумінням сутності, можливостями та організацією нової 

інформаційної системи [4, с. 72]. 

Принципи екологічного і соціального обліку поширюють у всьому світі. 

Зазначається, що саме вони є рушійною силою сталого розвитку підприємства. Саме 

звітність, що складається на основі екологічних та соціальних даних, дає можливість 

користувачу оцінити стан відношення підприємця до навколишнього та соціального 

середовищ, а також вплив витрат, ризиків і зобов’язань пов’язаних із використанням 

природних й соціальних ресурсів на фінансовий стан підприємства.  

Опрацювавши методи бухгалтерського обліку сталого розвитку можна 

стверджувати про необхідність у розробці методів з визначення цілей, завдань, 

функцій та об’єктів, що будуть становити мету майбутніх досліджень. 
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Актуальність обраної теми полягає в тому, що нематеріальні активи певною 

мірою є новими для господарської практики України, а також маловивченими і не до 

кінця розробленими. Але, не дивлячись на це, в реальному житті зустрічатися з ними 

доводиться все частіше: в результаті повсюдного використання комп’ютерних програм, 

розвитку науки і техніки виникає необхідність у правовому оформленні досконалому 

вивченні умов їх формування та відтворення. Це пов’язано з постійними змінами в 

методології обліку даних активів, що відбуваються у зв’язку з процесом реформування 
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вітчизняного обліку, а також формуванням законодавчої бази в області оподаткування. 

Різні аспекти формування та використання нематеріальних активів є предметом 

дослідження вітчизняних авторів, таких як В. Д. Базилевич, Ф. Ф. Бутинець, 

С. Ф. Голов, П. О. Куцик та інших. 

Розвиток ринкових відносин неможливий без подальшого розвитку творчої, 

інтелектуальної праці, використання новітніх технологій. Тому останнім часом в 

майні суб’єктів господарювання будь-якої організаційної форми і форми власності 

неухильно підвищується значення нематеріальних активів, а в суспільстві все частіше 

чути вислови "інтелектуальна власність", "інтелектуальний капітал", "комерціалізація 

інтелектуальної власності" тощо. Отже, нагальними стають і потреби у визначенні 

вартості та аналізу ефективності використання нематеріальних активів. 

Вкладення капіталу в нематеріальні активи є об’єктом спостереження, обліку і 

управління. Інвестиції в нематеріальні активи можуть окупаються протягом певного 

періоду за рахунок додаткового прибутку, що отримує підприємство в результаті їх 

використання, і за рахунок амортизаційних відрахувань. Останнім часом можна 

відмітити ріст економічного інтересу до підвищення прибутковості підприємств за 

рахунок використання прав на результати інтелектуальної власності. Ці процеси в 

Україні загострилися у зв’язку з боротьбою за захист прав інтелектуальної власності. 

Останнім часом часто обговорюються питання інтелектуальної власності. 

По-перше, її використання має значно більший економічний ефект ніж 

використання матеріальних активів. 

По-друге, вона сама по собі має високу вартість і може слугувати об’єктом 

купівлі продажу. 

У більшості випадків нематеріальні активи – вкладення в об’єкти промислового 

призначення: купівля ліцензії, патентів на використання технології виготовлення 

продукції; витрати на надання технічної допомоги й інженерних послуг з 

проектування і розташування виробничих потужностей, організації управління 

технологічними процесами, збуту й обслуговування ліцензованих виробів, 

використання програмного забезпечення. Тому ефективність цих вкладень потрібно 

розглядати з позиції підвищення прибутковості виробництва. 

Ефективне управління нематеріальними активами вимагає вирішення таких 

задач: 

– вивчення структури нематеріальних активів в складі необоротних активів; 

– вивчення структури нематеріальних активів по різним класифікаційним 

ознакам; 

– вивчення стану нематеріальних активів; 

– вивчення ефективності використання нематеріальних активів; 

– вивчення резервів росту ефективності використання нематеріальних активів. 

Розрахунок ефективності використання нематеріальних активів пов’язаний з 

великими труднощами і потребує комплексного підходу. Ефект від придбання 

підприємством права використання запатентованого виробничого досвіду і знань, 

програмного забезпечення, а також ноу-хау (незапатентованого досвіду) можна 

визначити лише за результатами реалізації підприємством продукції, виробленої з 

використанням ліцензії і ноу-хау. Однак обсяг продаж залежить від багатьох інших 

чинників (ціни, попиту, якості товару), і виявити дію кожного з них дуже важко. 

В сучасних умовах глобалізації економіки зростає роль інформатизації і 

наукових розробок, як джерела отримання додаткового прибутку і виграшу в 

конкурентній боротьбі. В умовах ринкової конкурентної економіки підприємствам 
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важливо визначити ефективність і доцільність вкладення капіталу в нематеріальні 

активи, необхідно ефективніше використовувати ресурси, що не входять до складу 

активів, та які зазвичай мають інформаційну природу. Це такі інформаційно насичені 

ресурси, як людський капітал, ноу-хау, становище на ринку, досвід, організаційна 

структура управління, комунікації та зв’язок. 

Стимулом для активізації будь-яких напрямів творчості є ефективно 

функціонуюча державна система правової охорони результатів інтелектуальної 

діяльності. Її ефективність характеризується наявністю ринку об’єктів інновацій, 

можливістю набуття і дійового захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, які 

дають змогу отримати легальний прибуток від творчої праці. Об’єкт інтелектуальної 

власності, який дістав належну правову охорону і має попит на ринку, 

перетворюється на цінний актив підприємницької діяльності. 

Таким чином, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день вітчизняним 

компаніям необхідно більше уваги приділяти питанням, які пов’язані з 

нематеріальними ресурсами. Наявність у компанії нематеріальних активів, а також 

вибір ефективного методу їхньої оцінки, дасть можливість компанії не тільки 

максимізувати свій прибуток, а й підвищити число лояльних споживачів, за рахунок 

підвищення іміджу компанії. У сучасних умовах господарювання відбувається 

істотне зростанням ролі нематеріальних активів у функціонуванні підприємств і 

перетворення цих активів у суттєвий чинник, що впливає на ринкову вартість 

підприємства, його конкурентоспроможність на ринку, створення нової вартості у 

формі технологічних, продуктових та управлінських інновацій, сприяє їх сталому 

розвитку і потребує формування ефективної системи управління. 
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Современная проблематика устойчивого развития в первую очередь 

фокусируется на проблемах объектов большого масштаба: глобальное хозяйство, 

национальные экономики, экономики регионов. В первую очередь это следует 

связывать со сложностью аналитического обеспечения хозяйственной деятельности 

полисубъектных объектов. Наличие в регионах, странах и глобальной экономике 

множества субъектов с противоречивыми интересами, делает задачу аналитического 
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обеспечения размытой изначально: нет определённости уже в том, что обеспечивает 

такое аналитическое обеспечение. При этом проблематика регионов (социально-

культурных стран), государств (политических стран) и глобального хозяйства во 

многом сходны – основное отличие видим в том, что регионы в большинстве своём 

не имеют вертикальной структуры согласования интересов или доминирования 

одной из групп интересов, государства же имеют такую структуру, а глобальное 

хозяйство не имеет, но является замкнутой системой, для которой неактуально 

исследование конкурентоспособности. Для первых же двух типов масштабных 

полисубъектных объектов, для которых исследуют проблематику устойчивого 

развития, вопросы обеспечения общей для всей локальной коалиции хозяйственных 

субъектов продолжают оставаться актуальными. Чаще проблематику 

конкурентоспособности связывают с хозяйственной деятельностью предприятий, но 

такое сужение является исследовательской аберрацией, – конкурентоспособность 

предприятий чаще всего зависима от конкурентоспособности регионов и государств.  

В условиях рыночной экономики критерии функционирования хозяйственных 

объектов должны быть способны отражать ряд различных целей, среди которых 

важное место занимают: завоевание новых покупателей, выход на новые рынки 

сбыта, устойчивое функционирование, устойчивое увеличение прибыли и ещё 

некоторые цели, подобные по своей ориентированности на формирование и 

удержание рыночного преимущества предприятия. Обобщающим названием для 

реализации такого комплекса целей и использования отражающих их критериев 

стало обозначение "управление конкурентоспособностью". Стремление 

управленческого аппарата хозяйствующих субъектов поддержать или повысить 

конкурентоспособность своего предприятия, – то есть занять определённую 

устойчивую рыночную позицию в отношении позиций конкурентов, – следует 

трактовать в терминологическом плане двояко в плане анализа причинно-

следственных связей управления конкурентоспособностью с другими 

функциональными областями управления: обеспечение конкурентоспособности как 

деятельность направлена на достижение цели быть лучше конкурентов, то есть 

конкурентоспособность (как фактическое рыночное превосходство) выступает 

желаемым результатом некоторых управляемых причин, но лучшая позиция на 

рынке относительно конкурентов является результатом именно деятельности, 

именуемой повышением конкурентоспособности, то есть "повышение 

конкурентоспособности" обозначает одновременно и целенаправленный процесс и 

его желаемый результат, выражающий цели коалиционных групп интересов, что как 

терминологическое обозначение далеко не всегда удобно использовать. Кроме того, 

как было уже отмечено, конкурентоспособность должна учитывать цели различных 

групп интересов, которые, однако, могут также и конфликтовать между собой: 

повышение конкурентоспособности как результат отражает эти цели в той или иной 

мере, являясь компромиссом или становясь причиной большей или меньшей 

удовлетворенности представителей групп интересов. Повышение 

конкурентоспособности как процесс выражается в сочетании функциональных 

стратегий и внутрикоалиционных политик, которые могут быть как строго 

согласованными, так и наоборот преследовать двойственные цели: 1) достичь 

задаваемый общекоалиционный результат повышения конкурентоспособности 

относительно других коалиций; 2) добиться лучшего варианта повышения 

коалиционной конкурентоспособности с точки зрения отражения одной из 

входящих в коалицию группы интересов. Выработка общекоалиционной стратегии и 
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её реализация в политике – это два взаимодополняющих процесса, в которых 

отражено стремление групп интересов коалиции не только добиться повышения 

конкурентоспособности коалиции, но и добиться доминанты именно своего 

представления о предпочтительности вариантов такого повышения 

конкурентоспособности. Всякая стратегия и политика не только искажены друг 

относительно друга как план и его реализация, но и имеют искажающие друг друга 

интерпретации в группах интересов, составляющих коалицию, составившую и 

реализующую этот план. Их компромисс может быть мнимым – такой мнимый 

компромисс может существовать даже тогда, когда реальный компромисс 

невозможен. Но даже и при наличии множества реальных компромиссов  каждая из 

групп интересов отдаёт предпочтение одному из вариантов компромиссов, и в ходе 

реализации политики стремится отклонить результат именно к нему. В этом смысле 

даже компромиссы коалиции, выступающей единым стратегическим субъектом, 

являются полем стратегического противостояния участников коалиции. Поэтому 

управление, направленное на повышение конкурентоспособности, должно 

учитывать многоплановость достижения некоторой компромиссной цели, которая 

удовлетворяет различные целевые группы и определение критерия уровня 

конкурентоспособности, который свидетельствует о положении относительно 

конкурентов. Эта многоплановость выражается в таких противопоставлениях: 

1) достижение как процесс и достижение как результат процесса, 

2) представленность компромисса в стратегии и представленность компромисса в 

политике, 3) политика реализации функциональных стратегий декларируемая и 

действительная. При этом в перечисленной тройке противопоставлений исходим из 

того, что каждая группа интересов реализует собственную функциональную 

стратегию, но и это является некоторым упрощением: фактически часто бывает, что 

функциональные стратегии также реализуются различными группами интересов, а 

поэтому все три противопоставления могут быть представлены как на уровне 

общекоалиционной стратегии (для предприятия – это корпоративная стратегия или 

деловая стратегия), так и на уровне функциональных стратегий.  

Привычно говорить о неопределённости хозяйственной деятельности, которая 

предопределена неопределённостью внешней среды, но представленные планы 

противопоставлений относятся к управляемым и условно управляемым факторам, то 

есть не относимы к внешней среде. Таким образом, неопределённость помимо 

внешней среды порождают также противоречия интересов участников коалиции, а 

также их собственная ограниченность в способности составлять отражения 

реальности, не различая (или даже отождествляя) декларации и деятельность, 

стратегии и политики, цели и интересы, границы коалиции действия и коалиции 

интересов, границы коалиции интересов и группы интересов, и т. д. Следовательно 

выработка терминологических соответствий реальным явлениям выступает не 

сугубо академическим инструментарием, позволяющим точно или нет отражать 

действительность в научных моделях, но и будучи используемой в реальной 

деятельности сама становится фактором определённости или неопределённости, 

влияющим на результаты. Причём точно также, как в коалиции выделяют агентов 

(отдельные группы), а в корпоративной стратегии – функциональные стратегии, 

также в науке существует множество отраслей и подотраслей, которые используют 

отчасти обособившуюся терминологию, и что ещё более важно – собственные 

аксиоматические ядра, которые даже одним и тем же понятиям придают 

собственное практическое истолкование и парадигму их применения, влияя на 
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способ мышления специалистов разных отраслей, на их взаимодействие, 

взаимопонимание, способность вырабатывать согласованные программы действий. 

И в этом смысле достаточно показать помимо уже описанных координат размытия 

концептуального понятия "повышение конкурентоспособности" взаимодействие 

пространства этой размытости с пространством размытости также часто 

употребляемого в этом же тексте концептуального понятия "цель", которое 

выступает также родовой категорией и для понятия "интерес". Не смотря на все 

попытки в последнее время решить задачу терминологического разобозначения 

термина "цель", предпринятые в целом ряде работ, посвященных именно 

экономическим целям и целеполаганию, задача осталась нерешена: цель, 

ожидаемый результат, желаемый результат, интерес, задача, критерий, ориентир и 

многие другие понятия используются как нестрогие термины, любой из которых 

считается допустимым заменить словом "цель", в результате чего пространство 

размытости концептуального понятия "повышение конкурентоспособности" 

становится размытым ещё и в новых координатах. Так, например, говоря о 

неопределённости соотношения мнимого и реального компромисса, вынуждены 

дополнительно задавать ещё и координаты размытия понятия компромисс в 

отношении его родовой категории "цель": то ли речь идёт о компромиссе целей, то 

ли ориентиров, то ли интересов, то ли задач.  

Резюмируя представленные тезисы, заключим, что проблематика описания и 

систематизация целей повышения конкурентоспособности в настоящее время 

представляют одну из тех областей экономики и менеджмента, в которой 

сосредоточен источник развития целого ряда таких наук: конкурентоспособность 

является проекцией многих актуальных понятий инновационной экономики, 

информационной экономики, стратегического управления, маркетинга, 

менеджмента, экономики предприятия. Многие исследователи явления конкуренции 

исходят из того, что ствол их исследования ясен, и следует решать вопросы 

методические в отношении выработки и внедрения стратегий. Но всё многообразие 

таких исследований именно фактом своего многообразия, несопоставимого с 

многообразием получаемых желаемых результатов, индуцирует тезис о 

необходимости ревизии самого понятийного "ствола", основополагающих 

представлений о составе и системе целей повышения конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов. Для масштабных хозяйственных объектов – в первую 

очередь для регионов – актуальность такой ревизии наибольшая. 
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Одним з актуальних видів діяльності господарюючих суб’єктів є інвестиційна 

діяльність, необхідність якої обумовлюється курсом країни на модернізацію. 

Реалізація процесу інвестиційної діяльності підприємства супроводжується 

інвестиціями, які відносяться до облікових об’єктів. 
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Проаналізувавши стан інвестицій у країні, можна дійти висновку, що в нашій 

державі не було зроблено серйозних змін в бік забезпечення інвестиційної 

привабливості. Один із показників, який характеризує рівень інтеграції країни, це 

обсяг іноземних інвестицій. На формування інвестиційного іміджу країни 

впливають такі фактори: доступність кредитів для інвесторів, зниження рівня 

корупції в державі та  соціально-політична стабільність та ін. Саме бухгалтерський 

облік забезпечує інвестора повною, доступною та об’єктивною інформацією для 

прийняття рішень про інвестування капіталу. Тоді актуальним питанням на 

сьогоднішній день є оптимізація та організація облікового процесу фінансових 

інвестицій.  

В Україні основні аспекти бухгалтерського обліку інвестиційної діяльності 

підприємств зазначені в стандартах (національних положеннях) бухгалтерського 

обліку. Разом з тим, процедури ведення обліку операцій пов’язаних з інвестиційною 

діяльністю недостатньо описані, це пов’язано зі суперечливістю і складністю 

нормативної бази, різноманітністю видів операцій з інвестиціями, відсутністю 

багатого досвіду наших підприємств, неналежного формування науково 

обґрунтованих рекомендацій для класифікації інвестицій як об’єкта обліку. 

Забезпечення інформаційних потреб зацікавлених осіб для прийняття рішень з 

метою зростання інвестиційної діяльності підприємства можливе з раціональною 

організацією обліку, мета якого являє собою забезпечення користувача об’єктивною 

оцінкою, повного відображення в облікових регістрах операцій, що пов’язанні з 

фінансовими інвестиціями. 

Науковці Е. С. Хендріксен і М. Ф. Ван Бреда виділяють як основні ознаки 

інформації для прийняття рішень надійність, релевантність та можливість 

порівняння. Для інвестиційної діяльності важливим є порівняння облікової 

інформації, бо це дозволило б позбутися серйозної перешкоди на шляху інвестицій, 

тобто порівняння міжнародної фінансової облікової інформації ліквідує значні 

сумніви щодо достовірності фінансових звітів країн. Як кажуть експерти, якщо 

інвестори не отримують достовірну інформацію щодо здійснених інвестицій, 

капітал не буде виходити за межі кордонів країн. 

Для прийняття рішень у сфері інвестування потрібно залучати багато видів 

інформації. Науковці ділять інформацію для прийняття інвестиційних рішень на три 

групи: планову, облікову і оперативно-технічну, але така класифікація не охоплює 

всі існуючі та можливі види інформації для прийняття рішень щодо інвестування і 

не показує їх функціональної характеристики. Тоді доречним буде виділення дві 

групи даних, якими керуються при прийнятті рішень в управлінні інвестиційною 

діяльністю підприємства. Перша група охоплює статистичну інформацію, облікову, 

звітну та необлікові дані. До другої групи належить нормативно-довідкова, 

проектно-кошторисна та регуляторно-правова інформація. 

Для формування інформаційного масиву управлінського обліку з метою 

задоволення потреб оперативного та стратегічного управління, необхідні наступні 

основні складові: 
– обліковий процес. Він являє собою процес збору та трансформації обліково-

аналітичної інформації з метою підготовки тактичних і стратегічних управлінських 

рішень, необхідних менеджменту організації для виконання його функцій; 

– схема бізнес-процесу інвестиційної діяльності за видами виробничих 

інвестицій. Представляє собою сукупність будівельно-монтажних, науково-

дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт по етапах реалізації 
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інвестиційного процесу і відповідних технологічних операцій у складі названих 

робіт; 

– методологічна база управлінського обліку інвестиційної діяльності. 

Облікова політика, внутрішні регламенти та стандарти (положення та інструкції) 

по веденню управлінського обліку, методики організації документообігу 

управлінського обліку і т.п.); 

– інвестиційна політика господарюючого суб’єкта щодо виробничих 

інвестицій в будівництво нових і відновлення діючих об’єктів основних засобів. Це 

є складовою частиною економічної (фінансової) політики підприємства - системи 

господарюючих рішень, що визначає обсяг, структуру і напрямок інвестицій, а 

також джерел їх фінансування, що має на меті розвиток виробництва, 

підприємництва, одержання прибутку або очікуваних результатів; 

– інвестиційна програма. Сукупність всіх інвестиційних проектів 

підприємства; 

– система бюджетування; 

– інформаційний фонд управлінського обліку. Включає в себе не тільки змінну 

інформацію первинних облікових документів, але і масиви умовно-постійної 

інформації, нормативної інформації за нормами витрат ресурсів на технологічні 

операції процесу капітального будівництва. Крім того, з метою реалізації функцій 

стратегічного управління складається статистична, аналітична і моніторингова 

інформація, плани, прогнозна звітність; 

– формат і порядок надання внутрішньої управлінської звітності. Являє собою 

процес інформування зацікавлених керівників про відповідність фактичних 

результатів діяльності очікуваним або бажаним. 

В сучасних умовах господарська облікова система підприємства має складну 

багатокомпонентну структуру, що багато в чому обумовлено значним збільшенням 

різновидів обліку з метою формування і надання необхідної облікової інформації 

різним групам зацікавлених осіб. Облікові процеси економічного суб’єкта повинні 

бути гармонійно інтегровані в загальний інформаційний простір організації, який є 

інформаційною системою більш високого рівня. Для підприємства однією з 

головних умов успішного функціонування  та розвитку є інвестиційна діяльність, 

ефективність якої визначається здатністю використовувати сучасні методи 

управління. 
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Відповідно до статті 6 Закону про Національний банк України при виконанні 

своєї основної функції Національний банк України має виходити із пріоритетності 

досягнення та підтримки цінової стабільності в державі [1].  

Іншими цілями Національного банку України є:  

– сприяння в межах повноважень фінансовій стабільності, у тому числі 

стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню 

пріоритетної цілі;  

– сприяння дотриманню стійких темпів економічного зростання та підтримка 

економічної політики Уряду України за умови, що це не перешкоджає досягненню 

цілей щодо цінової та фінансової стабільності.  

Для збалансованого досягнення зазначених цілей Національний банк України 

продовжить використання монетарного режиму інфляційного таргетування та 

дотримуватиметься принципів реалізації грошово-кредитної політики, викладених 

нижче.  

Реалізація грошово-кредитної політики ґрунтуватиметься на таких основних 

принципах [2]:  

– пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності в державі;  

– дотримання режиму плаваючого обмінного курсу. У міру подальшого 

поліпшення ситуації на валютному ринку Національний банк України поступово 

зменшуватиме свою присутність на ньому та послаблюватиме заходи 

адміністративного регулювання;  

– перспективний характер прийняття рішень, які мають ґрунтуватися на 

макроекономічній основі та сприяти економічному зростанню. Рішення щодо 

параметрів грошово-кредитної політики ґрунтуватимуться на комплексному 

макроекономічному аналізі та прогнозі;  

– прозорість діяльності Національного банку України. Детальні роз’яснення дій 

Національного банку України та причин, які їх зумовили, надаватимуться учасникам 

ринку на регулярній основі під час підготовки та відразу після ухвалення 

відповідного рішення;  

– інституційна, фінансова, та операційна незалежність, яка 

використовуватиметься Національним банком України для виконання своїх функцій.  

Пріоритетна ціль грошово-кредитної політики полягає в досягненні та підтриманні 

цінової стабільності в державі, тобто в збереженні купівельної спроможності 

національної валюти шляхом підтримання в середньостроковій перспективі низьких та 

стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін.  
Низька і стабільна інфляція є одним із головних внесків у стале економічне 

зростання, який може бути забезпечений центральним банком. Формування 
низькоінфляційних очікувань є ключовим елементом поліпшення макроекономічного 
середовища та нарощення економічного потенціалу України. Монетарним режимом 
для забезпечення пріоритетної цілі є інфляційне таргетування.  

Середньострокова ціль щодо інфляції (приріст індексу споживчих цін у річному 
вимірі) встановлена на рівні 5% ± 1 п. п. і досягатиметься протягом 2018 – 2019 років. 
Траєкторія цільових показників для річної зміни індексу споживчих цін залишається 
незмінною:  
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– грудень 2018 року – 6% ± 2 п. п.;  

– грудень 2019 року і надалі – 5% ± 1 п. п.  

Цілі щодо інфляції на 2018 – 2019 роки встановлені на грудень відповідного 

року в річному вимірі. Водночас передбачається така орієнтовна поквартальна 

траєкторія приросту індексу споживчих цін у річному вимірі для досягнення 

відповідних кількісних цілей з інфляції:  

– березень 2018 року – 7.5% +/- 2 п. п.;  

– червень 2018 року – 7% +/- 2 п. п.;  

– вересень 2018 року – 6.5% +/- 2 п. п.;  

– березень 2019 року – 5.75% +/- 2 п. п.;  

– червень 2019 року – 5.5% +/- 2 п. п.;  

– вересень 2019 року – 5.25% +/- 2 п. п.  

З грудня 2019 року середньострокова ціль щодо інфляції на рівні 5% +/- 1 п. п. 

стає неперервною в тому розумінні, що Національний банк України докладатиме 

зусиль для її досягнення постійно (для показника приросту індексу споживчих цін у 

річному вимірі), а не на кінець року.  

Цільові показники щодо інфляції на 2018 – 2020 роки після їх оголошення не 

можуть бути змінені. Надалі в міру прогресу в економічному розвитку України 

середньострокові цільові показники щодо інфляції можуть бути переглянуті в бік 

зниження. Подальша траєкторія кількісних цілей щодо інфляції визначатиметься з 

урахуванням балансів інфляційних ризиків, потреби в підтриманні стійких темпів 

економічного зростання та фінансової стабільності в державі.  

Інфляція може відхилятися в короткостроковому періоді від заздалегідь 

оголошених цільових значень у зв’язку з впливом зовнішніх і внутрішніх шоків, які є 

поза контролем грошово-кредитної політики, зокрема таких, як зміни цін на 

сировинні товари та інші високоволатильні компоненти індексу споживчих цін, 

відхилення адміністративно регульованих цін від раніше заявленого рівня тощо. 

Приведення інфляції до її цільового рівня в найкоротший термін за таких обставин 

може мати стримуючий характер з точки зору економічного зростання. У такому разі 

заходи грошово-кредитної політики спрямовуватимуться на запобігання впливу 

вторинних ефектів цих подій на інфляційні очікування і таким чином сприятимуть 

збереженню цінової стабільності в середньостроковій перспективі. Інформація щодо 

періоду часу, протягом якого буде досягнуто повернення до встановленої цілі 

інфляції, буде чітко доведена до відома громадськості в кожному такому випадку.  

Стабілізація інфляційних очікувань є ключовим елементом підвищення 

ефективності інших макроекономічних заходів Національного банку та Уряду 

України, спрямованих на відновлення економічного потенціалу України. Крім того, 

досягнення та підтримка цінової стабільності сприятимуть виконанню Національним 

банком його інших цілей. 

Діяльність Національного банку України щодо сприяння фінансовій стабільності 

має спрямовуватися на:  

– підвищення стійкості фінансової системи, зниження імовірності системних криз;  

– сприяння стійкому економічному зростанню за рахунок ефективного 

перерозподілу ресурсів фінансовою системою;  

– сприяння адекватній оцінці та сприйняттю ризиків учасниками ринку.  

Середовище стабільної інфляції та застосування плаваючого обмінного курсу 

сприятимуть виконанню другої за пріоритетністю цілі діяльності Національного 

банку щодо фінансової стабільності. Це відбуватиметься 12 завдяки стабілізації 
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інфляційних очікувань, поверненню довіри до гривні разом із поступовою 

дедоларизацією економічних відносин, відновленню та посиленню довіри до банків 

та інших фінансових установ.  

Національний банк України повинен спрямовувати зусилля на усунення ризиків 

для фінансової стабільності шляхом застосування належного мікро- та 

макропруденційного регулювання та нагляду.  

Національний банк України повинен здійснювати безперервний моніторинг 

стабільності фінансової системи в цілому, використовуючи для оцінки ризиків 

кількісні та якісні індикатори, модельний інструментарій, професійне судження.  

Національний банк України повинен діяти превентивно для недопущення 

накопичення системних ризиків у фінансовому секторі, оскільки втрати від системних 

криз суттєво перевищують потенційні втрати від дії макропруденційних інструментів.  

Національний банк України повинен спрямовувати подальші зусилля на 

розбудові макропруденційної політики, що полягає у виявленні та оцінці системних 

ризиків для фінансової стабільності та вжитті заходів з мінімізації цих ризиків.  

Інструменти макропруденційної політики Національного банку 

спрямовуватимуться на:  

– попередження стрімких змін/шоків в обсягах кредитування, які є несумісними 

із цілями забезпечення стійкого економічного зростання;  

– недопущення дисбалансів ліквідності;  

– обмеження концентрації ризиків;  

– підвищення стійкості фінансової інфраструктури.  

Також Національний банк готовий у разі кризових явищ застосовувати 

монетарний інструментарій для нівелювання впливу шоків на фінансову систему 

України. Це, зокрема, відбуватиметься за рахунок застосування інструментів 

ключової процентної ставки та валютних інтервенцій, виконання функції кредитора 

останньої інстанції для стабілізації очікувань, подолання ринкової дисфункції в 

періоди фінансових стресів.  

Національний банк України може ініціювати законодавчі зміни, спрямовані на 

посилення захисту прав кредиторів і вкладників, підвищення рівня корпоративного 

управління та чесної конкуренції у фінансовому секторі, стимулювання безготівкових 

розрахунків, інших заходів, передбачених Комплексною програмою розвитку 

фінансового сектору України до 2020 року.  

Національний банк України повинен продовжувати тісну співпрацю з Урядом 

України та іншими регуляторами для досягнення цілі щодо фінансової стабільності, 

зокрема в рамках роботи Ради з фінансової стабільності.  

Діяльність Національного банку України, спрямована на досягнення фінансової 

стабільності, додатково матиме позитивний вплив на розвиток механізму монетарної 

трансмісії, зокрема її процентного та кредитного каналів.  
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Тематичний напрям 2 
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Реформування економіки і системи управління в Україні супроводжується 

комплексом кризових явищ. Проявами наростання кризових явищ в діяльності 

підприємства є: порушення рівноваги економічної системи; погіршення стану 

потенціалу підприємства; поступова втрата життєздатності підприємства; утворення 

дефіциту окремих ресурсів; виникнення та тривале існування проблем в розвитку 

підприємства. 

В процесі управління потенціалом підприємства важливим є визначення 

причин виникнення кризових явищ в діяльності підприємства, що обумовлюють 

рівень використання потенціалу та розробка заходів щодо оновлення потенціалу.  

У вітчизняній економічній літературі термін "потенціал" у широкому розумінні 

визначається як "можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути 

використані, або рівень потужності у будь-якому відношенні, сукупність засобів, 

необхідних для чого-небудь" [1, с. 7].  

Проблемам визначення та оцінки потенціалу підприємства присвячені роботи  

багатьох вітчизняних та зарубіжних учених: О. Ф. Балацького, Б. Є. Бачевського, 

Л. В. Балабанової, Д. М. Васильківського, А. А. Задоя, І. З. Должанського, 

Н. С. Краснокутської, Ю .В. Красовської, Т. В. Кузнєцової, А. Л. Сабадирьової, 

О. М. Подлевської та інших.  

Аналіз економічної літератури з дослідження потенціалу підприємства 

дозволяє визначити певну складність та не розробленість методологічних питань 

щодо оновлення потенціалу підприємства. 

Як відомо, життєдіяльність будь-якої економічної системи багато в чому 

визначається наявністю і використанням власного потенціалу. Практика оновлення 

потенціалу є важливою складовою частиною виробничої стратегії. Очевидно, що без 

вироблення нових підходів до оновлення потенціалу підприємства в умовах кризи 

неможливе ефективне функціонування підприємства. Тому необхідні практичні 

орієнтири для оптимального оновлення потенціалу підприємства.  

Щодо потенціалу підприємства, то в літературі виокремлюють економічний, 

виробничий, кадровий, інноваційний, інтелектуальний, науково-технічний та інші 

потенціали. Це ще раз підтверджує те, що підприємство є складною соціально-

економічною системою, яка має безліч потенційних можливостей.  

Узагальнення наявних трактувань дає змогу сформулювати сутність 

економічного потенціалу підприємства як "здатність підприємства мобілізувати 

ресурси (технічні, технологічні, кадрові, науково-технічні, інформаційні, фінансові, 

інноваційні, маркетингові), навички і можливості керівників для досягнення 

поставлених цілей з максимальною ефективністю у процесі оптимальної взаємодії із 

зовнішнім середовищем" [2, с. 272]. 
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Система потенціалу підприємства – це "складний механізм, де поєднуються 

стимули та обмеження, жорстка технологія та інновації, безумовна дисципліна та 

вільна творчість, нормативні вимоги та неформальні ініціативи" [3, с. 34]. 

Оптимізація структури підприємства є визначальним чинником забезпечення 

його конкурентоспроможності та виживання на ринку у певній перспективі. 

Розвиток підприємства передбачає постійне оновлення всіх складових 

потенціалу. 

Враховуючи інтереси національного господарства прискореними темпами 

потрібно здійснювати оновлення потенціалу підприємств машинобудування. Це 

пов’язано з тим, що продукція цієї галузі повинна бути спрямована на технічне 

оновлення та переоснащення підприємств інших секторів економіки.  

З метою оптимізації структури потенціалу підприємства варто періодично 

здійснювати аналіз внутрішнього середовища та ефективності використання 

наявного потенціалу. За результатами такого аналізу слід розглянути альтернативні 

варіанти можливих змін структури потенціалу, серед яких можна виділити:  

– кардинальну перебудову; 

– глибоке реформування; 

– помірне перетворення; 

– звичайні зміни. 

Оцінка відтворення елементів економічного потенціалу спрямована на 

забезпечення безперервної діяльності і створення "запасу міцності". До неї входять: 

"оцінка розвитку інноваційного потенціалу; оцінка відтворення кадрових ресурсів; 

оцінка нарощування фінансових можливостей; оцінка розвитку інформаційних 

технологій; оцінка відтворення запасів; оцінка нарощування виробничих 

потужностей; оцінка відтворення основних фондів" [4, с. 117]. 

Формування стратегії оновлення потенціалу пов’язана для підприємства з 

пошуком ресурсів та ключових компетенцій, які стають основою для досягнення 

довгострокових цілей та одержання конкурентних переваг. На заваді втілення 

стратегії оновлення потенціалу підприємства можуть стикатися з низкою 

проблем: 

– нестача власних обігових коштів; 

– низький платоспроможний попит на нові продукти; 

– конкуренція на внутрішньому ринку та з іноземними виробниками; 

– високий економічний ризик в умовах зовнішньої невизначеності;  

– відсутність державних інвестиційних програм; 

– недосконале податкове законодавство; 

– адаптація персоналу до організаційних змін; 

– низький рівень реалізації інвестиційних проектів та прозорості економічної 

діяльності в Україні та інші. 

Таким чином, при оновленні потенціалу підприємства необхідно визначити 

пріоритетні складові потенціалу, що потребують оновлення, напрями подолання 

слабких ланок та стратегію усунення існуючих проблем. 
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Створення будь-якого підприємства супроводжується розробкою стратегії, яка 

визначає основні напрями діяльності, спрямовані на розвиток та прибутковість його 

діяльності. У сучасному економічному середовищі всі створені та існуючи 

підприємства при реалізації стратегічної мети несуть певні витрати. Витрати 

підприємства – є невід’ємною частиною існування підприємства тому аналіз витрат 

підприємства, зокрема матеріальних, є важливим для управління діяльністю 

підприємства. Згідно з нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні доходи підприємства представлені у вигляді 

збільшення економічних вигод, активів або зменшення зобов’язань, які призводять 

до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 

власників) [1]. Отже витрати є розрахунковою частиною майбутнього доходу 

підприємства, яку керівництво вкладає в подальший розвиток виробництва, тому 

застосування методів стратегічного аналізу при формуванні матеріальних витрат є 

необхідним елементом в управлінні сучасним підприємством. 

Вагомий внесок вивчення матеріальних витрат, з точки зору використання 

методів стратегічного аналізу, зробили такі науковці як: Божидарнік Т. В., 

Бондар М. І., Гудзь Н. В., Садовська І. Б., Селіверстова Л. С., Тігова Т. М. та інші 

[2, с. 127; 3, с. 104; 4, с. 99]. 

Для організації виробничого процесу необхідні витрати (матеріальні витрати), 

які направлені на здійснення процесу виробництва продукції та забезпечення 

належних умов її зберігання та транспортування. Тому необхідно досліджувати 

особливості аналізу формування матеріальних витрат у стратегії підприємства. На 

сучасному етапі дана тема є предметом дослідження деяких науковців, але потребує 

подальшої розробки. 

Аналіз матеріальних витрат необхідно проводи із врахуванням особливостей 

галузі, до якої належить підприємство. Сутність аналізу матеріальних витрат 

полягає у порівнянні показників фактичного обсягу витрат з плановим (базовим); 

визначенні впливу факторів на виявлені відхилення. 

Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати", витрати операційної діяльності 

підприємства за економічними елементами поділяють на наступні: матеріальні 

затрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; 

інші операційні витрати [5]. 

Елемент "Матеріальні затрати" включає в себе витрати на сировини й основних 

матеріалів; купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й 

енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів; 
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допоміжних та інших матеріалів.  

Основні задачі стратегічного аналізу – з’ясування мети діяльності 

підприємства, яка направлена на отримання максимального прибутку. Досягнення 

стратегічний цілей включає в себе розробку таких заходів, які знизять витрати 

підприємства тим самим збільшать його доходи та конкурентоздатність товарів на 

ринку. 

При проведення стратегічного аналізу використовують наступні методи: аналіз, 

аналогія, індукція, спостереження, планування, порівняння, моделювання, синтез, 

системний аналіз, оцінка і класифікація. 

Стратегічний аналіз матеріальних витрат складається з таких етапів: аналіз 

потреби підприємства в матеріальних ресурсах; аналіз розміру матеріальних витрат, 

які були використані на підприємстві за певний час; аналіз ефективності 

використання матеріальних ресурсів. 

Для покращення методики аналізу матеріальних витрат можна використати 

наступні підходи: 

– вартісний (дослідження впливу матеріальних витрат на вартісні 

характеристики результатів діяльності); 

– збалансований (дослідження процесу використання матеріальних витрат 

разом з іншими видами витрат та їх взаємозв’язок з результатами діяльності); 

– комплексний (дослідження функціонування підприємства в умовах стійкого 

розвитку). 

Впровадження даних підходів призведе до розширення елементів, які 

необхідно дослідити в процесі стратегічного аналізу матеріальних витрат 

підприємства. 

В результаті проведеного дослідження були розглянуті теоретичні відомості 

щодо понять "витрати" та "матеріальні витрати", "стратегічний аналіз"; визначено 

особливості формування та стратегічного аналізу матеріальних витрат 

підприємства. 

Можна зробити висновок, що вибір показників залежить від стратегії 

підприємства; у будь-якому випадку можуть бути використані абсолютні та відносні 

показники суми вкладених у виробництва матеріальних витрат.  

Перспективи використання результатів дослідження полягає в тому, що вони 

можуть бути основою для подальшого дослідження та удосконалення стратегічного 

аналізу формування матеріальних витрат на підприємстві. 
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В період євроінтеграції Україна стоїть на шляху модернізації економіки, 

розвитку та закріплення взаємовідносин з ЄС, залучення іноземних інвестицій. В 

даних умовах оптимізація витрат є однією з основних цілей функціонування 

українських підприємств для успішного конкурування та співробітництва з 

європейським бізнесом. Це обумовлює необхідність постійного "удосконалення 

методології управління витратами підприємства, зокрема аналізу витрат, з метою 

виявлення наявних резервів підвищення їх ефективності" [1]. 

Дослідженню ефективності управління витратами підприємства присвячено 

багато наукових праць провідних  українських та зарубіжних науковців: Ф. Бутинця, 

М. Грещак, Г. Козаченко, О. Коцюби, Н. Костенко, Х. Андерсон, Д. Вінсент та ін. 

Однак, необхідно відмітити, що напрацювання вчених не мають системного 

характеру, єдиного підходу до трактувань термінів, аналітичного інструментарію.  

В економічній літературі існує безліч визначень термінів "управління 

витратами", "ефективність управління витратами". Проаналізувавши останні 

дослідження і публікації за даною темою, можна навести узагальнене тлумачення: 

ефективність управління витратами – отримання максимуму віддачі при 

оптимальному співвідношенні вигоди та витрат у процесі господарської діяльності 

підприємства [2, с. 19-21]. 

Основними завданнями системи управління витратами є: пошук резервів 

оптимізації витрат, ефективного використання ресурсів; аналіз змін рівня, обсягу та 

структури витрат; збір та аналіз інформації, пов’язаної з витратами підприємства; 

нормування і планування витрат; здійснення контролю за господарською діяльністю 

підприємства [3, с. 58]. 

