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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЯК ПРІОРИТЕТ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ*  

 
Андрєєва Н. М., д. е. н., професор, головний науковий співробітник, 

Тютюнник Г. О., к. е. н., науковий співробітник, 
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України, Україна 
 
Реформа децентралізації дала поштовх до формування дієздатного та 

найбільш наближеного до громадянина інституту влади – місцевого само-
врядування. Добровільне об'єднання територіальних громад дозволило 
новоутвореним органам місцевого самоврядування дістати відповідні 
повноваження та ресурси, що їх раніше мали міста обласного значення. 
Об’єднані територіальні громади, крім зростання власних фінансових 
можливостей, у результаті децентралізації мають й інші інструменти 
забезпечення економічного розвитку – здійснення зовнішніх запозичень, 
самостійне обрання установ з обслуговування коштів місцевих бюджетів 
відносно розвитку та власних надходжень бюджетних установ. Де центра-
лізовано повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю та 
удосконалення містобудівного законодавства, органам місцевого самовря-
дування надано право самостійно визначати містобудівну політику. Після 
прийняття низки законів щодо децентралізації повноважень і регулювання 
земельних відносин громади дістануть право розпоряджатися землями за 
межами населених пунктів [1]. 

Земельні відносини в Україні тільки знаходяться на початковій стадії 
сталого розвитку екологоорієнтованого спрямування. Інституціональний 
базис цих відносин тільки формується. Існує багато невизначених 
моментів щодо формування економічних підходів стосовно імплементації 
у вітчизняну правову площину питань екологізації земельних ресурсів. Все 
це обумовлює необхідність подальших наукових досліджень у цій галузі. 

Землекористування необхідно розглядати як екологічну систему, в 
якій знаходиться земельна ділянка, а саме як комплекс факторів 
навколишнього природного середовища, природних умов виробництва, які 
визначають ріст і розвиток рослин, умови сільськогосподарського 
використання земель [4, с. 94]. В зв’язку з цим наголосимо, що сталий 
розвиток земельного масиву як живої системи потребує суттєвої 
підтримки, особливо формування економічних механізмів стимулювання 
землевласників та землекористувачів до переходу на екологічно чисте 
виробництво сільськогосподарської продукції. 

Пріоритет сучасного етапу реформування земельних відносин полягає 
у посиленні стимулюючої й регулюючої функції економічного механізму 
аграрного землекористування, основними складовими якого є рентні 

                                                
* Наукова стаття викона в рамках НДР «Економіко-екологічні пріоритети зеленої 
економіки в контексті сталого розвитку України» в рамках бюджетної програми 
«Підтримка розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень» (КПКВК 
6541230). 
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відносини, економічна оцінка землі, плата за землю, підвищення його 
ефективності та перехід на екологоорієнтовану модель використання 
земельних ресурсів. Авторські пропозиції щодо вдосконалення положень 
земельного Кодексу України наведено у таблиці.  

Таблиця 
Положення Земельного Кодексу України щодо економічного 

стимулювання раціонального використання та охорони земель 
Положення Земельного 

Кодексу України 
Проблема Рішення 

Компенсація з бю-
джетних коштів зни-
ження доходів влас-
ників землі та земле-
користувачів внаслідок 
тимчасової консервації 
деградованих та 
малопродуктивних 
земель, що стали 
такими не з їх вини. 

Дане питання може 
торкнутися й еколо-
гічно чистих земель в 
результаті не вста-
новлення сервітутів й 
обмежень на сусідні 
ділянки, що не пере-
ведені до категорії 
екологічно 
безпечних. 

Необхідною умовою є уточнення даного мо-
менту в договорах землевласників й землеко-
ристувачів, а також в щорічному законі Про 
бюджет. (Процес переводу екологічно чистих 
земель доволі тривалий й фінансово об-
тяжливий, особливо на перших етапах. Віро-
гідність порушення екологічної стійкості 
агроладшафту завжди буде існувати і це 
вимагає її попередження і компенсацію в 
результаті можливого випадку). 

Надання податкових і 
кредитних пільг 
громадянам та 
юридичним особам, які 
здійснюють за власні 
кошти заходи, 
передбачені 
загальнодержавними та 
регіональними 
програмами 
використання і 
охорони земель. 

Несформованість 
відповідного 
механізму. 
Відсутність програми 
щодо охорони 
земельних ресурсів 
шляхом створення 
екологічно чистих 
земель та їх 
концентрації. 