Розв’язати поставлені задачі можна за допомогою методів управління витратами, 

які характеризуються різноманітністю та наявністю декількох методик використання 

окремого методу.  

Серед найбільш поширених методів управління витратами, що довели свою 

практичну значимість, можна виділити: директ-костинг, стандарт-костинг, CVP-

аналіз, метод АВС, абзорпшн-костинг, таргет-костинг та ін. Аналіз сучасних 

наукових напрацювань методики управління витратами дозволяє відокремити 

відносно нові методи, поява яких обумовлена розвитком ринкової економіки: 

1. Бенчмаркінг – метод для підприємств, які дослідивши процес формування 

витрат на великих еталонних підприємствах, приймають рішення щодо вибору 

стратегії розвитку та позиціонування на ринку. 

2. LСС-аналіз – метод розрахунку витрат на кожному етапі життєвого циклу 

продукції (розробка, виведення на ринок, зростання, зрілість, спад), що охоплює 

декілька років у стратегічному плануванні. 

3. Метод EVA (економічної доданої вартості) – дає змогу прив’язати створення 

вартості до певних груп робітників або підрозділів і, таким чином, отримувати 

критерій для диференційованої винагороди за виконану роботу на підприємстві. 

4. Кост-кілінг – дає змогу в короткий термін максимально зменшити поточні 

витрати підприємства тощо. 
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На думку науковців ідеального методу не існує, тому як кожен має переваги й 

недоліки. Для вибору аналітиком найбільш вдалого методу доцільно визначати 

ефективність управління витратами за такими аспектами: 

– рівень досягнення цілі, на яку спрямовуються витрати; 

– співвідношення кінцевого або проміжного результату та витрат на його 

досягнення; 

– динаміка зміни рівня витрат, що дає можливість слідкувати за оптимізацією 

використання різних ресурсів на підприємстві; 

– аналіз показників оцінювання ефективності управління витратами в процесі 

виробництва, тобто показників рентабельності витрат; 

– аналіз показників витратомісткості – співвідношення витрат на одну гривню 

продукції, аналіз окремих елементів витрат для деталізації всіх причин позитивних та 

негативних змін витрат виробництва (матеріальних, на оплату праці та ін.); 

– аналіз комплексних показників ефективності управління витратами 

підприємства. 

Останнім часом не втрачають актуальності дослідження аналітичного 

інструментарію щодо оцінювання ефективності управління витратами. Найбільш 

часто серед наукових праць використовуються показники, які можна умовно поділити 

на п’ять груп [4, с. 335-336]: 

I. Показники, що характеризують рівні досягнення цілей щодо яких 

здійснені витрати: 

– рівень досягнення ринкових позицій; 

– рівень досягнення виправданої економії щодо різних витрат за рахунок 

оптимізації процесів і заміни ресурсів (без впровадження інновацій); 

– рівень досягнення очікуваної економії щодо різних видів витрат за рахунок 

впровадження інновацій та ін. 

II. Показники, що характеризують співвідношення між результатом та 

витратами на його досягнення: 

– відношення обсягів реалізованих в звітному періоді видів продукції до 

відповідних їм сум витрат; 

– рентабельність діяльності підприємства; 

– відношення сукупних доходів підприємства до сукупних витрат за звітний 

період та ін. 

III. Показники, що характеризують тенденції зміни непродуктивних витрат: 

– зміна частки браку в загальному обсязі виробництва; 

– зміна частки відходів у матеріальних витратах; 

– зміна частки витрат на оплату простоїв з вини підприємства та інших 

непродуктивних виплат працівникам в загальних витратах на оплату праці та ін. 

IV. Показники оцінювання ефективності управління витратами у 

виробничому процесі: 

– фондомісткість; 

– матеріаломісткість; 

– працемісткість та ін. 

V. Комплексні показники ефективності управління витратами підприємства, 

які будуються за допомогою факторних моделей. 

Таким чином, для підвищення ефективності управління витратами аналітикам і 

керівникам підприємства необхідно обирати, самостійно розробляти аналітичний 

інструментарій за індивідуальним підходом з урахуванням стратегічних цілей та 



 

–26– 

галузевих особливостей діяльності суб’єкта господарювання, його розміру та 

організаційної структури управління, технічних можливостей та кваліфікації 

фахівців. Це дозволить попередити негативний вплив внутрішніх та зовнішніх 

чинників зросту рівня витрат, своєчасно діагностувати наявні проблеми та прийняти 

рішення щодо її вирішення. 

 

Список використаних джерел 

1. Пчелинська Г. В. Варіативність оцінки в управлінні витратами підприємства 

[Електронний ресурс] / Г. В. Пчелинська // Міжнародний науковий журнал 

"Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2017. – №9. – Режим доступу : 

https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15151356262471.pdf. 

2. Чорна М. В., Смірнова П. В., Бугріменко Р. М. Управління витратами : навч. 

посіб. / М. В. Чорна, П. В. Смірнова, Р. М. Бугріменко, 2017. – 166 с. 
3. Свистун Л. А. Удосконалення системи управління витратами підприємства в 

умовах нестабільної економіки / Л. А. Свистун, Р. М. Левкова // Економіка і регіон. – 

2017. – №4 (65) – С. 57-62. 

4. Загородній А. Г. Оцінювання ефективності управління витратами 

машинобудівного підприємства на засадах системного підходу / А. Г. Загородній, 

А. І. Ясинська // Національний університет "Львівська політехніка". – 2008. –  

С. 332-337. 
 

 

 

  



 

–27– 

Тематичний напрям 3 

ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД 
 

 

СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 
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Кушал І. М., к.е.н., доцент 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

 

Значна роль децентралізації, в тому числі фіскальної, у досягненні стійкого 

розвитку національної та регіональної економіки простежується у всіх основних 

програмних документах України. Історичні передумови переважання 

централізованого державного управління обумовлюють значне втручання центру у 

регіональний розвиток дотепер. Органи влади більш низьких рівнів позбавлені 

багатьох прав у сфері управління економічним розвитком у регіоні. Незважаючи на 

значні зрушення в цьому напрямі, в ході проведення реформи децентралізації низка 

проблем у фінансовому забезпеченні делегованих повноважень на місцях залишається 

вирішеною на папері чи поки що не вирішена взагалі. Отже, питання нарощення 

власного фінансового потенціалу регіонів та створення умов для формування 

фінансової самодостатності на основі реформи фіскальної децентралізації є 

актуальними та своєчасними в досягненні національної та регіональної 

конкурентоспроможності. Відповідно до вимог інноваційної моделі економічного 

зростання найбільш актуальною є проблема побудови відповідної стратегії управління 

діяльністю підприємства на засадах причинно-системного інноваційного підходу.  

Питанням реалізації політики фінансової децентралізації приділено увагу у 

працях багатьох вітчизняних вчених, таких як, зокрема, Я. І. Арабчук, М. О. Коніна, 

Л. О. Лазутіна, І. О. Луніна, Ю. О. Набатова, С. О. Осипенко, Х. О. Патицька, 

Н. О. Слободянюк. Метою дослідження є визначення впливу фіскальної 

децентралізації на саморозвиток регіону та виокремлення інноваційних моделей 

розвитку підприємства при децентралізації влади. 

Державна політика України у сфері місцевого самоврядування першочергово 

спирається на інтереси жителів територіальних громад і передбачає проведення 

кардинальних змін і системних реформ, децентралізацію влади – тобто передачу від 

органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини 

повноважень, ресурсів та відповідальності. Проведення таких змін і реформ вимагає 

відповідного вдосконалення управління соціально-економічним розвитком, а разом з 

тим механізмів та методів для його реалізації. Це спонукає до пошуку інноваційних 

шляхів підвищення ефективності соціально-економічного розвитку. Фінансова 

децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності 

органів місцевої влади, їх фіскальної самостійності, адже децентралізація процесів 

ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку власної 

території, сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом 

ретельнішого узгодження видатків органів влади з найнеобхіднішими місцевими 

потребами. 

Політика фінансової децентралізації в Україні пройшла кілька етапів реалізації. На 

першому етапі відбулось становлення політики фінансової децентралізації в Україні 

створено передумови для розвитку принципів децентралізму, запровадження так 
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званого бюджетного федералізму, оскільки конституційні положення передбачають 

розмежування і самостійність державного та місцевих бюджетів, а також визначено 

фінансову та матеріальну базу органів місцевого самоврядування [9]. Крім того, ст. 132 

Конституції України було закріплено децентралізацію як один з принципів здійснення 

державної влади [6]. Однак ці положення залишились лише задекларованими: 

бюджетна система України залишилась організованою за суворо централізованою 

схемою, функції та видаткові повноваження залишились здебільшого не 

розмежованими між рівнями бюджетної системи; місцеві бюджети фактично не мали 

власної дохідної бази: більша частка їх доходів формувалась за рахунок відрахувань від 

загальнодержавних податків; не було визначено чіткого механізму перерахування 

дотацій, субвенцій, джерел їх виплат та напрямів використання. На другому етапі 

значимим кроком у напрямі фінансової децентралізації було прийняття Бюджетного 

кодексу України. Планувалось, що з його ухваленням місцеві бюджети стануть 

самостійними та отримають прогнозований дохід, а органи місцевого самоврядування 

будуть зацікавлені в тому, щоб розвивати економіку своїх територій і регіонів, 

розширювати податкову базу місцевих бюджетів [8].  

Одним із пріоритетних напрямів реформування на третьому етапі було визначено 

реформу міжбюджетних відносин та податкової системи, в результаті чого було 

прийнято в новій редакції Бюджетний кодекс України та Податковий кодекс України. 

Нова редакція Бюджетного кодексу України була спрямована на приведення у 

відповідність положень окремих статей кодексу до Конституції України та Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", а саме: заклало підвалини для 

підвищення якості управління бюджетними коштами, демократизації та 

децентралізації фінансових ресурсів, що акумулюються в місцевих бюджетах. А з 

прийняттям Податкового кодексу України було зроблено довгоочікуваний крок до 

оптимізації інституту місцевого оподаткування в Україні. 

Децентралізація бюджетних фінансових ресурсів передбачає: зміну системи 

оподаткування, за якої змінюються питомі надходження на користь місцевих 

бюджетів; зміну трансфертної політики, яка не зможе будуватися на радянському 

принципі "від кожного за можливостями – кожному за потребами"; надання органам 

місцевого самоврядування більших повноважень у напрямі розробки та реалізації 

різноманітних програм соціально-економічного розвитку [4].  

Суттєві зміни в бюджетному й податковому законодавстві вже відбулися і 

вступили в дію у 2015 році. Зокрема, місцевим бюджетам з державного бюджету 

передано плату за надання інших адміністративних послуг і державне мито. 

Надходження до загального фонду розширено за рахунок передання із спеціального 

фонду екологічного податку, єдиного податку та податку на нерухоме майно, які 

раніше були джерелами формування бюджету розвитку. Також зміни стосуються 

закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел, а саме податку на доходи 

фізичних осіб за новими нормативами й податку на прибуток підприємств, 

зарахування до місцевих бюджетів збору з роздрібного продажу підакцизних товарів 

за ставкою 5% вартості реалізованого товару, збільшення відсотка екологічного 

податку. Внесені зміни дали місцевим бюджетам можливість використовувати кошти 

на різні цілі, а не тільки на видатки капітального характеру. 

Для сприяння саморозвитку регіонів необхідно сформувати сприятливі умови 

для забезпечення їх фінансової самодостатності в умовах обмеженості бюджетних 

коштів, а саме: завершити Конституційну реформу, що забезпечить підвищення 

ефективності проведення реформи децентралізації на основі узгодженості 
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законодавчих актів; розробити концепцію формування потенціалу саморозвитку 

регіонів України на принципах фіскального федералізму; розробити концепцію 

регулювання податково-бюджетних відносин; законодавчо закріпити принципи 

регулювання податково-бюджетних відносин; удосконалити механізм перерозподілу 

повноважень та відповідальності з управління регіональним розвитком на нижчі рівні 

ієрархії за принципом субсидіарності відповідно до можливості більш ефективно 

виконувати функції на місцях (розширення видаткових повноважень на економічний 

розвиток; розширення податкових повноважень в межах визначення ставок та бази 

оподаткування з урахуванням соціально-економічного стану на відповідній території 

та граничних обмежень, визначених Законом); розробити поправки до Податкового 

кодексу України та Бюджетного кодексу України щодо перенесення акцентів у 

формуванні дохідної частини бюджету із закріплених податків на місцеві; розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування в межах нормативного врегулювання 

місцевих податків і зборів; розробити методику визначення рівня самодостатності 

регіону та механізму надання державної підтримки регіонам залежно від рівня 

самодостатності; розробити поправки до Бюджетного кодексу України та Податкового 

кодексу України щодо закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел 

доходів та розширення дохідної бази місцевих бюджетів 

Таким чином, у процесі фінансової децентралізації необхідно усунути основні 

наявні недоліки формування місцевих бюджетів України для того, щоб не тільки 

підвищити самостійність місцевих органів влади, але й перш за все створити умови 

для забезпечення відповідального виконання органами місцевого самоврядування 

функцій публічної влади, максимального врахування переваг та інтересів громадян 

щодо місцевих суспільних благ та послуг, ефективного використання бюджетних 

ресурсів і завдяки цьому створити умови для підвищення суспільного добробуту. 
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Фінансова децентралізація відображає фінансові повноваження органів 

регіонального рівня і є однією з фундаментальних умов незалежності та 

життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень 

збільшує можливості участі місцевої влади в розвитку підконтрольної їй території; 

фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами 

шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з найнеобхіднішими 

місцевими потребами [1]. 

Серед зарубіжних вчених, які займалися вивченням питань фіскальної 

децентралізації, варто виокремити роботи Р. Барро, Р. Боадвея, Р. Масгрейва, 

В. Оутса, Ч. Тібу, А. Шаха та ін. В Україні проблематика фіскальної децентралізації 

завжди була в центрі уваги фінансової науки й особливо актуалізувалася з моменту 

започаткування реформ децентралізації влади. Тому в дослідженнях цієї 

проблематики задіяна велика кількість українських вчених, зокрема: В. Андрущенко, 

Є. Балацький, Н. Бикадорова, О. Бондаренко, З. Варналій, О. Глуха, О. Глущенко, 

В. Дем’янишин, М. Деркач, В. Зайчикова, О. Кириленко, В. Кравченко, 

А. Крисоватий, І. Луніна, В. Опарін, Ю. Пасічник, Л. Сафонова, С. Слухай, 

А. Соколовська, В. Федосов, С. Юрій та ін. [2]. 

Фіскальна децентралізація – процес делегування повноважень місцевому 

самоврядуванню щодо прийняття рішень у сфері бюджетного регулювання соціально-

економічного розвитку регіонів, виявляється у фіскальній незалежності органів 

місцевого самоврядування приймати рішення щодо формування бази оподаткування, 

визначення ставок відповідних місцевих податків та зборів, введення податкових 

стимулів для галузей економіки на регіональному рівні, а також формування 

структури видатків для надання суспільних благ населенню [3]. 

Основу фіскальної децентралізації закладено у результаті прийняття змін до 

Податкового та Бюджетного кодексів. Серед основних інструментів фіскальної 

децентралізації ресурсів варто відзначити: норматив податку на доходи фізичних осіб 

(60, 15, 40, 0%); 10% податку на прибуток підприємств приватного сектора; 

екологічний податок (80%); збір з роздрібного продажу підакцизних товарів (від 2 до 

5% від реалізації); місцеві податки (нерухоме майно, в т.ч. комерційна нерухомість, 

плата за землю, транспортний податок); нові види трансфертів; місцеві гарантії та 

запозичення (спрощення процедури); вирівнювання бюджету за доходами, а не 
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видатками та пов’язані із цим можливості участі та впливу громади на прогнозні 

показники бюджету [4, с. 1060]. 

Незважаючи на численні наукові дослідження у цій сфері, потребують оцінки 

нещодавні законодавчі новації у сфері фіскальної політики в частині зміцнення 

бюджетної та фінансової незалежності місцевих бюджетів України. А їх вплив на 

життєдіяльність об’єднаних територіальних громад актуалізує дослідження саме цієї 

системоутворювальної складової реформи. Структурно-логічну схему такого впливу, 

інструментарієм якої є переваги децентралізації представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема впливу фіскальної децентралізації на розвиток об’єднаної 

територіальної громади [5, с. 97] 

У результаті фіскальної децентралізації окрім повноважень та власних 

фінансових ресурсів мають підвищитися, в першу чергу, власні чи спільні з 

державним бюджетом асигнування на задоволення власних потреб громади, 

обізнаність в яких органів місцевої влади має також зрости завдяки укріпленню 

активної громадянської позиції населення ОТГ та політичній частині реформи. 

Додаткові бюджетні кошти чи грошові надходження від ДФРР, донорів чи з інших 

джерел в економіку громади дадуть змогу поліпшити побут об’єднаної громади: 

облаштувавши територію проживання, розбудувавши чи створивши зручну 

транспортну та соціальну інфраструктуру, підвищивши кількість та якість надаваних 

адміністративних, освітніх і медичних послуг. Позитивний імідж ОТГ, сформований у 

результаті таких дій, що відповідають Стратегії соціально-економічного розвитку 

громади, забезпечить поштовх до росту інвестиційної привабливості території, 

активізувавши таким чином бізнес-середовище, покращивши конкурентні переваги 

ОТГ та прискоривши міграцію робочої сили до даної громади. У результаті в 

середньостроковій перспективі уможливлюється підвищення рівня життя населення 

громади та соціально-економічне зростання в регіонах і країні в цілому [5]. 

У 2015-2017 рр. 3118 територіальних громад об’єдналися у 665 об’єднаних 

територіальних громад (27,8% від загальної кількості рад базового рівня станом на 

01.01.2015 року). А кількість жителів в ОТГ складає 5,7 млн осіб – 13,4% від загальної 

кількості населення України. За результатами виокремлення надходжень власних 

доходів місцевих бюджетів 366 ОТГ встановлено, що протягом січня-вересня 2017 

року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року вони зросли в 1,8 рази або на  

2,8 млрд грн та склали 6,3 млрд грн (табл. 1). 



 

–32– 

Таблиця 1 

Надходження власних доходів 366 ОТГ за 9 місяців 2016-2017 рр. * 

Платежі до бюджету 

366 ОТГ, всього 

Надходження Відхилення 

2016 рік 2017 рік +/- % 

Всього, із них: 3 420,5 6 250,5 2 830,0 182,7 

Податок на доходи фізичних осіб 1 200,4 3 596,3 2 395,9 299,6 

Акцизний податок 522,1 426,8 -95,3 81,7 

Плата за землю 888,6 1 068,5 179,9 120,2 

Єдиний податок 606,0 862,4 256,4 142,3 

Податок на нерухоме майно 57,2 97,0 39,8 169,6 

* Складено за даними [6]. 

Як видно з даних табл. 1, у доходах бюджетів обраних для аналізу 366 ОТГ 

найбільшу питому вагу має податок на доходи фізичних осіб. А його зростання за 

9 місяців 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року склало 183%. Ця 

тенденція характерна для всіх місцевих бюджетів, до доходів загального фонду яких 

відповідно до норм Бюджетного кодексу України передбачено включення певного 

відсотку з даного податку. 

У вітчизняних реаліях стандартне підвищення податкових ставок не здатне 

задовольнити потреби місцевих бюджетів у податкових доходах, оскільки частка 

збиткових або малоприбуткових підприємств у регіонах залишається значною, а 

доходи пересічного населення – низькими. І навіть у випадку зростання доходів 

внаслідок збільшення податкового навантаження таке зростання буде доволі коротким. 

А паралельно із збільшенням вартості житлово-комунальних послуг для населення 

може спровокувати падіння рівня життя та збільшення популістських настроїв, які 

завжди виступають перешкодою для економічно обґрунтованих стратегічних рішень. 

Тому головною метою місцевої влади у забезпеченні податкових доходів місцевих 

бюджетів повинно виступати покращення економічних показників розвитку регіонів і 

країни в цілому, за рахунок ефективного менеджменту на місцях, виходячи із специфіки 

того чи іншого регіону. Доцільне поширення практики створення ОТГ як осередків, 

місцеве керівництво яких вільно орієнтується у сильних та слабких сторонах громади та 

здатне віднайти шляхи монетизації переваг території, у т.ч. за рахунок підтримки 

підприємницьких ініціатив населення та забезпечення дотримання верховенства закону. 

Все це у сукупності сприятиме збільшенню темпів зростання обсягів надходжень 

місцевих податків і зборів до бюджетів об'єднаних територіальних громад. 

 

Список використаних джерел 

1. Хамініч С. Ю., Климова В. М. Особливості фіскальної децентралізації в 

умовах розвитку національного господарства України / С. Ю. Хамнич, В. М. Климова 

// Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал. – Випуск 5/2, 2011. – 

№ 10/1, Том 19. 

2. Валігура В., Амбрик Л. Фінансові ефекти фіскальної децентралізації в 

Україні / В. Валігура, Л. Амбрік // Світ фінансів. – 2016. – №2(47) – С. 123-135. 

3. Децентралізація: Глосарій [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://decentralization.gov.ua/glossary?letter=Ф. 

4. Палійчук Т. В. Вплив реформи фіскальної децентралізації на місцеві 

бюджети України [Електронний ресурс] / Т. В. Палічук // Глобальні та національні 



 

–33– 

проблеми економіки // Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського. – 2015. – №8. – С. 1056-1061. – Режим доступу : http://global-

national.in.ua/archive/8-2015/221.pdf. 

5. Гречана С. І. Фіскальна децентралізація в контексті розвитку об’єднаних 

територіальних громад в Україні / С. І. Гречана // Економіка та право. – 2017. – №3 

(48). – С. 95-101. 

6. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого 

самоврядування [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua/ 

mainmonitoring. 

 

 

ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД 

Качкіна Я. Г., студент 

Кушал І. М., к.е.н., доцент 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

 

Податки і збори відіграють суттєву роль в доходах бюджетів місцевого 

самоврядування. Одним із важливих факторів соціально-економічного розвитку 

місцевих громад є розвиток та вдосконалення податкової безпеки, бо саме вона має 

великий вплив на становлення і розвиток відносин між державою, громадами, 

підприємцями, створюючи напрями взаємодії, які пов’язані з рухом грошей на 

регіональному рівні, в межах громади та на рівні держави. 

Проблеми забезпечення фінансової безпеки та ролі податків були започатковані 

ще такими науковцями, як А. Сміт, Д. Рікардо, У. Петті. У наш час питаннями 

податкової безпеки займалися О. Барановський, Ю. Бережна, І. Бінько, З. Варналій, 

Ю. Іванова, І. Майбурова, В. Мартинюк, А. Сухоруков та В. Шлемко. З метою 

забезпечення необхідного рівня податкової безпеки потрібно визначити її вплив на 

соціально-економічний розвиток місцевих громад.  

Податкова безпека місцевих громад є важливою складовою, котра сприяє 

соціально-економічному зростанню держави. Неефективна система оподаткування є 

негативним фактором для розвитку економіки й може привезти до збільшення 

тіньового сектору, який виступає загрозою стабільному функціонуванню місцевих 

громад та всієї країни і сприяє зниженню рівня податкової безпеки [9, с. 23]. Вплив 

системи оподаткування на фінансову безпеку реалізується з позицій характеристики 

податків і зборів ресурсних факторів, котрі знаходяться в розпорядженні держави, 

інструмента впливу на економічні та соціальні процеси, фактору зворотної залежності 

функціонування держави від платників податків, адже порушення податкової безпеки 

може стати реальною загрозою соціально-економічного розвитку місцевих громад. 

Так, за В. Іщенко "податкова безпека – це частина фінансової безпеки держави, яка 

визначається наявністю сформованої податкової системи, оптимальним рівнем 

оподаткування, що забезпечує достатнє наповнення за рахунок податкових надходжень 

дохідної частини бюджету для виконання державою своїх функцій, а також забезпечує 

розвиток реального сектору економіки та соціальний захист населення" [4, с. 36].  

Важливим фактором забезпечення податкової безпеки є дотримання прав, 

обов’язків і відповідальності суб’єктів податкових відносин, що суттєво визначається 

рівнем податкової культури в державі [8, с. 4]. Податкова безпека є важливим 

елементом соціально-економічного розвитку місцевих громад, який забезпечує 
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стійкість та стабільність всіх її складових, що передбачає зростання ресурсного 

потенціалу місцевих громад з метою забезпечення їх соціально-економічного 

розвитку, фінансової стійкості та стабільності фінансової системи місцевих громад та 

держави, підвищення рівня життя населення, перехід економіки країни на 

інноваційний шлях розвитку. 

Основними заходами, що спрямовані на підвищення рівня податкової безпеки 

для соціально-економічного розвитку місцевих громад є підвищення рівня 

надходження податків за рахунок якості довгострокового та короткострокового 

оптимального прогнозу й планування та розробка автоматизованої інформаційної 

системи податкової безпеки, яка забезпечує успішне виконання поставлених цілей, а 

також безперервне відстеження критичних індикаторів виконання податкових планів. 

Основними умовами, що визначають рівень податкової безпеки держави та 

впливають на її забезпечення є: відповідність системи оподаткування напрямам 

державної податкової політики та сучасним умовам економічного розвитку, високий 

рівень податкової культури, правовий характер податкових відносин, узгодженість 

усіх елементів функціонування податкової системи країни. 

Основними напрямами податкової безпеки місцевого оподаткування є: 

забезпечення реалізації основних принципів податкової і бюджетної політики, 

спрямованої на створення міцної фінансово-економічної бази, створення стабільної 

законодавчої бази оподаткування, з метою збільшення податкових надходжень до 

бюджетів місцевого самоврядування, удосконалення структури податкових органів, 

активізація роботи з підвищення правової культури населення, посилення державного 

контролю за додержанням законодавства щодо оподаткування, справляння 

передбачених законом місцевих податків і зборів [7, с. 21]. 

Податкову безпеку держави можна вважати за такий стан податкової сфери, 

який характеризується захищеністю інтересів всіх суб’єктів, задіяних у податкових 

відносинах, стійкість та незалежність податкової системи. Також це є здатність 

податкової системи до самовдосконалення, вчасного виявлення, запобігання 

потенційних ризиків в оподаткуванні та спроможність повною мірою виконати 

податкам всі покладені на них функції – фіскальну, регулюючу та соціальну – для 

досягнення максимального соціально-економічного розвитку місцевих громад. 

Податкова безпека держави може бути визначена ефективністю податкової 

політики держави, що поєднує податкові інтереси як держави, так і індивідуумів. Із 

фіскальної точки зору, проблема податкової безпеки може бути зведена до 

забезпечення державою певного обсягу надходжень від податків, який є оптимальним 

для виконання її функцій [3, c. 9-10]. 

Основними причинами загроз податкової безпеки місцевих громад є саме 

регіональні проблеми. Через низьку економку, скорочення промислового 

виробництва, зростання безробіття, саме через це знижуються показники податкових 

надходжень, що вимагає приділити увагу регіональній політиці держави, за для 

забезпечення податкової безпеки місцевих громад. 

Для досягнення міцної податкової безпеки є законодавчо-встановлений рівень 

оподаткування, який сприятиме сплачуванню податків вчасно та в повному обсязі. 

Податкова безпека може бути досягнута проведенням вивіреної податкової політики  

згідно з прийнятими положеннями, доктринами, концепціями, стратегіями чи 

програмами в політичній, соціально-економічній, інформаційній та саме в 

податковій сферах. 

Податкова політика є основним інструментом створення в Україні стабільної 
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системи оподаткування, завданням якої є забезпечення достатнього обсягу 

надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективного функціонування 

економіки держави, справедливого підходу до оподаткування всіх категорій 

платників податків, а також створення умов для подальшої інтеграції України у 

світове співтовариство [1, с. 7]. 

Удосконалення системи місцевих податків і зборів, зростання їхньої фіскальної 

ролі як фундаментального напряму зміцнення місцевих бюджетів сприятиме 

підвищенню ефективності регіональної фіскальної політики, стимулюватиме 

соціально-економічний розвиток регіонів і держави в цілому. 
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Модернізація податкової системи України триває з моменту отримання країною 

незалежності. Головними чинниками реформування виступали суперечливі інтереси 

держави та бізнесу: намагання влади збільшити надходження до бюджету країни при 

збереженні "слабких міст" у податковому законодавстві одночасно зі спробою 

зменшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання. Визначальною 
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базою податкової системи є видатки бюджету, отже держава має отримувати 

достатньо доходів для їх фінансування, але система оподаткування повинна сприяти 

економічному зростанню, сталому розвитку держави. 

Зменшення податкового тиску є в інтересах платників, бо звільнені від 

оподаткування суми будуть направлятися на технологічний розвиток виробництва та 

його модернізацію. Першим кроком в цьому напрямку було прийняття податкового 

кодексу України у 2010 році, яким було затверджено значне скорочення кількості 

податків та зборів. Але найбільш суттєві та дієві зміни у вітчизняній податковій 

системі почалися з кінця 2014 р., які тривають по сей час [1]. 

Одним із основних видів податків, який повинен забезпечувати надходження 

значної частини доходів до бюджету України, є податок на прибуток підприємств 

(ППП). Однак фіскальна значимість суттєво знижується: відношення ППП до ВВП 

знизилось із 5,32% у 2005 році до 1,97% у 2015 році (у 2,7 рази); частка ППП у 

загальній сумі податкових надходжень знизилась із 25,1% у 2004 році до 7,7% у  

2015 році (у 3,3 рази). Частково це пов’язано із суттєвим зниженням базової ставки 

ППП з 25% у 2005 р. до 18% з 2014 р. У 2016 р. спостерігається певне підвищення 

фіскальної значимості податку, яке обумовлене підвищенням рівня ділової активності 

й інфляційними процесами.  

На даний час невисока бюджетна ефективність податку на прибуток пов’язана з 

накопиченими збитками платників податків за попередні роки, інструментами 

правового ухилення від сплати податків та слабкого потенціалу ДФС. Також 

позначається недостатній рівень стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємств через механізм справляння ППП. Виходячи з цього профільним 

комітетом Верховної Ради України – Комітетом з питань податкової та митної 

політики останні роки пропонується замінити податок на прибуток податком на 

виведений капітал (ПВК), ініціативу якого у 2015 р. підтримав Уряд. 

Суть ПВК полягає в тому, що прибуток, який отримує підприємство у ході своєї 

операційної діяльності, не оподатковується. Оподаткуванню підлягають тільки суми, 

які виплачуються власникам чи акціонерам у формі дивідендів, а також платежі, що 

прирівнюються до дивідендів. Розмір ставки залежить від виду платежу, а також 

отримувача коштів. Якщо виплата дивідендів здійснюється резиденту, що теж 

сплачує ПВК, то базова ставка податку пропонується на рівні 0%, якщо неплатнику 

ПВК – 15%. У разі, якщо виплата коштів прирівнюється до фінансової допомоги, яка 

не повернута протягом 12 місяців – 20% [2]. 

Основною відмінністю між ПВК та ППП є база оподаткування, тобто 

оподатковуються не скориговані фінансові прибутки підприємства, а тільки суми з 

окремих операцій, що підлягають оподаткуванню. Отже, обкладатися податком буде 

лише та частина прибутку, яка не спрямована на розширення виробництва та 

створення робочих місць. 

Введення ПВК є також методом боротьби з корупцією. Цей податок 

стимулюватиме підприємства відмовитися від механізмів мінімізації оподаткування, 

оскільки при дії податку на прибуток підприємства штучно завищують витрати, щоб 

менше платити податку. З ПВК необхідність так чинити відпаде.  

Введення даного податку може знизити адміністративні витрати як для 

підприємств, так і для органів влади, адже це зменшить необхідність перевіряти 

повну фінансову звітність підприємств.  

Доцільність впровадження ПВК з точки зору бюджетної політики – 

прогнозований щорічний ріст рівня ВВП на 1,5%. Зменшення тіньових схем 
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заниження фінансового результату до оподаткування, призведе до інвестиційної 

активності підприємств. Якщо дивіденди не будуть виплачуватися, то прибуток 

підприємств буде направлений на їх розвиток. Це призведе до збільшення обороту 

товарів та послуг, а значить, збільшить надходження до бюджету шляхом податку на 

заробітну плату та ПДВ [3]. 

На думку Голови Комітету з питань податкової та митної політики Ніни 

Южаніної, одна із найбільших переваг ПВК – це можливість відновити 

справедливість в оподаткуванні шляхом вирівнювання податкового навантаження 

між середнім та великим бізнесом. Це унікальна можливість дати йому поштовх 

розвинути інфраструктуру, оновити основні засоби, що сприятиме стабільній 

економічній ситуації в Україні [4]. 

Прикладом позитивних змін у податковій системі шляхом введення ПВК є 

Естонія, де цей податок запровадили у 2000 році. На той час це була унікальна 

податкова реформа, на меті якої було сприяння розвиткові підприємництва, залучення 

інвестицій та утворення нових робочих місць. За перші роки дії ПВК доходи 

Державного бюджету Естонії значно знизилися, але з часом доходи повернулися на 

минулий рівень, а нині продовжують зростати. У 2014 та 2015 роках Естонія посіла 

перше місце в загальному рейтингу Індексу конкурентоспроможності податкових 

систем.  

Основним недоліком ПВК є те, що у перші роки його дії Державний бюджет 

понесе великі втрати. За оцінкою глави ДФС України та офісу великих платників 

податків ДФС втрати складуть від 20 до 100 млрд гривень [5]. Міністерство фінансів 

України підтримує заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, якщо 

бюджет залишиться збалансованим. Отже, рішенням буде або скорочення бюджетних 

витрат, або збільшення надходжень від інших податків.  

Це стало однієї із причин того, що Міжнародний валютний фонд рекомендував 

не виносити на розгляд Верховної Ради законопроект про заміну податку на прибуток 

податком на виведений капітал. На думку МВФ, це "ще більше підірве одну з 

основних цілей підтримуваної МВФ програми" – забезпечити фінансову стійкість в 

Україні [6].  

Тому на зустрічі з представниками бізнесу у Києві у березні 2018 р. Президент 

Петро Порошенко заявив про необхідність додаткового обговорення законопроекту 

перед його реєстрацією у Верховній Раді України з іноземними партнерами та 

асоціаціями бізнесу. 

Таким чином, в сучасних умовах податок на прибуток підприємств втратив свою 

фіскальну роль основного бюджетоформуючого податку. Він є складним та дуже 

ризиковим в сенсі генерації корупції. Тож у 2018 році ключовим викликом податкової 

реформи є заміна ППП на податок на виведений капітал, введення якого повинно 

покращити режим інвестування та сприятиме розвитку підприємництва в Україні, що 

значною мірою залежить від розробки Урядом комплексного плану компенсації 

негативного впливу його введення на бюджет. 
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Питання розвитку податкової політики на сьогодні відносяться до 

найактуальніших в економічному та соціальному житті України. Це зумовлено 

новими явищами в економіці України, її спрямуванням на перехід до ринкових 

відносин, де управління господарчими процесами вимагає активного використання 

інструментів фінансового механізму, які включають податки [4, c. 97].  

Податкова політика України має бути спрямована на розширення бази 

оподаткування, запровадження системи економічних заходів з метою детінізації 

української економіки та легалізації доходів юридичних та фізичних осіб. На 

сучасному етапі трансформаційних процесів у податковій сфері все більшої 

актуальності набуває аналіз впливу оподаткування на діяльність підприємств. 

Податки і податкова політика є найважливішими елементами системи забезпечення 

фінансової безпеки держави [6, c. 60]. Надання державою населенню суспільних благ 

і послуг, а також їх кількість і якість значною мірою залежать від податкової безпеки 

країни, яка є однією зі складових фінансової безпеки.  

Безпосередньо проблемним питанням забезпечення податкової безпеки 

присвячені наукові статті О. Барановського [1], В. Іщенка [5], І. Цимбалюка [9], 

В. Волошина [3] серед зарубіжних авторів – В. Кашин [6], Д. Тихонова [8]. Проте 

науковці акцентують увагу лише на загальних умовах адміністрування податків для 

забезпечення податкової безпеки держави. 

Стан соціального та економічного життя України залежить від безпеки всіх сфер 

життєдіяльності держави. Дисбаланс у фінансовій системі України пов’язаний з 

високими ризиками та загрозами у податковій системі. Основними ризиками є значне 

податкове навантаження на суб’єктів господарювання, дефіцит місцевих бюджетів, 

низький рівень податкових надходжень, проблеми при формуванні податкового боргу 

тощо. Для вирішення цих та інших проблем податкової системи слід дослідити 

сутність поняття "податкова безпека" та основних її характеристик [8, с. 102]. 

Сучасна проблема розвитку податкової політики полягає у відсутності в Україні 

достатнього науково-практичного досвіду в стратегічному управлінні податковою 



 

–39– 

політикою, і держава має йти шляхом експериментального пошуку кращих варіантів 

податкової системи, роблячи багато помилок. Тому головними напрямами податкової 

політики, що забезпечать податкову безпеку в Україні мають стати [9, с. 138]: 

створення умов для динамічного розвитку підприємств; прискорення процесів 

формування реального власника в усіх галузях національної економіки; розширення 

сфери малого бізнесу; підвищення добробуту населення за рахунок соціальної 

спрямованості бюджетних видатків; оптимізація співвідношення між фінансовими 

ресурсами, мобілізованими до бюджетів різних рівнів, і грошовими засобами, що 

залишаються в розпорядженні юридичних та фізичних осіб; посилення ролі прямих 

податків, зокрема податку на прибуток, податків на власність, на використовувані 

ресурси і скорочення непрямих податків, передусім універсальних акцизів; 

підвищення ролі місцевих податків [9, с. 171]. 

Визначальна роль податкової безпеки в системі економічної безпеки держави 

обумовлена значущістю функції податків в цілому. Одним з показників високого 

рівня економічної безпеки є стійкість податкової сфери. Податки впливають і на 

економічну стабільність. З одного боку, в податках і податковій політиці слід бачити 

ресурси і інструмент забезпечення бюджетної (відповідно фінансової та економічної) 

безпеки, з іншого – фактор ризику. У зв’язку з цим представляється принципово 

правильним підхід, згідно з яким в системі податкової безпеки податки і податкова 

політика розглядаються, по-перше, як ресурсний фактор, що знаходиться в руках 

держави; по-друге, як інструмент впливу на соціальні процеси; по-третє, як фактор 

зворотного зв’язку і залежності держави від платників податків і територій [2, с. 47]. 

Таким чином, можна констатувати, що неефективна податкова політика ставить 

під загрозу стабільність економіки, послаблює бюджетну складову країни, 

протиставляє один одному державу  і платників податків. Це в свою чергу призводить 

до підриву доходної частини бюджету, втрати його здатності повноцінно 

забезпечувати фінансові функції держави, включаючи забезпечення національної 

безпеки.  

Кризовий стан податкової системи перетворює її в реальну або потенційну 

загрозу самій державі, політичного ладу і органів державної влади, позбавляючи їх 

дієздатності і фінансових ресурсів [7, с. 116].  

Сучасний стан податкової безпеки знаходиться в зоні ризику. Виклики і загрози, 

як правило, носять комплексний характер: на одні і ті ж об’єкти в системі безпеки 

можуть бути націлені різні загрози, які здатні створювати взаємопідсилюючий ефект 

[3, с. 83]. 

Таким чином, виникає необхідність забезпечення податкової безпеки через 

удосконалення податкової політики України за такими напрямами: детінізація 

економіки та боротьба з корупцією в системі адміністрування податків шляхом 

посилення кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків та 

корупцію у системі держаних органів влади; реформування спрощеної системи 

оподаткування. Основними завданнями вдосконалення податкової політики в Україні 

мають бути: формування нового інституційного середовища оподаткування, 

сприятливого для реалізації принципу рівності всіх платників перед законом, 

недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, формування 

відповідального ставлення платників до виконання своїх податкових зобов’язань; 

забезпечення більш рівномірного розподілу податкового тягаря між платниками 

податків; демократизація фіскальної служби України, а саме зміна ідеології її 

функціонування у роботі з платниками та міжнародними партнерами. Саме завдяки 
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вирішенню цих завдань можна досягти значного поліпшення рівня податкової 

безпеки в Україні.  
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Для сучасного етапу становлення ринкових відносин в освітній сфері характерним 

є її інтернаціоналізація в умовах глобалізації, постійне реформування й постійно 

зростаюча конкуренція, що супроводжується бурхливим розвитком науки, 

прогресивним впровадженням її інноваційних досягнень та відповідно до цього 

значним розширенням пропозиції на ринку вищої освіти. У зв’язку з цим на 

сьогоднішній день характер взаємовідносин із виробником освітніх послуг набув як для 

споживача, так й інших суб’єктів освітнього ринку особливого значення, обумовлюючи 

їх кінцевий вибір та тривалість співпраці. А, отже, ефективна ринкова стратегія будь-

якого ВНЗ може бути реалізована лише через маркетинг партнерських взаємовідносин, 

що дозволить йому забезпечити не тільки завоювання лояльності своїх ринкових 

партнерів, а й реальні конкурентні переваги, довгострокові перспективи розвитку, 

виживання та успіх на ринку освітніх послуг. У зв’язку з цим актуальним є теоретичне 

обґрунтування концепції маркетингу партнерських взаємовідносин та формування його 

відповідних системи й механізму в розрізі особливостей надання освітніх послуг. 

Ринок освіти являє собою специфічну форму ринка, оскільки однією з 

найголовніших його особливостей є безпосередня участь кінцевого реального 

споживача у ланцюжку надання освітніх послуг й створення бажаної для кожної 

сторони взаємовідносин цінності. В даному випадку під кінцевим реальним 

споживачем ВНЗ ми розуміємо безпосередньо студента, який отримує бажану цінність 

у вигляді відповідних загальних і фахових компетентностей, тобто знань, умінь, 

навичок та інших здібностей, необхідних у його майбутній професійній діяльності. У 

свою чергу, студент, приймаючи участь у міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференціях й "круглих столах", у виконанні науково-дослідних робіт тощо, 

проходячи переддипломну практику в організації й у кінцевому випадку, виходячи на 

ринок праці вже в якості фахівця, створює бажану цінність для ВНЗ у вигляді його 

іміджу і репутації. Отож, у будь-якому разі в процесі одночасного виробництва й 

споживання послуг вищої освіти між ВНЗ і студентом утворюються певні стійкі 

взаємовідносини. 

Однак, окрім студента як безпосереднього прямого одержувача освітніх послуг, в 

якості непрямих споживачів або краще сказати споживачів-замовників в освітній сфері 

також можуть виступати: 

– батьки здобувачів вищої освіти, оскільки саме вони сплачують за навчання та 

частіше за все впливають на вибір майбутнього професійного фаху своєї дитини, а 

відповідно й вибір того ВНЗ, де вона буде навчатися (бажана цінність – достойне 

майбутнє дитини через отримання якісних відповідних професійних компетентностей); 

– роботодавці, які сплачують за навчання, зокрема перекваліфікацію та 

підвищення кваліфікації своїх співробітників (бажана цінність – забезпечення високого 

стійкого рівня конкурентоспроможності у своєму ринковому оточенні); 
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– держава, яка формує своє замовлення на підготовку фахівців певної 

кваліфікації відповідно до дійсних потреб ринку праці та здійснює фінансування 

освітньої галузі (бажана цінність – формування якісного науково-освітнього та 

трудового потенціалу як основи загального розвитку суспільства та економіки країни в 

цілому). 

Представлений рівень системних взаємозв’язків МПВ на ринку вищої освіти ми 

пропонуємо називати споживчо-замовним партнерством. 

У свою чергу, відомо, що одним з вирішальних чинників соціально-економічного 

розвитку суспільства будь-якої країни є інтеграція освітньої, наукової та інноваційної 

діяльності. У зв’язку з цим на особливу увагу в сфері МПВ на ринку вищої освіти 

заслуговує взаємодія ВНЗ з підприємствами й організаціями, середніми 

загальноосвітніми навчальними закладами та ВНЗ-конкурентами (соціально-ділове 

партнерство). 

На сучасному етапі розвитку освітньої галузі співробітництво ВНЗ з 

підприємствами в рамках науково-освітнього процесу має велике значення. В 

результаті такої спільної взаємодії ВНЗ отримує бажану цінність у вигляді 

забезпечення належної якості науково-освітнього процесу, а підприємство – у вигляді 

забезпечення конкурентної переваги у своєму ринковому оточенні. 

Не можна також забувати й про тісну взаємодію ВНЗ з фінансово-кредитними 

установами, які приймають безпосередню участь у фінансово-господарській діяльності 

вищого закладу. Не менш важливою є й взаємодія ВНЗ з такою організацією як ЗМІ. 

Саме ЗМІ є тим основним комунікаційним каналом, що зв’язує навчальний заклад із 

громадськістю.  

Стосовно взаємовідносин між ВНЗ та загальноосвітнім навчальним закладом  

(далі – ЗНЗ) необхідно зосередити увагу на тому, що обидві ці освітні організації 

роблять одну загальносуспільну справу, яка полягає у вихованні та соціалізації 

особистості тих, хто навчається. Як ВНЗ, так і ЗНЗ зацікавлені у зростанні свого іміджу 

й статусу на ринку освіти, що є для кожного з них бажаною цінністю. 

Щільне співробітництво ЗНЗ і ВНЗ дає можливість створювати діючі механізми в 

освітній галузі, які функціонують на базі сучасних інноваційних технологій навчання з 

урахуванням знань і закономірностей розвитку особистості здобувача освіти. 

На нашу думку, також особливе й доволі важливе місце в системі МПВ вищого 

навчального закладу належить його взаємодії з конкурентами. На сьогоднішній день 

якість освіти виступає найголовнішою конкурентною перевагою ВНЗ. У зв’язку з цим 

бажаною цінністю будь-якого ВНЗ в умовах ринкової конкуренції є забезпечення саме 

такої конкурентної переваги. 

Також в системі взаємозв’язків МПВ вищого навчального закладу ключова роль 

безспірно відводиться його співробітникам (внутрішньоорганізаційне партнерство).  

Згуртованість співробітників та співучасть кожного з них у досягнені бажаного 

загального результату дозволяє швидко та з найменшими витратами вирішувати 

поточні й стратегічні завдання, підвищувати рівень конкурентоспроможності своєї 

організації та її привабливість у ринковому оточенні. А, отже, побудова сприятливих, 

міцних та довготривалих взаємовідносин всередині ВНЗ, як і будь-якої іншої 

організації є запорукою його успіху та отримання бажаної цінності. 

І нарешті, розглядаючи МПВ на ринку вищої освіти системно, нами пропонується 

виокремити рівень державно-правового партнерства. Це пов’язано з тим, що для 

держави ВНЗ виступає організацією, цільовою функцією якої є виробництво 

затребуваних наукових та освітніх послуг. Заслуговують на увагу й постійні 
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взаємовідносини ВНЗ з державними органами влади різних рівнів. При цьому саме 

державою виконується така функція як правовий захист ринкових суб’єктів. Саме 

державою встановлюються галузеві норми і стандарти, організаційно-правові 

обмеження, умови фінансування тощо. 

Бажана цінність для держави – інноваційно розвинуті суспільство й економіка 

країни. Для ВНЗ – імідж та престиж, підкріплені відповідним рівнем якості надаваних 

освітніх послуг згідно державних норм і стандартів.  

Не мало важним є й те, що розвиток маркетингу партнерських взаємовідносин як 

провідної концепції маркетингу ВНЗ потребує його всебічного та ефективного 

правового регулювання.  

У свою чергу, О. С. Борисенко та Ю. В. Фісун зазначають, що на теперішній час у 

літературі вирізняють поняття: маркетинг відносин, маркетинг партнерських відносин 

та маркетинг лояльності. Науковці вважають за доцільне використовувати термін 

"концепція маркетингу відносин" як загальний термін, який охоплює два окремі 

напрями формування системи двосторонніх зв’язків між різними учасниками процесу 

[1, с. 108]. 

На нашу думку, в якості загального терміну доцільніше використовувати термін 

"концепція маркетингу партнерських взаємовідносин", безпосередніми складовими 

(або напрямками) якої є: 

– маркетинг відносин – взаємодія між ринковими суб’єктами з одночасним 

впливом один на одного у ланцюжку створення та отримання бажаної цінності; 

– маркетинг партнерства – спільне використання учасниками ринкового оточення 

маркетингового комплексу на взаємовигідних умовах; 

– маркетинг інтеграції – поглиблення взаємодії й співробітництва ринкових 

партнерів з метою породження лояльності; 

– маркетинг лояльності – побудова довгострокових взаємовідносин між 

ринковими партнерами, стрижнем яких є довіра. 

Отже, освітній простір ВНЗ неначе павутинням щільно пронизаний 

взаємостосунками його ринкових учасників, зв’язуючим елементом яких є маркетинг 

партнерських взаємовідносин. Головна мета МПВ – отримання всіма сторонами 

взаємостосунків бажаних цінностей та забезпечення довготривалої лояльності й 

прихильності один до одного. Це може бути досягнуто лише в результаті ефективної 

співпраці всіх суб’єктів ринкового оточення ВНЗ у використанні маркетингового 

інструментарію. 

Маркетинг партнерських взаємовідносин ВНЗ ‒ це поетапно-круговий системний 

процес побудови, підтримання та подальшого розвитку стійкої довготривалої співпраці 

учасників ринку вищої освіти зі створення взаємовигідної цінності для кожної із сторін 

цих взаємовідносин, які базуються на інтеграції спільних зусиль і довірі. І в цьому 

маркетинговому ланцюжку партнерство є однією з найважливіших складових ділової 

активності ВНЗ, обумовлюючи його успіх в науково-освітній сфері.  
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Успіх державної економічної політики у напрямі децентралізації багато в чому 

залежить від того, наскільки нові знання формуються залежно від характеру завдань 

при реалізації планів соціально-економічного розвитку регіону і наскільки тісно 

взаємодіють влада, вчені і підприємці для обміну знаннями у напрямі вибору 

механізмів реалізації реформ. Тому ідентифікація інтелектуальних ресурсів і 

формування їх критичної маси на рівні кожного регіону має бути стратегічним 

завданням як центральної державної влади, так і місцевої влади для забезпечення 

реальних можливостей упровадження політики децентралізації на місцях. 

Інтелектуальні ресурси – це всі продукти інтелектуальної діяльності, які формують 

та розширюють потенційні можливості підприємства за рахунок їх унікальності, 

забезпечують його стійкі конкурентні переваги. Інтелектуальні ресурси, як 

нематеріальні надбання підприємства, є багатогранним поняттям: по-перше, це частина 

ресурсів підприємства, яка немає матеріальної форми; по-друге, це ресурси 

довготривалого використання; по-третє, це інтегрований інтелектуальний продукт як 

результат взаємодії знань, умінь, накопиченого досвіду персоналу, результатів науково-

технічної діяльності та організаційно-методичних рішень за різними напрямками 

функціонування підприємства; по-четверте, це джерело створення конкурентних 

переваг і як похідних – збільшення доходу та прирощення доданої вартості. 

Сучасні підходи до раціонального використання нематеріальних ресурсів 

спонукають менеджерів здійснювати управління інтелектуальною власністю на 

підприємствах, що є необхідною передумовою успішного функціонування організації 

в ринкових умовах господарювання, оскільки інтелектуальний потенціал об’єктів 

інтелектуальної власності найчастіше не знаходить свого застосування, насамперед, 

через невміння самих творців правильно визначати форму використання створеного 

нововведення, вибирати сферу його застосування і коло потенційних споживачів. 

Тому для успішної реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності на 

підприємствах необхідно застосовувати стратегічне управління. 

Основу управління об’єктами інтелектуальної власності на сучасному 

підприємстві складають [3]: 

– облік, систематизація та аналіз використання об’єктів інтелектуальної 

власності; 

– визначення домінуючого об’єкта в перспективному плануванні діяльності 

підприємства; 

– здійснення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності; 

– визначення об’єктів інтелектуальної власності, пропонованих до реалізації та 

їхня комерціалізація; 

– оцінка об’єктів інтелектуальної власності;  

– припинення порушень виключних прав. 

Усі підприємства незалежно від форми власності сьогодні вимушені розробляти 

стратегію управління інтелектуальною власністю як частину свого корпоративного 

планування і проводити політику у цій сфері щодо: 

– створення портфелю об’єктів інтелектуальної власності; 

– здійснення всебічної і надійної охорони прав об’єктів інтелектуальної власності; 
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– запобігання порушень прав чужої інтелектуальної власності; 

– пошуку шляхів комерційної реалізації інтелектуальної продукції. 

Для різних підприємств "портфель" інтелектуальної власності є різним. Для 

одних – це фірмове найменування й, можливо, деякі прості ноу-хау. Для інших бізнес 

визначають комплексні технології, до складу яких входять десятки, навіть сотні 

об’єктів права інтелектуальної власності: винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки, торговельні марки, комерційні найменування тощо [1]. При формуванні 

портфелю інтелектуальної власності слід брати до уваги, що з часом змінюється як 

ринок, так і товар конкурентів. Ці обставини значно заважають прогнозуванню 

об’єктів права інтелектуальної власності, на які є попит. 

Управління інтелектуальними ресурсами на рівні окремо взятого підприємства 

пов’язано не тільки з пошуком способів ефективного продукування та використання 

знань і інформації для досягнення поставлених економічних цілей – таких, як 

зростання прибутку, економія витрат, збільшення обсягів реалізації продукції, але і 

створенням умов для реалізації потреб співробітників у творчості та самореалізації. 

Нагальна потреба розвитку та формування інтелектуальних ресурсів, особливо в 

частині ефективної охорони та захисту інтелектуальної власності, для України 

зумовлюється обраною державною політикою розбудови інтеграційних ринкових 

відносин, забезпечення соціальної орієнтації економіки та інноваційного сталого 

розвитку, що має спиратися насамперед на активізацію власного інтелектуального 

потенціалу. Особливу увагу суб’єктів господарської діяльності на регіональному рівні 

необхідно звернути на підвищення капіталізації прав на об’єкти інтелектуальної 

власності та постановки їх на баланси підприємств у ролі нематеріальних активів, що 

дозволить сформувати статутний капітал без відволікання коштів, які можуть 

слугувати предметом застави, привабливим об’єктом інвестування. Крім того, 

зазначене дозволить одержувати додаткові доходи від передачі прав на використання 

об’єктів права інтелектуальної власності, виплачувати авторську винагороду 

винахідникам, що у підсумку призведе до збільшення ринкової вартості підприємств. 

Стратегічним рішенням буде створення або придбання нових об’єктів права 

інтелектуальної власності, що здатні забезпечити конкурентоспроможність нового 

товару одразу після виходу на ринок попереднього. Така стратегія дозволить 

підприємству підтримувати на високому рівні обсяг продажів. Тобто, для 

ефективного використання результатів інтелектуальної діяльності на підприємстві 

мають бути створені умови щодо захисту та збереження прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, що дозволить підвищити його конкурентоспроможність і 

стабільний стан на ринку. 
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Стратегічною метою регіональної інвестиційної політики є створення 

сприятливого інноваційного середовища, яке б забезпечило перетворення наукових 

ідей і розробок на ринкові продукти міжнародного рівня, їх впровадження у важливі 

галузі економіки та соціальну сферу [1, с. 65]. Відповідно до положень Єдиної 

комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 

2015-2020 рр. за основу державної політики взято перехід на інноваційний шлях 

розвитку [2]. Інновації визнано важливим чинником забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва та необхідною передумовою 

стабільного розвитку сільських територій. В умовах децентралізації влади та за 

сучасних процесів економіко-адміністративного управління, дослідження теоретико-

методологічних аспектів щодо специфіки публічного управління розвитком 

обслуговуючої кооперації сільських територій на інноваційних засадах є актуальною 

проблемою сьогодення. Актуальність специфіки публічного управління у сфері 

розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій активізувала відповідні 

дослідження в даному напрямі, основним завданням яких є обґрунтування методики 

інноваційного розвитку територіальних громад з урахуванням забезпечення 

належного рівня якості життя, підвищення статусу та ролі сільського населення.  

Політика публічного управління комплексним розвитком сільських територій 

повинна ґрунтуватися на застосуванні програмно-цільового методу при вирішенні 

соціальних проблем розвитку сільських територій в рамках реалізації Концепції 

розвитку сільських територій [3, с. 33]. В пріоритетах державної інноваційної 

політики багатьох розвинених країн визначено використання різних форм організації 

виробництва й управління, що дає синергетичний ефект у розвитку аграрної сфери та 

сільських територій. Інноваційний розвиток визначається рівнем формування та 

використання відповідного потенціалу, що складається з сукупності ресурсів і 

факторів, які дають змогу здійснювати таку діяльність. До складу аграрного 

інноваційного потенціалу, в першу чергу, відносяться науково-технічні розробки для 

агропромислового виробництва, а також ресурсна та інституційна забезпечувальна 

система інноваційного розвитку агропромислового комплексу. До ресурсного блоку 

відноситься фінансове, кадрове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення. 

Інституційний блок, поряд з організаційно-економічним, інфраструктурним і 

нормативно-правовим забезпеченням, включає розвиток інноваційно-орієнтованих 

форм господарювання [4, с. 49; 5, с. 56]. На наш погляд, такою інноваційною формою 

є обслуговуюча кооперація. Розбудова інституту кооперації має стати головним 

пріоритетом розвитку сільських територій. Він є найбільш важливим важелем впливу 

та може виступити механізмом реалізації інновацій у сільській місцевості.  

Впровадження заходів публічної політики у інноваційний розвиток суб’єктів 

обслуговуючої кооперації передбачає декілька етапів їх реалізації. Перш за все, 

публічне управління обслуговуючою кооперацією слід адаптувати до кращих 

світових нормативно-правових практик з інноваційного розвитку. Система 

оподаткування і кредитування суб’єктів кооперативних відносин, які впроваджують 

інновації, має бути сформована таким чином, щоб сприяти залученню інвестиційних 

ресурсів у будівництво й модернізацію матеріально-технічної бази кооперативів та їх 
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об’єднань у сільській місцевості. У складі Мінагрополітики та/або місцевих органів 

влади, відповідальних за сприяння кооперативного розвитку сільських територій, 

варто створити агентства, на які слід покласти повноваження з проведення навчання 

для членів і працівників кооперативів, координації роботи з неурядовими 

організаціями та надання організаційної й адміністративної підтримки у створенні 

кооперативів. Цільова інноваційна державна підтримка обслуговуючої кооперації має 

обов’язково здійснюватися протягом перших п’яти років з моменту створення таких 

суб’єктів на підставі відповідних програм. Пріоритетними є адаптація потужностей 

для забезпечення комплексного розвитку сільських територій, створення додаткових 

робочих місць, розширення сфери соціального обслуговування населення, залучення 

інвестицій, у тому числі грантів міжнародних проектів технічної допомоги на 

впровадження інноваційних розробок в об’єкти інфраструктури. 

Запропоновані нами заходи політики публічного управління передбачають 

застосування процедур узгодження та спільної участі в розробці та провадженні 

кооперативної реформи для сільських територій. На практиці це означає передачу 

державою на договірній основі значної частини своїх повноважень у сфері підготовки 

нормативно-правових актів, розробки і реалізації державних, регіональних і цільових 

програм місцевим органам самоврядування за допомогою використання механізму 

державно-приватного партнерства. При виборі потенційних партнерів перевага 

повинна віддаватися суб’єктам, які мають великий творчий потенціал в області 

самоорганізації і самоврядування. Найбільшою мірою цим вимогам відповідає 

обслуговуюча кооперація. З метою забезпечення сталого розвитку сільських 

територій державно-приватне партнерство має виступати основним механізмом 

реалізації принципових положень політики публічного управління інноваційним 

розвитком обслуговуючої кооперації на селі. 

Отже, результатом впровадження політики публічного управління стане: 

збільшення частки обслуговуючих кооперативів та їх об’єднань, покращення фінансово-

економічних показників їх діяльності, забезпечення диверсифікації надання послуг 

мешканцям територіальної громади, стимулювання комплексного розвитку сільських 

територій, покращення якості життя, підвищення рівня зайнятості та доходів селян. 
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Тематичний напрям 5 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД 
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РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Бриль М. В., аспірант 

Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом 

Національної академії державного управління при Президентові України 

 

Нормативно-правове забезпечення соціально-економічного розвитку сільських 

територій відбувається на основі положень Конституції України і законів, які 

регулюють механізми діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, а також інших нормативно-правових документів, які регламентують: 

соціальний захист і сферу зайнятості, податкову та бюджетну політику; структурну 

перебудову; інвестиційну активність; фінансовий ринок. 

На конституційному рівні закріплене регулювання соціально-економічних 

процесів розвитку сільських територіальних громад та окреслені основні правові 

засади діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Конституцією України визначається та гарантується місцеве самоврядування. 

Основний документ фактично встановлює порядок виконання функцій та здійснення 

повноважень органами влади та місцевого самоврядування: органи державної влади й 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України [4, ст. 7]. 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає повноваження 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування і є головним законом для 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, працівників 

виконавчих органів місцевих рад. Закон регулює правові питання щодо діяльності 

органів влади та посадових осіб місцевого самоврядування на всіх рівнях 

адміністративно-територіального устрою [5, с. 56]. 

У ст. 19 Закону визначені вимоги до статуту територіальної громади, 

передбачено усі необхідні процедури для проведення громадських слухань, місцевих 

ініціатив, сходів сіл, зборів громадян за місцем проживання, основні повноваження 

сільських старост та основні напрями роботи цих старост із місцевим населенням та 

органами місцевого самоврядування. 

У розд. 2 Закону визначено перелік питань, які можуть розглядатися на сесії 

сільських, селищних рад і основних повноважень сільської чи селищної ради. У 

наступних статтях Закону розглядається питання про регламент, про податки та 

бюджет, тут важливо розуміти, що в умовах децентралізації, із змінами бюджетного 

законодавства, які відбулися у грудні 2014 р., повноваження місцевої ради і 

місцевого депутата щодо бюджету значно зросли. Адже місцевий бюджет тепер 

залежить не від ухвалення державного бюджету, а від реального стану місцевої 

економіки [5, с. 59]. 

Важливе значення має розділ закону "Про договори та співробітництво". 

Місцева рада затверджує договори, укладені сільським чи селищним головою від 

імені територіальної громади, ініціює процес укладення договорів про 

співробітництво територіальних громад, а також приймає рішення щодо визначення 
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територій, важливих для місцевої громади, таких, як пам’ятки природи, архітектури, 

культури місцевого значення [5, с. 61]. 

Система організації управління потребує радикальних інституційних змін, які слід 

орієнтувати на стимулювання надходження до громад фінансових ресурсів з різних 

джерел і створення нових можливостей і доступних та якісних послуг населенню за 

рахунок підвищення спроможності місцевої влади як результату належної державної 

політики. У зв’язку з цим взято курс на реформування територіальної організації влади 

та місцевого самоврядування – розширення повноважень територіальних громад, 

фіскальну децентралізацію – збільшення дохідної бази місцевих бюджетів, перехід 

місцевих бюджетів на прямі бюджетні відносини з державним бюджетом. Тому  

2014 року новий Уряд оголосив про широку реформу з децентралізації влади і 

розпорядженням від 01.04.2014 р. №333-р схвалив Концепцію реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Це стало логічним 

кроком, адже тотальна централізація, яка здійснювалась попередніми урядами, 

показала свою неспроможність. Додатковим аргументом є те, що в умовах, коли 

Україна практично повністю позбавилась державної власності на майно, коли утворена 

багатоукладна ринкова економіка і проведене розмежування у системі публічних 

коштів на кошти держави та кошти місцевого самоврядування, вирішити усі проблеми 

життєзабезпечення людини централізованим управлінням неможливо [5, c. 6]. У 

результаті реформи були розмежовані повноваження між органами місцевого 

самоврядування різних рівнів і між органами місцевого самоврядування та органами 

виконавчої влади. Так, повноваження базового рівня (громади) включають середню, 

дошкільну та позашкільну освіту, розвиток місцевої інфраструктури (дороги, мережі 

водо-, тепло-, електро-, газопостачання), планування розвитку території громади 

(зонування), громадська безпека, пожежна охорона, первинна охорона здоров’я 

(швидка медична допомога). При цьому виконання таких повноважень підкріплюється 

відповідними обсягом ресурсів (фінансових, матеріальних та кадрових), податки та 

збори становитимуть фінансову основу тієї адміністративно-територіальної одиниці, з 

якою вони природно пов’язані.  

В рамках даної Концепції був прийнятий ряд законодавчих актів, наприклад, що 

стосується співробітництва територіальних громад і права територіальних громад на 

об’єднання. Це у свою чергу надало змогу громадам у законодавчому полі 

вирішувати складні питання задля свого розвитку. Так, Закон України "Про 

співробітництво територіальних громад" визначає форми співробітництва між 

громадами та процедуру започаткування міжмуніципального співробітництва. Після 

ухвалення Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" [2] 

утворюються нові територіальні громади, з новим рівнем повноважень і 

відповідальності, що дасть змогу провести децентралізацію влади у всіх сферах 

соціально-економічного життя.  

Об’єднані територіальні громади сьогодні вступають у новий етап свого 

функціонування. Вони отримують відповідні повноваження за принципом 

субсидіарності, власні та зовнішні ресурси, якими можуть ефективно розпоряджатися, 

а керівники стають відповідальними перед своїми мешканцями за формування 

комфортного та безпечного середовища проживання. Для цього потрібен 

прогнозований та вмотивований розвиток, який передбачає розбудову потенціалу, 

навчання, інформування, мобілізацію зусиль населення та інституцій певної 

місцевості чи регіону, а отже використання програмно-цільового підходу до розвитку. 

На підставі цього закону держава здійснює організаційну та методичну 
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підтримку процесу об’єднання територіальних громад. Змінюються положення про 

адміністративно-територіальний устрій; закріплюється принцип спроможності 

місцевого самоврядування, що гарантує наділення його достатніми повноваженнями 

та ресурсами; відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування, 

закріплюється принцип субсидіарності, який гарантує передачу на місця, в громади, 

максимальної кількості повноважень, які органи місцевого самоврядування здатні 

виконати; запроваджується ефективне самоврядування на обласному та районному 

рівнях, як цього вимагає Європейська Хартія місцевого самоврядування; 

закріплюються гарантії щодо матеріальної та фінансової основи місцевого 

самоврядування, зокрема, щодо місцевих податків і зборів, а також частки 

загальнодержавних податків та інші доходи місцевих бюджетів на фінансування 

власних і делегованих повноважень [3]. 

Починаючи з 2014 р., в Україні в основному сформовано все необхідне 

законодавство, яке відповідає кращим європейським стандартам. Країна отримала 

Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020", базові закони, які є близькими за метою 

до подібних документів країн-членів Європейського Союзу. На сьогоднішній момент 

є можливість фінансування заходів, які сприяють місцевому розвитку за рахунок 

коштів Державного фонду регіонального розвитку, бюджетної програми Державного 

бюджету, яка регламентується ст. 24-1 [1]. Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України відповідно до 

Постанови №16 видало Наказ від 24.04.2015 р. №80 "Питання підготовки, оцінки та 

відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку" [6].  

Таким чином, чинне законодавство України щодо місцевого розвитку 

прикликане створити необхідні умови для динамічного, збалансованого розвитку 

громад, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя 

населення, додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного 

громадянина незалежно від місця проживання, а також подолати негативні тенденції 

місцевого розвитку, скоординувати роботу органів влади різних рівнів і 

громадськості для досягнення стратегічних цілей та завдань, ефективно вирішувати 

комплексні проблеми на місцях.  
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В Украине на протяжении многих лет остается важнейшим вопрос пенсионного 

обеспечения, который требует эффективного и грамотного решения. В 2017 году 

была проведена пенсионная реформа, которая внесла существенные изменения в 

законодательство в Украине в части пенсионного обеспечения граждан.  

Когда люди слышат о реформах в социальной сфере, о реформировании, как 

правило, настраиваются на позитивные изменения. Однако далеко не всегда 

реформы несут положительные изменения, к сожалению, они имеют и 

отрицательные стороны.  

Следует отметить, что в большей мере в прессе и литературных источниках 

освещаются положительные аспекты пенсионной реформы, негативные стороны 

рассматриваются авторами гораздо реже. Безусловно, пенсионная реформа в 

Украине имеет свои плюсы, но и отрицательные стороны также присутствуют в ней, 

при этом оценка проводимых реформ с позиций государства и рядовых граждан 

различается. В этой связи, представляется целесообразным выявить и обобщить 

положительные и отрицательные стороны проводимой пенсионной реформы в 

Украине с позиций обычных граждан, жителей, которые являются представителями 

местных громад, жителей, объединенных постоянным проживанием в пределах сел, 

поселков, городов.  

Реформирование пенсионной системы в Украине предусматривает возможность 

пенсионного обеспечения ни с одного источника, как раньше, а с трех. Помимо 

солидарной системы, предусмотрено реальное использование еще накопительной 

системы и негосударственного пенсионного страхования. Все три составляющие 

пенсионной системы были предусмотрены и ранее, но, к сожалению, не были 

развиты. Развитие получила только солидарная система. Таким образом, в Украине 

реформой законодательно закреплена трехуровневая система пенсионного 

обеспечения и подготовлены предпосылки для ее развития.  

Первый уровень – привычная солидарная система, ориентированная на выплату 

пенсий старшему поколению за счет взносов ныне работающих граждан. 

Индивидуальные отчисления в Пенсионный фонд не накапливаются, а лишь дают 

работнику право на получение помощи от государства в старости. 

Второй уровень – накопительный. В этом случае часть пенсионных начислений 

на зарплату остается на личном счету, на котором они накапливаются до его выхода 

на пенсию. Эти деньги принадлежат гражданину лично и даже могут быть 

унаследованы родственниками в случае его преждевременной кончины. 

Третий уровень предполагает возможность добровольного, без участия 

государства, накопления средств на пенсию. В развитии этого уровня ведущую роль 

должны занимать негосударственные пенсионные фонды. В этом случае гражданин 
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добровольно производит взносы в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) в 

целях их дальнейшего накопления к старости, а НПФ старается эти средства 

сохранить и приумножить. К сожалению, количество граждан, которые решились 

откладывать на пенсию невелико, в силу недостаточной информированности, 

недоверия и невысокого уровня доходов большей части населения Украины. 

В настоящее время отчисления с зарплаты работника перечисляются в ПФ. 

Работодатель платит Единый социальный взнос, часть которого направляется в 

Пенсионный фонд на выплаты пенсий тем, кто уже вышел на заслуженный отдых. С 

внедрением пенсионной реформы предполагается, что станет возможным накопление 

пенсионных взносов на персональных счетах работников в специальном 

накопительном фонде. Причем ежегодно до 2022 года процент отчислений будет 

увеличиваться на 1%, пока не составит 7%, а потом остановится на этом уровне. На 

эти же 7% будут уменьшены пенсионные отчисления в целом, направляемые в 

солидарную систему. 

В Минсоцполитики подсчитали, что новая система в первый год своей работы 

коснется шести миллионов украинцев. А вот граждане от 35 до 55 лет смогут 

определиться в плане своего участия в пенсионной системе самостоятельно в течение 

года после ее введения. 

В процессе исследования были выделены положительные стороны 

реформирования пенсионной системы с позиций обычных граждан-членов местных 

громад, которые представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Положительные стороны воздействия пенсионного реформирования на граждан 
Краткая характеристика 

положений пенсионной реформы 
Сущность положительного воздействия 

1. Обеспечит надежность и 

стабильность пенсионных 

выплат 

За счет усиления требований к страховому стажу и возрасту 

выхода на пенсию, а также выплаты пенсий из трех источников 

обеспечивается надежность и больший размер пенсионных 

выплат 

2. Стимулирует украинцев 

отказываться от зарплат в 

конвертах 

Гражданам будет выгодно получать официальную зарплату. 

Отказываясь от зарплаты в конвертах, люди смогут своими 

взносами обеспечить себе достойную пенсию по возрасту 

3. Повышает сознательность 

граждан в части заботы о своем 

будущем 

Очень важно развивать у граждан чувство ответственности за 

свое будущее. Опрометчиво перекладывать всю ответственность 

за пенсионное обеспечение на государство и надеяться только на 

то, что оно будет заботиться о человеке в старости 

4. Повышение уровня жизни 

пенсионеров 

Размер минимальной пенсии увеличен до 1452 грн, что на 140 

гривен больше, чем раньше. В целом пенсии повышены от 140 до 

1000 грн 

5. Возможность покупки 

страхового стажа 

При недостаточности стажа, его можно приобрести, но не более 

пяти лет. Один год стажа стоит 16 896 гривен 

6. Отмена специальных пенсий 

прокурорам, судьям и другим 

госслужащим 

Пенсия для данной категории служащих будет начисляться по 

общим правилам – в зависимости от трудового стажа и размера 

зарплаты. Тем самым, будет восстановлена социальная 

справедливость. Ведь работник за 40 лет труда получал только 

50% своей зарплаты в виде пенсии, а госслужащий за 10-20 лет 

службы – 90% своего оклада 

7. Зачисление в трудовой стаж 

лет учебы и пребывание в 

декретном отпуске 

Студентам-бюджетникам дневной формы обучения и женщинам, 

находящимся в декрете, засчитают эти годы в трудовой стаж, но 

только половину. Если студент отучился 5,5 лет, то в страховой 

стаж пойдут только 2,5 года, а женщинам, находившимся в 

декрете 3 года, засчитают только 2 года и 1 месяц 
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В нестабильной экономике накопительная система таит в себе немало 

опасностей. Ведь нет гарантии, что за 25 лет сбережения людей в накопительном 

фонде не превратятся в бумажки. Например, если человек всю жизнь получал 

минимальную зарплату, то общая сумма накоплений составит до 100 тысяч гривен. 

Результат данной реформы работающие украинцы увидят минимум через 25 лет, 

именно тогда первому поколению тех, кто будет накапливать пенсии, удастся 

воспользоваться средствами на своих счетах [1]. 

В ходе пенсионной реформы был сделан переход от формального принципа 

назначения пенсии при наступлении пенсионного возраста (60 лет) к более жесткому 

принципу: назначение пенсии при достаточном страховом стаже [2]. 

В процессе исследования были выделены отрицательные стороны 

реформирования пенсионной системы с позиций обычных граждан-членов местных 

громад, которые представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Отрицательные стороны воздействия пенсионного реформирования на граждан 

Краткая характеристика Сущность отрицательного воздействия 

Несущественное 

повышение пенсий  

Размер минимальной пенсии составляет 1452 гривны. Учитывая рост 

потребительских цен и уровень инфляции в государстве, такое 

повышение не привело к существенному повышению уровня жизни 

пенсионеров, получающих минимальную пенсию  

Отмена специальных 

пенсий  

Отменены законодательные нормы в части назначение специальных 

пенсий по выслуге лет, для госслужащих, научных деятелей, 

должностных лиц местного самоуправления, прокуроров, депутатов, 

журналистов  

Увеличение 

необходимого страхового 

стажа для выхода на 

пенсию 

Увеличение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию 

должно стимулировать граждан к официальному трудоустройству и 

поиску работы с более высокой зарплатой. Однако с учетом ситуации 

на рынке труда, данное стремление граждан далеко не всегда 

выполнимо  

Повышение требований к 

страховому стажу для 

выхода на пенсию  

Минимальный пенсионный стаж увеличивается с 15 до 25 лет. После, 

каждые 12 месяцев требование к размеру страхового стажа будет 

увеличиваться на год. И к 2028 году, необходимо будет иметь 35 лет 

страхового стажа для мужчин и 30 лет для женщин  

Стимулирует украинцев 

отказываться от зарплат 

в конвертах, однако не 

стимулирует к этому 

работодателей 

Отказываясь от зарплаты в конвертах или настаивая на повышении 

социальных выплат, граждане могут остаться без работы. Отдельные 

работодатели могут согласиться выплачивать официальную зарплату в 

большем размере и вносить страховые взносы для тех работников, 

которые настаивают на повышении социальных выплат, за счет личных 

средств граждан или уменьшения заработной платы, выплачиваемой на 

руки сотрудникам  

Подводя итог, отметим, что в проводимой пенсионной реформе есть явные 

положительные стороны. В частности, большим плюсом является введение 

накопительной системы, благодаря которой у граждан появляется возможность 

самостоятельно влиять на размер пенсионных выплат в будущем. Но у этой реформы 

также есть и отрицательные стороны, которые требуют доработки. ПФУ и органам 

законодательной власти необходимо обратить внимание на эти недочеты и 

способствовать их устранению. 
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Сьогодні одним із центральних питань реформи публічного адміністрування, 

децентралізації та розвитку е-урядування є електронна демократія. Суть е-

демократії полягає в застосуванні сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій для широкого залучення громадян у громадсько-політичне життя. 

Треба розуміти, що самі по собі сучасні технології не забезпечують участь 

громадян у прийнятті рішень. Це інструмент в руках суспільства. Отже, для е- 

демократії (так само, як і для демократії як такої) визначальним є воля і голос народу, 

а для забезпечення доставки цього голосу посадовцям і слугує е-демократія [1]. 

Важливо звернути увагу на ще один важливий момент е-демократії – передбачуване 

зростання активності членів суспільства в обговоренні різноманітних проблем та 

інтенсифікація участі громадян в спілкуванні з органами влади на територіальному 

рівні тощо.  

Е-демократія є наслідком розвитку власне демократії як інституту 

народовладдя. Інакше кажучи, базисом для е-демократії у будь-якому разі мусить 

бути демократичний устрій суспільства. Форми е-демократії постійно розвиваються 

й удосконалюються. 

На межі 60-70-х рр. виникло поняття "теледемократія". Це було викликано 

появою кабельного телебачення. Слідкуючи по телевізору за дебатами, громадяни 

діставали змогу висловлювати свою позицію, подзвонивши в студію. Таким чином 

досягалась певна інтерактивність [2]. 

Позитивним наслідком теледемократії стало виникнення наприкінці 80-х рр. 

такого явища, як "електронна республіка" [3]. Зосередження уваги на взаємозв’язку 

між запровадженням нових інформаційних технологій і розвитком структур 

громадянського суспільства привело до розуміння ролі Інтернету у формуванні 

нових інститутів демократії. Виникло поняття "кібердемократія" – провісник власне 

електронної демократії. 

В Україні нормативне регулювання та розвиток цього суспільного феномену  

умовно можна вести від постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок  

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів законодавчої 

влади" (від 4 січня 2002 р.), якою затверджено "Порядок оприлюднення у мережі 

Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади". Були ухвалені Указ 

Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у 

діяльності органів державної влади" та постанова Кабінету Міністрів України "Про 

заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої 

влади", які також були спрямовані на забезпечення: обов’язковості створення 
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органами державної влади та органами місцевого самоврядування власних веб-

сайтів, оперативного розміщення на них офіційної інформації про діяльність, чітких 

вимог щодо змістового наповнення веб-сайтів органів влади; створення урядового 

порталу з метою формування та реалізації стабільної та зрозумілої громадянам 

економічної та соціальної політики держави. І, нарешті, Концепція розвитку 

електронного урядування в Україні була прийнята 13 грудня 2010 р. [4] .  

Е-демократія – це якраз той інструмент, який оптимізує відносини між владою і 

громадянами в умовах е-урядування. 

Е-демократія – це не стільки і не скільки забезпечення доступу громадян до 

управління, а й контроль (насамперед у режимі он-лайн) над діями уряду. "Таким 

чином, електронна демократія – явище більш масштабне, ніж е-урядування. Але 

передумови для її формування створює саме впровадження останнього, оскільки дає 

поштовх громадянам і компаніям для використання можливостей ІТ на державному 

рівні…" [5]. 

Ефективним засобом е-демократії сьогодні на всіх рівнях, включаючи 

місцевий, є створення електронних петицій як унікальна форма колективних 

звернень громадян до органів влади. Електронна петиція до органу місцевого 

самоврядування подається та розглядається відповідно до вимог статті 231 Закону 

України "Про звернення громадян", а саме: громадяни можуть звернутися до органу 

місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт 

органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює 

збір підписів на підтримку електронної петиції. 