Розробка програми щодо відтворення 
природного та покращення якісного стану 
земель передбачає:  
а)укрупнення площ існуючих екологічно 
чистих земель, а також  
б)підготовку масивів земель придатних до 
такої трансформації (з метою поширення 
екологічної компоненти у сусідні земельні 
ділянки і забезпечення поетапного повернення 
екологічної чистоти земельного фонду 
країни). Дуже важливим рішенням є надання 
на пільгових умовах кредитних ресурсів 
землевласникам і землекористувачам з 
державного або місцевих бюджетів для 
відновлення та охорони родючого шару ґрунту 
(з метою додаткового отримання до бюджетів 
податків з продажу більш якісної та 
екологічно безпечної продукції). 

Виділення коштів 
державного або 
місцевого бюджету 
громадянам та 
юридичним особам для 
відновлення 
попереднього стану 
земель, порушених не з 
їх вини. 

Використання кош-
тів, передбачених у 
державному бюджеті 
для фінансування за-
ходів з докорінного 
поліпшення земель 
проводилося в остан-
нє в 2011 році і лише 
для науково-дослід-
них господарств неза-
лежно від причини 
порушення. При цьо-
му, мова про підтрим-
ку громадян та юри-
дичних осіб не йде  

Цей захід повинен проводитися щорічно, як і 
обстеження (моніторинг) існуючого стану 
земель. Якщо упустити процес погіршення 
стану земельних ділянок, це може спричинити 
ряд негативних наслідків для відповідної 
земельної ділянки і сусідніх територій. 
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Продовження таблиці 
Положення Земельного 

Кодексу України 
Проблема Рішення 

Звільнення від плати за 
земельні ділянки, що 
перебувають у стадії 
сільськогосподарського 
освоєння або 
поліпшення їх стану 
згідно з державними та 
регіональними 
програмами. 

Дане положення 
закріплено в Земельному 
Кодексі, проте в 
Податковому Кодексі 
воно відсутнє, з чого 
випливає, що процес 
звільнення від сплати не 
може бути здійснений. 

Екологічно чисте землеробство 
передбачає формування відповідних 
земель та забезпечення їх 
концентрації. Це потребує 
проходження трирічного періоду, під 
час якого землекористувач чи 
землевласник не може отримувати 
прибуток і в результаті плати за 
відповідні земельні ділянки може 
піти в збиток. Тому дуже важливим є 
забезпечення на перехідний період 
звільнення від плати за землю цих 
ділянок. 

Джерело: розроблено з використанням [2, с. 156; 3, ст. 205]. 
 
Особливої уваги у цьому контексті набуватиме формування 

організаційно-економічних та інституціональних засад щодо формування 
масивів екологічно чистих земель, впровадження систем органічного 
землеробства та забезпечення сталого розвитку сільських територій. 
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РОЗВИТОК РОДОВИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЕЛЕНЬ 

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЗАПОРУКА 

ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Андрушкевич О. В., заступник директора, 

Агенція регіонального розвитку Полтавської області, 

Голова Правління БО «МБФ «ЗЛАГОДА», Україна 

 

Ключовою реформою сьогодення є децентралізація. Завершення етапу 

добровільного створення спроможних об’єднаних територіальних громад 
планується на початок 2020 року, Особлива увага насамперед буде 

приділятися розвитку громад, а саме переорієнтування в зворотний бік 

міграції, боротьба з бідністю, розширення зайнятості населення, 

забезпечення рівних можливостей і задоволення потреб населення, 

покращення якості життя, можливості для розвитку особистості та 

поліпшення стану соціального розвитку. Між міськими і сільськими 

територіями повинно бути досягнуто більш справедливого балансу 

бюджетних витрат, капіталовкладень в інфраструктуру, збільшення 

фінансування програм економічного розвитку сільських територій. 

Таким чином, переваги реформи для розвитку сільських територій 

полягають у тому, що рішення про суспільні витрати приймаються на 

місцевому рівні, що відповідає місцевим потребам населення. У багатьох 
країнах одним із основних мотивів децентралізації є кращі перспективи 

місцевого розвитку. Це в повній мірі стосується й України. Розвиток 

сільських територій, звичайно, можливий і без децентралізації, але 

перевага органів місцевого самоврядування в більш ефективному 

управлінні сприяє покращанню місцевих проектів розвитку. Місцеве 

самоврядування може усунути інституційні та юридичні перешкоди й 

заохочує інноваційні форми вирішення місцевих проблем. Заходи з 

розвитку за участю громадян дозволяють планувати діяльність у 

відповідності до специфічних потреб місцевого населення. 

Новітніми підходами до розвитку сільських територій є створення 

екологічних та родових поселень. Одним з найважливіших завданням 
формування територій нового типу є заселення екопоселень. Проведені 

теоретичні й практичні дослідження дозволяють стверджувати, що 

екопоселенням можна вважати альтернативне поселення, створене з метою 

організації екологічно безпечної життєдіяльності його членів на засадах 

органічного землеробства. Виділяють шість класифікаційних ознак, що 

відрізняють екопоселення від традиційного сільського поселення, а саме: 

органічне землеробство, лісокористування, мінімізація енергоспоживання, 

здоровий спосіб життя, певне самозабезпечення та розвиток особливого 

соціокультурного середовища у поселеннях. 
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а) стійке землеробство – використання невиснажливим технологій 

обробки землі  

б) стійке лісокористування та полікультурне лісовідновлення – 

дбайливе використання лісів і роботи по висадці різних порід дерев для 

формування в лісах стійких екосистем 

в) мінімізація енергоспоживання – досить поширена практика, що 

виявляється в будівництві енергоефективного житла. 

Більшість жителів екопоселень зазвичай дотримуються систем 

здорового способу життя, який включає в себе загартовування, 

відвідування лазні, активне фізичне навантаження, позитивний життєвий 
настрій. Число людей в екопоселення може варіюватися в межах 50−150 

жителів, оскільки в цьому випадку, згідно з відомостями соціології 

та антропології, забезпечуватиметься вся необхідна для такого поселення 

інфраструктура. Тим не менш, можуть існувати і великі екопоселення 

(до 2000 жителів). 

Екологічне поселення, як і інші приклади, так званих «ідеальних 

громад», має в своїй основі певну ідеологію. Ідеологічну мотивацію зміни 

підходів у проектуванні та практичному здійсненні організації території, 

призначеної для створення такого роду поселення, можна скоротити до 

бажання існувати в гармонії з природним середовищем. Екологічні 

поселення, як концепція організації альтернативної екологічно ефективної 

форми заселення територій, мають не тільки стійку морально-ідеологічну 
основу, а й енерго- та ресурсозбережувальні складові, виражені як в будові 

інфраструктури поселення в цілому, так і в проектуванні окремих 

житлових приміщень. Також, екопоселення здатні використовувати 

сучасні досягнення світового науково-технічного прогресу в своєму 

функціонуванні, наприклад в сфері землеробства. 

Ще одним із новітніх підходів до розвитку територій є створення 

родових поселень на вільних землях сільської місцевості. Родові 

поселення – це добровільно організовані громадянами на землях, вільних 

від населення та інших земельних ділянках у сільській місцевості, 

визначених для зазначених цілей органами виконавчої влади або місцевого 

самоврядування та наданих у довічне спадкове володіння і користування 
громадянам України, з метою забезпечення життєдіяльності його 

мешканців на засадах загально визнаних цінностей суспільного життя, 

вимог чинного законодавства та Статуту поселення. Родові поселення 

можуть утворюватись у формі родових маєтків чи родових садиб. При 

цьому родовий маєток являє собою неподільну земельну ділянку розміром 

до одного гектара, безоплатно відведену громадянину України за його 

заявою у довічне спадкове володіння і користування, з розташованими на 

неї рухомим і нерухомим майном та багаторічними насадженнями. Дещо 

інші ознаки має родова садиба, яка може утворюватись у формі сімейно-
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трудового об’єднання громадян на не подільній земельній ділянці 

розміром до одного гектара, безоплатно відведену громадянину України за 

його заявою у довічне спадкове володіння і користування, з метою 

забезпечення продовольчою продукцією для власного споживання та 

задоволення інших життєвих потреб. Із наведеного вбачається, що 

суттєвою ознакою організації родових поселень у зазначених формах є 

відведення вільних земельних площ у сільській місцевості. При цьому 

пропонується надавати земельні ділянку на засадах довічного спадкове 

володіння і користування. 