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, 

ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. 

На веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір 

підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо 

загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.  

Для створення електронної петиції до органу місцевого самоврядування її 

автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому 

вона адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів 

на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції.  

Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу місцевого 

самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір 

підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня 

надсилання її автором (ініціатором). 

Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості 

голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку 

розглядається як звернення громадян відповідно до цього Закону.  

В рамках програми "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі 

громади" (EGAP), що фінансується Швейцарською Конфедерацією та виконується 

Фондом Східна Європа, Фондом InnovaBridge у партнерстві з Державним 

агентством з питань електронного врядування на сьогодні створено Єдину систему 

місцевих петицій [6]. 

Мета створення системи – допомогти органам місцевого самоврядування, 

надавши їм готове технічне рішення та пакет проектів місцевих нормативно-

правових актів для забезпечення виконання норм законодавства щодо електронної 

петиції. Система, яка відповідає усім необхідним вимогам Закону, дозволяє 

забезпечити єдиний високий рівень якості обслуговування громадян з боку органів 
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місцевого самоврядування щодо подання електронних петицій. Партнерами 

програми також розроблена відповідна нормативно-правова база із визначенням 

вимог до електронної ідентифікації громадян, збору підписів, переліку інформації, 

що збирається про особу тощо. Партнери програми переконані, що впровадження 

якісної уніфікованої системи допоможе містам заощадити кошти, які міста мають 

передбачити для створення такої системи власноруч, та спрямувати їх на вирішення 

найбільш нагальних для місцевих громад проблем. 

Створення системи місцевих петицій – один із компонентів програми EGAP. 

Програма, що реалізовуватиметься у 2015-2019 рр., спрямована на використання 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагатимуть 

вдосконалювати е-демократію, покращать взаємодію влади та громадян та 

сприятимуть розвитку соціальних інновацій в Україні. Серед головних завдань 

програми: формування та впровадження кращих стандартів е-урядування та 

інноваційних практик, які покращують якість послуг та доступ до інформації для 

громадян, підвищення прозорості та підзвітності органів влади завдяки 

застосуванню ними нових технологій, зміцнення ролі громадянського суспільства та 

просування е-демократії. Програма також сприятиме інклюзивному діалогу щодо 

формування політики е-врядування та е-демократії, який бере до уваги інтереси та 

потреби регіонів. 

Приєднання міста до системи є безкоштовним. На сьогодні до системи 

приєднані близько 150 місцевих громад практично з усіх регіонів держави. Але, на 

жаль, це далеко не повний перелік по Україні. Наприклад, у Луганській області до 

системи приєднані всього 3 громади – міст Сєвєродонецька, Попасної та 

Лисичанська.  

В якості висновку зауважимо, що на перший погляд здається, що запорукою 

розвитку е-демократії є високий інформаційний рівень суспільства. Але ми 

переконані, що реальне розв’язання проблеми лежить у площині людських 

взаємостосунків, прагнень як громадян, так і влади всіх рівнів модернізувати країну, 

залучивши до управління суспільство. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Лазніков В. М. 

Начальник Управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації 

Луганської обласної державної адміністрації 

 

Реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади передбачає 

передачу більших повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад. 

Завданням реформи є формування спроможних територіальних громад здатних до 

розвитку, перш за все, за рахунок власних ресурсів. 

Результатом реформи стало підвищення зацікавленості органів місцевого 

самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, пошуку резервів їх 

наповнення, покращення ефективності адміністрування податків і зборів. Об’єднані 

громади показують високі і динамічні темпи приросту власних доходів.  

Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України постійно зростає і на 

кінець 2017 року склала 51,2% (у 2015 році – 45,6%) [1]. Показники виконання 

місцевих бюджетів відображають загальний соціально-економічний стан відповідної 

території та її потенціал до сталого розвитку. Наявність достатніх ресурсів у місцевих 

бюджетах є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати 

більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та 

інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку підприємництва, залучення 

інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати 

інші заходи для всебічного покращення умов проживання жителів громади. 

Однак зростання доходів місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад 

відбувається поки що за рахунок перерозподілу бюджетних ресурсів, а не в результаті 

створення ресурсної бази на відповідній території. Дуже важливим є надання 

місцевим громадам права розпоряджатися такими потужними ресурсами як земля та 

природні ресурси. На органи місцевого самоврядування покладено забезпечення 

ефективного використання природних ресурсів шляхом попереднього розгляду 

відповідних планів, а також підготовка пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та 

розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, які опікуються 

цими питаннями на відповідній території. Проте право розпоряджатися землями за 

межами населених пунктів в межах об’єднаної територіальної громади органи 

місцевого самоврядування досі не отримали.  

В цілому можна констатувати, що правове регулювання розвитку територій 

об’єднаних територіальних громад на цей час є недосконалим, в окремих випадках 

суперечливим, а прийняття необхідних правових актів здійснюється із запізненням. 

Такий стан гальмує проведення реформи, не надає впевненості у перспективах 

розвитку тим громадам, які ще не прийняли рішення про об’єднання. 

Розглянемо це на прикладі Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" [2]. Цей Закон регулює питання розвитку територій та містобудівної 

діяльності. Він визначає підходи до просторового планування території поселення, 

району, області. Необхідним правовим регулюванням для об’єднаних територіальних 

громад сьогодні є вимоги щодо генерального плану, зонування території, детальних 

планів забудови. 

Поряд з цим є певні проблеми щодо планування усієї території об’єднаної 

громади, оскільки сьогодні не передбачено такого виду містобудівної документації як 

схема планування об’єднаної територіальної громади. Законом передбачено 
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підготовку такого виду містобудівної документації, як схема планування частини 

території району. Фактично частиною території району може бути об’єднана 

територіальна громада. Проте, при цьому замовником на розробку схеми планування 

території об’єднаної територіальної громади, як частини району, має виступати 

районна рада, що на практиці є проблемою з огляду на те, що районні ради діють в 

інтересах громад, які не об’єдналися, і не зацікавлені у розвитку об’єднаних 

територіальних громад.  

Рік тому у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" 

(реєстр. №6403), спрямований на врегулювання питань планування та забудови 

територій, а також відносин при розробленні та затвердженні документації з 

просторового планування, забезпечення об’єднаних територіальних громад єдиною 

документацію із просторового планування [3]. Проект передбачає запровадження 

таких термінів як "просторове планування", "містобудівні потреби", "спільні 

інтереси" тощо. Також поняття "містобудівна документація" замінюється поняттям 

"документація з просторового планування". Запроваджуються види такої 

документації як "план об’єднаної територіальної громади", "проект забудови 

територій". Пропонується створити Державний реєстр документації з просторового 

планування на державному, регіональному та місцевому рівнях; віднести до 

компетенції уряду прийняття рішення про розроблення, затвердження, внесення змін 

до Генеральної схеми планування території України та встановити державні вимоги 

щодо використання територій. Прийняття такого закону в конче необхідне 

територіальним громадам, воно відкриває можливості для комплексного планування 

розвитку території, залучення інвестицій. На жаль, до цього часу законопроект №6403 

не прийнятий, хоча і був схвалений у першому читанні ще 16 листопада 2017 року.  

Актуальним питанням розвитку об’єднаних територіальних громад в сучасних 

умовах залишається робота з розроблення та оновлення містобудівної документації, 

насамперед генеральних планів. Основною проблемою на цьому шляху є 

недостатність фінансування робіт за рахунок місцевих бюджетів. 

В Україні зараз лише частина областей має розроблені та затверджені схеми 

планування території, ще менше районів мають власні схеми планування території. 

Щодо підготовки генеральних планів, то вони насамперед потрібні на тих територіях, 

де є економічна активність та ведеться нове будівництво. Натомість дуже важливо 

встановити обмеження на використання територій, визначити категорії земель, 

транспортні магістралі, рекреаційні зони в межах території і зарезервувати землі для 

цих цілей. Саме тому схема планування території об’єднаної територіальної громади 

сьогодні стає одним із документів, який має бути ухвалений якнайшвидше.  

Ще одне дуже важливе для розвитку громад питання – це управління 

земельними ресурсами в межах території об’єднаних територіальних громад. 

Потрібно внести зміни до Земельного кодексу України та деяких інших законів щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування об’єднаних 

територіальних громад розпорядження землями за межами населених пунктів. Це 

дозволить реалізувати принцип повсюдності юрисдикції громади у земельних 

відносинах. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо управління земельними ресурсами в межах території об’єднаних 

територіальних громад та врегулювання інших питань у сфері земельних відносин 

(реєстр. №7118-1), який передбачає вирішення цього питання, зареєстровано у 

Верховній Раді України 18 вересня 2017 року, але далі профільного комітету 
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законодавчого органу цей важливий законопроект, на жаль, не просунувся [4].  

Позитивними в цьому напрямку можна назвати дії Кабінету Міністрів України, 

який ухвалив постанову про передавання близько 760 тис га сільськогосподарських 

земель державної власності в розпорядження об’єднаних територіальних громад. 

Зараз цими землями розпоряджається Держгеокадастр. Передавання земель буде 

здійснюватися за ініціативи органів місцевого самоврядування після подання 

відповідного звернення до Держгеокадастру [5]. Такий крок має підштовхнути 

Верховну Раду України до прискорення вирішення цього питання на законодавчому 

рівні.  

Від створення потужної ресурсної бази залежить стале функціонування 

об’єднаних територіальних громад. Наявність економічно активних суб’єктів 

підприємницької діяльності, достатня кількість кваліфікованих трудових ресурсів, 

розвинена промислова та соціальна інфраструктура – все це та багато іншого є 

основою для успішного розвитку громади. 
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Сучасна держава невід’ємна від інформаційного суспільства, оскільки процес 

державного врядування базується на отриманні, аналізі та поширенні інформації. 

Окрім того, наразі відбуваються масштабні державні перетворення, особливо у сфері 

децентралізації влади. На сьогодні більшість європейських країн має високий рівень 

децентралізації. Саме тому, доцільним є дослідження європейського досвіду 

правового регулювання електронного урядування та пошук ефективних механізмів 

реалізації прав громадян в контексті сучасних національних процесів децентралізації 

та наявних інформаційних-комунікаційних технологій.  
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Вагомий внесок у дослідження проблеми електронного врядування внесли як 

зарубіжні вчені, а саме М. Боунс, С. Кліфт, К. Лейн, М. Ховард, так і вітчизняні: 

Ю. Ведяшкін, Н. Дніпренко, І. Клименко, А. Колодін, О. Шевчук тощо. Метою тез є 

дослідити особливості впровадження е-урядування в Україні та виявити ефективні 

механізми його правового регулювання з урахуванням зарубіжного досвіду. 

Поняття "е-врядування" знаходиться в тісному взаємозв’язку з реформою 

державного управління. Ключовим аспектом державного управління і політичних 

процесів, породжених децентралізацією, є той факт, що територіальна громада, 

залишаючись первинним суб’єктом місцевого самоврядування, є основним носієм 

його функцій і повноважень. І чим вища інтеграція людей у межах територіальної 

громади, тим вищий ступінь довіри мешканців до структур влади, і вищою є 

готовність громадян використати інформаційні технології у своєму житті. 

Розглянемо визначення поняття е-врядування. Найбільш поширеними є 

наступні: – це система збору, введення, пошуку, обробки, збереження та видачі 

користувачеві на вимогу згідно з визначеними критеріями інформаційних ресурсів 

для забезпечення надання численних послуг державних органів усіх гілок влади всім 

категоріям громадян інформаційно-телекомунікаційними засобами та інформування 

громадян про роботу державних органів [1, с. 170]; – це концепція здійснення 

державного управління, яка притаманна інформаційному суспільству, що ґрунтується 

на можливостях інформаційно-телекомунікаційних технологій та цінностях 

відкритого громадянського суспільства, характеризується спрямованістю на потреби 

громадян, економічною ефективністю, відкритістю для громадського контролю та 

ініціативи [2, с. 8]; – це електронна інформаційна системи, віртуального 

інформаційного простору взаємодії уряду та громадян, що ґрунтується на синтезі 

інформаційно-комунікаційних технологій, нормативно-правовій та інформаційно-

ресурсній базах, створений з метою інформаційного забезпечення органів виконавчої 

влади, інформування громадськості про свою діяльність та досягнення прозорості в 

роботі [3, с. 58]. Таким чином, узагальнивши наведені визначення, робимо висновок, 

що електронне врядування – це Інтернет-технології, які забезпечують інформаційний 

взаємозв’язок органів влади із громадянським суспільством.  

Важливим кроком для впровадження електронного уряду в Україні є реалізація 

Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні, яка спрямована на 

організацію електронного документообігу, забезпечення максимального доступу до 

інформаційних ресурсів органів влади. Це передбачає надання інформації та послуг у 

режимі он-лайн.  

Стратегічними завданнями розвитку е-врядування, є наступні: – забезпечення 

прав громадян на доступ до всіх видів відкритої державної інформації; – залучення 

громадян до участі у державних справах; – вдосконалення технології державного 

управління; – подолання інформаційної нерівності; – організація надання послуг в 

інтегрованому вигляді дистанційно (через Інтернет); – перебудова відносин з 

громадянами; – надання громадянам можливості навчатися протягом всього  

життя; – сприяння розвитку економіки; – системне законодавче забезпечення. Але, 

нажаль, ці завдання наразі важко реалізувати, тому що ще низька якість офіційних 

сайтів, обмеженість ресурсів заважають активній участі громадян. Причому йдеться 

як про дизайн сайтів, так і про продуманість структури, форми подачі матеріалу тощо.  

До важливих питань розвитку е-врядування також віднесемо питання 

зворотного зв’язку. Частіше цей зв’язок представлено у спрощеному вигляді – 

сповіщенні, що запит громадянина зареєстрований. А надалі, як правило, он-лайн 
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взаємозв’язок обривається.  

Як показує досвід західних країн, найбільший інтерес для населення становлять 

електронні сторінки саме місцевих органів влади. Соціологічні дані свідчать, що 55% 

громадян необхідна інформація місцевого рівня, 20% звертань можна вирішити на 

рівні району чи області і тільки 25% питань стосуються діяльності міністерств. 

Найяскравішим прикладом успішного впровадження е-врядування стала Швеція. 

Це перша країна в ЄС, яка пропонувала громадянам на своєму веб-порталі необхідну 

інформацію для заповнення різних форм, а також представляла документи он-лайн 

для того, щоб громадяни могли попередньо з ними ознайомитись (до їх заповнення в 

органах влади). Швеція наздогнала США у впровадженні інформаційних технологій 

задля полегшення життя громадянам, пропонуючи їм цифрові послуги. 

Загальновідомо, що Естонія також є лідером у сфері е-урядування. Найбільш 

вражаючим щодо Естонської системи електронного уряду є не те, що вона дає 

можливість будь-кому подавати податкову декларацію, голосувати чи отримувати 

медичні рецепти – і все це буквально за кілька хвилин і з єдиного веб-сайту. 

Справжнім сюрпризом є те, що більшість країн ще досі не створили такої системи у 

себе [4]. Окрім того, уряд Естонії запровадив у 2001 році портал "Сьогодні  

вирішую я", на якому кожен громадянин країни може висловити свої думку, внести 

пропозиції до законопроекту та взяти активну участь у житті країни. 

Говорячи про електронну демократію, не можна не згадати перші в Європі 

електронні вибори, що пройшли у лютому-березні 2007 р. в Естонії. Це були 

парламентські вибори, і 30 275 громадян проголосували через Інтернет, не виходячи з 

домівок [5, с. 38]. Е-урядування ефективно в боротьбі з корупцією. Впровадження 

інформаційних технологій дозволяє вирішувати проблему з корупцією в країні. 

Естонія, за версією міжнародної неурядової організації Transparency International, в 

2014 році зайняла 26 місце з 175 в рейтингу найменш корумпованих країн [6].  

Якщо брати Україну та її українські міста, то Вінниця першою розпочала роботу 

над впровадженням новітніх технологій у робочі процеси органів місцевого 

самоврядування та спрощенням процесу звернень городян до владних структур. 

Сервіси та Інтернет-ресурси, які розробляють фахівці у інформаційній галузі, 

допомагають створювати єдиний простір для запровадження та розвитку 

електронного врядування не лише у Вінниці, а й у інших містах України. 

Щодо Луганської області, то за приклад можна взяти офіційний сайт Луганської 

обласної військово-цивільної адміністрації, на якому є розділ Інтернет-приймальня, 

де наявний перелік послуг, представлених у режимі он-лайн. Також кожен громадян 

має право поставити запитання на сайті, на яке отримає відповідь. 

До власне нових форм демократії можна зарахувати електронне звернення та 

електронні петиції. Згідно зі ст. 5 Закону України "Про звернення громадян" 

громадяни мають право надіслати письмове звернення з використанням мережі 

Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). 

Наприклад, подати звернення до Головного територіального управління юстиції 

у Луганській області можна на електронну адресу. При подачі електронного 

звернення, громадянам слід звернути увагу на вимоги п. 4 розділу ІІ Порядку 

розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції 

України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що 

належать до сфери його управління, який набрав чинності 17 березня 2017 року, 

якими встановлено, що в електронному зверненні має бути зазначено електронну 

поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про 
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інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при 

надсиланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення, надіслане 

без використання електронного підпису, обов’язково повинно мати вигляд скан-копії 

або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати. Саме таке 

застосування здобутків інформаційних технологій створює для громадян нові 

можливості для участі у політичному житті країни. 

Отже, реалізація концепції електронного уряду не просто підвищує ефективність 

роботи державного апарату, а, по суті, створює передумови для формування 

принципово нової моделі демократії – електронної демократії, заснованої на 

повнішому підпорядкуванні урядової діяльності суспільству й на можливості прямої 

участі громадян у вирішенні державних і місцевих питань [7, с. 82].  

Таким чином, можемо виділити головні переваги е-врядування як моделі 

електронної демократії: 1) громадяни мають можливість брати активну участь у 

формуванні нових ініціатив; 2) влада надає зворотний зв’язок та краще реагує на 

скарги громадян щодо якості державної політики.  

Досвід багатьох країн показує, що впровадження е-врядування також 

супроводжується прийняттям окремих законодавчих актів або на їх основі 

цілеспрямованої урядової політики. Вважаємо, що саме електронне врядування є 

ключовим напрямом підвищення ефективності державного управління. Використання 

саме механізмів е-врядування дає можливість вирішити основні проблеми 

українського суспільства, а саме: – відновити довіру громадян до державних 

інституцій та органів місцевого самоврядування; – децентралізації і встановлення 

контролю громадян над прийняттям рішень у сфері державної політики.  
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Тематичний напрям 6 
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Активна участь молоді у процесах прийняття рішень та вирішенні проблем в 

громадах, де вони проживають, має важливе значення у процесі розбудови відкритого, 

демократичного, солідарного суспільства. Причому участь в демократичному житті та 

вирішення проблем будь-якої громади не має обмежуватись лише голосуванням або 

висуванням своєї кандидатури на виборах, хоча це вельми важливо. Участь в житті 

громади та активна громадянська позиція молоді передбачають наявність прав, засобів, 

простору та можливостей, а в разі необхідності – і підтримки для участі в процесі 

прийнятті рішень та впливу на цей процес, а також участі в будь-яких формах 

діяльності з метою побудови кращого суспільства. Це є одним з головних стандартів, 

якими керується Молодіжна політика ЄС та Ради Європи. Проте Україна, заявляючи 

про європейські прагнення та будучи членом Ради Європи, не докладає зусиль для 

досягнення цих стандартів [1].  

В Україні активна участь молоді у громадському житті має дві основні 

перешкоди. Першою з них є власне пасивність молоді та низький рівень 

громадянської свідомості. Це підтверджується результатами чисельних досліджень, 

проведених як іноземними так і українськими фахівцями. 

Молоді люди, як і більшість населення, що мешкає на Сході, не бачить своєї ролі 

та абсолютно не має навичок прийняття рішень на рівні громади. В свою чергу, 

відсутність таких традицій створює перешкоди для становлення демократії та 

формування громадянського суспільства в Україні [3]. 

З іншого боку, участь молоді у громадському житті обмежується місцевими 

органами самоврядування. Проте місцеві органи влади є ближчими до молоді та 

покликані зіграти дуже важливу роль у справі залучення молоді до життя громади. 

При цьому місцеві органи влади можуть не тільки забезпечити молодим людям 

можливість познайомитись з принципами демократичного громадянського 

суспільства, але і використати ці знання на практиці [4]. Згідно Європейської хартії 

про участь молоді на місцевому та регіональному рівнях (21 травня 2003 р.) участь 

молоді не має обмежуватись лише формуванням активних громадян і побудовою 

демократії в майбутньому. Для того, щоб участь в житті суспільства дійсно мала сенс 

для молодих людей, вкрай важливо, щоб вони мали можливість впливати на рішення, 

що приймаються, а також формувати їх не тільки в зрілому віці, але і в молодості. 

Основними перешкодами, які створюються органами місцевого самоврядування 

для участі молоді у громадському житті, є ігнорування молодіжних ініціатив. У 

кращому випадку участь зводиться до залучення молоді в консультативні органи, де 

молоді люди не мають реальної можливості брати участь у практичному прийняті 

рішень, а отже, маємо декларативність заходів та програм для молоді, які реалізовує 
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місцева влада. В обох випадках молодь не отримує доступу до процесу прийняття 

рішень, при цьому створюється ізоляція та відсторонення молодих людей від 

громадського життя, формується громадянська пасивність [2]. 

Таким чином, існує декілька чинників, які перешкоджають участі молоді у 

громадському житті і, в свою чергу, створюють загрозу для становлення 

громадянського суспільства в Україні. Подолання цих загроз можливе шляхом 

формування громадянської свідомості через громадянську освіту молодих людей, 

формування у них навичок активної участі у житті громади, формування свідомості 

серед представників органів місцевого самоврядування щодо залучення молоді до 

процесу прийняття рішень на рівні громади [1]. 

Виклики глобалізації та сталого розвитку, зокрема, необхідність захисту 

інтересів майбутніх поколінь, детермінують незворотність структурних зрушень в 

системі розвитку інтелектуального потенціалу країни. Як відомо, головним завданням 

європейських держав у роботі з молоддю на сьогодні є створення умов для 

позитивного переходу до самостійного життя. Вектор реалізації молодіжної політики 

вже давно змістився у громади. Це означає, що пряма участь у розвитку власної 

громади і є запорукою подальшої участі у розвитку суспільства [1].  
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В більшості країн світу з ефективною економічною системою діяльність 

державних та приватних підприємств спрямована на сталий розвиток. Невід’ємною 

частиною розвитку підприємства є впровадження інноваційних систем мотивації 

працівників. Мотивація – обов’язковий інструмент управління персоналом, який 

визначає відносини між співробітниками і компанією. В Україні прийнято вважати, 

що найкраща нагорода за працю – гроші, проте кращі західні менеджери з управління 

персоналом відводять значну роль нематеріальним способам мотивації. [1] Питання 

впровадження та ефективного використання моделей нематеріальної мотивації праці 

на вітчизняних підприємствах сьогодні є вельми актуальним. 
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Регулярне одночасне підвищення тарифних ставок та окладів на підприємстві 

замість вибіркового підвищення, застосування однотипної системи преміювання 

(найчастіше за графіком, а не за досягнення) та стандартного соціального пакету 

призводить до поширення думки про те, що при зберіганні звичайного об’єму 

виробництва та праці можна чекати збільшення заробітної плати. В купі з існуючим 

фактором зрівняння працівників різного потенціалу та кваліфікації це породжує 

негативне ставлення до роботи, небажання працювати на досягнення більшого 

результату і над розвитком особистості. В розвинутих країнах протягом багатьох 

років складалися свої характерні моделі систем мотивації праці, що відображають та 

враховують національні, культурні та побутові особливості народу країни, де 

застосовуються. Кожна з них має свої відмінні характерні риси (табл. 1 за 

матеріалами джерела 2). 

Таблиця 1 

Особливості формування зарубіжних систем мотивації праці 

Країна 
Головні чинники 

мотивації праці 
Відмінні особливості мотивації праці 

Японія Професійна 

майстерність; вік, 

стаж; 

результативність 

праці 

Довічний найм; одноразова допомога при 

виході на пенсію; кредитування; витрати 

на навчання; широкі можливості 

кар’єрного зростання 

США Заохочення 

підприємницької 

активності; висока 

кваліфікація 

Участь у прибутку; премії за безаварійну 

роботу, тривалу експлуатацію обладнання 

та інструменту; медичне страхування; 

програми підвищення кваліфікації; сімейні 

програми 

Франція Кваліфікація; якість 

роботи; кількість 

раціоналізаторських 

пропозицій 

Індивідуалізація оплати праці; бальна 

оцінка праці за професійну майстерність, 

продуктивність праці; харчування, 

медичне страхування; додаткові 

винагороди (виховання дітей, надання 

автомобіля); гнучкий графік 

Великобританія Дохід Участь у прибутках; премії та бонуси для 

ключових робітників 

Німеччина Якість Стимулювання праці; соціальні гарантії; 

зміцнення почуття спільності; сприяння 

розвитку, ініціативності, творчих засад 

Швеція Солідарна заробітна 

плата 

Диференціація систем податків та пільг; 

сильна соціальна політика 

Світова тенденція мотивації праці спрямована на вдосконалення організації 

праці, залучення працівників підприємств до процесу управління та прагнення 

кар’єрного та професійного зросту. Керівництво сприяє розкриттю творчого 

потенціалу та використанню соціального капіталу кожного працівника, стимулює до 

зростання особистості, підвищення корпоративної культури, цінності місії та 

філософії підприємства, загального добробуту країни. 

Закордонні підприємства давно застосовують нестандартні підходи до системи 

мотивації праці. Приклади наведені в табл. 2 за матеріалами джерел 3-7. 
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Таблиця 2 

Приклади нестандартних підходів до мотивації праці 

Назва, країна Мотивація 

"Hime&Company", Японія Відгули з причині "розбитого серця" 

"Random House". Німеччина Оплачувана "творча відпустка" на півроку 

Apple, США Перейменування посади консультанта в посаду "генія" 

Google, США Система бонусів за особисті (неробочі) досягнення 

Facebook, США Преміювання лідерів по кількості усунення неполадок 

Xerox, США Система оплати праці "оплата проти ризику" 

"Basf", Німеччина Курси за інтересами, культурні програми 

Існує безліч прикладів моделей систем мотивації персоналу. На рисунках 1, 2 

перелічено заходи, які можливо застосовувати і на вітчизняних підприємствах. 
 

 
Рис. 1. Рекомендовані методи матеріальної мотивації 

 

 
Рис. 2. Рекомендовані методи нематеріальної мотивації 
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Отже, мета сучасного менеджменту та управлінського складу – проаналізувати 

досвід зарубіжних більш розвинутих країн та адаптувати цей досвід на вітчизняних 

підприємствах відповідно до їх унікальних властивостей, особливих характеристик 

господарської діяльності, сформованого колективу, а також з урахуванням 

національного менталітету. На вітчизняних підприємствах потрібно застосувати 

новітні методи нематеріальної мотивації праці, грамотно поєднувати їх з грошовою 

стимуляцією, використовувати нетрадиційні та креативні підходи до активізації 

трудової діяльності працівників. В цьому дуже допоможе розробка та просування 

корпоративної місії і власної філософії підприємства. Вони будуть вказувати бажаний 

напрямок розвитку як для кожного окремого працівника, так і для його команди та 

підприємства в цілому. 
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В сучасних умовах гостро стоїть питання про забезпечення збалансованого 

розвитку людства, подолання несприятливих соціальних, екологічних та 

економічних ризиків із максимальним використанням можливостей задля 

задоволення усіх існуючих потреб людства. 

Метою роботи виступає визначення перспективних напрямів розвитку 

підприємств за допомогою стратегії сталого розвитку, які забезпечать зміцнення 

громад та вирішення існуючих економічних, соціальних проблем людства. 

Сталий розвиток – це концепція соціально-економічного розвитку, яка 
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відображає ефективне використання наявних ресурсів Землі в інтересах людства, 

забезпечення сприятливого середовища для життя, підвищить безпеку та здоров’я 

людей. Проблеми забезпечення сталого розвитку регіону в соціальному аспекті 

досліджувались у роботах таких авторів, як В. Бабаєв, І. Барсуков, О. Маряшина, 

О. Пчелінцев, О. Солтисік, А. Татаркін, Б. Данилишин, В. Волошин, С. Дорогунцов, 

М. Згуровський, В. Шевчук та інші. Однак комплексні дослідження у цій галузі, які 

включають соціальні, економічні та правові аспекти забезпечення сталого розвитку 

регіону, є недостатньо дослідженими [1-3]. 

Ключовою ідеєю сталого розвитку є відмова від концепції споживацтва, коли 

збільшення рівня споживання є основним критерієм соціально-економічного 

розвитку. Необхідним є пошук такого співвідношення між природокористуванням і 

соціально-економічним розвитком, яке б забезпечило раціональне, економне і 

ефективне використання природних ресурсів, підтримувало б екологічну безпеку 

суспільства, і разом з тим гарантувало б необхідну якість життя і добробуту 

населення. У глобальному вимірі метою впровадження стратегії сталого розвитку є 

досягнення гармонії між людством і природою. Важливою ознакою сталого 

розвитку є його керованість на основі використання системного підходу та сучасних 

інформаційних технологій, які дають змогу моделювати та прогнозувати результати 

різних варіантів розвитку економічної системи [4]. 

Виходячи із загальної стратегії сталого розвитку та ролі підприємства в 

економічній системі, підприємства повинні прагнути до того, щоб перетворитися в 

стійко функціонуючі високотехнологічні, екологічно безпечні організації, здатні 

забезпечувати людей необхідними благами і створювати матеріальні умови для 

неухильного підвищення якості їх життя в майбутньому. 

Одними з важливих питань управлінців підприємств залишається визначення 

позитивних та негативних факторів, що впливають на підприємства у найбільшій 

мірі та провокують виникнення негативних ситуацій, які суперечать концепції 

сталого розвитку людства. При своєчасній реакції на ці негативні фактори можна 

попередити розвиток певних кризових наслідків. Усі фактори, які впливають на 

сталий розвиток підприємства можна поділити на три групи:  

1. Фактори макросередовища: 

– темп зростання ВВП; 

– розвиненість внутрішнього ринку країни та темпи інфляції; 

– система оподаткування та рівень тінізації економіки; 

– концентрація виробництва та якість продукції; 

– політична стабільність країн та стійка правова база. 

2. Фактори мезосередовища: 

– інвестиційний потенціал регіону та показники галузевих замовлень; 

– рівень конкуренції на ринку та економічна політика регіонів;  

– темпи зростання ринку. 

3. Фактори мікросередовища: 

– перспективи розвитку бізнеса та стратегія розвитку;  

– забезпеченість фінансовими, трудовими ресурсами; 

– виробничій потенціал та ефективність виробництва. 

При комплексному підході до вивчення усіх факторів впливу на підприємства 

можна отримати систему ефективного управління, яка сприятиме досягненню 
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концепції сталого розвитку та забезпечить вирішення існуючих проблем у 

соціальній, економічній та екологічній сфері. Для досягнення стійкого розвитку 

необхідно дотримуватись деяких принципів: 

– забезпечення збалансованості економіки та екології, тобто досягнення такого 

ступеню розвитку, коли люди у виробничій чи іншій економічній діяльності 

припиняють знищувати навколишнє середовище; 

– забезпечення збалансованості економічної та соціальної сфер у людському 

вимірі, що означає максимальне використання в інтересах населення тих ресурсів, 

які дає економічний розвиток; 

– розв’язання задач, пов’язаних з розвитком не лише в інтересах сучасного 

покоління, але і всіх наступних поколінь, що мають рівні права на ресурси.  

Для успішної реалізації концепції сталого соціально-економічного розвитку 

доцільно вже сьогодні визначити ряд модельних територій, на яких мають 

відпрацьовуватися регіональні схеми сталого й екологобезпечного розвитку. 

Особливу увагу слід звернути на сферу використання й охорони земельних і водних 

ресурсів. Кожен суб’єкт господарювання, будь-який підприємець, товаровиробник 

під час розміщення, проектування, будівництва і введення в дію нових та 

реконструйованих об’єктів і споруд, а також у разі застосування нових технологій, 

технічних, агрохімічних засобів має неухильно дотримуватися екологічних і 

санітарно-гігієнічних вимог щодо раціонального й екологобезпечного використання 

та охорони земель і водойм. 

Таким чином, для сталого розвитку підприємств, економіку пропонується 

трактувати як динамічну сукупність наявних локальних потенціалів, що оптимально 

використовується у поточній діяльності підприємства для досягнення поставлених 

цілей людства. Формування сильної громади за рахунок сталого розвитку 

підприємств можливе лише тоді, коли є адекватне регулювання усіх наявних 

ресурсів та є розумна діяльність людини, яка стає найголовнішим фактором у 

розвитку. 
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Запорукою ефективного функціонування будь-якого підприємства є грамотна 

система мотивації праці, що працює. При цьому для здійснення результативної 

діяльності підприємства потрібен відповідний рівень мотивації персоналу, що в 

кінцевому підсумку дозволить в достатній мірі досягти загальних цілей підприємства. 

Проблема, що стоїть перед менеджментом будь-якого підприємства, полягає в тому, 

щоб спонукати кожного працівника до прояву ініціативи. Працівники проявляють 

свою ініціативу і в обмін отримують певну соціальну та матеріальну винагороду [1]. 

Сучасні теорії мотивації (А. Маслоу, Д. Мак Клелланда, Ф. Герцберга) роблять 

основний наголос на потребах людини, які і є основними мотивами їх поведінки, а 

відповідно, й діяльності [2]. Відповідно до теорії А. Маслоу – в основі поведінки 

людини лежать її потреби, які можливо поділити на фізіологічні, потреби у безпеці 

й впевненості у майбутньому, соціальні потреби, потреби самовираження. Так за 

теорією мотивації Мак Клелланда – люди при занятті визначених посад в організації 

задовольняють свою потребу у владі. Теорія Фредеріка Герцберга визначає вплив 

нематеріальних чинників на мотивацію за допомогою двохфакторної моделі, яка 

показує задоволеність роботою. За твердженнями Фредеріка Герцберга на 

задоволеність в роботі впливають такі фактори, як політика фірми і адміністрації, 

умови праці, рівень заробітної плати, мікроклімат у колективі, рівень 

безпосереднього контролю за роботою, визнання і схвалення результатів праці, 

успіх, просування по службі, високий ступінь відповідальності, можливість 

творчого та ділового зростання [3]. 

Загалом в сучасному світі існує безліч різних теорій і моделей мотивації, які 

часом суперечать одна одній. Так методи і способи мотивації в закордонних 

компаніях різноманітніші, ніж в українських. Західний підхід поєднує фінансові, 

матеріальні та нематеріальні стимули. Досвід показує, що ставлення персоналу до 

обов’язків служить дзеркальним відображенням відношення роботодавця до 

персоналу. "Улюблений" співробітник працює ефективніше, а працездатність 

персоналу – запорука успішного бізнесу. Найяскравіші моделі мотивації персоналу 

розробляють і успішно впроваджують компанії в Японії, Німеччині, Великобританії, 

Франції, Швеції. Переймати закордонний досвід мотивації слід з урахуванням 

особливостей культури та менталітету – бездумне копіювання чужих ідей не принесе 

бажаного результату. Важливо пам’ятати, що нематеріальні методи мотивації 

працюють тільки тоді, коли співробітники задовольнили матеріальні потреби. 

Розглянемо практичне втілення в життя теорій мотивації на прикладі 

вітчизняного підприємства – "Концерн Галнафтогаз", власник мережі заправних 

комплексів OKKO (далі – Компанія). Компанія у своїй праці керується правилом – що 

можливості бізнесу базуються на можливостях працівників. Саме тому однією з 

основних задач для компанії є забезпечення гідних умов праці та належної мотивації 

для власного персоналу. Так у напрямку управління персоналом використовуються 

такі засоби, як підвищення якості сервісу через навчання, нововведення та підбір 

якісного складу керівників для операційної діяльності. Також багато було зроблено у 

сфері покращення взаємодії та комунікації. Для того, щоб залишатися 
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високоефективною організацією, в Компанії запроваджено практики управління 

знаннями та наставництва. Корпоративні програми розвитку персоналу охоплюють 

численні тренінги та курси, які проводяться як силами внутрішніх тренерів (відділ 

організаційного розвитку та навчання), так і з залученням зовнішніх фахівців. Завдяки 

цим корпоративним програмам кожен працівник компанії має шанс отримати 

підвищення по посаді. 

Управлінці середньої ланки, окрім профільних навчань, мають можливість 

отримати бізнес-освіту MBA (магістр ділового адміністрування). В той час, нові 

співробітники Компанії проходять спеціально розроблений адаптаційний тренінг, на 

якому ознайомлюються з Компанією, її цінностями, завданнями і досягненнями. 

Також обов’язковим є стажування нових працівників Компанії на АЗК "ОККО" для 

кращого розуміння роботи Компанії, вивчення потреб наших клієнтів, специфіки 

функціонування АЗК та роботи працівників [4]. 

В основі всієї системи управління – справедливий та прозорий підхід до 

нарахування винагороди. Постійно переглядається принципи заохочення до 

досягнення високих індивідуальних результатів в роботі для працівників у всіх 

бізнес-процесах. Саме тому стандарти оплати праці є більш вдосконаленими ніж у 

інших вітчизняних компаній – діє система винагороди праці, практика управління за 

грейдами.  

Згідно з чинною системою винагородження праці половина прибутку, 

отриманого понад план від реалізації товарів у магазинах та кафе при АЗК, віддається 

колективу заправки, передбачено окремі квартальні премії за виконання плану з 

прибутків для керівників АЗК, підвищено оклади та годинні ставки. Окрім того, 

Компанія застосовує й інструменти нематеріальної мотивації працівників: організовує 

внутрішні змагання між підрозділами, пропонує вигідні умови користування 

сервісами чи придбання товарів у мережі "ОККО", дає змогу обирати оптимальний 

режим організації свого робочого часу. Так, офісні працівники можуть користуватися 

гнучким графіком роботи, який дає можливості розпланувати свій день з 

максимальною ефективністю, враховуючи час добирання до роботи, особисті 

інтереси та інші моменти. Компанія, своєю чергою, отримує більш вмотивованих і 

продуктивних працівників. Такою опцією сьогодні користується близько 20% 

працівників [5]. 

З початку 2016 року за методикою Hay Group в Компанії було розпочато 

впровадження системи грейдів. Грейдингова система дає змогу оцінити внесок в 

загальний результат компанії кожної посади, стандартизувати і уніфікувати підходи 

при визначенні рівня винагороди працівників. Після впровадження проекту відбулося 

структурування, опис та оцінку посад компанії. При цьому спочатку з усіх наявних у 

компанії посад відокремили унікальні (президент, віце-президенти, директори 

департаментів тощо), а інші – згрупували приблизно у 100 сімей за зонами 

відповідальності та функціоналом. За результатами проведеного грейдингу було 

розроблено нову політику оплати праці, яка дає змогу оцінити внесок кожної посади в 

загальний результат компанії, дозволила застосовувати більш уніфіковані та 

стандартизовані підходи для визначення рівня винагороди працівників. 

У Компанії запроваджено практику відкритих конкурсів бізнес-проектів, 

основною метою яких є відзначення та винагородження працівників за інноваційні 

бізнес-ідеї, які у підсумку якісно вплинули на розвиток як мережі "ОККО" так і 

"Концерну Галнафтогаз" в цілому. Усі працівники Компанії, зважаючи на їхні 

професійні якості та незалежно від віку, статі, національності, віросповідання та 
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політичних переконань, мають рівні можливості. Більшість працівників компанії є 

членами Всеукраїнської профспілкової організації "Співдружність". Виходячи з 

усього вищеперерахованого можливо зробити висновок, що "Концерн Галнафтогаз" 

розробивши свою власна модель та програму мотивації працівників (рис. 1), у яких 

поєднав елементи найсучасніших закордонних моделей мотивації працівників, 

врахував всі особливості діяльності підприємства та національний менталітет 

працівників є одним з підприємств, що найдинамічно розвивається.  

 

 
Рис. 1. Модель мотивації працівників "Концерн Галнафтогаз" 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОБСЛУГОВУЮЧА КООПЕРАЦІЯ – ОСНОВА 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД 

Севостьянова О. Л. 

Заступник директора – Начальник управління економічного і соціального розвитку 

Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської 

облдержадміністрації 

 

В умовах збройного конфлікту та окупації частини території, Луганська область 

із промислової перетворилась в аграрну. На сьогодні майбутнє Луганщини за 

сильними спроможними громадами. І це можливо саме через розвиток 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (далі СОК). Надання допомоги у 

створенні та функціонуванні СОК визначено одним з ключових завдань Стратегії 

розвитку Луганської області до 2020 року. 

Учасниками кооперативних формувань можуть бути сільськогосподарські 

підприємства різних форм господарювання, фермери, особисті господарства. За 

даними Держстату України кількість сільськогосподарських підприємств станом 

складає 1044, з них 801 – фермерські господарства. Кількість особистих селянських 

господарств – 44,1 тис. 

На сьогодні особливо перспективним є створення молочарських СОК. В області 

найнижчі закупівельні ціни по Україні на молоко у населення. Значна кількість 

молока, яке виробляється в особистих селянських господарствах вивозиться на 

переробку до інших областей, а Луганщина залишається сировинною базою для 

розвитку їх переробки. 

Низькі закупівельні ціни на молоко та великі витрати на його виробництво 

приводять до постійного зменшення поголів’я корів. За даними Держстату України в 

Луганській області у 2017 році порівняно з 2016 роком зменшилось поголів’я корів в 

усіх категоріях господарств на 5,9% та склало 25,4 тис. голів. 

Молокопереробна галузь області представлена чотирма підприємствами: ПрАТ 

"Біловодський МРЗ", ПП "Продгрупсервіс", ПАТ "Старобільський молокозавод", 

ТОВ "Марківський сироробний завод", виробнича потужність яких становить  

135 тис. тон на рік, фактичне завантаження близько 30%.  

Саме сільськогосподарська кооперація надасть змогу збільшити поголів’я корів, 

підвищити доходи особистих селянських господарств, розвивати переробну галузь 

області, що в свою чергу вплине на наповнення доходів місцевих бюджетів. 

Організація СОК у сільському господарстві створює реальну основу зменшення 

тиску посередницьких структур, які практично монополізували сферу послуг на селі. 

Основною перевагою при створенні кооперативу є реалізація продукції по більш 

вигідним цінам. 

Кооперативна ідея не дає очікуваного ефекту автоматично. Вона повинна 

проходити через свідомість тих, на кого розрахована. Отже, психологічні 

передумови створення кооперативу полягають у розумінні сільськогосподарськими 

товаровиробниками місії кооперації у задоволенні своїх економічних і соціальних 

інтересів, їх вигоди і відповідальності при започаткуванні кооперативної справи [2].  

Кооперативна форма господарювання дає можливість виробникам сировини:  

– стати крупним постачальником сировини для переробних підприємств і 

встановлювати ціну на сировину; 

– організувати власну переробку сировини з наступною реалізацією готової 

продукції; 
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– акумулювати свої фінансові заощадження у вигляді пайових і вступних 

внесків членів кооперативу з метою: 

– вкладення капіталу в розвиток власної переробки; 

– придбання акцій уже існуючих переробних підприємств; 

– оренди переробних виробництв та ін. [1]. 

Підвищенні конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників і 

забезпечення їх подальшого ефективного розвитку через сільськогосподарську 

кооперацію дає можливість підвищити спроможність громад. 
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Тематичний напрям 7 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД 
 

 

ПРИНЦИПИ ІНКЛЮЗИВНОСТІ У ВИБОРІ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ 

РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Білоус Я. Ю., аспірант 

Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України 

 

Вирішенню проблем, пов’язаних з досягненням повної зайнятості населення, 

поліпшення якості життя, справедливого розподілу доходів, стабільного 

економічного зростання, присвячено низку реформ, які реалізовуються в процесі 

децентралізації. Але усього цього неможливо досягти без вирішення  проблем на 

регіональному рівні. Процес об’єднання громад відіграє важливу роль у формуванні 

умов сталого функціонування економіки регіону. Дослідження та аналіз розвитку 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ) сьогодні є дуже актуальним, оскільки 

об’єднання громад по країні відбувається нерівномірно. Кожна громада має свої 

особливості та відмінності як в географічному розташуванні, так і в стартових 

ресурсних можливостях для розвитку. Саме ці чинники актуалізують питання 

діагностики (або аналізу) і, зрештою, оцінювання соціально-економічного розвитку 

об’єднаних територіальних громад.  

В Україні вже неодноразово робились спроби запровадити систему 

оцінювання стану розвитку територій. Та майже всі спроби робились на рівні 

держави і з переважним врахуванням особливостей централізованого управління 

соціально-економічним розвитком. Також велику частину досліджень було 

присвячено оцінюванню регіонального розвитку, результатом яких є затверджена 

Кабінетом Міністрів України "Методика визначення комплексної оцінки 

результатів соціально-економічного розвитку регіонів" та "Методика оцінки 

міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного 

розвитку регіонів".  

Фахівці Міністерства також підготували перелік показників оцінки розвитку 

об’єднаних територіальних громад, які рекомендовано для використання при 

плануванні та проведенні моніторингу результативності розвитку територій [1]. 

Запропонований перелік є орієнтовним та носить рекомендований характер. З цього 

можна зробити висновок, що виваженої, затвердженої методики оцінювання 

соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад на даний 

момент в Україні не існує. Метою оцінки соціально-економічного розвитку 

об’єднаних територіальних громад є економічне зростання й посилення суспільно-

економічного розвитку, а також вирівнювання соціальної нерівності та ізоляції, в 

якій опинились території та громадяни в результаті некваліфікованого управління 

країною протягом тривалого періоду. 

У цьому контексті в процесі вибору показників оцінки соціально-економічного 

розвитку ОТГ варто акцентувати увагу на тих показниках, які відображають 

спрямованість на забезпечення рівних можливостей і доступності результатів 

технологічного прогресу, причому не тільки в рамках різних соціальних верств 
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населення, але також і в різних географічних регіонах. Саме тому все більш 

актуальними в підходах щодо вибору показників оцінки розвитку стають показники 

інклюзивного характеру. 

Економічна сутність самого поняття "інклюзивності" найбільш повно 

розглядається в роботах відомих сучасних економістів – Робінсона й Ейсемоглу: 

inclusive – це залучення до процесу усіх, без відмінностей і обмежень [2]. На думку 

українських вчених Базилюка А. В. та Жулина О. В., інклюзія полягає у адаптації 

системи до потреб людини. "Концепція інклюзивного розвитку передбачає, що 

кожен суб’єкт економіки є важливим, унікальним, цінним для суспільства і має 

можливості, щоб задовольнити свої потреби" [3]. 

А відомий економіст Ріккардо Хаусманн зазначає, що "незбалансованість 

економічного зростання стала досить серйозною проблемою, оскільки значна 

частина населення не приймає участі у зростанні глобального ВВП, що робить його 

нестійким… Якщо ми не знаємо, як змусити економіку зростати, отже, ми не 

знаємо, як змусити її зростати інклюзивним і стійким шляхом. Інклюзивне 

економічне зростання забезпечує стабільне й довгострокове поліпшення життя усіх 

верств населення, що стимулює прискорення зростання ВВП" [4]. Актуалізація 

інклюзивного економічного розвитку сьогодні стоїть не тільки перед урядами 

бідних країн, але й тих, що вважаються економічно розвинутими. Про це свідчить 

різниця положення розвинутих країн у рейтингах за ВВП та за Індексом 

інклюзивного розвитку [5].  

Інклюзивне зростання принципово відрізняється від стандартного 

економічного зростання, оскільки його основною метою є з одного боку – 

скорочення бідності й нерівності, а з іншого – процес розширення залученості 

населення до створення ВВП, забезпечення рівних можливостей для реалізації свого 

людського потенціалу незалежно від соціально-економічних умов, статі, місця 

проживання та етнічних коренів. Передбачається, що кожен суб’єкт економіки є 

важливим, унікальним, цінним для суспільства. 

Саме тому принципи інклюзивності мають бути враховані при виборі 

показників оцінки соціально-економічного розвитку ОТГ, оскільки ОТГ є новою 

адміністративно-територіальною одиницею країни, економічний розвиток якої має 

безпосередній вплив на розвиток країни в цілому. 

Для проведення оцінювання соціально-економічного розвитку ОТГ, наряду з 

запропонованими показниками Мінрегіону, необхідно визначити показники, вибір 

яких має ґрунтуватися на принципах інклюзивності. Це зумовлено тим, що 

пріоритети економічної політики мають бути переорієнтованими на більш 

ефективну протидію незахищеності та нерівності, мають бути зміщені акценти на 

розвиток людини й підвищення її добробуту.  

Основною метою соціально-економічного розвитку ОТГ має стати скорочення 

бідності й нерівності та розширення залученості населення до створення ВВП, 

забезпечення рівних можливостей для реалізації свого людського потенціалу 

незалежно від соціально-економічних умов, статі, місця проживання та етнічних 

коренів. 
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Акціонерне товариство (АТ) – прогресивна організаційно-правова форма 

господарювання, що більшою мірою є характерною для підприємств із значними 

масштабами діяльності, які потребують інвестицій для свого розвитку та, 

відповідно, залучення нових акціонерів та є невід’ємною складовою сталого 

розвитку громад. Акціонери саме і стають інвесторами для АТ, що вкладають 

власний капітал в обмін на акції акціонерного товариства. В більшості своїй 

акціонерні товариства в Україні представлено крупними підприємствами, котрі 

існували ще з радянських часів. Достатньо часто це, так звані, місто утворюючі 

підприємства. Зараз багато з таких акціонерних товариств успішно розвиваються та 

роблять вагомий внесок в економіку країни, проте не всі. У зв’язку з цим акціонерні 

товариства та проблемні аспекти корпоративного управління в них є об’єктами 

пильної уваги з боку вчених та спеціалістів-практиків.  

Акціонерне товариство – це демократична форма ведення бізнесу; суб’єкт 

господарської діяльності (юридична особа), статут якого сформований не просто 

грошовими коштами або майном, а саме акціями [1].  

Емісія акцій в акціонерному товаристві дозволяє залучати акціонерів-

інвесторів, та поповнювати капітал товариства таким чином задля його подальшого 

розвитку. Акціонерне товариство спроможне залучати нових акціонерів за умови 

прибутковості, прозорості, відкритості та дотримання норм законодавства щодо 

захисту прав акціонерів.  

Своєчасний захист інтересів акціонерів вимагають від науковців підвищеної 

уваги до розгляду злободенних питань щодо функціонування вітчизняних 

акціонерних товариств, корпоративного управління в них, впровадження емісійної 

та дивідендної політики, організаційного управління та різноманітних фінансових 

операцій із цінними паперами.  

Слід зауважити, що акціонерне товариство має можливість залучати кошти 

акціонерів-інвесторів, якщо вони будуть упевнені, що їх права гарантовані, а у разі 

порушення – можливий їх ефективний захист. Але якщо законодавство і / або 

внутрішні документи товариства дозволяють керівництву або акціонерові-

власникові контрольного пакету акцій використати діяльність акціонерного 

товариства для особистого збагачення, то не буде подальшого залучення капіталу та 
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інвестування в акції акціонерного товариства. Тому, закріплення і гарантоване 

забезпечення прав акціонерів потрібне для економічного зростання країни.  

Основні корпоративні права акціонерів в системі сучасного корпоративного 

управління – це право на отримання частини прибутку корпорації у вигляді 

дивіденду, право на частину майна при ліквідації підприємства, право на участь в 

управлінні компанією шляхом голосування на загальних зборах акціонерів, право на 

отримання інформації про діяльність корпорації.  

Порушення прав акціонерів залежить від ефективності використання ними 

різних способів їх захисту. Правові способи захисту вимагають значних витрат часу, 

але є надійнішими відносно інших. При цьому, удавшись до них, акціонер має 

великі шанси відновити свої порушені права. Типовими порушеннями прав 

акціонерів є неповідомлення власників акцій про проведення загальних зборів 

акціонерів, зміна місця і термінів проведення загальних зборів; недосконалі 

процедури реєстрації і розрахунку кворуму на загальних зборах; внесення змін  до 

порядку денного зборів в ході їх проведення, відсутність у акціонерів, які придбали 

акції товариства на вторинному ринку, можливості ознайомлення із статутом 

товариства, порушення прав акціонерів при додатковій емісії акцій та інше. З точки 

зору корпоративного управління, однакове відношення має бути як до вітчизняних 

(внутрішніх), так і до іноземних акціонерів, незалежно від державної політики 

відносно іноземних інвестицій. 

Створення ефективної системи корпоративного управління як в економічно 

розвинутих країнах, так і в країнах з перехідною ринковою економікою гарантує 

потенційним інвесторам надійність капіталовкладень та дозволяє отримувати повну, 

об’єктивну інформацію про ефективність діяльності компаній, структуру власності, 

механізми та методи інвестування. 

Важливість корпоративного управління для акціонерних товариств полягає у 

його внеску в підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності. 

Важливість корпоративного управління для держави обумовлена його впливом на 

соціальний та економічний розвиток країни.  

Важливість корпоративного управління для акціонерного товариств полягає у 

його внеску в підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності 

завдяки забезпеченню: 

належної уваги до інтересів акціонерів; 

рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; 

підвищення фінансової прозорості; 

запровадження правил раціонального менеджменту та належного контролю.  

Важливість корпоративного управління для держави обумовлена його впливом 

на соціальний та економічний розвиток країни через: 

сприяння розвитку інвестиційних процесів, забезпечення впевненості і 

підвищення довіри інвесторів; 

підвищення ефективності використання капіталу та діяльності товариств;  

врахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує 

здійснення товариствами діяльності на благо місцевих громад та країни загалом,  

зростання національного багатства. 

На відміну від країн, які є членами Європейського Союзу акціонерні 

товариства в Україні були сформовані не шляхом з’єднання індивідуальних 

капіталів акціонерів, а завдяки розподілу статутних фондів державних підприємств 

у ході приватизації. Враховуючи цей факт необхідно виділити найбільш значущі 
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проблеми, які пов’язані із розвитком акціонерної форми в нашій країні: 

недосконалість правового механізму захисту прав акціонерів, відсутність своєчасної 

інформації про діяльність товариств, негативна тенденція до невиплати дивідендів 

акціонерам [2]. Все вищеперераховане це лише основні проблеми, які суттєво 

гальмували виконання акціонерними товариствами покладених на них завдань та 

обов’язків. Взагалі слід визнати, що модель корпоративних відносин в Україні, яка 

діє останні роки, є недосконалою та потребує значної трансформації.  

Існує проблема управління акціонерними товариствами, що випливає з 

відмінності цілей і установок його учасників. Так, у акціонерів та інших 

зацікавлених осіб цілі досить різні. Якщо для акціонерів головне – розміри 

виплачуваних дивідендів, то для акціонерного товариства, яке відповідає сучасним 

ринковим вимогам, найбільш найважливішим виступає реалізація товару і 

задоволення потреб споживачів. Адже прибуток є наслідком ефективного 

управління акціонерним товариством. Проблеми існують і в процесі прийняття 

рішень щодо емісії акцій.  

Вирішити найбільш злободенні проблеми можна при актуалізації державної 

політики, спрямованої на розвиток вітчизняних акціонерних товариств. Зазначимо, 

що покращення корпоративного законодавства в частині забезпечення прозорості та 

відкритості бізнесу та запровадження ефективної системи корпоративного 

управління та контролю позитивно вплине на ефективність 

внутрішньогосподарського фінансового механізму акціонерного товариства [3]. Цей 

крок призведе до зростання вартості акціонерного капіталу та добробуту акціонерів: 

дотримання всіх вимог та правил, урахування всіх інтересів міноритарних 

акціонерів, захист прав меншості в разі додаткової емісії акцій сприятиме їх виходу 

на ринок первинного розміщення акцій. 

Для успішної діяльності акціонерних товариств в Україні необхідно значно 

підвищити вимоги до своєчасного надання інформації про фінансові результати 

діяльності акціонерних товариств, які повинні відповідати всім міжнародним 

стандартам звітності, а також прозорість даних щодо структури власності 

акціонерних товариств, організації системи їх корпоративного управління. 

Таким чином, визначення основних тенденцій для сталого розвитку 

акціонерних товариств в Україні дає можливість визначити головні напрями 

трансформації їх діяльності в сучасних умовах функціонування економіки, а саме: 

удосконалення нормативно-правових актів та законодавства в цілому, щодо 

діяльності акціонерних товариств та захисту прав акціонерів; реструктуризація 

механізмів корпоративного управління, захисту прав акціонерів, підвищення ролі 

акціонерів в корпоративному управлінні; контроль за прозорістю та відкритістю 

діяльності акціонерних товариств. 
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Однією з найважливіших складових успішного економічного розвитку громади є 

його сталість. Сталість визначається як збереження результатів упродовж тривалого 

часу. У розвитку громади можна говорити про кілька видів сталого розвитку: 

програмна сталість, екологічна сталість, соціальна і культурна сталість, економічна 

сталість та політична сталість. 

Економічна сталість означає безперервне забезпечення багатства та процвітання. 

Економічна стійкість означає не лише виробництво, а й справедливий розподіл благ 

таким чином, щоб усі члени суспільства могли задовольнити свої основні потреби. За 

таких умов сьогодні особливої актуальності набуває питання працевлаштування 

молоді в Україні. 

Молоде покоління є найбільш вразливою та соціально незахищеною категорією 

населення. Ситуація на сьогодні складається таким чином, що ринок праці 

переповнений кадрами, через системну кризу в країні відбувається скорочення 

робочих місць, практично не створюються нові. Через відсутність достатнього 

практичного досвіду, правових та професійних знань, а часто і моральної 

непідготовленості до конкуренції на ринку праці, реалізувати своє право на працю 

молодим громадянам на сьогодні стає все складніше. 

Відповідно до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні", до молоді відносяться громадяни України віком від 14 до 

35 років [1]. 

Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці 

(МОП) [2] серед молоді у віці 25-29 років у І кварталі 2017 року становив 13,2%. 

Серед осіб у віці 15-24 роки цей показник становив 17,7% та був майже удвічі вищий, 

ніж цей показник серед всіх вікових груп. Високий рівень безробіття обумовлений 

тим, що значна частина молодих людей не має необхідних професійних навичок і 

досвіду роботи. 

Ряд проблем функціонування ринку праці молоді пов’язаний з наявністю на 

ньому таких категорій молоді: 

– вивільнені із строкової військової або альтернативної служби. Вони 

здебільшого не мають практичного досвіду роботи за спеціальністю і великою мірою 

втратили отримані раніше знання. Ця категорія потребує додаткового навчання для 

відновлення знань і набуття практичних навичок для виконання певної роботи;  

– молодь віком до 19 років, яка не має професійної, а іноді і повної середньої 

освіти. Потрібно здійснювати істотну роботу, щоб ця категорія здобула професійну 

освіту;  

– особи, які свого часу не скористалися правом зайняття першого робочого 

місця і мають перерву при переході від навчання до праці. Вони є найбільш 

уразливими на ринку праці, адже поступово втрачають кваліфікацію і надію отримати 

роботу за набутою професією або спеціальністю та працевлаштовуються в інших 

сферах економіки, переважно в неформальному секторі [3].  

Серед причин молодіжного безробіття в Україні можна виділити такі:  

– небажання роботодавців приймати на роботу недосвідчену та некваліфіковану 

молодь, через великі трудовитрати компанії і керівників. Особливо це стосується 
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молодих жінок, оскільки існує висока ймовірність, що вони братимуть відпустки по 

догляду за дитиною та лікарняні;  

– відсутність гарантії, що молодий фахівець не підведе колег і клієнтів, не 

пошкодить засоби виробництва тощо. А його додаткове навчання спричиняє зайві 

витрати;  

– невідповідність держзамовлення на навчання та попиту на ринку праці; 

– суттєвий розрив між програмами навчання у ВНЗ і потребами підприємців. 

Застарілі навчальні програми і матеріальна база закладів освіти не сприяють 

підготовці висококваліфікованих спеціалістів для роботи на сучасному обладнанні;  

– низькі зарплати для молодих працівників;  

– високий рівень корупції при влаштуванні на "престижні" вакансії, особливо в 

державних установах і на великих підприємствах; 

– завищені очікування роботи і зарплати у молоді. 

Перехід від навчання до роботи є важливим етапом дорослішання людини з 

точки зору вікової психології, та для багатьох є кроком до фінансової незалежності. 

Саме тому безробіття в цей період може мати більші негативні наслідки. Молодь, що 

зіткнулась із безробіттям, має більший ризик безробіття і в подальшому житті. Крім 

того, без досвіду роботи та набутих упродовж кар’єри знайомств молодим людям 

важче знайти роботу. У молоді також зазвичай менше ресурсів, щоб упоратися з 

наслідками безробіття. 

Серед наслідків також можна виділити: 

– у короткостроковому періоді – стрес, зниження рівня доходу, втрата звичного 

суспільного статусу, і, як наслідок, зниження рівня психічного здоров’я та добробуту; 

– суттєві негативні наслідки для економіки та суспільства в цілому (безробітні 

люди мають менші доходи, отже витрачають тільки на необхідні товари, що 

пригнічує розвиток бізнесу та загальмовує економічне зростання країни);  

– зростання рівня злочинності, розлучень, суїцидів, а також зниженням 

суспільної довіри та навіть політичними кризами та соціальними вибухами; 

– безробіття зменшує рівень щастя та задоволеності життям;  

– пасивність молоді на ринку праці та втрата віри у власні сили; 

– матеріальна незахищеність спонукає молодь працювати на роботах із 

поганими умовами праці, що негативно впливає на фізичне здоров’я (втома, травми, 

загострення хронічних хвороб);  

– збільшення рівня тіньової зайнятості; 

– відсутність гідної роботи, невизначеність із працевлаштуванням 

(неформальна, часткова чи сезонна зайнятість), матеріальна незахищеність, 

"підробітки" на низькокваліфікованих роботах створюють психологічні передумови 

для зловживання алкоголем, наркотиками;  

– нестабільне становище на ринку праці, невпевненість у майбутньому також є 

причиною відтермінування народження дітей для деяких молодих сімей. А так як в 

Україні швидкими темпами відбувається старіння нації, для нашої країни це 

величезна проблема. 

Шляхи вирішення цієї проблеми: 

– професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у 

професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних 

закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях; 

– створення при вузах або при службах зайнятості відділів сприяння 

працевлаштуванню молоді (так, в Одеському державному економічному університеті 

діє агентство з працевлаштування студентів "Успіх"); 
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– проведення ярмарків вакансій, зустрічей з роботодавцями, семінарів з питань 

зайнятості молоді; 

– співпраця навчальних закладів, центрів зайнятості та підприємств, організацій 

і установ для організації стажування випускників (часто стажування студентів згодом 

переростає в гарантоване працевлаштування); 

– оптимізація роботи державних центрів зайнятості через співпрацю з 

приватним бізнесом, а не лише державними підприємствами; 

–  започаткувати систему працевлаштування молоді на фіксований термін після 

випуску з ВНЗ для набуття досвіду роботи;  

– надання інформаційних та консультаційних послуг, пов’язаних з 

працевлаштуванням;  

– проведення профорієнтації та інформаційно-роз’яснювальної робота щодо 

професійного самовизначення з урахуванням потреб регіонального ринку праці; 

– надання психологічної підтримки, в тому числі поширення "історій успіху"; 

– поліпшення інформування молоді про доступні вакансії (наприклад, об’єднати 

бази даних місцевих центрів зайнятості у всеукраїнську базу вакансій); 

– збільшення можливостей поєднання навчання та роботи (наприклад, 

запровадження гнучкого графіку навчання та роботи); 

– захист трудових прав молодих людей з гарантуванням їм рівних прав у сфері 

праці, закріпленням їх у колективних договорах і забезпеченням належного 

соціального захисту;  

– матеріальне стимулювання роботодавців брати на роботу молодих і 

недосвідчених працівників (наприклад, через податкові пільги для підприємств, які 

забезпечують першими робочими місцями молодих спеціалістів і надають роботу 

студентській та учнівській молоді у вільний від навчання час); 

– надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для 

працевлаштування молоді; 

– підтримка молодіжного підприємництва (наприклад, гранти). 

Можна зробити висновок, що завзятість молоді, яка дійсно бажає працювати 

разом з реалізацією результативної, дійової молодіжної політики держави, 

спрямованої на утворення молодими людьми віком від 15 до 24 років роботи з 

задовільними умовами праці призведуть, як правило, до зрушення та покращення 

ситуації з безробіттям молоді та підвищення рівня економічного розвитку держави в 

цілому та місцевих громад зокрема Ефективне вирішення проблеми 

працевлаштування молоді дасть стимул до процвітання економіки, сприятиме 

становленню України як стабільної, розвиненої та квітучої держави. 
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Україна розпочала реформу децентралізації влади у надскладних обставинах 

зовнішньої військової агресії та внутрішньої економічної кризи. За чотири роки від 

прийняття перших законодавчих актів за цим напрямом та майже три від створення 

перших громад, можна констатувати відчутний поштовх у соціально-економічному 

розвитку не тільки громад, але й регіонів, та країни в цілому. Відбулося суттєве 

зростання дохідної бази місцевих бюджетів та спроможності громад створювати 

своїм мешканцям комфортне середовище для життя. Росте державна підтримка 

розбудови в об’єднаних громадах соціальної та транспортної інфраструктури, 

розвитку освіти, охорони здоров’я, спорту тощо. Громади також отримали шанс 

долучитися до міжнародної допомоги територіального розвитку за рахунок грантів та 

участі в цільових програмах. 

В результаті децентралізації для об’єднаних територіальних громад змінилися не 

тільки процеси бюджетотворення та фінансування, відбулась перебудова процесів 

ухвалення рішень щодо життєдіяльності ОТГ та відповідальності за їх успішну 

реалізацію. Розширення можливостей участі місцевого самоврядування у розвитку 

власної території призвело до більш ефективного забезпечення мешканців 

суспільними послугами та ретельнішого узгодження видатків органів влади з 

найнеобхіднішими місцевими потребами. Необхідність здійснення контролю за діями 

влади на місцях актуалізувало зростання громадської свідомості мешканців ОТГ та 

консолідації громадських активістів. Слід відзначити, що найкращих результатів 

досягли лише ті громади, в яких відбулося ініціативне залучення мешканців та 

бізнесу до вирішення власних проблем та планування соціально-економічного 

розвитку, особливо стратегічного.  

Стратегічне планування не є новітнім об’єктом в наукових дослідженнях як на 

регіональному, так і субрегіональному рівнях. Питанням його застосування в 

об’єднаних територіальних громадах присвячено роботи таких вчених, як 

О. Берданова, І. Заблодська, В. Вакуленко, О. Карлова, С. Серьогін, Н. Сментина, 

А. Ткачук, Ю. Шаров та інші. Однак, практика перебігу реформи децентралізації 

формує нове бачення закономірностей розвитку об’єднаних територіальних громад та 

усвідомлення інших підходів до організації стратегічного планування на мезорівні. 

Визначення детермінант цього процесу дозволяє окреслити його оптимальний зміст 

та інструментарій, вимоги до нормативно-правового та методичного забезпечення, 

максимально пристосувавши його до в мінливих умов сьогодення, в яких 

відбувається реформування адміністративно-територіального устрою України. 

Тому метою даного дослідження є визначення детермінант процесу 

стратегічного планування розвитку ОТГ, як основних чинників, що обумовлюють 

виникнення цього процесу та його специфіку. 

Однією з умов стабільного соціально-економічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад є наявність у них актуальних стратегій та стратегічних планів 

розвитку, які складені з використанням партисипативного підходу, а також 

ефективних органів місцевого самоврядування, які здатні їх реалізувати. Ці 

нормативно-правові акти локального характеру є управлінськими інструментами, що 
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дозволяють підвищити конкурентоспроможність громади. Стратегія розвитку та 

стратегічний план уможливлюють виявлення найважливіших злободенних проблем та 

дають змогу визначити такі напрямки розвитку ОТГ, для яких склалися 

найсприятливіші умови та є відповідні ресурси. Однак, для оптимального 

використання даного інструменту дуже важливо розуміти, що саме робить його 

надважливим для забезпечення прогресу в життєдіяльності ОТГ. Ключовим фактором 

такого розуміння є визначення детермінант стратегічного планування. Зазначене 

зумовлює необхідність формулювання сутності досліджуваного процесу.  

Під стратегічним плануванням розуміють "неперервний процес планової 

діяльності органів державної влади та управління різних ієрархічних рівнів щодо 

визначення цілей, пріоритетів та завдань розвитку соціально-економічної системи на 

середньострокову та довгострокову перспективу з одночасним формуванням основ 

механізму їх реалізації та прогнозних значень економічних та соціальних показників, 

які здатні охарактеризувати результати впровадження планованих стратегічних 

заходів, що дозволить відстежити заплановані заходи та в разі необхідності 

відкоригувати їх на шляху досягнення стратегічної мети" [1].  

Провівши аналіз основних рис стратегічного планування, його принципів, 

переваг та недоліків, визначивши сейкхолдерів та основні складові організаційного 

процесу, за джерелами [2, с. 15-17; 3, с.15-16; 4, с.7; 5, с. 10-13; 6, с. 9-46; 7; 8, с. 30], а 

також ґрунтуючись на розумінні, що стратегічне планування базується на 

довгостроковому баченні місцевого устрою та на партнерській взаємодії різних 

суб’єктів, гарантуючи більшу успішність діяльності та сприяючи формуванню 

місцевих зв’язків, що його результати дають змогу об’єднаній територіальній громаді 

пристосуватися до зовнішніх впливів і повноцінно керувати процесом розвитку, було 

сформульовано детермінанти цього процесу на мезорівні. Обумовлюють виникнення 

та сприяють стрімкому розвитку процесів стратегічного планування в об’єднаних 

територіальних громадах наступні чинники:  

нормативно-правові: нормативно правова база в сфері децентралізації 

передбачає впровадження процесів стратегічного планування та запроваджує підходи 

до формування місцевих бюджетів на основі середньо- та довгострокового 

планування, обумовлюючи наявність стратегії (переліку програми місцевого 

розвитку, що підлягають бюджетному фінансуванню); 

адміністративно-правові: реформовані в бік розширення повноваження та 

відповідальність органів місцевого самоврядування за прийняті рішення, 

перетворюють стратегія не просто у програму дій щодо ефективного управління 

розвитком ОТГ, вона визначає завдання, що стоять перед територіальною громадою, 

та наводить безпосередні шляхи їх виконання, демонструючи громаді спроможності 

влади вирішити наявні проблеми;  

соціально-економічні: усвідомлення в мінливих умовах необхідності планування 

соціально-економічних процесів ініціює формування стратегії; вона стає основою 

програм і заходів соціально-економічного розвитку громади, формує напрями росту 

якості життя населення, враховуючи сучасний стан розвитку ОТГ, та рамки 

детальнішого планування діяльності у сфері послуг; сприяє легшому збалансуванню 

обмежених ресурсів з джерелами їх покриття, в т.ч. і за необхідності залучення 

зовнішніх джерел; забезпечує визначеність для довгострокового інвестування; 

методологічні: загальний розвиток методології та інструментарію планування 

забезпечує доступ до спеціальних знань та навичок; результати моніторингу 

фінансової спроможності ОТГ доводять, що об’єднані громади, які більше уваги 



 

–85– 

приділяли стратегічному плануванню, мають кращі результати і вищі рейтинги;  

комунікаційні: формування самоврядної свідомості населення, самостійності 

мислення; необхідність узгодження колективного бачення майбутнього ОТГ владою, 

бізнесом і громадськістю вимагає досягнення консенсусу, який формалізується 

відповідними нормативно-правовими актами локального характеру; наявність 

інтересу зовнішніх інвесторів до участі в розвитку громади; розширення форм 

співробітництва територіальних громад вимагає їх планування та координування, що 

уможливлюється в процесі формування стратегій та планів; позиціювання ОТГ в 

регіоні та країні вимагає визначення мети та стратегічного бачення. 

Стратегічне планування є доволі складним процесом, особливо для 

новостворених громад. Для його оптимального перебігу та успішного завершення 

учасники мають володіти як специфічними теоретичними знаннями, так і 

практичними навичками, чого не має у багатьох ОТГ. Не надає суттєвої допомоги 

наявна методична база: ні Накази, затверджені Мінрегіонбудом, ні пропоновані 

розробки міжнародних фахівців. Для досягнення потрібного ефекту, перші 

потребують відповідних уточнень та доповнень, а другі – скорочення та приведення 

до затверджених форм вихідних документів.  

В цьому контексті, розуміння детермінант стратегічного планування дозволяє 

оптимізувати чинні нормативно-методичні документи в потрібних напрямах. 

Розроблені фахівцями Луганської філії ІЕПД НАНУ "Методичні рекомендації з 

розробки Стратегії та Стратегічного плану розвитку новоутворених (об’єднаних) 

територіальних громад у взаємозв’язку зі стратегією розвитку регіону", вирішують 

визначені проблеми, забезпечуючи підґрунтя для розробки якісних планових 

документів щодо розвитку громади. 
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Україна проголосила ідеологію сталого розвитку державною стратегією на ХХІ 

століття. Реалізація цієї стратегії потребує відповідного теоретичного забезпечення. 

Але відсутність поступу у формуванні національної концепції сталого розвитку та 

відповідної законодавчої бази призводить до виснаження природних ресурсів [1, с. 3]. 

Передумовами виникнення теорії сталого розвитку є деградація навколишнього 

природного середовища у поєднанні із застосуванням низько ефективних технологій, 

що зумовлюється тривалим визнанням пріоритету економічної вигоди.  

Це призводить до наростання глобальних екологічних проблем, що 

характеризуються незворотністю, інерційністю та спричиняють негативний вплив на 

здоров’я населення.  

Разом з тим, врахування майбутнього впливу на довкілля на етапі планування 

програм розвитку не є законодавчо обов’язковим в Україні на відміну від 

законодавства Європейського Союзу. 

Відтак, це актуалізувало потребу проведення досліджень з питань сталого 

розвитку, оскільки від суто екологічного розуміння даного поняття, воно передбачає 

таке функціонування господарського комплексу, коли одночасно задовольняються 

зростаючи матеріальні і духовні потреби населення, забезпечується високоефективне 

збалансоване використання природних ресурсів, створюються сприятливі умови для 

здоров’я людини та збереження і відтворення природно-ресурсного потенціалу 

суспільного виробництва [2, с. 2]. 

Вперше в Декларації про право на розвиток, ухваленій резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН ще у 1986 році, було зазначено, що право на розвиток є невід’ємним 

правом людини, а рівність можливостей для розвитку є прерогативою як держав, так і 

людей , що складають державу [3].  

Щодо поняття сталий розвиток можна виділити, що це збалансований розвиток, 

в якому експлуатація природних ресурсів, напрямок інвестицій, орієнтація науково-

технічного розвитку, розвиток особистості та інституціональні зміни погоджені один 

з одним і зміцнюють нинішній та майбутній потенціал для задоволення людських 

потреб і прагнень [1, с. 7]. 

Під місцевим розвитком розуміється усвідомлена, планомірна діяльність органів 

влади, спрямована на розвиток територіальної громади з метою стабільного 

покращення умов та рівня життя мешканців [4]. 

Такий розвиток включає стратегії та програми, здійснення яких дозволяє громаді 

пристосуватися до економічних змін задля поліпшення свого конкурентного 

положення з огляду на вирішальні фактори. До яких належать людські ресурси, 

інформація та технології, капітал та інфраструктура. 

Системний підхід та сучасні інформаційні технології, які надають змогу 

креативно модулювати різні варіанти напрямів розвитку та з високою точністю 

прогнозувати їх результати, складають основу сталого розвитку. 
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Впровадження концепції сталого розвитку потребує взаємодію органів публічної 

влади, громадськості, приватного сектору, територіальної громади та населення. 

Мається на увазі, що органи публічної влади, в інтересах місцевого населення, 

будуть постійно покращувати управління. Бо вони володіють необхідними і 

достатніми повноваженнями та відповідними ресурсами, що дають їм змогу 

управляти суттєвою часткою суспільних справ.  

В Україні питання сталого соціально-економічного розвитку регіонів постали ще 

у 1999 році, коли Україною було підписано Містобудівну хартію Співдружності 

Незалежних Держав (СНД), що визначала керівні принципи і цілі сталого розвитку 

населених пунктів та облаштування територій. 

Затим Постановою Верховної Ради України було схвалено Концепцію сталого 

розвитку населених пунктів [5], в якій визначався сталий розвиток як "соціально, 

економічно й екологічно збалансований розвиток міських і сільських поселень". 

Саме вона лягла в основу концептуальних документів. Тому сталий розвиток є 

складовою Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" [6]. 

Крім того, прийнято Закон України "Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року" [7], в якому враховуються 

екологічні наслідки під час прийняття управлінських рішень та при розробленні 

документів, які містять політичні програмні засади державного, галузевого, 

регіонального та місцевого розвитку, а також враховується міжсекторальне 

партнерство та залучення зацікавлених сторін. 

Завдання сталого розвитку, в межах міжнародної співпраці, реалізується спільними 

програмами та проектами. Відповідно до Програми розвитку ООН в Україні виконується 

"Муніципальна програма врядування та сталого розвитку" [8], в якій врядування для 

покращення якості життя виконується за рахунок широкої участі громадян. 

Отриманню всебічної інформації про потреби громадян сприяє вивчення думки 

населення, а також місцевих громадських, бізнесових та промислових організацій. 

За допомогою залучення населення до їх задоволення можна визначити 

першочергові завдання та пріоритети розвитку, відшукати нові підходи щодо 

узгодження економічних та екологічних інтересів, з урахуванням соціальної 

захищеності, та посилити місцеву ініціативу з використанням власного потенціалу.  
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Серед ключових завдань децентралізації влади є завдання з формування 

ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для 

надання якісних та доступних публічних послуг, задоволення інтересів громадян в 

усіх сферах життєдіяльності на відповідній території. 

На розширеній урядовій нараді з питань децентралізації та регіонального розвитку 

у Вінниці Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 

України Геннадій Зубко заявив, що децентралізація – найуспішніша з усіх 

впроваджуваних реформ в Україні. Вона має найбільшу довіру й підтримку з боку 

суспільства, громадян, а також міжнародної спільноти. "Реформа децентралізації і 

державна політика, яку ми впроваджуємо в її рамках, має одну мету – розвиток 

людського потенціалу. Тому я хочу сконцентрувати увагу лідерів обласних рад, голів 

ОДА, міських голів і ОТГ на двох важливих показниках, за якими буде оцінюватись 

кожен регіон. Перший – індекс регіонального людського розвитку (далі – ІРЛР), який 

для нас є важливим і базується на основних складових, як здоров’я та довголіття, 

доступність освіти, гідний рівень життя. Це саме той індекс, який допоможе втримати 

людей і залучити додатковий ресурс. І другий – індекс конкурентоспроможності 

регіонів (далі – ІКР), який визначає здатність регіону створювати привабливе 

середовище для розвитку бізнесу та інвестицій", – наголосив Геннадій Зубко [1]. 

Започаткована реформа децентралізації вимагає зміни мислення та підходів до 

формування стратегій регіонального розвитку. Про це сказав Прем’єр-міністр 

України Володимир Гройсман, звертаючись до учасників розширеної урядової 

наради. Прем’єр-міністр зауважив, що рух реформи має бути в одному напрямку – 

напрямку побудови сильних громад [2]. 

Існуюча система інформаційно-статистичного забезпечення не повною мірою 

відображає потреби органів управління регіонального рівня та рівня територіальних 

громад у процесі стратегічного планування при розробці комплексних програм 

соціально-економічного розвитку країни та територіальних утворень з урахуванням 

визначених перспективних напрямків розвитку регіонів. В умовах, коли багато 

функцій управління передаються з центру на місця, органи влади і органи місцевого 
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самоврядування потребують більш різноманітної і детальної економіко-статистичної 

інформації в різнорівневому територіальному аспекті., тому дослідження у цьому 

напряму є актуальними та своєчасними. 