Зазначу, що члени родових садиб за рахунок власних матеріальних і 
фінансових ресурсів беруть активну участь у розвитку місцевої виробничої 

і соціальної інфраструктури, відродженні сільських територій, розробці та 

реалізації проектів з ландшафтного дизайну, збереженні і покращенні 

оточуючого середовища, переробленні й утилізації промислових та 

харчових відходів, створенні місцевих осередків відпочинку, розвитку 

зеленого, сільського та агротуризму, впровадженні новітніх стандартів 

життя тощо. 

Таким чином екологічні та родові поселення, є новітніми та 

перспективними для подальшого розвитку сільських територій та 

вирішить проблеми міграції, бідності, розширення зайнятості населення, 

забезпечення рівних можливостей і задоволення потреб населення, 

покращення якості життя, можливості для розвитку особистості та 
поліпшення стану соціального розвитку. 
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Сьогодні деякі селитебні території перебувають у стані занепаду. 
Особливо це стосується сільських територій. Цей процес обумовлений 

багатьма чинниками, але найголовнішим є нераціональне господарювання 

на Землі. Актуальність дослідження полягає у виявленні впливу родових 

поселень у трьох аспектах – духовному, соціально-психологічному і 

економічному на розвиток сільських територій. 

Метою дослідження є вивчення впливу родових поселень на розвиток 

сільських територій. Предмет дослідження – сільські родові поселення. 

Методом дослідження є наукове спостереження. 

Як зауважують Г. Денисик і А. Кізюн, «ландшафти заселених тери-

торій або селитебні (від слова «селити», «селитися») ландшафти займають 

особливе місце у структурі антропогенних ландшафтів. З їх появою в ме-

жах будь-якого континенту і навіть акваторії Світового океану починаєть-
ся активний процес антропогенізації натуральних та формування антропо-

генних ландшафтів» [5, с. 6]. Антропогенні ландшафти формуються під 

обопільним впливом природного і штучного середовища. А. Льовочкіна 

стверджує, що «природне середовище у чистому вигляді на сьогоднішній 

день дуже обмежене, адже майже скрізь у довкіллі відчувається втручання 

людини» [7, с. 32]. На жаль, таке втручання призвело у ХХІ столітті до 

серйозних екологічних проблем. Головною причиною цих проблем є 

індивідуалізація життя, існування за принципом: «Моя хата з краю, мені 

байдуже, що відбувається з іншими». Святе Письмо застерігає людину: «І 

ти не занечистиш своєї землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі на спадок» [1, 

5 М. 21:23]. Але в останні часи людство технократично, по-варварськи 
господарює на Землі й отримало результат, що пророкував Ісая у Старому 

Заповіті: «Земля буде дощенту зруйнована та пограбована вся» [1, Іс. 24:3].  

Людина забула своє справжнє призначення, яким благословив її Бог в 

Едемському саду: «Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і 

оволодійте нею» [1, 1 М.1:28]. Божа модель господарювання на землі – це 

Едемський сад. Господь помістив у ньому родину – чоловіка Адама і жінку 

Єву. Взаємини людини і довкілля повинні будуватися за принципом еко-

орієнтованого теоцентризму. Згідно з такими взаєминами, світогляд покла-

дає на особу відповідальність за все, що вона створює. Людина – це не пан 
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і не раб, а садівник, який примножує багатства планети, що були даровані 

Богом на початку. Важливо пам'ятати, що Адаму було доручено обробляти 

й зберігати земний сад:«І взяв Господь Бог людину, і в Едемському раї 

вмістив був її, щоб порала його та його доглядала» [1, 1М.2:15]. «Господь 

є Творцем і надихає людину на творчість, наділяє талантами» [3, с. 212]. 

Принципи Едемського саду необхідно плекати у розвитку сучасного села. 

Відштовхуючись від моделі Едемського саду, О. Чаянов зауважував, що 

«сільське життя – це природний стан людини» [9, с. 292]. 

Вплив родових поселень у соціально-психологічному аспекті вивчався 

Л. Гридковець, яка пояснює цей вплив через родинну детермінанту 
життєвого шляху. Вона зазначає, що «соціальна дія переходить у стійку 

соціальну модель поведінки особистості при багаторазовому повторенні, 

забезпечуючи при цьому передачу соціальної дії наступним поколінням в 

якості ефективної моделі вирішення соціальних проблем» [4, с. 186]. Тому 

ефективні соціальні дії щодо мудрого господарювання на сільських 

селективних територіях батьків, залучаючи у цей процес дітей та онуків 

призводять до ефективної економічної та екологічної моделі поведінки 

усього роду і загалом до формування духовно і соціально здорової нації. 

Л. Гридковець зауважує, що «при особистісному прийнятті досвідного 

чиннику, його осмисленні, вдячності до нього і усвідомленні його в якості 

резерву, особистість отримує позитивний поштовх до прогресивного 

розвитку» [4, с. 262]. Такий підхід намагаються втілювати родові 
поселення Антонців і Кривошапок. 

Садиба Антонців знаходиться у селі Сем’янівка Полтавського району. 

Побудував дім і заклав сад разом із зятем О. В. Сологуб, колишній міністр 

з будівництва Комі АР, ветеран Другої Світової війни. Він впроваджував 

ідеї своїх батьків щодо розвитку селитебних територій на Дніпрянщині. 

Антонці також намагаються продовжувати сільськогосподарські традиції 

свого далекого родича С. С. Антонця – фундатора сучасного органічного 

землеробства. Він вболіває за збереження і відновлення родючості ґрунтів, 

тим самим дбаючи про нащадків, які будуть працювати на цій землі у 

подальшому. Герой України стверджує: «Безвідвалка – це не спрощений 

обробіток ґрунту, а вищий пілотаж агрономічної майстерності» [10, с. 55]. 
С. Антонець проголошує: «Наша ідеологія – створення добробуту. Не 

кимось, хто подарує нам той добробут, а власними руками. Для того, аби 

суспільство успішно розвивалося, потрібно, щоб більшість людей 

працювали на землі. Чому? Тому що село є основою нації, її 

годувальником, хранителем традицій, люди тут живуть здоровіше. Тут 

ліквідовується ота споживацька тенденція, надзвичайно поширена 

останнім часом» [10, с. 76]. 

Родове поселення Антонців плекає у своєму житті турботливе 

ставлення до землі, до довкілля, як і Семен Свиридонович. Ґрунт 
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обробляється на ділянці мотокультиватором Forte HSD1G-80 із фрезою. Це 

дає можливість зберігати родючість ґрунту. Боротьба з шкідниками 

ведеться, використовуючи органічні препарати, а саме ентоцид. Серед 

добрив застосовуються гній та курячий послід. Сад та город поливаються 

річковою водою, адже садиба розташована на березі річки Ворскла. 

За словами В. Іванченка, «в Україні нараховується близько 100 тисяч 

пасічників. 60% меду виробляється на любительських пасіках, де кількість 

бджолосімей не перевищує 50. На долю професійних виробників, які 

обслуговують більше 200 бджолосімей, припадає до 5% всього меду. Ще 

25% забезпечують пасіки середніх розмірів. У перспективі Україна 
ризикує втратити обсяг виробництва меду» [6, с. 27]. 

О. Антонець більше 25 років займається пасікою. Він має 40 

бджолосімей, які живуть у вуликах лежаках з магазинними надставками. У 

пасічній справі господар постійно вдосконалюється, зробив власноруч 

сонячну воскотопку. У цьому році придбав багатокорпусні вулики. 

Займається виведенням маток. Він розуміє, що виробництво меду – справа 

шляхетна і необхідна. Мед – це Божий продукт, надзвичайно корисний і 

ніколи не псується. Як слушно зауважує Г. Аджигирей, «мед завжди 

цінувався за його унікальні характеристики: аромат, поживність, 

цілющість, різноманітність. Мед нарівні з лікарськими рослинами є 

ефективним засобом лікування для людей будь-якого віку» [2, 

с. 78].Корисними продуктами бджільництва є також прополіс, маточне 
молочко, пилок, перга, бджолина отрута. Бджоли забезпечують запилення 

багатьох сільськогосподарських культур на полях і луках.  

Прикладом любові до землі, до сільського господарства є також 

родове поселення Медяників-Кривошапок на хуторі Олепіри поблизу 

Сем’янівки. Піввіку тому Медяники побудувала у цьому хуторі хату. 

Поряд на лісових галявинах росте материнка, звіробій і деревій. І сьогодні 

Кривошапкив умовах exsitu підтримають у належному стані ці дикорослі 

рослини. Крім того, господиня вирощує на ділянці красолю, портулак і 

колекцію цибуль. Вона застосовує ці рослини в їжу і для лікарських цілей. 