Розгляду сучасних проблеми та перспектив реформування територіальних 

громад як базової ланки адміністративно-територіального устрою України 

присвячено значну кількість наукових праць таких вчених як: Баталов О. А., 

Батанов О. В., Барвіцький С. Ю., Бобровська О. Ю., Валюшко І. В., Дацко О. І., 

Дробот І. О., Молодожен Ю. Б., Мороз О. Ю., Муркович Л., Олійник Д. І., 

Пилипів В. В., Павлюк А. П., Чаплигін О. К., Шпортюк Н. 

Регіональна економіка – це область наукових знань, що вивчають розвиток і 

розміщення продуктивних сил, соціально-економічні процеси на території країни та її 

регіонів в тісній ув’язці з природно-екологічними умовами. Вона охоплює 

статистичні дослідження в областях, районах, містах, а також територіальних 

громадах. Система регіональної інформації базується на сукупності показників 

державних статистичних спостережень, проведених на державному, відомчому та 

регіональному рівнях. 

В межах даної статті, для системного дослідження результативності реалізації 

державної регіональної політики, пропонується розуміти: 

під регіональною статистикою – діяльність по збору і обробки об’єктивної 

достовірної економіко-статистичної інформації про регіональний розвиток країни; 

під статистикою територіальної громади – діяльність по збору і обробці 

об’єктивної та своєчасної економіко-статистичної інформації про розвиток 

територіальної громади.  

Відстеження реалізації стратегічних цілей розвитку територіальних громад 

передбачається на базі робіт, що проводяться Мінрегіоном спільно із Держстатом і 

іншими міністерствами та відомствами. Інтеграція інформаційно-статистичних даних 

у масштабах регіону для інформаційно-статистичного забезпечення органів 

державної влади проводиться шляхом об’єднання даних офіційної статистики, що 

формують статистичну інформацію в рамках плану державних статистичних 

спостережень, з даними інших органів державної влади. 

Так, у постанові Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2015 р. №1029 "Деякі 

питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації 

державної регіональної політики" ІКР та ІРЛР розраховуються щороку Мінрегіоном 

на підставі наявних даних офіційної статистики та інформації, поданої 

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Національним 

банком (за згодою), Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 

Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями [3]. Тобто визначено 

вісім міністерств та відомств, відповідальних за подання даних, які застосовуються 

для розрахунку індексів результативності реалізації державної регіональної політики 

(таблиця 1). 

Як видно із таблиці, найбільша частка показників (55,7%) забезпечується на 

підставі наявних даних офіційної статистики. Дані офіційної статистики за переліком 

показників, подаються Держстатом відповідно до затвердженої в установленому 

порядку статистичної методології та звітно-статистичної документації статистичних 

спостережень. Але, поряд із офіційними даними Держстату використовуються 

показники Мінрегіону (18,0%), отримані за результатами проведення інтерактивного 

та/або анкетного опитувань та інших відповідальних за напрямами досліджень.  
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Таблиця 1 

Зведені дані щодо відповідальних за подання даних для розрахунку індексів 

результативності реалізації державної регіональної політики 

  

Група показників  
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Індекс 

конкурентоспроможності 

регіонів (ІКР) 
         

1. Базові вимоги 23 11 2 1 3 6 0 0 0 
2. Підсилювачі ефективності 15 10 0 0 3 1 1 0 0 
3. Інноваційний потенціал 15 8 0 0 5 0 1 1 0 

  Всього ІКР 53 29 2 1 11 7 2 1 0 
Індекс регіонального 

людського розвитку (ІРЛР) 
         

1. Довге та здорове життя  3 3        
2. Добробут та гідні умови 

праці  
3    1 

           2 
3. Освіта 2 2               

  Всього ІРЛР 8 5 1 0 0 0 0 0 2 
Всього ІКР та ІРЛР 61 34 3 1 11 7 2 1 2 
Відсоток участі 

відповідальних 
  55,7 4,9 1,6 18,0 11,5 3,3 1,6 3,3 

В результаті аналізу динаміки показників визначаються їх зміна (покращення, 

погіршення) у звітному році порівняно з попереднім роком, зокрема виявлення 

закономірностей і окремих тенденцій зміни проаналізованих показників у 

відповідних сферах. 

Але, при здійсненні порівняння із показниками, які досліджувалися у 

попередньому періоді, виникає проблема. Якщо дані офіційної статистики є доступними 

на сайті Держстату, то дані інтерактивного та/або анкетного опитувань за напрямами 

досліджень Мінрегіону починаються у поточному році, тому у попередньому періоді 

вони відсутні. Перелік показників, які застосовуються для оцінки результативності 

реалізації державної регіональної політики перетерпіли кардинальних змін. Незмінними 

залишилися лише вісім показників, тобто 4,9% від їх загальної кількості (61 показник). 

Саме тому з’являється проблема проведення аналізу динаміки цих показників.  

На основі даних регіональної статистики здійснюється оцінка господарської 

діяльності в регіонах, ринкової економічної кон’юнктури, визначається 

конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість регіонів, що дозволяє 

встановлювати цілі і завдання управління, розробляти програми і прогнози соціально-

економічного розвитку регіонів. Чим точніше і достовірніше дані регіональної 

статистики, тим дієвіше управлінські рішення і ефективніше контроль над їх 

виконанням. 

При цьому слід зауважити, що для побудови прогнозних моделей зростає попит 

на статистику, представлену в тривалій динаміці. В офіційних даних, розміщених на 

офіційному Інтернет-сайті Держстату, найважливіші статистичні показники країни 
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(Комплексна статистика) в даний час представлені в динаміці починаючи з 2001 року, 

а найважливіші статистичні показники регіону (Регіональна статистика) за менш 

короткий період, зокрема показник валового регіонального продукту – з 2004 року 

[4]. Але, для визначення тенденцій щодо регіонального розвитку регіону потрібні 

тривалі динамічні ряди по всіх показниках, які враховані у розрахунку інтегрального 

ІКР та ІРЛР. 

Особливе складним на сьогодні є розрахунок показників Луганського регіону. 

Стосовно даного регіону взагалі відсутні дані періодів до 2014 року. Передбачається 

проведення комплексу робіт з відновлення тривалих динамічних рядів по 

найважливіших статистичних показниках і уточненню методології їх розрахунку, що 

забезпечить порівнянність показників у тривалій динаміці. 

Зміна методології оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики вплинула на розробку принципово нового підходу до визначення 

показників, які використовуються для оцінки результативності реалізації державної 

регіональної політики. Їх перелік зазнав кардинальних змін [3, 5]. Це призвело до 

певних труднощів щодо виявлення закономірностей та тенденцій зміни показників та 

вказує на своєчасність питання удосконалення системи моніторингу та оцінки 

результативності реалізації державної регіональної політики на фоні діючих 

економічних процесів та сьогоденних потреб забезпечення стійкого розвитку регіонів. 

Поряд із показниками оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики існують показники оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та 

виконкомів міських рад міст обласного значення, які затверджуються розпорядженнями 

голів обласних державних адміністрацій. Перелік цих показників значно відрізняється 

від переліку показників, які використовуються для оцінки регіонального розвитку. 

Останні зміни у Луганському регіоні внесені у жовтні 2017 року [6].  

Сучасність вимагає також моніторингу та оцінки ефективності реалізації 

державної регіональної політики на рівні територіальних громад, тобто формування 

статистики територіальних громад. 

До основної проблеми системи адміністративно-територіального устрою 

України, що обумовлюють необхідність його реформування, належить надмірна 

кількість адміністративно-територіальних одиниць базового та районного рівнів, що 

знижує ефективність управління територіями. Більшість одиниць базового рівня не 

мають достатнього економічного потенціалу для свого розвитку. Це не відповідає 

європейським тенденціям [7, c. 5]. 

Але, у складі Класифікаторі об’єктів адміністративно – територіального устрою 

України (далі – КОАТУУ), який розроблено відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 4 травня 1993 року №326 "Про концепцію побудови 

національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну 

систему обліку і статистики та призначений для забезпечення достовірності, 

зіставленості, цілісності та автоматизованої обробки інформації у різних розрізах всіх 

видів економічної діяльності не враховано кодацію територіальних громад. 

Державний класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою 

України (КОАТУУ) є складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування 

техніко-економічної та соціальної інформації (ДСК ТЕСІ) та складається з кодів та назв 

всіх адміністративно-територіальних об’єктів України, які згруповані за ознаками 

територіальної спільності, історичних, економічних, географічних, етнічних і 

культурних особливостей. Об’єктами класифікації у КОАТУУ є одиниці 

адміністративно-територіального устрою України: Автономна Республіка Крим, 
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області, райони, міста, райони у містах, селища міського типу, сільради, селища та села. 

Відсутність у складі КОАТУУ кодації територіальних громад не дозволяє 

досліджувати показники офіційної статистики у розрізі територіальних громад 

шляхом їх відбору за певним кодом.  

Якщо територіальну громаду можна визначити як первинний суб’єкт місцевого 

самоврядування, що складається з фізичних осіб, що постійно мешкають на відповідній 

території, безпосередньо або через сформовані ними муніципальні структури 

вирішують питання місцевого значення, мають спільну комунальну власність, 

володіють на даній території нерухомим майном, сплачують комунальні податки та 

пов’язані індивідуально – територіальними зв’язками системного характеру [8, c. 51], 

то статистичну термінологію стосовно територіальних громад в умовах децентралізації 

влади доцільно розглядати як складову регіональної статистики. 

Вироблення концептуальних засад, напрямів і заходів державної політики щодо 

удосконалення системи територіального управління має базуватись на науковому 

підґрунті [7, c. 5 ]. У цьому контексті важливою є чітка наукова ідентифікація поняття 

"статистика територіальної громади" як складової базової категорії "регіональна 

статистика" в умовах децентралізації влади.  

До того ж, в даний час більшість показників, необхідних органам місцевого 

самоврядування для аналізу соціально-економічного розвитку територіальних громад, 

є тільки по великим та середнім підприємствам. Ряд найважливіших для органів 

місцевого самоврядування показників, наприклад, для розрахунків економічних 

показників на рівні територіальної громади, можуть бути отримані тільки на основі 

суцільного статистичного обстеження підприємств, що знаходяться в його межах. 

Результати заміни суцільних статистичних спостережень вибірковими обстеженнями 

можуть втратити репрезентативність на рівні таких територіальних утворень як 

громада.  

Проблеми регіональної статистики в умовах децентралізації влади: 

– відсутність статистичної термінології стосовно територіальних громад в 

умовах децентралізації влади; 

– відсутність кодування територіальних громад у Державному класифікаторі 

об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ); 

– втрата репрезентативності статистичних показників, які визначаються 

вибірковим обстеженням, у разі їх дроблення до рівня об’єднаних територіальних 

громад. 

Шляхи подальшого розвитку регіональної статистики в умовах децентралізації 

влади та створення об’єднаних територіальних громад:  

1) створення статистичного довідника для кодування для формування 

статистичної інформації об’єднаних територіальних громад для формування 

статистичної інформації 

2) створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу показників 

розвитку об’єднаних територіальних громад. 

Незважаючи на існуючі нормативні документи, які регламентують питання 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики, 

можна стверджувати, що на сучасному стані показники оцінки результативності 

реалізації державної регіональної політики на всіх рівнях знаходиться ще на стадії 

формування та потребують постійного вдосконалення. Саме тому вирішення проблем 

регіональної статистики та статистики територіальних громад потребують подальших 

досліджень. 
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Розвинутий малий та середній бізнес – це ознака прогресивної економіки. Саме 

так вважають у передових країнах світу, тому більшість політичних та економічних 

програм там відштовхуються від принципу "Think first small" ("Спочатку думай про 

малих"). 

Згідно з інформацією Міністерство економічного розвитку та торгівлі України [1], 

малий та середній бізнес серед усіх підприємств складає 99,8% та забезпечує 79% 

робочих місць. Для порівняння, в Німеччині малий та середній бізнес складає 99,8% 

усіх суб’єктів господарювання. Тож, в Україні зараз високий показник. Український 

малий та середній бізнес створює 59% доданої вартості, що також перевищує 

аналогічні показники Польщі та Германії. 

Згідно цих даних Україна повинна бути більш розвинена ніж Німеччина, але 

цього не відбувається. Тоді в чому ж проблема? Проблема в показниках, а саме в їх 

якості. 

В Німеччині малий та середній бізнес створює державі більше половини 
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валового внутрішнього продукту (ВВП), а українці зобов’язані малому та середньому 

бізнесу лише 15% ВВП. 

Ще одним найважливішим показником є доля експорту. Більше 98% німецьких 

малих та середніх підприємств експортують свою продукцію за кордон. В Україні ж 

аналогічна доля загального експорту в структурі ВВП складає 16%. 

Країни, які розуміють важливість малого та середнього бізнесу для економіки, 

всіляко сприяють його якісно їхнього якісному розвитку. Так, Німеччина запустила 

200 програм підтримки малого та середнього бізнесу під загальною назвою 

Mittelstand, які передбачають виділення на кредитування таких підприємств 15,5 

мільярдів євро щорічно. 

Наша держава не надто сприяє тому, щоб український малий та середній бізнес 

отримували так звані "дешеві" кредити. Держава ігнорувала, а банківський сектор 

створював нереальні кредитні ставки (25% річних). Банкіри свідомо обходили увагою 

сектор малого та середнього бізнесу, знаходячи його занадто специфічним і дрібним, 

як для масштабного співробітництва. Тому підприємці уникали співпраці з банками 

та навчились обходитися без них, що і "загартувало" їх від кризових потрясінь і 

надало мобільності.  

Однак це призвело до того, що чимало підприємців віддало перевагу тіньовому 

бізнесу, від якого гроші потрапляють в українську економіку лише частково. 

Аналіз шляху сталого розвитку інших країн свідчить, що Україні потрібно 

зосередитись на якісному розвитку малого та середнього бізнесу, який, чи не в першу 

чергу, залежить від того, як держава буде впливати на кредитні ставки для бізнесу. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило Стратегію розвитку [1] 

малого і середнього бізнесу в Україні до 2020 року, якою передбачено збільшення 

ними обсягів реалізації, частки у валовій доданій вартості і прибутку.  

Багато надій Міністерство економіки покладає на розвиток інноваційного бізнесу. 

Зараз українське мале підприємство має надії на міжнародні програми. З березня 2016 

року Україна приєдналась до програми Європейського Союзу по фінансуванню бізнесу 

COSME, яка принесла нашій країні 117 мільйонів євро на розвиток підприємництва. 

Також в Україні запрацювала програма [2] Horizon 2020 від Європейської комісії, яка 

передбачає участь в тому числу малих та середніх підприємств.  

У вересні 2017 року Ощадбанком було представлено програму підтримки малого 

бізнесу на загальнонаціональному рівні "Будуй своє", яка складається з чотирьох 

блоків:  

– перший блок – "Стартуй легко" (отримання корпоративної картки, 

розрахунково-касового обслуговування та можливість користуватися сучасним 

Інтернет- і мобільним банкінгом); 

– другий блок – "Партнерські програми" (надання знижок від Ощадбанку та 

його партнерів з великого бізнесу на певні послуги); 

– третій блок – навчальна програма "Вчись та розвивайся" (навчальні програми 

для підприємців); 

– четвертий блок – "Отримай фінансову допомогу" (програми 

мікрокредитування підприємців у розмірі від 50 тисяч до 5 мільйонів гривень та у 

партнерстві з фондом WNISEF кредитування соціального підприємства під 5-10% 

річних у гривні). 

Стимулювання державою розвитку малого та середнього бізнесу покликане 

підвищити ефективність його діяльності, яке в свою чергу, стане фінансовою 

запорукою сталого розвитку місцевих громад. 
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Питання щодо становлення та функціонування територіальних громад 

залишається актуальним уже багато років, привертає увагу науковців, спеціалістів 

різних галузей знань, характеризується різними баченнями її суті, як у академічних 

дослідженнях, так і в законодавстві. Політики обговорюють вплив політики на 

"громаду", "місцеві громади", "територіальні громади"; коментатори обговорюють 

"цінності громади", "об’єднання громад"; блогери пишуть для "онлайн-громад". Як 

синонім слів "община", "територіальний колектив", "місцеве співтовариство", 

"комуна", "соціально-територіальна спільнота", "ком’юніті", тощо територіальна 

громада є однією з найстаріших концепцій соціальних наук, що пояснюється 

різноманітністю поглядів на розуміння її сутності як соціального утворення, її 

багатогранністю різноманітністю. З точки зору систем громада схожа на живу істоту, 

що складається з різних частин, які являють собою спеціалізовані функції, дії чи 

інтереси, кожна з яких працює в певних межах для задоволення потреб громади. 

Успішне вирішення складних проблем громади вимагає інтеграції, співпраці та 

координації усіх наявних ресурсів. 

У зарубіжній науці накопичено значний доробок у дослідженні місцевих громад: 

commune (французька), Gemeinshaft (німецька), wspólnota terytorialna (польська). З 

точки зору конкретних відносин всередині територіальних спільнот людей громада 

розглядається як первинний осередок суспільства, у якому виникають основні 

соціально-політичні та економічні відносини. Відповідно, самоврядна громада є 

гарантією захисту особистості від державного централізму [1]. 

Практика доводить, що місцеве самоврядування є формою організації 

народовладдя в Україні, важливим інститутом політичної демократії, необхідним 

елементом демократичного суспільства, а його розвиток – одним із визначальних 

пріоритетів становлення України як демократичної держави, адже без сильної та 

розвиненої системи місцевого самоврядування неможливий її розвиток. Питання 

необхідності удосконалення системи місцевого самоврядування України шляхом 

оптимізації кількості та розмірів територіальних громад виникло в результаті того, що 

чинна система не відповідала потребам суспільства та не дозволяла їм в повній мірі 
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виконувати завдання, передбачені Конституцією – самостійно, оперуючи власними 

ресурсами вирішувати проблеми місцевого значення, надаючи своїм мешканцям 

якісні та доступні публічні послуги. З метою забезпечення ефективної реалізації прав 

громадян, збільшення прав і повноважень місцевих громад урядом країни вирішено 

здійснити Децентралізацію влади, невід’ємною складовою якої є адміністративно-

територіальна реформа устрою держави та побудова на демократичних засадах 

системи місцевого самоврядування, що є одним із першочергових та актуальних 

завдань на шляху демократизації суспільно-політичного життя держави. Реалізація 

самого процесу Децентралізації є необхідним та складним завданням державної 

політики, що передбачає створення в державі сучасної системи місцевого 

самоврядування, розвиток демократії, співробітництва, добровільного створення на 

базі уже наявних адміністративно-територіальних одиниць дієздатних та спроможних 

об’єднаних територіальних громад, які є "тим самоврядним соціальним осередком, 

формування та оптимальне функціонування якого стане передумовою побудови 

громадянського суспільства та правової держави" [2]. 

Таке об’єднання громад дасть змогу: акумулювати бюджетні кошти для 

вирішення нагальних питань територіальних громад, враховуючи інтереси всіх 

населених пунктів, що входять до об’єднання; зменшити бюрократичний 

управлінський апарат; отримувати додатково фінансування другого бюджетного 

рівня – доходів районного бюджету; отримати повноваження на рівні міст обласного 

значення, що дозволить на практиці впроваджувати перспективні плани активного 

розвитку. 

Враховуючи принципи, закладені в Європейській хартії місцевого 

самоврядування та Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні", таким 

територіальним громадам для самостійного вирішення всіх необхідних місцевих 

завдань, громадських справ та проблем потрібно передати всі фінансові, майнові, 

земельні ресурси та повноваження від центральних органів влади, що забезпечить 

місцевий економічний розвиток. 

За словами Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, "…кінцева мета 

реформ з децентралізації – самодостатня громада, що спроможна якісно без допомоги 

держави надавати послуги громадянам" [3]. 

Отже, ідея та мета Децентралізації – створити умови для активізації економічних 

процесів і забезпечення економічного зростання, підвищити роль місцевих органів в 

управлінні розвитком регіонів та участь мешканців громади у розробці стратегії 

розвитку власної території, посилити контроль за фінансовими потоками та 

виконаннями прийнятих рішень місцевою владою, збільшити права та повноваження 

місцевих громад, досягнути "оптимального розподілу повноважень між органами 

місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на засадах субсидіарності та 

створення дієздатних територіальних громад як базової ланки адміністративно-

територіального устрою" [4]. 

Початок процесу проведення реформи адміністративно-територіального устрою 

відбувся ще в квітні 2014, після прийняття Кабінетом Міністрів України Концепції 

реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [1] і 

який виступає "багатоетапною та клопіткою роботою, яка ґрунтується на 

волевиявленні представників територіальних громад, податковій спроможності й 

економічному розвитку територій, готових до об’єднання, паритету в контексті 

надання соціальних послуг усім членам об’єднання, а також розподілу і 

перерозподілу фінансових ресурсів на засадах повноправного партнерства із участю 
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громад у реалізації владних повноважень" [5, с. 123]. 

Його практична реалізація розпочалася лише у 2015 році та по сьогоднішній 

день просувається дуже повільно. На думку Івана Капсамун такими причинами є те, 

що люди на місцях потребують чіткого розуміння суті реформи, відповідно, не 

поспішають робити практичні кроки, відсутність системного підходу до змін в 

місцевому самоврядуванні та до адміністративно-територіальної реформи [6]. 

Як уже зазначалось, що основою місцевого та регіонального розвитку є 

спроможні територіальні громади, які відіграють велику роль у забезпеченні 

демократичного розвитку держави, інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності 

на відповідній території, формуванні громадянського суспільства, є ключиком до 

вирішення всіх їх проблем, тим локомотивом у системі життєзабезпечення не тільки 

окремої людини, ай суспільства в цілому, оскільки всі свої суспільні потреби кожен 

громадянин України задовольняє на рівні населеного пункту в якому проживає.  

Таким чином, поняття "територіальна громада" на сучасному етапі української 

науки є відносно новим, хоча "дух громади" та традиції "громадівського" 

співіснування, спільного консенсусного прийняття рішень щодо питань місцевого 

значення сягають своїм корінням глибокої давнини. Так, в Україні у XIV-XVII 

століттях функціонували найпрогресивніших моделі європейського самоврядування, 

яке з часом було знищене в період перебування нашої території у складі Російської 

імперії [1]. Науковець, дослідник громади в Україні І. Черкаський писав: "... про 

початок походження цієї установи ми не знаходим жодних відомостей ні в літописах, 

ні в писаних законодавчих пам’ятках. З великою ймовірністю можна думати, що 

сільські громади постали за тих часів, коли слов’янські племена, які заселяли 

теперішню південно-західну Русь, ще не були об’єднанні в державні спілки під 

зверхньою владою господарів" [2, с. 45]. Становлення територіальної громади, її 

процес розвитку, ще в період Київської Русі досліджував М. Грушевський, 

Магдебурзьке право базувалося також на праві громад, у відповідності до Конституції 

УНР від 29.04.1918 р. саме громади були частиною місцевого самоврядування. 
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В умовах формування територіальних громад актуальним постало питання 

оцінки ресурсного потенціалу нових адміністративних утворень для раціонального 

планування господарського комплексу. Для більшості територіальних громад Івано-

Франківської області перспективною галуззю господарства є туризм. Потужний 

природний та історико-культурний потенціал Прикарпаття у поєднанні зі 

збереженими етнічними традиціями та традиційними промислами сформували базу 

розвитку туризму в регіоні. Окрім цього, туристична галузь не потребує значних 

капіталовкладень та має швидкі терміни окупності проектів в умовах стійкої динаміки 

галузі. Проте, інфраструктурна складова туризму у всіх територіальних громадах, за 

винятком Яремчі, потребує суттєвого покращення, а в ряді територіальних громад – 

формування. В процесі складання перспективних планів соціально-економічного 

розвитку місцевих територіальних громад, необхідно виконати аудит вже існуючої 

господарської бази, в тому числі й інфраструктурних елементів розвитку туризму.  

Основою туристичної інфраструктури є готельне господарство. Сучасне 

готельне господарство України показує стабільне зростання практично у всіх 

регіонах, в тому числі і в Івано-Франківській області. Нині розширюється спектр 

послуг готельних комплексів, які надають клієнтам можливості щодо їх розміщення, а 

також широкий комплекс інших послуг, наприклад, харчування в ресторані при 

готелі, надання залів для проведення нарад, придбання квитків на транспорт, виклик 

таксі, екскурсійне обслуговування, організація розваг, торгівля сувенірами та іншими 

товарами. Аналізуючи останні публікації у даній галузі, варто зазначити, що за 

останні роки не було проведено ґрунтовного статистичного аналізу стану та 

тенденцій розвитку готельного господарства Івано-Франківської області у розрізі 

районів, що могло б дати чітку уявлення про стан елементів туристичної 

інфраструктури в кожному з районів області. Дослідження показали, що інформація у 

офіційних статистичних звітах, управлінь туризму облдержадміністрації, клієнтських 

пошукових системах є неповною та містить неузгоджену інформацію. Відсутня 

організована система збору статистичних даних, неузгодженість існуючих методик 

вказує на суттєву проблему у процесі збору інформації про стан готельної індустрії в 

Україні, та зокрема в Івано-Франківській області – регіоні, який з туристичної точки 

зору розвивається дуже динамічно. Наші дослідження базувалися на даних офіційної 

статистики, доповнювалися даними відділу туризму Івано-Франківської 

облдержадміністрації та пошуковою системою karpaty.info. Інформаційною базою 

щодо результатів діяльності будь-яких підприємств є звітність, яку вони щорічно 

представляють у держані установи. Отже, як і усі інші суб’єкти господарчої 

діяльності, готельні підприємства мають свої форми статистичної звітності. Серед 

них: Форма №1-готель "Звіт про роботу готелю"; Форма №1-ТУР (к) та  

Форма №1-ТУР [1, c. 46-48]. 

Недосконалість нормативно-правової бази України у цій галузі приводить до 

того, що багато малоформатних закладів готельного господарства функціонують за 

межами правового поля. У результаті цього наша країна через незбалансовану 
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законодавчу базу втрачає більшу частку надходжень у бюджет, а малі готелі, у свою 

чергу, страждають від неможливості нормально функціонувати [2, c. 39]. 

Ще однією суттєвою проблемою є те, що в районах Івано-Франківської області 

обмежено ведеться облік приватних садиб сільського туризму, які також є засобами 

тимчасового проживання туристів, тобто вони формально також належать до 

готельного господарства області. В деяких районах нашої області кількість даних 

закладів є дуже великою, і вони займають основну частку всіх закладів розміщення. 

Тобто, в зв’язку з тим що не ведеться статистичний облік приватних садиб не повною 

мірою ведеться облік закладів розміщення Івано-Франківської області. 

Також, істотною проблемою в Україні в цілому і в Івано-Франківській області 

зокрема є відсутність системи статистичних спостережень у сфері готельного 

господарства. Так, наприклад, за офіційними даними, в Івано-Франківській області у 

2016 році зареєстровано 227 готелів та аналогічних засобів розміщування, однак 

паралельно з ними існує безліч закладів готельного господарства, які не надають 

інформації в Головне управління статистики Івано-Франківської області, серед даних 

закладів тільки кількість приватних садиб в Яремчанській міській раді складає  

більше 650. Однією з причин, чому власники або орендарі приватних садиб не хочуть 

офіційно реєструватися є недосконала система оподаткування, яка змушує 

підприємства малих форм залишатися у тіні.  

Для покращення розвитку туристичної індустрії в цілому і готельного 

господарства Івано-Франківської області зокрема, необхідно удосконалити механізми 

збору статистичної інформації про заклади розміщення різних видів, Такі заходи в 

майбутньому сприятимуть детальній і адекватній оцінці стану готельного 

господарства на території Івано-Франківської області. 

Нами розраховано показники забезпеченості закладами розміщення на території 

Івано-Франківської області та побудована відповідна картосхема. Щодо кількісних 

показників закладів розміщення в районах Івано-Франківської області варто 

зазначити, що кількість даних закладів в кожному з районів є дуже нерівномірною. В 

деяких районах області кількість закладів розміщення є надзвичайно великою, так в 

інших їх кількість коливається в межах 5-10 одиниць. Це свідчить про 

нерівномірність розподілу закладів готельного господарства, яке потребує змін задля 

розширення та покращення діяльності закладів розміщення в районах  

Івано-Франківської області [3]. 

Так, Рогатинський район характеризується малою кількістю закладів розміщення, 

всього таких закладів в районі – 8, з них 7 готелів та 1 мотель. В Галицькому районі 

картина кількості закладів розміщення є доволі невтішною. Адже з готельне 

господарство даного району складається всього з 4 готелів, місткість яких коливається 

в межах 12 місць. Дані результати свідчать про те, що варто залучати інвестиції та 

розвивати готельне господарство Галицького району [3].В Калуському районі загальна 

кількість закладів розміщення туристів складає – 8, з них 6 готелів та 2 мотелі. 

Кількість закладів готельного господарства на території Долинського району є значно 

вищою ніж в Галицькому, Калуському та Рогатинському районах, проте вона не є 

найвищою серед інших районів Івано-Франківської області. Загальна кількість засобів 

розміщення становить 16 закладів: готелів – 11, садиб – 3, мотелі – 2. Варто зазначити, 

структура та кількість готельного господарства в Долинському районі є на доволі 

високому рівні. Це створює умови для кращого розвитку туризму в даному районі. В 

Рожнятівському районі готельне господарство розвивається дуже повільними темпами. 

Загальна кількість закладів розміщення складає 12, з них: готелі – 4, садиби – 8. 
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Кількість ліжко-місць в даних закладах є критично малою. Структура закладів 

розміщення в Богородчанському районі є доволі непоганою. На території району 

знаходяться 13 закладів готельного господарства, з них: готелів – 10, садиб – 3. 

Кількість закладів готельного господарства в Тисменецькому районі є доволі 

високою, це завдяки тому, що більшість закладів знаходиться в районному центрі – 

Тисмениці та околицях Івано-Франківська. Їх загальна кількість – 56 закладів, з них: 

готелі – 38, мотелі – 11, хостели – 6 та один гуртожиток готельного типу. Тлумацький 

район характеризується найменшою кількістю закладів розміщення (2) серед інших 

районів Івано-Франківської області. Коломийський район характеризується наявністю 

38 закладів розміщення: готелі – 18, садиби -17, хостели – 3. Готельне господарство в 

Городенківському районі характеризується низьким рівнем розвитку, адже на 

території даного району є всього 5 закладів розміщення: готелі – 4 та одна база 

відпочинку "Білий бізон" із кількістю ліжко-місць – 40 [3]. Косівський район є одним 

із районів Івано-Франківської області, в якому є найбільша кількість закладів 

готельного господарства. Всього на території даного району знаходяться 96 таких 

закладів: готелі – 8, мотелі – 2, садиби – 85, та 1 база відпочинку. Снятинський район 

так само як і Городенківський та Галицький райони характеризується малою 

кількістю закладів готельної індустрії. Всього в районі діє 5 закладів розміщення, всі 

вони є готелями. Загальна кількість ліжко-місць в Снятинському районі  

становить – 60. Верховинський район вважається другим за кількістю закладів 

розміщення в Івано-Франківській області. Загалом в даному районі діє 196 закладів 

готельної сфери: готелі – 10, садиби – 186. В Надвірнянському районі існує  

24 заклади готельного господарства : готелі – 13, мотелі – 4, садиби – 7. Яремчанська 

міська рада займає перше місце по кількості закладів розміщення серед всіх районів 

Івано-Франківської області. Загальна кількість закладів готельного господарства 

складає – 809 закладів, серед них: готелі – 154, хостели – 2, бази відпочинку – 2, 

мотелі – 1 та 650 приватних садиб. Заклади розміщення в основному поширені в 

м. Яремче, смт. Ворохта, с. Татарів, с. Поляниця, с. Микуличин та с. Яблуниця які є 

туристично привабливими місцями і приймають з кожним роком все більші 

туристичні потоки. Також, дані населені пункти знаходяться поблизу гірськолижного 

курорту "Буковель", це також значною мірою пояснює таке насичення даних 

населених пунктів закладами готельного господарства [3]. 

Проаналізувавши зібрані дані по закладах готельного господарства Івано-

Франківської області, можна зробити висновок що дані заклади поширені в районах 

області дуже нерівномірно. Це насамперед пов’язано з тим, що більшість закладів 

розміщення розташовуються в туристично привабливих місцях, які є традиційними 

для туристів туристичними дестинаціями – Яремчанська міська рада, Косівський, 

Верховинський райони. Також, в основному, готелі розташовуються в обласному 

центрі – місті Івано-Франківськ. Дані показники свідчать, що зі створенням нових 

цікавих туристичних місць в районах Івано-Франківської області зростатиме й 

кількість закладів розміщення. Завдяки цьому можна буде врівноважити показники 

кількості закладів розміщення в окремих територіальних громадах. 
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Сильною громадою можна вважати територіальну громаду села (селища, міста), 

яка може "самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування 

забезпечити належний рівень освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту, житлово-комунального господарства. Це включає в себе і фінансову 

спроможність, і кваліфікованих та відповідальних працівників органів місцевого 

самоврядування" [1].  

Побудова сильної громади дозволить створити умови для забезпечення гідного 

рівня життя, як то гарні умови для роботи, навчання, лікування, відпочинку, 

всебічного розвитку, а економічна активність населення дозволить гідно фінансувати 

розвиток, освіту, правопорядок, медицину, будівництво доріг та інші потреби 

громади.  

Будь-яка місцева громада буде сильною, якщо матиме значний людський 

потенціал [2], формування якого залежатиме від чисельності населення, професійного 

і кваліфікаційного складу працездатного населення, їх інтелектуального рівня і 

здібності до навчання, розвитку та підвищення кваліфікації персоналу. 

Зазвичай, до складу людського потенціалу відносять [2]: 

– соціо-демографічний,  

– трудовий; 

– підприємницький; 

– інноваційний потенціали. 

Соціо-демографічний потенціал [2] включає чисельність та територіальний 

розподіл населення громади; частку економічно активного населення; рівень 

платоспроможності населення; рівень освіти та соціальний захист населення в межах 

ТГ; міграційні процеси та ін. 

Трудовий потенціал містить у собі три складових [2]: 

– психофізіологічний потенціал (здатність і схильність людини до праці, стан її 

здоров’я, працездатність, витривалість, тип нервової системи);  

–  кваліфікаційний потенціал (обсяг, глибина і різнобічність загальних і 

спеціальних знань, трудових навичок і умінь, що обумовлює здатність людей до праці 

визначеного змісту і складності); 

– соціальний потенціал (рівень цивільної свідомості і соціальної зрілості, 

ступінь засвоєння норм ставлення до праці, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби і 

запити в сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини).  

Підприємницький потенціал, тобто наявність підприємницького таланту, 

свідчить про здатність населення громади до ведення підприємницької діяльності та 

бізнесу, їх вміння йти на ризик, що в умовах ринкової економіки виступає рушійною 
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силою економічного зростання.  

Інноваційний потенціал місцевих громад є стратегічним критерієм 

результативності й ефективності функціонування громади та свідчить про рівень 

генерації, сприйняття та впровадження нових, радикальних і модифікаційних ідей з 

метою забезпечення її сталого та самодостатнього розвитку. 

З огляду на світовий досвід, сталий розвиток громад не можливий без 

пріоритетного розвитку людського потенціалу. Для України це має виняткове 

значення, оскільки в Україні відбуваються процеси, які призводять до його руйнації.  

По-перше, зменшуються темпи відтворення населення [3], внаслідок чого його 

структура набуває більш вираженого депопуляційного характеру: відбувається 

природне скорочення населення; збільшуються показники старіння населення – за 

2016-2017 роки питома вага населення, старшого за 50 років, у загальній кількості 

населення України зросла на 1,14% (без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях) [4]. 

По-друге, суттєве занепокоєння викликають темпи трудових міграційних 

процесів населення. За офіційними оцінками [4-5], на роботу за кордон виїхало 

приблизно 2 млн. населення. 

За оцінками експертів [5], цей показник коливається від 7 до 10 млн., ще значна 

кількість підприємців хотіла би перенести свій бізнес за кордон. 

Серед головних причин зазначених тенденцій – поширення бідності внаслідок 

недостатньої, а подекуди – невиправдано низької оплати праці, особливо у сільській 

місцевості. Рівень економічної активності населення віком 15-70 років зменшився з 

62,4% у 2015 р. до 62,2% у 2016р. Кількість зайнятого населення віком 15-70 років у 

2016 р., порівняно з 2015 р., зменшилась на 166,3 тис. осіб, або на 1,0%, та становила 

16,3 млн. осіб, з нього у працездатному віці – 15,6 млн. Рівень зайнятості населення 

віком 15-70 років зменшився за зазначений період з 56,7% до 56,3%, а серед 

населення працездатного віку з 64,7% до 64,2%. Кількість вільних робочих місць 

(вакантних посад), заявлених роботодавцями, на кінець 2016 р. становила 36,0 тис., 

що на 39,0% більше, ніж на кінець 2015 р. [4]. 

Усе це надає підстави очікувати, що дефіцит кадрів в найближчому майбутньому 

може стати вагомим чинником, який гальмуватиме подальший розвиток вітчизняної 

економіки і, відповідно, місцевих громад. 

Україна – не єдина в світі країна, що зіткнулася з такою проблемою. Досвід 

країн, що швидко і ефективно вирішили це питання, дозволяє виділити першочергові 

кроки в цьому напрямку, які повинна зробити держава, а саме [3]: 

– більше та ефективніше стимулювання народженості населення; 

– забезпечення охорони здоров’я; 

– забезпечення екологічного захисту. 

Але заходи щодо збереження людського потенціалу повинна вживати й сама 

місцева громада, як то: 

– стабілізація ситуації за рахунок залучення населення до державних програм та 

заходів, що надасть можливість громадам утримати працьовите та ініціативне 

населення; 

– створення нових підприємств та умов життя, що дозволить максимально 

зберегти наявне населення на територіях; 

– впровадження регіональних бізнес-проектів та залучення населення до участі 

в них з метою створення економічного підґрунтя для розвитку. 
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Впровадження комплексу заходів щодо збереження людського потенціалу 

дозволить місцевим громадам дійсно самостійно забезпечити свій сталий розвиток та 

достойне життя в майбутньому.  
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На сучасному етапі розвитку місцевих громад важливим завданням є 

забезпечення населення тепловою енергією та створення умов її ефективного 

використання. 

На сьогодні система теплозабезпечення в Україні накопичила значну кількість 

серйозних проблем, починаючи від технічного стану генерації тепла та його 

розподільчих мереж (за даними Держкомстату зношеність магістральних і 

розподільчих мереж досягає 70% їх загальної протяжності [1]), неефективного його 

споживання і закінчуючи проблемами фінансового забезпечення, особливо гострими 

з яких є проблема інвестицій, тарифного регулювання та оплати за спожиту теплову 

енергію.  

При визначенні основних шляхів підвищення енергоефективності необхідно 

виходити з того, що сукупна енергоефективність формується послідовно – починаючи 

з етапу виробітку теплової енергії, потім на етапі її транспортування та в місці 

використовування її кінцевими споживачами. Кожний з цих етапів окремо задають 

рівень енергоефективності й одночасно впливають на підсумковий її результат. Як 

показують дослідження, гострі проблеми є на всіх трьох етапах формування 

енергоефективності й досягнення її сукупного підвищення можливо тільки при умові 

комплексного усунення проблемних чинників на всіх етапах.  
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Більша частина нині діючих в країні ТЕС спроектовані та побудовані в 60-70-ті 

роки ХХ століття. Обладнання на більшості ТЕЦ застаріле, не відповідає сучасним 

екологічним вимогам та нормативам, потребує реконструкції і модернізації. 

Закономірним результатом цього стали соціальні катастрофи, пов’язані із 

заморожуванням цілих міст. 

Другий значущий проблемний чинник – це рівень природного фізичного зносу 

теплових мереж. В аварійному стані перебуває більше їх третини та близько 30% 

теплопунктів [2], через що підземні комунікації та будинки в багатьох випадках 

обігрівають навколишнє середовище. 

В 1990-х роках схожа ситуація спостерігалася в Литві, система централізованого 

опалення якої на той час перебувала в не найкращому стані. Втрати тепла в мережах 

становили більше 32%, а ефективність генерації складала менше 85%. 

Для вирішення проблем країною була обрана стратегія щодо проведення 

масштабної модернізації системи ЦО шляхом залучення інвестицій. Починаючи з 

1996 і по 2014 роки в модернізацію теплових мереж та існуючі потужності генерації 

було інвестовано ~800 млн. євро. Це дозволило на сьогодні вдвічі зменшити рівень 

втрат при транспортуванні теплової енергії до 16,4% та підвищити ефективність 

генерації тепла до 94,3% [3].  

Слід зауважити, що процес модернізації теплової мережі включав не тільки 

покращення якості ізоляції труб або їх заміну, але й оптимізацією планування мережі. 

Тобто повністю закривалися деякі старі ділянки та прокладалися ділянки по нових 

маршрутах. Окрім економічного ефекту, модернізація теплових мереж мала значний 

позитивний вплив на підвищення якості надання послуг з опалення. До того ж 

модернізації мереж дозволила країні перейти до наступного кроку – створення нових 

потужностей генерації на біомасі та інтеграція в систему ЦО утилізації побутових 

відходів, що дозволило скоротити частку споживання природного газу. 

Нажаль, поки що, в Україні така модель оновлення та модернізації навряд чи 

може бути успішно застосована, що обумовлюється рядом проблем, серед яких 

зокрема і несприятливий інвестиційний клімат. 

Тому, як один з варіантів виходу з даної ситуації можна розглядати варіант 

відмови від централізованого опалення та перехід на міні-котельні по кварталах міст. 

По-перше, завдяки тому, що такі міні – ТЕЦ будуть розміщені в безпосередній 

близькості від споживача теплової та електричної енергії, це дозволить звести втрати 

у тепломережах до мінімуму. По-друге, на батареях можна встановити вентилі з 

термостатами які будуть регулювати температуру в приміщенні і тим самим 

забезпечать економію тепла. Перевагами децентралізованих теплоджерел є й те, що 

вони мають нижчі капіталовкладення і можливість повної автоматизації режимів, 

значне зменшення витрат на ремонт і обслуговування устаткування. 

Прикладом для України, у вирішенні цього питання, можуть стати більшість 

розвинених країн світу, зокрема такі як США, Франція, Великобританія, Фінляндія, 

Канада, Японія та інші, в яких спостерігається тенденція скорочення використання 

послуг централізованого теплопостачання.  

В Європейському Союзі домінує децентралізоване опалення – станом на 

сьогодні у ЄС централізоване опалення забезпечує лише 16% споживання теплової 

енергії домогосподарств [3]. В цілому ж загальною тенденцією для країн ЄС є взагалі 

зменшення попиту на теплову енергію внаслідок проведення термомодернізації 

будинків, а також зростання частки альтернативних джерел для виробництва теплової 

енергії. 
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Третій та головний проблемний чинник останнього етапу формування 

енергоефективності – це рівень теплоізоляційності об’єктів житлового фонду. 

Стан житлового фонду України наразі включає значний відсоток застарілих 

житлових об’єктів. За останні роки, внаслідок вкрай недостатнього фінансування 

капітального ремонту житлового фонду (8-10% від потреби) погіршився технічний 

стан житла: кожен третій будинок потребує капітального чи поточного ремонту [2]. 

Найбільш вдалим для нашої країни досвідом в вирішенні проблем 

енергоефективності на етапі споживання можна вважати досвід Польщі і 

прибалтійських країн. Тут домінують зведені за індустріального способу 

великопанельні будинки, для яких характерна низька якість будівництва, високе 

споживання енергії, а також несвоєчасне проведення поточного ремонту. Подібна 

проблема характерна і для України. 

Так, наприклад у Польщі до 90-х років існували житлові кооперативи – 

структури, аналогічні українським ЖЕКам, а уряд контролював комунальні тарифи. В 

90-ті роки Польща провела реформу та прийняла низку законів. Були прийняті досить 

жорсткі закони про місцеве самоврядування та ліквідації ЖЕКів. Мешканці 

багатоквартирних будинків отримали право безпосередньо укладати договори з 

постачальниками послуг.  

За схожою схемою відбувся розвиток країн Прибалтики, зокрема Естонії. В 1996 

році там стали з’являтися перші квартирні товариства (знову ж, аналог українських 

ОСББ). Організовувалися вони за підтримки держави. Товариства мали статус 

колективного власника. Насамперед, вони встановлювали лічильники води, тепла, 

газу і починали самі виставляти рахунки мешканцям, виходячи з реального 

споживання, залишаючись натомість некомерційними організаціями [4]. 

В результаті проведених реформ у Польщі та Естонії змінилися взаємини між 

споживачем і постачальником послуг. Останні почали надавати ресурси і послуги за 

цінами, які диктував ринок. Споживачі ж не могли не платити за спожиті послуги та 

ресурси, тому що були впроваджені чіткі механізми боротьби з боржниками. 

Україна в організаційно-правовому забезпеченні умов для економії населенням 

споживання енергетичних ресурсів обрала подібний шлях. Зокрема це стосується 

організації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Так як 

закордонна практика показує, що створення таких організаційних структур дійсно 

стимулює власників квартир та дає їм можливість впроваджувати енергоефективні 

заходи. 

В Україні, згідно даних Державної служби статистики [1], станом  

на 01.05.2016 р. загальна кількість ОСББ у порівнянні з 01.05.2015 р. збільшилась  

на 2804 об’єднання, приріст склав 17,6%. Станом на 1 липня 2017 р. в країні діють  

27111 ОСББ, тобто на сьогодні близько 20% багатоквартирних будинків знаходяться 

в управлінні об’єднань співвласників. Тож динаміка створення в нашій країні ОСББ 

позитивна та свідчить про посилення самоорганізації громад і підвищення їх 

відповідальності. 

Позитивним моментом є й те що вже третій рік держава реалізує програму з 

підвищення енергоефективності помешкань, яку називають "теплі" кредити. Це теж 

запозичений досвід західноєвропейських країн. Держава пропонує зробити це по-

різному: зовнішнє утеплення, заміна вікон, встановлення сучасного обладнання тощо. 

Програма, спрямована на підвищення енергоефективності житлового фонду, одразу ж 

стала популярною. Але все ж таки, відповідно до статистики, значний відсоток 

"теплих" кредитів був оформлений власниками приватних будинків, а не ОСББ. 
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Загалом, за 2015 та 2016 роки цією програмою скористалися 960 ОСББ [5], залучивши 

на енергоефективні заходи понад 144 млн. гривень. Однак, це лише 3,5% від загальної 

їх кількості станом на середину 2017 р. 

На сьогоднішній день, суттєвої зміни ситуації у теплоенергетичній галузі, не 

зважаючи на низку прийнятих рішень, розробку і удосконалення законодавства, не 

відбулося. Навпаки, система занепадає, фінансовий стан підприємств 

теплоенергетики погіршується. В ситуації, що склалася необхідне проведення 

кардинальних реформ у системі теплозабезпечення, що стосується як організації 

виробництва теплової енергії, так і сфери споживання. Для цього необхідно ретельно 

вивчити кращі приклади та практики країн світу й з урахуванням місцевих умов 

регіонів України знайти свій шлях вирішення проблем енергоефективності. 
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На сьогодні, загальною світовою тенденцією є процес глобалізації економіки, 

який призводить до посилення ролі громад в економічному розвитку локальних 

територій та країни в цілому. Українське суспільство, в тому числі, вже усвідомлює, 

що розвиток країни залежить від можливості та зацікавленості громад займатися 

місцевим розвитком. Територіальні громади мають перетворитись із об’єкта на 

суб’єкт управління і самостійно забезпечувати свою спроможність, нести 

відповідальність за планування свого розвитку, економічне майбутнє та добробут. 

Але, в умовах зростання значення децентралізованого управління та розподілу 

повноважень між центральною та місцевою владами, багато завдань, що стоять перед 

органами управління на шляху запровадження сталого розвитку, не можуть бути 

ефективно виконані органами центральної влади, в свою чергу місцева влада може не 

мати для цього відповідних повноважень та фінансових ресурсів. Серед таких завдань 

зокрема, наряду з проблемами у сферах охорони здоров’я, освіти, екології тощо, 

невід’ємною є проблема розвитку ринку праці.  

Рух товарів та послуг у здоровій економіці, орієнтованій на критерії 
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ефективності і здатній до самостійного регулювання, відбувається на основі ринкових 

відносин. Ринок праці, поряд із ринком товарів та капіталів, являє собою один із 

трьох основних типів ринку в сучасній економіці.  

Світова економічна криза, наслідки якої за оцінками деяких експертів, повністю 

не подолані і до сьогоднішнього дня, призвела до спаду виробництва, негативно 

вплинула на зайнятість населення, спричинила стрімкий зріст кількості безробітних, 

посилила диспропорції на ринку праці багатьох країн. Не дивлячись на позитивні 

економічні досягнення, у більшості країн Східної Європи, на сьогоднішній день 

спостерігається низька продуктивність праці та високий рівень безробіття. Структурні 

перетворення в економіці України, розвиток інтеграційних процесів змінили 

відносини зайнятості населення, інтенсифікували процес руху робочої сили, 

висвітлили нові актуальні проблеми на ринку праці. Дослідження проблем розвитку 

ринку праці протягом останніх років свідчить, що в різних країнах світу і в Україні 

також гостро постає потреба в побудові нової стратегії розвитку ринку праці. 

Процеси глобалізації, євроінтеграції, незавершеність процесу переходу до 

ринкової економіки вимагають від науковців глибокого теоретичного аналізу та 

осмислення загальних закономірностей становлення та ефективного функціонування 

ринку праці. За цих умов, з урахуванням національної специфіки, виникає 

необхідність перегляду проблеми формування і розвитку ринку праці та особливостей 

його державного регулювання з врахуванням досвіду країн з розвинутою ринковою 

економікою. Означена проблематика обумовлює необхідність з’ясування тих 

суперечностей, умов та чинників, які визначають роль держави у розробці 

відповідних механізмів регулювання ринку праці, її допомоги у працевлаштуванні 

незайнятих і соціального захисту безробітних. 

Метою дослідження є визначення основних проблем українського ринку праці.  

Ситуація на ринку праці України на сьогодні є напруженою та характеризується 

тенденцією до погіршення. Однією з найважливіших проблем вітчизняного ринку 

праці є безробіття. 

Ринок праці, зайнятість населення, безробіття є складними економічними і 

соціальними категоріями, що знаходяться під впливом багатьох факторів. 

Зокрема, сфера зайнятості сьогодні перебуває під впливом економічного спаду в 

країні, глобальних і геополітичних викликів. Сучасні виклики ринку праці 

посилюються такими факторами, як: зростання інфляції, обмеження ринків збуту, 

руйнація виробничої кооперації, зупинка підприємств та очікування масового 

вивільнення працівників. Критичною є ситуація на Сході, де відбувається збройний 

конфлікт. 

Постійно зменшується чисельність зайнятих та середньооблікова кількість 

штатних працівників, збільшуються обсяги вимушеної неповної зайнятості. Так, за 

останніми даними Державної служби статистики, кількість зайнятого населення  

(у віці 15-70 років) станом на 2012 рік складала в середньому 19 261,4 тис. осіб, в 

2014 році – 18 073,3 тис. осіб, в 2016 році їх кількість склала 16 276,94 тис. осіб, що 

свідчить про тенденцію постійного зменшення даного показника.  

Щороку збільшується кількість безробітного населення, хоча тут мають місце й 

позитивні зміни – так кількість безробітних (за методологією МОП) у 2016 році 

склала в середньому 1 678,2 тис. осіб проти 1 847,62 тис. осіб в 2014 році. 

Позитивним моментом є зменшення навантаження зареєстрованих безробітних 

на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) протягом останніх років. Так, у  

2015 році їх кількість складала 10 осіб, у 2016 – 6 осіб, а в 2017 році – 4 особу за 
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аналогічний період [1]. 

Для українського ринку праці характерними є проблеми недостатнього обсягу 

створення нових робочих місць та низької професійної мобільності трудових 

ресурсів. Спостерігається тенденція недостатньої економічної активності населення 

та кількісно-якісний дисбаланс між попитом і пропонуванням робочої сили. Зокрема, 

серед основних причин недостатньої економічної активності населення 

найвагомішими є: значне відставання ціни робочої сили від її вартості, незадовільні 

умови праці, недосконалість механізмів державної підтримки підприємницької 

ініціативи громадян і створення сприятливого підприємницького середовища. 

Також, замкнене коло проблем, створює ситуація коли скорочується попит на 

робочу силу внаслідок того, що роботодавців часто не влаштовує значна кількість 

безробітних громадян в якості потенційних працівників унаслідок особливих вимог 

виробництва до рівня їх кваліфікації та досвіду роботи. З іншого боку, фахівці, що за 

своїм кваліфікаційним рівнем можуть задовольнити роботодавців, в свою чергу 

невдоволені тими умовами праці та оплати, які їм пропонуються, що спричиняє 

високий рівень трудової міграції та відтік робочої сили в особі фахівців, вчених і 

висококваліфікованих робітників за кордон.  

Однією з головних рис сучасного ринку праці є зростання внутрішньої міграції 

та вихід на ринок праці громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, а також 

учасників антитерористичної операції, які потребують соціального захисту від 

безробіття. Значними залишаються ризики зростання безробіття серед молоді, 

проблеми працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів. Актуальними для ринку праці України є проблеми 

конкурентоспроможності національного ринку праці, відтворення людського 

потенціалу, проблема мобільності робочої сили та гендерної диференціації доходів 

населення. 

Таким чином, в Україні існує ряд проблем ефективного розвитку та 

функціонування ринку праці. Його сучасний стан формується під впливом 

економічної ситуації, яка характеризується триваючим спадом виробництва, 

фінансовою розбалансованістю економіки, недостатнім реформуванням 

господарського механізму, нестабільної політичної ситуації в країні. 

Варто розуміти, що ефективне використання трудових ресурсів на ринку праці 

можливе лише за умови, що діючі підприємства будуть мати потребу у 

висококваліфікованих кадрах і будуть зацікавлені в їх найбільш продуктивному 

використанні. Державна політика, в свою чергу, має стимулювати модернізацію та 

технічне переозброєння виробництва, перехід на інноваційний шлях розвитку усіх 

сфер економічної діяльності, більш активне впровадження в реальне виробництво 

новітніх технологій та засобів виробництва, розвиток конкурентного середовища, 

запровадження на підприємствах інноваційного та сучасного менеджменту. 

Ефективне використання людського капіталу неможливе без суттєвого 

удосконалення системи оплати праці з метою підвищення віддачі від людських 

активів їх власникам. Важливим завданням є не лише підвищення рівня оплати праці, 

але і забезпечення її тісного взаємозв’язку з рівнем кваліфікації, компетенції, 

відповідальності працівника, тобто з рівнем сформованих продуктивних здібностей, 

повнотою та ефективністю їх використання у трудовому процесі. 

Процес глобалізації світової економіки змінив роль основних учасників ринку, 

перерозподілив відповідальності держави, регіонів та громад за економічний 

розвиток на місцях. Але, слід враховувати що, без вирішення загальних проблем на 
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державному рівні, говорити про успішний розвиток місцевих громад та їх досягнення 

поки-що вкрай складно. 
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Важливою проблемою банківського кредитування є його вплив на розвиток 

місцевих громад, для яких економічне забезпечення є складовою подальшого 

розвитку. 

Громада – це сплетення соціальних відносин між людьми, які мають безліч 

загальних інтересів, потреб. Громада являє собою простір, в якому реалізуються 

майже всі життєві вияви окремих особистостей або їхніх дрібних об’єднань, вона не є 

замкнутою ланкою в житті товариства, а є його органічною частиною, на якій 

будується суспільство в цілому. 

Той чи іншій громаді для розвитку потрібні гроші або ресурси. Більшість 

українських громад дуже добре знають, що таке дефіцит ресурсів, передусім 

фінансових та матеріальних.  

В сучасних умовах джерелом позикових фінансових ресурсів є кредит, який 

повинен бути достатньо популярним серед місцевих громад. Але кредит – це завжди 

ризик. В Україні за користування кредитними ресурсами банки виставляють великий 

процент, i саме через це існує вірогідність або його несплати, або витрати більшої 

грошей через несвоєчасне повернення. 

Функціонування кредитного ринку України [1] на сучасному етапі відбувається 

під впливом затяжної фінансово-економічної кризи, яка посилюється складною 

військово-політичною ситуацією у державі. Кредитний ринок України 

характеризується: 

– відсутністю об’єктивної оперативної інформації про його діяльність;  

– недосконалістю законодавчої системи; 

– неможливістю прогнозування інфляційних процесів; 

– недостатністю досвіду роботи в умовах ринку; 

– браком кваліфікації працівників, 

– зростанням числа виданих кредитів на фоні темпів зростання простроченої 

заборгованості;  

– існування тіньового сектору банківського бізнесу. 

Головними проблемами розвитку кредитного ринку України [2] на сьогодні є: 

– висока вартість кредитів, яка обумовлюється в першу чергу високим темпом 

інфляції та політикою грошової рестрикції, що проводить Національний банк 

України;  

– відсутність довгострокової ресурсної бази в банках, що ускладнює розвиток 

інвестиційного та інноваційного кредитування, а також таких важливих сегментів 
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кредитного ринку як іпотечне кредитування й автокредитування. 

Якщо розглядати кредитний ринок України з точки зору впливу на сталий 

розвиток громад, слід зауважити, що основною проблемою у залученні кредитних 

ресурсів є їх висока вартість. В Україні середньозважені ставки за кредитами в  

2016 році становили від 16 до 23% при наданні кредитів на термін до 30 днів, та від  

20 до 26% при наданні кредитів на термін від півроку до року. Як видно, навіть 

мінімальна ставка кредиту передбачає збільшення суми повернення майже на третину.  

Таке фінансове навантаження під силу не кожній місцевій громаді, особливо на 

початку шляху розвитку. За таких обставин вкрай важливим є розроблення 

загальнонаціональної концепції розвитку кредитного ринку України [3], яка б 

спонукала його суб’єкти підвищенню активності у сфері інвестиційного та 

інноваційного кредитування міських громад, хоча б на певний час, на пільгових 

умовах. Це б надало можливості більш швидкої реалізації ініціативи міських громад, і 

як результат – становленню початку їх сталого розвитку. 
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Тематичний напрям 8 
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Increase of investment attractiveness of a region is directly connected with its further 

sustainable development. Improvement of investment attractiveness will assist economic 

growth of a region, its production capacity, increase of welfare of its population. Besides, 

inflow of investments into a region depends on the state of its labour resources, and, in its 

turn, influences employment of its population and use of other resources of the region. 

The research question deals with chain use of comparative advantages of region’s 

specialization. If the resource with comparative advantage is used in one region, then it 

releases the resource in another region, and leads either to worsening of usage of this 

resource or to its examination and consideration in the context of its comparative advantage 

and involvement while examining the next region. In a certain sense, research of regional 

advantages in the production of any given commodity, which results into specialization of a 

region and to subsequent co-operation of regions, is an old topic in political economy, 

appears in researches of Adam Smith and David Ricardo. However, the imperfections in 

static nature of economic theory models and considerable abstraction from timeline, which 

are summarized in Igor Ansoff’s works, remained unrevised. Development of such direction 

in the design of the socio-economic phenomena as system dynamics (starting from works of 

Jay Forrester) took a considerable step in economic cybernetics, but did not urge on taking 

the next step in economic theory. Therefore, the research objective was to examine the 

traditional task of regions’ specialization and detection of regional advantages, using 

dynamic models of parameters’ change, which influence investment attractiveness of a 

region and capital flow from one region to another region. 

Synthetic models, which include models of production capacity, game theory models, 

dynamic programming, system dynamics models, situational diagnostics models are used in 

the research. 

Classic models of specialization substantiation, based on absolute and relative 

advantages of a region, use an assumption that advantage, whether absolute or relative, is 

static. At the same time, such concepts as marginal utility, production scale effect, marginal 

return of resources, experience curve etc. were examined separately from each other. Use of 

any of these concepts should result in that the change of production pattern in one region 

leads not only to the change of pattern in another region, but also to the change of the 

resource’s usage cost in other industries, which is defined by such release of the resource. 

That is every change of resources’ usage structure (pattern), first of all, relies on the variable 

value of advantage, and secondly, should take into account dynamism and chain dependence 

of advantages in different regions. At the same time investment attractiveness of a region is 

not a monotonic depending function on the set of examined factors: it can both decrease and 

increase in connection with the increase of factor’s influence, depending on its combination 



 

–112– 

with changes of other factors. The research gives special attention to distinction of situations 

of investment attractiveness decline in connection with saturation of economic niche with 

investments and situations of investment attractiveness improvement in connection with 

forming of focal regional locations of investment objects. These examples of investment 

attractiveness decline and improvement can be shown with their relation to the changes in 

production capacity of the regions. Special attention should be given to the use of regional 

resources and changes in demand for them according to the change in investment 

attractiveness of the region. 

The following conclusions were made as the result of the research. Investment 

attractiveness of different regions is not just a dynamic value, which depends on different 

factors, and is not just reversibly dependant on satisfaction of demand in investments in 

other regions. Investment attractiveness is a simulation object as the bifurcation 

phenomenon: the inflow of investments is able both to reduce investment attractiveness and 

accordingly reduce intensity of subsequent inflows of investments, and improve investment 

attractiveness, stimulating intensification of investment of capital into regional locations of 

investment objects. The important circumstance is a close location of a few regions, which 

distinctly differ as investment objects’ locations, but are in the same mode of foreign direct 

investment inflow adjustment. The change of investment attractiveness in investment 

objects locations makes the change of sustainable development indicators in these regions. 

The basis for bifurcation essence of investment attractiveness change is determined by 

combination of dynamic sequence of changes and comparative relative attractiveness of 

investment objects locations. Each of these two lines is able to define very distinct trend of 

investment attractiveness change and can be forecast with statistical methods. However, 

combination of dynamic aspects and comparative aspects can influence the trend direction. 

Thus, as investment attractiveness of the region can both decrease (in the result of 

investments inflow into the region) and increase, the attendant forecast of investment 

attractiveness change in the future in the result of investment attractiveness realization at 

present becomes an important task of investment attractiveness evaluation. This will allow 

to forecast realization of coherent investment projects and changes of objects’ costs, which 

are formed as a result of the first wave of investments inflow. Combination of capital 

saturation effect and multiplicative effect from investments actualize the tasks of 

development of existent models of production combination and prognostication of drift of 

business focal place. Production combination and change of business focal place will, in 

their turn, influence production capacity, population welfare, employment and other 

indicators, which define the state of sustainable development of the regions. 
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Питання розвитку країни та її економіки завжди були актуальними. Протягом 

останнього століття через стрімке збільшення потреб людей в природних ресурсах, 

гостро постає питання збереження природних ресурсів. Вирішення цих питань є 

метою концепції сталого розвитку. 

Сталий розвиток – це концепція соціально-економічного розвитку, що була 
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заснована на принципах гуманізації економіки та суспільства, більш ефективного 

використання природних ресурсів, дотримання прав та соціального захисту населення, 

в наслідок рівномірного розподілу доходів та капіталів [1]. Концепція є логічним 

наслідком соціально-економічного розвитку, що розпочався в 1970-х роках. В цей час 

почали розглядатися питання про забруднення природного середовища та обмеженість 

природних ресурсів. На цю тему було написано багато наукових робіта згодом 

створена низка міжнародних неурядових організацій, що вивчали глобальні процеси, 

що відбуваються на Землі. Прикладом такої організації є Римський клуб створений в 

1968р. Серед його членів широко обговорювалися такі проблеми, як переробка 

відходів, використання енергії, організація суспільства, досягнення добробуту. 

Для переходу на шлях сталого розвитку кожна держава повинна розробляти 

власну програму дій, з урахуванням власних, існуючих в даний період, тенденцій в 

соціальній, економічній та екологічній сфері. Для України розробка стратегії сталого 

розвитку повинна бути заснована на ретельному, всебічному вивченні існуючого стану 

нашого суспільства, а також на аналізі потенційних можливостей його поліпшення. 

Тому, після затвердження в 2015 році на саміті ООН глобальних цілей сталого 

розвитку (17 цілей і 169 конкретних завдань), за ініціативи Уряду України та за 

сприяння системи ООН в Україні протягом року тривав відкритий, інклюзивний 

процес адаптації цілей сталого розвитку (ЦСР). За наказом президента України (від  

15 січня 2015 року) було прийнято стратегію сталого розвитку "Україна – 2020" [2]. 

Метою стратегії є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід 

України на провідні позиції у світі. Рух уперед буде здійснюватися за такими 

векторами: вектор розвитку (забезпечення сталого розвитку держави, проведення 

структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя), вектор безпеки 

(забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвестицій і 

приватної власності), вектор відповідальності (забезпечення гарантій, що кожен 

громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, мовник або інших ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи 

охорони здоров’я та інших послуг в державному та приватному секторах), вектор 

гордості (забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, гордості за 

власну державу, її історію, культуру, науку, спорт). Стратегія передбачає в рамках 

названих чотирьох векторів руху реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави. 

Згідно з вищезгаданим законом щороку до 15 лютого потрібно затверджувати план дії 

щодо реалізації положень Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020", а інформацію 

про стан реалізації положень потрібно подавати щоквартально до 15 лютого щороку. 

Загалом, для успішної реалізації ідей сталого розвитку в Україні необхідно 

наступне: 

– інформування всіх верств населення про проблеми сталого розвитку. 

Незважаючи на те, що ця концепція зараз знаходиться в центрі уваги світової спільноти, 

в Україні багато про неї або не знають, або не звертають на неї належної уваги; 

– зміна пріоритетів при розробці економічної, промислової, енергетичної, 

сільськогосподарської політики. Необхідно реформувати податкову систему, зокрема 

перейти на рентну систему оподаткування, підтримувати розвиток малого бізнесу, 

залучати внутрішні та зовнішні інвестиції; 

– формування ефективної зовнішньої політики (особливо щодо імпорту та 

експорту). В даний час український ринок заповнили імпортні товари, хоча багато хто 

з них можуть бути замінені товарами набагато кращої якості українського виробника; 
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– вдосконалення нормативної бази. Необхідно створити відповідні нормативно-

правові умови для сталого розвитку; 

– використання нових інформаційних технологій для обміну інформацією з 

питань сталого розвитку, для створення баз даних і моделювання локальних 

соціально-економічних і екологічних систем; 

– розвиток місцевого самоврядування. Сталий розвиток передбачає тісну 

взаємодію всіх секторів суспільного життя, що є складним при централізованому, 

галузевому управлінні. 

Проект Стратегії сталого розвитку України до 2030 року та Національний план 

дій до 2020 року по впровадженню Стратегії є результатом аналітичної роботи, яка 

здійснена українськими експертами за підтримки Програми розвитку ООН в Україні 

та Глобального екологічного фонду в рамках проекту "Інтеграція положень 

Конвенцій Ріо в національну політику України" [3]. Прийняття на глобальному рівні 

Цілей сталого розвитку (ЦСР) у 2015 році та здійснена їх адаптація до контексту 

України, яка відбулась у 2016 році за координації Мінекономрозвитку, обумовили 

потребу забезпечити урахування ЦСР у процесах стратегічного планування, 

макроекономічного прогнозування та програмування розвитку, а також у процесі 

реформування вітчизняної статистики, яка дозволить розбудувати нову систему 

моніторингу суспільного прогресу. За умови затвердження їх на державному рівні, 

вони в подальшому можуть стати дійовим інструментом для впровадження засад 

збалансованого розвитку у регіонах і поселеннях України шляхом врахування 

основних положень в стратегіях їх розвитку. Особливо це важливо для опрацювання 

напрямів розвитку новостворюваних об’єднаних територіальних громад. 
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Циклічність розвитку теорії та практики управління витратами, в першу чергу, 

буде обумовлена науково-технічним прогресом і, глобально, змінами технологічних 

укладів. На основі вищевказаних положень в даний час розроблені різноманітні, 

практично апробовані провідними вченими і фахівцями структури, методи і моделі 

управління затратами.  
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Класифікація витрат не є статичною, постійною, вона носить переважно 

цільовий характер, вона є наслідком практичної потреби управління витратами. 

Класифікація витрат впливає на вибір і подальше застосування методів 

управління витратами як інструментів управлінського впливу. 

Операційні витрати як об’єкт управління не повною мірою залежать від 

прийнятих управлінських рішень на підприємстві. По-перше, це викликано тим, що 

частина витрат є неконтрольованими (наприклад, витрати на незапланований ремонт 

устаткування). Неконтрольовані витрати об’єктивно виникають поза прийнятими 

управлінськими рішеннями [3]. По-друге, неповна контрольованість виявляється в 

тому, що величина вхідних витрат підприємства (вартість ресурсів, що 

закуповуються) визначається не тільки прийнятими управлінськими рішеннями, але і 

кон’юнктурою ринку – загальний чинник, і витратами постачальників ресурсів, що 

визначають їхню мінімальну ціну – частковий чинник. Саме випадковість виникнення 

витрат і їхня залежність від зовнішнього середовища підприємства визначають 

неповну контрольованість витрат і зумовлюють у ряді випадків варіативний характер 

управління ними. Управління операційними витратами здійснюється з використанням 

тих самих принципів і канонів, що й управління будь-яким іншим об’єктом, але має 

при цьому свої особливості, зумовлені особливостями об’єкта управління – 

витратами, які представлено на рис. 1. Ці особливості необхідно враховувати для 

того, щоб управління операційними витратами було ефективним. 

 
Рис. 1. Особливості операційних витрат як об’єкта управління 

Управління операційними витратами реалізується за допомогою здійснення 

функцій управління: прогнозування, планування, нормування, обліку, аналізу, 

калькулювання собівартості, контролю, регулювання, організації, стимулювання 

зменшення витрат [2]. 

В управлінні операційними витратами використовуються різноманітні методи 

управління: директ-костинг, абзорпшн-костинг, стандарт-кост, CVP-аналіз, метод 

АВС, таргет-костинг, кайзер-костинг, бенчмаркінг витрат, кост-кілінг, LCC-аналіз, 

метод VCC. 

Однак, універсальних методів управління операційними витратами не існує. 

Застосування кожного з них є найбільш доцільним для конкретних умов і цілей в 

управлінні операційними витратами. З одного боку, кожний із названих методів не є 

винятковим, тобто не перешкоджає використанню інших методів. Хоча очевидно, що 

сукупне їх застосування не завжди можливе, оскільки деякі методи суперечать один 

одному щодо поставлених цілей, вихідних припущень і значення системи управління 

операційними витратами в управлінні підприємством у цілому. Отже, від 

правильності прийнятого рішення залежить можливість досягнення ефективності в 

управлінні операційними витратами. 

Особливості операційних витрат як об’єкта управління 

Незалежність від формального 

управлінського впливу 

Закінченість  

Неповна контрольованість 

Превентивність  

Безповоротність  

Циклічність   

Сталість   
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Внешнеэкономический сектор является концентрированным отражением всех 

макроэкономических балансов, существующих в экономике. 

Курс Республики Молдовы (РМ) на все большую вовлеченность национальной 

экономики в систему мирохозяйственных связей повышает тем самым ее зависимость 

от общемировой динамики и конъюнктуры, несет в себе все большие риски сбоя 

финансово-экономической системы. Отличительные характеристики дисбалансов для 

малых стран с открытой экономикой: 

– сильнее цикличность; 

– больший разброс в длине делового цикла; 

– высокие риски изменения бюджетных доходов; 

– значительный дефицит счета текущих операций; 

– необходимость якорной валюты для поддержания обменного курса; 

– повышение роли инфляции издержек [5]. 

Воздействие внешних условий на характеристики развития экономики 

осуществляется по нескольким направлениям. Во-первых, это непосредственное 

воздействие на динамику экспорта и импорта; во-вторых, опосредованное, через 

влияние на уровень доходов населения, бизнеса и государства на соответствующие 

элементы конечного спроса; в-третьих, воздействие на ценовую динамику и через нее 

на все остальные переменные, так или иначе зависящие от цен [6].  

В 2017 г. товарооборот РМ вырос на 19,6% и составил 7,256 млрд. долл. При 

этом экспорт увеличился на 0,41 млрд. долл., а импорт – на 0,84 млрд. долл. США.  

В 2016 г. negative trade balance of $1,98 млрд. В 2017 г. negative trade balance достиг 

2,406 млрд. долл. США и его объемы сравнялись с объемами годового экспорта 

товаров. 

Рост импорта опережает рост экспорта во многих странах. Однако дефицит 

торгового баланса в Молдове значительный по сравнению с другими странами с 

переходной экономикой. При этом условия торговли в РМ или соотношение 

импортных и экспортных цен являются самыми худшими по сравнению с 

показателями стран – основных торговых партнеров РМ.  

Напряжение во внешнем секторе связано с низким уровнем экспортных 

возможностей экономики РМ. Основную долю роста экспорта составляет 

сельскохозяйственное сырье (зерно и семена подсолнечника) и продукция на 

давальческом сырье. По данным за 2016 г. реэкспорт иностранных товаров  
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составляет 1/8 от общего объема экспорта. В составе импорта РМ значительная доля 

продовольствия и потребительских товаров.  

Незначительный рост экспорта отечественных товаров по сравнению с ростом 

импорта говорит о низкой эффективности торговли РМ. При этом снижение объемов 

внешней торговли характеризуется ростом показателя конкурентоспособности, 

рассчитанного как уровень покрытия импортных поступлений экспортными 

поставками, 

В целом показатель конкурентоспособности увеличился с 44,2% в 2013 г.  

до 50,8% в 2017 г. 

Показатель конкурентоспособности, рассчитанный для зоны стран членов СНГ, 

существенно снизился с 55,2% в 2013 г. до 40,3% в 2017 г. 

Показатель конкурентоспособности, рассчитанный для стран ЕС, вырос с 46,0% 

в 2013 г. до 67,5% в 2017 г.  

Возможность принятия корректирующих мер для достижения безопасной 

позиции по внешним платежам (дефицит товаров, услуг, доходов) финансируется за 

счет частных и официальных трансфертов, притока финансовых средств и 

использования резервных и других финансовых активов или за счет импорта 

иностранных сбережений (заимствований). 

Около 60% текущих трансфертов составляют Personal remittances, received 

(current US$). Денежные переводы имеют особое значение для национальной 

экономики, частично способствуя покрытию дефицита торгового баланса. За счет 

денежных переводов покрываются в значительной доле текущие расходы на импорт. 

Коэффициент проникновения импорта (импорт товаров и услуг/внутренний спрос) 

достигает 67,4%, (данные 2017 г.), т.е. импорт покрывает большую и растущую долю 

совокупного внутреннего спроса. 

Низкий уровень экономического роста, высокий уровень импорта 

энергоресурсов и рост расходов на обслуживание внешнего долга являются ключевой 

угрозой устойчивости финансово-экономической системы РМ.  

После кризиса 2008 года общий внешний долг страны растет темпами, 

превышающими рост ВВП. В конце 2017 г. валовой внешний долг РМ составил  

6,75 млрд. долл. США и превысил ВВП страны. Государственный бюджет РМ  

на 2017 г. на 1/3 обеспечен за счет внешних финансовых источников. В сегодняшних 

реалиях высокой степени взаимозависимости большинства экономик мира, 

критический уровень внешней задолженности представляет собой реальную угрозу 

финансовой безопасности. 

Основные факторы риска нестабильности внешнеэкономического сектора РМ:  

– сокращение валютных поступлений (доходов от экспорта, денежных 

переводов и иностранной помощи) приводит к снижению потребления и инвестиций, 

которые, в свою очередь, приведут к сокращению общих государственных доходов; 

– нестабильные условия внешней торговли не стимулируют рост экспорта; 

– сдерживающим фактором экспорта является несоответствие ассортимента 

местных продуктов стандартам европейского качества; 

– ограниченные внутренние финансовые источники заменяются в значительной 

степени внешними ресурсами, отмечается рост внешнего долга и связанное с этим 

увеличение расходов бюджета на его погашение.  

Таким образом, существующие угрозы внешнеэкономической подсистемы 

национальной экономики Республики Молдова характеризуются высокой степенью 

вероятности возникновения новой кризисной ситуации.  
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В умовах глобалізації світової економіки рівень залежності окремої країни від 

світових фінансових криз стрімко підвищується. В сучасних умовах своєчасне 

визначення і передбачення майбутніх світових фінансових криз є вельми актуальною 

задачею з метою можливості завчасній адаптації національного господарства та 

місцевих громад до негативних наслідків відповідних криз.  

Метою роботи є розгляд і аналіз сигналів, що свідчать про передумови 

майбутніх світових фінансових криз в найближчій перспективі.  

Попередня світова фінансова криза 2008 року була тісно пов’язана зі США. Ця 

країна вже не одне десятиріччя є своєрідним фінансовим центром і "локомотивом" 

фінансового ринку. Тому майбутні світові фінансові кризи найвірогідніше будуть 

пов’язані саме з цією країною.  

Розглядаючи питання прогнозування фінансової кризи слід визначити її 

причини. В минулих випадках причиною стало банкрутство ряду суттєвих 

фінансових установ, які займали значну вагу на фінансовому ринку, і крах таких 

інституцій викликав явище "доміно", коли падіння одних стало причиною краху 

інших.  

Чи існують сьогодні об’єктивні причини банкрутства фінансових установ в 

США або інших країн, які мають суттєве значення на світовому фінансовому ринку? 

На наш погляд в грудні 2017 р. – березні 2018 р. з’явилися певні сигнали, за якими 

можна спрогнозувати загрозу появи майбутньої світової фінансової кризи, що 

пов’язана саме зі США.  

Спробуємо пояснити відповідний сигнал на прикладі індексу S α P – 500, який 

розраховується на базі котирувань акцій 500-та провідних американських компаній. 

Починаючи з 2008 року або за виключенням цього року цей індекс на відміну від 

відповідних індексів інших країн планомірно зростав, однак грудень 2017 р. – березень 

2018 р. відмітився суттєвим зростанням волатильності цього показника, а в лютому – 

березні 2018 р. падіння становило майже 10% від значення грудня 2017 р [1].  

Крупні світові фінансові установи, в тому числі банки, пенсійні та інвестиційні 

фонди і страхові компанії інвестували кошти у фінансові інструменти, в тому числі у 

акції провідних американських компаній. Вони створювали диверсифікований 

https://www.imf.md/imfmoldru.html


 

–119– 

портфель акцій цих компаній. Кожного року, починаючи з 2008, загальна вартість 

такого портфелю зростала, про що свідчить стабільно позитивна динаміка S α P – 500.  

Стрімке зростання волатильності цього інструмента і показника у 

досліджуваному періоді свідчить про те, що крім дрібних спекулянтів крупні 

фінансові установи включилися в спекулятивну гру на фондовому ринку США. 

Можна було неодноразово спостерігати масовий розпродаж акцій та їх закупівлю. В 

такому хаосі часто виграш отримують спекулянти, які здатні миттєво приймати 

рішення щодо купівлі або продажу інструментів на фінансовому ринку, однак в таких 

хаотичних умовах навіть вони можуть понести втрати.  

Якщо розглядати бюрократичні фінансові установи, стратегією яких є 

формування довгострокових диверсифікованих портфелів цінних паперів, то в таких 

умовах вони попали під загрозу втрат внаслідок несвоєчасної реакції.  

Станом на початок квітня 2018 року індекс S α P – 500 ще не відновив позиції 

листопада – грудня 2017 року, а це означає зменшення капіталізації диверсифікованих 

портфелів цінних паперів, а, отже, певні фінансові установи понесли втрати. Якщо ці 

втрати стануть для них катастрофічними, то в найближчому майбутньому ми почуємо 

про їх банкрутство, що в свою чергу може спричинити подальшу хвилю банкрутств 

пов’язаних з ними фінансових інституцій, як це було у 2008 році.  

В якості висновків спробуємо підсумувати, що навіть надвеликі економічні 

системи, якими є США, можна вивести з рівноваги окремими рішеннями, навіть за 

умов розвинутої економіки. Отже рівновага, в тому числі на фінансовому ринку, є 

явищем хитким і потребує турботи в частині її забезпечення в стабільному стані. В 

свою чергу сталий економічний розвиток місцевих громад потребує дієвого 

механізму адаптації до світових фінансових криз.  
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Кластеры могут быть существенным инструментом в усилении экономического 

роста и модернизации подходов к политике реформирования экономики за счет более 

широкого видения и лучшего внедрения международного опыта.  

Согласно "Community framework for state aid for research and development and 

innovation (2006/C 323/01)" [1] кластеры определяются как группы независимых 

предприятий в специфической области с целью стимулирования инновационной 

деятельности, продвижения интенсивного взаимодействия, обменов опытом и знаний 

путем вклада в технологический трансфер, networking и распространение 

информации кластеризованных предприятий. 

Исходя из того, что кластеры многообразны по размерам, специализации, 

территориальной концентрации и т.д., а также по общим характеристикам (от 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01)
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физической инфраструктуры, близости к крупным компаниям, культуре, доступе к 

рынкам и финансированию или специализированным услугам), мировой опыт 

показывает, что усилия по кластеризации существенно эффективнее в условиях их 

концентрации на специфических потребностях областей и секторов, учете их 

взаимодействия, а при изучении и идентификации опыта по формированию кластеров 

имеет важное значение определение основных факторов формирующих успешность 

кластеров [2].  

Согласно нашим исследованиям, критические факторы успешности в развитии 

кластеров могут быть разделены на способствующие и дополняющие. К первым 

можно отнести существование сетей и функциональных партнерств, крупную 

инновационную базу для поддержания научно-исследовательской деятельности, 

наличие сильной базы компетенций, менее значимый вклад имеют адекватная 

инфраструктура, предпринимательская культура, доступ к финансам, в то время как 

ко второй группе можно отнести консультационные услуги в области 

предпринимательства и пр.  

Главными субъектами, имеющие большое влияние при консолидировании и 

развитии кластеров, считаются участвующие в данном процессе фирмы, которые 

наравне с фирмами-лидерами и образовательными организациями оказали значимую 

катализационную роль в развитии, продвижении, исследовании и инновации 

кластеров. Особое место при этом имеют посреднические финансовые организации 

(общества с рисковым капиталом, организации девелоперы), местные органы 

управления, агентства по региональному развитию и пр., благодаря их огромной роли 

в региональном развитии путем продвижения политик поддержки кластеров. 

Согласно исследованию GET Moldova [3], в Республике Молдова, существуют 

следующие важные области, ориентированные на кластеризацию: 

– автомобилестроение, с концентрацией и СЭЗ Бэлць; 

– ИТ с концентрацией в г. Кишинэу; 

– легкая промышленность с концентрацией в различных регионах; 

– переработка фруктов и овощей с концентрацией в Индустриальном парке 

Единец; 

– виноградарство и виноделие с концентрацией в винных регионах 

(Национальный Офис Виноградарства и Вина, Фонд виноградарства и Вина). 

Исходя из идеи финансовой устойчивости как основного вызова в развитии 

кластера, в Республике Молдова финансовая модель должна основываться в 

основном на международных финансовых источниках. В этом отношении согласно 

исследованию [3] главная проблема заключается в отсутствии доверия в успехе 

процесса кластеризации, которое в свою очередь вызывает снижение качества 

партнерских отношений внутри кластера, формирующиеся взамен отношений 

конкуренции между членами кластера.  

Так, винодельческая область Молдовы представляет собой один из ярких 

примеров усилий по кластеризации, объединяя многочисленные виды экономической 

деятельности. Данная область не имеет оформленной кластерной архитектуры, но ее 

структура близка к концентрической датской модели, а роль брокера и инициатора 

выполняет ANTRIM (Национальная ассоциация внутреннего туризма) в тандеме с 

Национальным офисом ONVV. 

Расширение кластеризованных областей предполагает наличие большого 

количества смежных направлений. Так, репрезентативной областью является 

агротуризм, программа по кластеризации которого была начата в 2016-м году 



 

–121– 

одновременно с реализацией проекта Развитие агротуристических кластеров в 

Молдове с целью усиления роста неаграрного сектора экономики, обеспечения их 

конкурентоспособного функционирования и предполагала создание 4-х кластеров и 

инфотурценров, а также проведение маркетингового исследования [4].  

Оформленные кластеры имеют независимые структуры и сконцентрированы в  

4-х зонах республики, в частности, в Кагуле, Сорока, Единец и Сынжерей. Модели 

управления кластеров прошли годичную апробирование и адаптацию к конкретным 

локальным условиям функционирования, таким образом, были идентифицированы 

наиболее подходящие и эффективные типы, например, датская модель для кластера 

"Armonia Nordului" из г. Сорока и "Drumul recifelor" из Единец или сетевая модель 

итальянского типа – для кластера "Lunca Prutului de Jos" из Кагула, для которого 

характерно отсутствие управленческого центра и равное сотрудничество между 

членами, крепкие связи с органами местной администрации, высокий уровень 

региональной идентификации, выраженной в традициях особенно гастрономического, 

винного и архитектурного культурного туризма. 

Наше исследование показало, что различия между принятыми типами и 

моделями кластеров заключаются не столько в высоком уровне недоверия и, 

следовательно, стремлению к управленческой независимости от центральной 

администрации, сколько страхом перед ответственностью за осуществление 

координированного управления созданием интегрированной стоимостной цепочки, а 

также отсутствием общего опыта в разделении затрат и рисков, что в принципе и 

составляет новую идеологию кооперирования внутри кластера. 

Напротив, для кластера "Armonia Nordului" оказалось, что самым приемлемым 

для управления является подход, характерный для институциональной модели 

голландского типа, сконцентрированный на ассоциации "SORAGROINFORM", 

которая играет в большей степени роль инициатора кластерных программ, чем его 

административного центра, в отличие от кластера "Lunca Prutului de Jos", 

располагающегося на юге страны и охватывающего достаточно расширенную 

территорию, с большим количеством членов. Опыт кластера "VILADOR" из 

Слобозия-Мэгура, Сынжерей), состоящего из общества с ограниченной 

ответственностью "Prisvio" и ассоциации "Centrul Inițiativelor Private" из Бэлць, 

показал, что одного года функционирования в новых условиях недостаточно для 

идентификации и оформления работающей управленческой структуры, в тоже время, 

что не является препятствием для внедрения инновационных принципов в выборе 

Опыт Республики Молдова в области кластеризации, не сконцентрирован на 

системном выборе секторов и областей экономики. Напротив, создание кластеров 

зависит от доступа к зарубежным источникам проектного финансирования. 

Кластеризация нон-аграрных секторов экономики чаще всего не отвечает 

определяющим признакам и не соблюдает на последующих этапах создания период 

элементы кластерного менеджмента. 
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В настоящее время экономика восточных регионов Украины переживает период 

глубокого социально-экономического кризиса и влияние множества факторов 

внешнего и внутреннего характера. Поэтому анализ и прогнозирование возможных 

путей развития социально-экономической ситуации в регионах является актуальной 

задачей. Одним из наиболее эффективных инструментов прогнозирования на 

сегодняшний день является имитационное компьютерное экономико-математическое 

моделирование, которое, при условии построения адекватной модели, может 

позволить учесть основные факторы развития региональных экономических систем и 

сформировать в определенной мере объективный прогноз, обосновать необходимые 

меры для устойчивого социально-экономического развития региона. 

Рассматриваем регион как открытую систему, подсистемами которой являются 

региональные органы власти, экономические (производственные) структуры бизнеса, 

население, социальная инфраструктура, правовая система и экология, которые 

взаимодействуют между собой и подвергаются влиянию внешней среды. К внешней 

среде в данном случае отнесем органы власти на национальном уровне, социально-

политическая обстановка, внешние рынки товаров и сырья. 

На рис. 1 представлены основные связи в системе: А1, А2 – информация и 

материальные потоки (состояние рынков товаров и сырья); В1, В2 – правовая 

регуляторная информация государства; С1, С2 – материальные потоки (товары) и 

трудовые ресурсы; S0 – финансовые потоки в регион ; N – нормативы взаимодействия 

региональной власти и бизнеса; L – трудовые ресурсы, занятые в экономике региона; 

W – заработная плата; Т1, Т2, Т3 – налоговые отчисления в государственный и 

региональный бюджеты и оплата коммунальных и др. услуг в бюджет региона; 

S, SN, SС – инвестиции в профобразование, социальную инфраструктуру, экологию от 

бизнеса и власти, финансирование социальных выплат; V – финансирование 

мероприятий по повышению БЖД населения региона; Р – целевое финансирование 

образовательных программ по подготовке квалифицированных кадров. 

 
Рис. 1. Схема основных связей в системе "регион" 
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Основные математические модели, описывающие динамику процессов в каждой 

из подсистем и взаимодействие экономической, социальной составляющих между 

собой, а также взаимодействие с государственным и региональным управлением 

представлены в работах [1-3]. Одним из существенных элементов в этих моделях, 

приближающих модель к реальности, является учет распределенности протекания 

некоторых экономических процессов во времени. Таковыми являются процессы 

реализации продукции или реализации выделенных инвестиций в развитие основных 

производственных фондов (ОПФ) и т.п.  

На основе экономико математической модели [4] в пакете MATLAB Simulink 

был реализован комплекс подсистем для имитационного моделирования эволюции 

системы РЕГИОН. В силу жестких "ступенчатых" регуляторных действий 

государства в сфере оплаты труда, социальных выплат, оплаты коммунальных услуг 

и т.п., введены блоки формирования и учета этих факторов, а также заложена 

возможность моделирования разных типов инвестиций в экономику региона. 

Для анализа и оценки адекватности поведения разработанной имитационной 

динамической модели в качестве исходных данных использованы данные службы 

статистики Украины [5] по Луганской области, как региона, оказавшегося в глубоком 

социально-экономическом кризисе. В таблице 1 приведены сравнительные данные  

2-х показателей соседних регионов и Украины в целом.  

Таблица 1 

Социально-экономические показатели развития восточных регионов Украины [5] 
Регион 2015 2016 

ВРП на душу населения, грн 

Украина 46413,00 47770,40 

Донецкая обл. 26864,00 27587,33 

Луганская обл.  10778,00 13623,10 

Харьковськая обл. 45816,00 47927,87 

Доход на 1 человека, грн 

Украина 2587,03 2967,51 

Донецкая обл. 1716,28 1619,53 

Луганская обл.  1240,21 993,31 

Харьковськая обл. 2621,59 3047,31 

В модели учтены также существующие нормативные государственные и 

региональные нормативы по налоговым и другим отчислениям в государственный и 

региональный бюджет, нормы амортизации и процентных ставок по банковским 

услугами.  

Сравнение динамики фактических и расчетных данных за 2015 год показало, что 

средняя погрешность составляет величину меньше 5% (4.85%), что свидетельствует 

об удовлетворительном согласии расчетов и реальных данных на исследуемом 

интервале времени (2015 г.) [4].  

На следующем шаге расчеты динамики региона были выполнены на интервале 

2015-2020 гг. с учетом известных регуляторных действия правительства в отношении 

минимальных зарплат, социальных выплат, оплаты коммунальных услуг и объемов 

финансирования региона в период 2015-2018 гг. при условии сохранения их уровня 

на 2019-2020 гг. Динамика валового регионального продукта (ВРП) и доходов 

экономики региона до налогообложения представлены на рис. 2-3, откуда очевидна 

негативная тенденция, а сокращение отрицательного сальдо дохода связано со 

снижением экономической активности. Столь же негативные тенденции и по 

социальным показателям.  
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Рис. 2. Динамика ВРП, млн. грн Рис. 3. Динамика доходов до 

налогообложения, млн. грн 

Таким образом актуальной является задача поиска возможных путей решения 

сложившейся ситуации в регионе. В связи с этим было рассмотрено два сценария 

развития на основе данных 2015 года и фактических данных по государственному 

бюджетному финансированию региона в 2016-2018 годах с инвестированием 

экономики начиная с 2019-го года.  

Первый сценарий предполагает прямое инвестирование в существующую 

структуру экономики с неизменным характером технологий, определяющим 

эффективность регионального производства (эластичность производственной 

функции (ПФ) по капиталу равна 0.49), в объемах 100 млн. грн в месяц. Для 

параметров реализации инвестиций приняты значения: средний срок внедрения 

𝑚 = 18 месяцев и 𝜎 = 24 месяца, что наиболее характерно для нынешней структуры 

управления. Расчеты показали (рис. 4-5), что простое "вливание" средств в 

существующие технологии и экономические и региональные структуры управления 

не приводит к положительным сдвигам, а только усугубляет ситуацию, увеличивая 

отрицательное сальдо дохода до налогообложения.  

 
Рис. 4. Динамика ВРП, млн. грн Рис. 5. Динамика доходов до 

налогообложения, млн. грн 

Для 2-го сценария избрана стратегия целевых инвестиций на развитие 

современных инновационных технологий и производств (полагаем, что эластичность 

новой ПФ равна 0.6), подкрепленных инвестициями в профессиональную подготовку 

исполнительских и управленческих кадров. Выполнены расчеты двух вариантов:  

1-й – для 𝑚 = 4 месяца и 𝜎 = 5 месяцев, 2-й – для 𝑚 = 18 месяцев, 𝜎 = 24 месяца и 

потери от неэффективного использования ресурсов 10%. 

Как показали расчеты по 1-му варианту, темпы инвестиций в 25 млн. грн в месяц 

на развитие экономической составляющей и 5 млн. грн на целевую профессиональную 

подготовку специалистов обеспечивают стабилизацию ситуации, а дополнительные 10 

млн. грн в экономику дают региону устойчивую положительную динамику во всех 

аспектах. Результаты расчетов динамики ВРП и доходов до налогообложения 

представлены на рис. 6-7, откуда видно, что положительная тенденция в росте темпов 

ВРП сопровождается положительным сальдо дохода до налогообложения и составляет 

до 280 млн. грн (колебания связаны с регуляторными действиями правительства), а 

также приростом в производительности труда. В социальной сфере региона 

наблюдается стабилизация и начало подъема занятости в экономической сфере (рис. 8) 
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и растут доходы населения, которые уже не связаны с регуляторными действиями 

правительства (рис. 9), что может служить региону в повышении его 

профессионального и научно-технического потенциала. Следует отметить, что 

эластичность ПФ региональной экономики к концу 2020 года составит 0.52, т.е. 

производственные мощности новых технологий находятся еще на стадии развития. 

 
Рис. 6. Динамика ВРП, млн. грн Рис. 7. Динамика доходов до 

налогообложения, млн. грн 

 
Рис. 8. Численность занятых в 

экономике 

Рис. 9. Доход на 1-го жителя  

региона, грн 

Для 2-го варианта, который соответствует нынешней системе эффективности 

менеджмента и исполнительности кадров, результаты приведены на рис. 10-13. 

Расчеты показывают существенное снижение показателей по сравнению с 

вариантом 1: ВРП на 15.67%, доход до налогообложения на 64.2%, численность 

занятых в экономике на 4.2% и отсутствует тенденция к стабилизации, доходы 

населения на 4.5%. Из этого следует, что состояние экономики и системы управления 

региона находятся в критическом состоянии.  

 
Рис. 10. Динамика ВРП, млн. грн Рис. 11. Динамика доходов до 

налогообложения, млн. грн 

 
Рис. 12. Численность занятых в 

экономике 

Рис. 13. Доход на 1-го жителя  

региона, грн 

Следовательно, можно утверждать, что для рассматриваемого региона с 

существующей структурой экономики и управления инвестирование в него ресурсов 

по 1-му сценарию бесперспективно и ведет к очевидным финансовым потерям и 
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отсутствию положительных тенденций к стабилизации. Результаты расчетов 

показывают, что для Луганской области перспективным является именно первый 

вариант 2-го сценария, который, однако, требует качественной перестройки 

технологий, эффективного производственного и финансового менеджмента, 

прозрачности системы экономических отношений, сбалансирования рынка труда и 

инвестиций в человеческий капитал, чтобы не перейти к "теневому" варианту 2.  

Из всего вышесказанного следует, что реальный результат стабилизации и 

подъема в экономической и социальной сферах региона может быть достигнут только 

при жестком контроле и профессиональном менеджменте эффективных 

преобразований в регионе.  
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Забезпечення економічного добробуту, екологічно безпечного середовища 

життєдіяльності людини, культурного та духовного розвитку населення у кожному 

регіоні, кожному населеному пункті  такими сьогодні є глобальні та національні 

пріоритети суспільного розвитку. Вони набувають особливого значення та 

актуальності щодо сільської місцевості у національному контексті: сільські населені 

пункти України за своїм розвитком мають невпинно наближатися до європейських 

стандартів життя та праці для їхніх мешканців. Певною мірою досягненню цієї мети 

повинна сприяти реформа адміністративно-територіального устрою та органів 

місцевого самоврядування, що наразі розпочата в Україні.  
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Розглядаючи процеси децентралізації влади як такі, що мають на меті зростання 

ефективності управління з точки зору кращого розуміння локальних проблемних 

аспектів розвитку окремих територій та спрямування зусиль саме на їхнє розв’язання 

з одночасним зростанням можливостей громад, слід підкреслити важливість вміти 

ідентифікувати ці проблеми, визначати можливі альтернативи та обирати найбільш 

ефективні шляхи їх вирішення. Це безпосередньо пов’язано із формуванням та 

розвитком системи стратегічного управління розвитком територій, зокрема, 

стратегічного планування, що постає як важлива та невіддільна складова успішної 

реалізації реформи децентралізації. 

Стратегічне планування розвитку території розглядається як один із найбільш 

перспективних та ефективних механізмів реалізації довгострокової регіональної 

політики в умовах посилення самоорганізації територіальних громад різних рівнів. 

Необхідність його використання на всіх рівнях державного управління та місцевого 

самоврядування зумовлена потребою пошуку ефективних моделей та оптимальних 

стратегій соціально-економічного розвитку територій. Стратегічне планування постає 

як інструмент підвищення конкурентоспроможності територій і регіонів, засіб 

згуртування різних суб’єктів територіального розвитку навколо нових цінностей і 

довгострокових пріоритетів. Його головними принципами є орієнтація на потреби та 

інтереси людей, комплексність, спрямованість на чіткі бюджетні пріоритети, 

обов’язковість моніторингу та оцінки, відповідальність владних структур, 

партисипативний характер реалізації, зв’язок між цілями та пріоритетами розвитку на 

національному та місцевому рівнях [1]. 

Процедури стратегічного планування розвитку територій в Україні сьогодні 

унормовано рядом нормативно-правових актів. Операційні аспекти, зокрема, порядок 

розроблення Стратегій та інших документів планового та прогнозного характеру, 

вимоги щодо їх змісту та структури, реалізації, моніторингу та оцінки виконання 

визначено Постановою Кабінету Міністрів України (2015 р.) [2] та відповідними 

Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства [3; 4].  

Разом із тим, слід підкреслити, що діяльність зі стратегічного планування окремих 

населених пунктів (зокрема в сільській місцевості), а також сільських та селищних рад, 

на відміну від регіонів та об’єднаних територіальних громад, законодавчо не 

визначена, але, і не заборонена чинним законодавством. Тож у даному контексті постає 

важливе питання – наскільки необхідно керівникам сільських, селищних рад 

запроваджувати технології стратегічного планування в управлінському процесі?  

Стратегічне планування можна розглядати як системну технологію обґрунтування 

та ухвалення найважливіших рішень щодо місцевого розвитку, визначення бажаного 

майбутнього стану території та способу його досягнення, що базується на аналізі 

зовнішнього оточення території та її внутрішнього потенціалу і полягає у формуванні 

узгоджених із територіальною громадою дій, на реалізації яких концентруються 

зусилля та ресурси основних суб’єктів місцевого розвитку. Імплементація технології 

стратегічного планування дозволяє ідентифікувати конкурентні переваги території і на 

цій основі вирішувати наявні завдання соціально-економічного розвитку, покращити 

координацію основних суб’єктів територіального розвитку, сприяє підвищенню 

ефективності використання наявних ресурсів, надає можливості завчасно визначити 

ризики щодо досягнення цілей розвитку та визначити способи уникнення настання 

негативних наслідків чи їхнього пом’якшення [1]. Більше того, стратегічне планування, 

що орієнтує керівні структури на перспективне та комплексне мислення, слід 
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розглядати як інструмент сприяння сталому розвитку територій.  

Ураховуючи вищенаведене, слід визнати, що цивілізований підхід до розвитку 

малих і середніх сільських населених пунктів вимагає імплементації комплексного та 

стратегічного планування в загальній системі управління. При цьому необхідно 

враховувати, що трансформація парадигмальних засад політики щодо сільського 

розвитку, яка, зокрема, полягає у зміні галузевого підходу в державній аграрній 

політиці на користь просторово-територіального, а також екологізації та соціалізації 

розвитку сільських територій на зміну індустріалізації сільського господарства [5], 

визначає й особливості сільських територій як об’єкта планування: необхідність 

забезпечення соціальної та екологічної спрямованості розвитку; акцент на розвиткові 

підприємницького середовища та кооперації; акцент на деаграризації сільської 

економіки; акцент на підвищенні якості життя сільського населення, забезпеченні 

доступності соціальних та адміністративних послуг. Ці пріоритети сьогодні закріплені 

у "Єдиній комплексній стратегії та плані дій розвитку сільського господарства та 

сільських територій в Україні на 2015-2020 роки" [5], а відтак, мають бути відображені 

у стратегічних планувальних документах села, селища та відповідних рад. Зміст 

стратегічних та операційних цілей розвитку сільських територій також слід формувати 

з урахуванням положень Концепції розвитку сільських територій [6]. Остання, серед 

іншого, передбачає створення необхідних організаційних, правових та фінансових 

передумов для сільського розвитку шляхом: диверсифікації економічної діяльності; 

збільшення рівня реальних доходів від сільськогосподарської та 

несільськогосподарської діяльності на селі; досягнення гарантованих соціальних 

стандартів і покращення умов проживання сільського населення; охорони 

навколишнього природного середовища, збереження та відновлення природних 

ресурсів у сільській місцевості; збереження сільського населення як носія української 

ідентичності, культури і духовності; створення умов для розширення можливостей 

територіальних громад села, селища для розв’язання існуючих в них проблем тощо. 

З іншого боку, також слід враховувати проблемні аспекти функціонування та 

розвитку сільських територій, зокрема: низьку зайнятість та переважно аграрний 

характер господарської діяльності; низьку якість інфраструктурного забезпечення та 

житлово-комунальних послуг; низькі доходи сільського населення та ін. Ці аспекти 

формують простір слабких сторін та загроз, який має бути вивчений та врахований 

під час визначення стратегічних альтернатив та формулювання сценаріїв розвитку. 

Отже, стратегічне планування постає як важлива складова системної, 

орієнтованої на перспективу управлінської діяльності щодо розвитку сільських 

територій. З точки зору змісту та процедур процес планування розвитку сільських 

територій може бути підпорядкований загальним принципам та засадам 

законодавства щодо планування розвитку регіону та здійснюватись відповідно до 

чинних нормативно-правових актів [2-4]. 

Підсумовуючи, підкреслимо, що необхідність та доцільність стратегічного 

планування розвитку сільських територій визначається його роллю у процесах 

згуртування громади, орієнтації всіх зацікавлених сторін (влади, бізнесу та 

населення) на досягнення єдиних та загальних пріоритетів в економічній, соціальній 

та екологічній сферах суспільного розвитку. 
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Проблемно-орієнтована цінність інформації являє собою очікуваний приріст 

вкладу певного рішення в реалізацію цілей. Корисність інформації при цьому 

оцінюється на підставі її впливу на процес досягнення цілей і може бути визначена як 

сума дисконтованих ефектів від її використання. В якості інформаційних витрат 

необхідно назвати персональні і матеріальні витрати, пов’язані з пошуком, 

зберіганням, обробкою і передачею інформації. Отже, виникає необхідність 

раціоналізації інформаційного забезпечення управлінської діяльності з кількісної, 

якісної, тимчасової, організаційної та економічної точок зору [3]. Обсяг інформації 

визначається потребою, а також попитом і пропозицією. Якщо інші фактори є 

константами, то можна встановити позитивну (дегресивну, прогресивну або 

пропорційну) залежність між якістю прийнятих рішень і обсягом інформації. Однак, 

можлива негативна ситуація, коли надлишок пропозиції над попитом викликає 

проблеми, пов’язані зі своєчасною обробкою. Щоб цього уникнути, необхідний 

спеціальний аналіз інформаційної потреби. 

Виконаний автором аналіз тих користувачів, яким необхідна деталізована 

інформація про витрати за окремими видами продукції наведено в табл. 1.  
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Таблиця 1  

Групи споживачів економічної інформації 

Споживачі інформації 

Інформація 

для 

обліку 

для прийняття 

рішень 

для планування і 

прогнозування 

1. Рада директорів і власники  - + - 

2. Менеджери фірм  + + + 

3. Власники акцій  + - - 

4. Наймані працівники  + - + 

5. Кредитори, власники позикового 

капіталу, потенційні інвестори  

- + + 

6. Урядові організації:  

- Держкомстат  

- антимонопольні комітети  

- податкові служби  

+ - - 

Таким чином, на нашу думку, на підприємстві виникає необхідність створення 

єдиної інформаційної системи управління затратами, яка повинна відповідати таким 

вимогам:  

1. Адаптивність по відношенню до профілю діяльності підприємства будь-якої 

форми власності.  

2. Наявність достатньої кількості параметрів, що дозволяють налаштувати 

систему під специфічні особливості господарської, фінансової і виробничої діяльності 

підприємства-користувача.  

3. Модульність – автономне використання окремих частин системи і чітке 

розмежування оперативно-управлінських завдань, при повній їх інтеграції на рівні 

єдиної бази даних.  

4. Охоплення всього спектра типових виробничо-економічних функцій.  

5. Дотримання однакового для всіх вирішуваних завдань інтерфейсу.  

6. Надання користувачам простого інструментарію для самостійного розвитку 

системи.  

7. Підтримка розподілених баз даних для забезпечення інформаційної взаємодії 

багатоофісних корпорацій і територіально віддалених філій, підрозділів.  

8. Використання рішень, які не потребують тривалої спеціальної підготовки 

системних адміністраторів, що відповідають за експлуатацію системи.  

9. Забезпечення надійного захисту комерційної інформації фірми.  

При чітко налагодженій організаційній схемі функціональної експлуатації 

інформаційної системи управління затратами кожен виконавець виконує визначені 

для нього інструкцією дії, отримуючи інформацію в обсязі, необхідному і 

достатньому для здійснення своїх посадових обов’язків. В результаті відбувається 

наповнення бази даних підприємства оперативною інформацією про хід виконання 

конкретних господарських операцій, що відносяться до різних напрямів діяльності. 
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В умовах глобальних змін, які відбуваються сьогодні, актуальним є 

відшукування моделі ефективного функціонування соціально-економічної системи 

на регіональному рівні, а також принципів і методів управління нею (зокрема, щодо 

економічних, фінансових, соціальних, організаційних аспектів діяльності). Беручи 

до уваги самоврядні традиції в Україні, історичні особливості регіону, світовий 

досвід слід забезпечити європейські стандарти надання регіональними органами 

управління якісних послуг для забезпечення розвитку людини як особистості. 

Важливим для реалізації зазначених аспектів регіонального розвитку виступає 

стратегічне планування, що дає можливість впровадити ефективне управління 

регіоном як єдиним організмом та забезпечити належний рівень життя його 

населення. 

Щоб перейти до конкретної стратегії формування слід, на наш погляд, 

з’ясувати кілька основоположних питань, які ми називаємо передумовами 

формування стратегії. Першим із них є питання про те, якої стратегії тип стратегії є 

базовим для району. Ми визначаємо тип стратегії за її відношенням до існуючих 

нині рішень. Це може бути стратегія перенесення – при якій використовується 

досвід інших, в тому числі досвід розвитку науково-технічного потенціалу та 

перенесення його досягнень у власну економіку; стратегія запозичення – освоєння 

виробництва високотехнологічної продукції, що вже вироблялася в інших країнах, 

шляхом використання власної дешевої робочої сили та наявного науково-

виробничого потенціалу; стратегія нарощування – використання власного науково-

виробничого потенціалу на основі нагромадження основного капіталу для створення 

нових видів продукції і технологій, можливо із залученням іноземних ноу-хау; 

стратегія лідерства (проривна) – створення принципово нових видів продукції, що 

випереджають сучасні зразки на одне-два покоління. 

Основне завдання розробки стратегії є знайти і використати довгострокові 

можливості для розвитку району. Ці можливості мають принести додаткову цінність 

для основних зацікавлених сторін району, громади району. Важливим при побудові 

стратегії є врахування майбутніх трендів, а також технологічно-соціального 

розвитку суспільства і людства в цілому на середньо- і довгострокову перспективу.  

Вважаємо, що при побудові ефективного стратегічного плану важливо 

дотримуватися таких правил:  

1. Намагатися балансувати 8 аспектів стратегії;  

2. Не плутати засоби досягнення мети із самою метою, однак визнавати, що 

вони є взаємопов’язаними;  



 

–132– 

3. Стратегічне планування має бути процесом, а не подією, що відбувається 

один раз на рік або на кілька років;  

4. Всі стратегії мають плюси і мінуси. Слід намагатися зрозуміти обмеження і  

сильні сторони будь-якої стратегії, яку ви використовуєте;  

5. Остерігайтеся того, щоб ваша стратегія стала самоціллю, завжди слід 

розуміти свою кінцеву мету і її бачення;  

6. Стратегія має бути творчим процесом. При розробці стратегії не має бути 

місця для страху і побоюванням. Стратегія не є прямолінійною, ми повинні 

впоратися із високим рівнем неоднозначності й невизначеності;  

7. Стратегії ніколи не повинні залежати від пануючого економічного 

середовища або того, що називається Zeitgeist. Минуле, сьогодення та майбутнє – це 

все основні аспекти будь-якої успішної стратегії.  

Вісім аспектів стратегії ми визначаємо слідом за Дж. Персіко [1]:  

1) безперервність – дискретність; 2) народжуваність – прогноз; 3) внутрішній – 

зовнішній; 4) конкуренція – кооперація; 5) зростання – розвиток; 6) історичність – 

не історичність; 7) матеріальна – нематеріальна; 8) інноваційність – удосконалення.  

Другим важливим питанням перед формуванням стратегії розвитку району є 

питання про фокусування стратегії. Після здійснення SWOT і PEST аналізу району, 

нами визначено, що фокусуванням стратегії має бути сільськогосподарське 

виробництво. Так, на сьогодні більшість зайнятих у районі трудяться саме у 

сільському господарстві (табл. 1).  

Таблиця 1 

Розподіл робочої сили за галузями* 

№ Назва галузі 
Кількість, 

осіб 

% до 

працездатного 

населення 

% до 

всього 

населення 

1 Лісове господарство 155 1,4 0,7 

 2 Сільське господарство 734 6,5 6,5 

 3 Промисловість 131 1,2 0,6 

 4 Торгівля  4 0,04 0,02 

 5 Надання комунальних послуг 92 0,8 0,4 

 6 Державне управління 189 1,67 0,83 

 7 Освіта 767 6,8 3,4 

 8 Надання соц. допомоги 98 0,9 0,4 

 9 Охорона здоров’я  160 1,4 0,7 

 10 Культура 80 0,7 0,4 

* – Станом на грудень 2017 року 

* – Дані з урахуванням Березівської ОТГ та Шалигинської ОТГ 

Джерело: Паспорт Глухівського району Сумська область станом на 1 січня 2018 

року. 

Важливим моментом, а іноді і основним стримуючим фактором у цьому 

контексті можете бути співпраця і взаємодія державного рівня із переважно 

приватними підприємствам. За підсумками сівби 2016 року господарствами всіх 

категорій власності було засіяно 80731 га ріллі, з них великими 

сільськогосподарськими підприємствами 64529 га (80%), 2099 га (2,5%), 

фермерськими та іншими державними підприємствами 14103 га (17,4%). 
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Рис. 1. Структура використання ріллі у Глухівському районі Сумської області,  

2016 р., % 

Вважаємо, що оскільки наша стратегія фокусується на сільськогосподарському 

виробництві, то використання стратегії запозичення не є можливим із кількох причин, 

те ж саме стосується і стратегії перенесення. Вважаємо, після здійснення PЕST 

аналізу району, що найкращою стратегією є стратегія нарощування. Стратегія 

нарощування району має будуватися на використанні власного науково-виробничого 

та природнього потенціалу на основі нагромадження основного капіталу для 

створення (диверсифікації) нових видів продукції і технологій, можливо із 

залученням іноземних ноу-хау. 

Другою передумовою формування виробничої стратегії району, на нашу думку, є 

визначення фокусування стратегії. Після здійснення SWOT і PEST аналізу району, 

вважаємо, що таким фокусуванням виробничої стратегії має бути сільське господарство.  

Таким чином, підсумовуючи усе вищевикладене вважаємо, що передумовами 

розробки виробничої стратегії регіону мають бути: 1) вибір типу стратегії, що буде 

розроблятися; і 2) фокусування стратегії.  

Вважаємо, що обов’язковими інструментами визначення передумов формування 

виробничої стратегії регіону мають бути SWOT та PEST аналізи. Сама ж виробнича 

стратегія має визначати набір алгоритмів, які можуть бути використані взаємозамінно. 
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В продовж багатьох років однією з важливих складових індустріального 

комплексу Луганської області була хімічна промисловість, яка в останні роки швидко 

втрачає свій виробничий і експортний потенціал. 
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До переліку загальних найбільш значущих проблем, що негативно впливають на 

результати діяльності хімічних підприємств області можна віднести: 

сировину спрямованість виробництва, тобто існування коротких ланцюгів 

створення доданої вартості; 

зношеність основних засобів та застосування застарілих технологій, що приводе 

до неефективного використання сировинних та енергетичних ресурсів; 

залежність від імпортних поставок матеріальних ресурсів та зростання цін на них; 

ненадійність енергопостачання, що обумовлена ізоляцією енергозабезпечення 

Луганської області від об’єднаної енергосистеми України та відсутністю резервних 

ліній енергопостачання; 

припинення поставок матеріальних ресурсів і значне скорочення експорту 

продукції через розірвання господарських зв’язків з Російською Федерацією та 

відсутність вигідних альтернатів. 

Вирішення зазначених проблем потребує комплексного вирішення та 

визначення стратегічних змін в хімічній промисловості для забезпечення її виходу з 

кризового стану і подальшого сталого розвитку. 

Нова модель функціонування хімічної промисловості має враховувати наявні та 

потенційні конкурентні переваги регіону та передбачати інноваційний розвиток галузі 

в напрямку вирішення сировинних питань та подовження продуктових ланцюжків зі 

створенням наукоємних екологічно безпечних виробництв. Все це вимагатиме 

великих інвестицій, інтеграції підприємств різних підгалузей та їх взаємовигідного 

співробітництва з науково-дослідними, фінансовими організаціями і використання 

різних форм організації бізнесу. 

Рятувальним шляхом для хімічної промисловості регіону, який дозволить 

сформувати потенціал її модернізації та подальшого розвитку може стати створення 

хімічних кластерів.  

Багатий досвід кластеризації хімічного виробництва накопичено в Європі, де цей 

процес почався понад ста років тому, супроводжуючі розвиток цієї галузі. У регіонах 

розміщення вже існуючих промислових гігантів поступово формувалися нові 

виробничо-технологічні ланцюжки, відповідним чином змінювалася і система бізнес-

відносин. 

Сьогодні європейська хімічна промисловість – це кластерний 

високоінтегрований комплекс, який нараховує близько трьохсот промислових 

майданчиків. За даними фахівців Європейської ради хімічної промисловості 

(European Chemical Industry Council – CEFIC) [1], за кількістю кластерів Європа 

займає перше місце у світі. Але майже дві третини всього європейського хімічного 

виробництва зосереджено у чотирьох кластерах: Antverpen (Бельгія), Rotterdam 

(Нідерланди), Frankfurt (Німеччина). 

У міжнародній практиці створення хімічних кластерів обумовлюється різними 

факторами розташування, насамперед, близькістю до джерел сировини, до ринків 

збуту продукції та перетинанням логістичних маршрутів сировини і проміжних 

продуктів. Для європейських кластерів домінантним є другий фактор, тобто логіка 

створення кластерів визначається розміщенням поблизу ринків збуту [2]. Однак 

доволі значущим є і третій фактор – перетин логістичних маршрутів сировини і 

проміжних продуктів, який визначає умови ефективного функціонування складних 

виробничих систем у середині кластерних утворень Європи. Важливість цього 

фактору обумовлена специфікою хімічної промисловості, а саме потребою в 

одночасному використанні великих обсягів матеріальних ресурсів дуже широкою 



 

–135– 

номенклатури, які потребують дорогого транспортування. Крім того, географічне 

розташування ключових сировинних матеріалів, переважно нафти та природного газу, 

не збігається з розташуванням ключових ринків хімічної продукції (домінуючим 

фактором). Це змушує компанії, що знаходяться на різних стадіях відповідного 

виробничого процесу, концентруватися на певній території з метою мінімізації 

транспортних витрат вздовж всього галузевого ланцюжка вартості. Саме тому хімічні 

кластери активно розвиваються в місцях з гарною транспортною і логістичною 

інфраструктурою.  

Для Луганської області характерно, що хімічні та нафтохімічні виробництва 

переважно зосереджені в промисловому вузлі, який складають міста Сєверодонецьк, 

Лисичанськ та Рубіжне. Основні виробничі потужності "трикутника" формують таки 

великі підприємства: ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот",  

ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест", ТОВ "НВО "Сєвєродонецький Склопластик", 

ПрАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія", ДП "Хімічний завод 

"Південний", ТОВ НВП "Заря".  

Роль великих хімічних підприємств як системоутворюючих елементів 

можливого кластеру, окрім виробничо-технологічних чинників, обумовлюється 

наявними в них вільними виробничими площами, розвиненою виробничою 

інфраструктурою, наближеністю до перетинів логістичних маршрутів сировинно-

енергетичних ресурсів, напівпродуктів та потенційних споживачів. Слід також 

враховувати, що регіон характеризується наявністю високого трудового та освітньо-

наукового потенціалу. Крім хімічних виробництв, в зазначеному промисловому вузлі 

розміщені провідні галузеві науково-дослідні, проектні організації, зокрема такі, як 

ПрАТ "Сєвєродонецький Оргхім", ТОВ "Хімтехнологія" та вищий навчальний заклад 

– Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, який багато 

років готує фахівців для хімічної промисловості. 

З огляду на домінування в області великотоннажних базових хімічних 

виробництв, які зараз перебувають у кризовому стані, кластерні технології можуть 

сприяти відновленню їх ефективності шляхом подовження продуктових ланцюжків і 

створення навколо них (як центру кластерного утворення) малотоннажних 

інноваційних хімічних виробництв.  

Враховуючи особливості чинного законодавства, а саме відсутність спеціального 

закону щодо кластерів та наявність Закону України "Про індустріальні парки", поки в 

умовах зазначеного промислового вузла можна розглядати можливості створення 

тільки хімічних парків. Однак, у випадку прийняття варіанту побудови хімічних 

парків на базі виробничих майданчиків діючих хімічних підприємств, потрібно 

внесення певних законодавчих змін. Насамперед це стосується порядку та умов 

створення індустріальних парків.  

Отже, для збереження та забезпечення сталого розвитку хімічної промисловості 

Луганської області необхідна активізація інноваційно-інвестиційних процесів, що 

можливо при певних організаційних трансформаціях шляхом створення хімічних 

парків або кластеру. Основою таких утворень мають стати існуючі великі хімічні 

підприємства, які володіють всіма необхідними умовами для швидкого старту нових 

виробництв. Формування та подальше успішне функціонування нових організаційних 

форм можливе тільки за умови реальної державної підтримки бізнес-ініціатив, 

інституційного забезпечення й стимулювання співпраці освітнього, науково-

технічного, промислово-виробничого комплексів і формування дієвих механізмів 

державно-приватного партнерства. 
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