Родині було запропоновано скористатися методичними вказівками, «що 

призначені для господарів, які в умовах сільських селитебних територій 
вирощують і реалізують сировину для потреб фармацевтичної, харчової 

промисловості, аптечної мережі, а також для власного споживання. Дані 

вказівки можуть бути корисними і в навчальному процесі викладачам та 

студентам аграрних вузів, науковцям, керівникам і фахівцям, що вивчають 

екологічні проблеми розвитку села» [8]. 

Отож, селитебні сільські території можуть і повинні розвиватися під 

впливом родових поселень, що забезпечують також розвиток аграрної та 

екологічної культури України в цілому. 
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Ускоряющаяся глобализация мира и эволюция цифровизации в корне 

меняют логику устоявшегося бизнеса. В промышленном и производствен-
ном секторе интенсивно внедряются решения, обеспечивающие полную 

автоматизацию и роботизацию производственных линий. Сельское 

хозяйство как бизнес не является исключением, технологии развиваются, 

но для адаптации требуется много времени. Основными причинами, 

которые оказывают наибольшее негативное влияние на развитие 

цифровых технологий в сельском хозяйстве, являются: 

 продолжительность и сезонность производственного периода; 

 консерватизм работников сельского хозяйства; 

 плохое общение и недопонимание между профессионалами; 

 отсутствие стандартизированных систем; 

 неспособность контролировать информацию, энергетический 
потенциал и потоки ресурсов в режиме реального времени; 

 связь данных в реальном времени и интерфейсы инструментов для 

управления операциями; 

 ограниченное использование исторических данных для определения 

причинных следствий; 

 отсутствие подробной информации для анализа результатов. 

Цель работы. Разработать цифровые технологии процессов 

управления в хозяйстве путем автоматизации управления процессами и 

сбора данных с использованием наборов пространственных данных и 

обеспечения получения их для управления технологическими процессами 

в режиме реального времени. 
Методика. Для достижения этой цели была разработана платформа 

управления данными, которая работает по принципу стандартизированной 

экосистемы данных. Вся соответствующая информация от различных 

датчиков, технических единиц, глобальных и локальных метеослужб, 

дополнительных служб данных, информации о почве, данных GPS-

приемника, географических координат спутников и других наборов 

сельскохозяйственных данных собирается одновременно. Данные 

обрабатываются с помощью алгоритмов, сгруппированных в соответствии 

с архитектурой важных данных с использованием API (Aplication 

Programing Interface), предоставляемых пользователю в рабочих 
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инструментах в удобных формах. Эти данные необходимы для принятия 

решений, причем неправильное толкование данных пользователем 

минимально. 

Результаты. Внедрение платформы в качестве инструмента 

управления бизнесом создает пространство для профессионалов 

различного уровня: от топ-менеджера до консультанта компании или 

сотрудника логистического центра, управляющего парком машин. Данные, 

собранные с помощью системы, позволяют анализировать процессы, их 

продолжительность и ценность каждой работы в различных пределах. 

Основываясь на результатах и исторической информации, можно 
управлять ходом процессов, чтобы максимизировать эффективность в 

каждой ситуации. Сложные информационные инструменты, используемые 

в платформе, дают пользователю больше ясности и осведомленности. Чем 

больше данных система собирает в платформе, тем «умнее» она 

становится, и благодаря самообучению она сможет предлагать 

пользователю рекомендации, основанные исключительно на передовом 

опыте. 

Основные преимущества разработанной системы: 

 автоматизированное управление процессом и мониторинг поля на 

основе спутниковой информации; 

  дистанционная помощь профессиональных agro-специалистов для 
определения причинности событий путем анализа наборов данных; 

  управление данными в режиме реального времени через центр 

управления операциями; 

  формирование долгосрочных и краткосрочных задач и отправка их 

операторам; 

  возможность постоянного общения с техникой, просмотр 

параметров техники, ход выполнения задания; 

  система собирает всю информацию на уровне поля: данные о почве, 

метеорологическую информацию, историю работы, цифровые карты 

удобрения и опрыскивания, карты данных об урожае, спутниковую 

информацию; 

  создаются автоматические отчеты и журналы. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ – ЗАПОРУКА 

РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ 

 

Баценко Л. М., к. е. н., доцент, 

Сумський національний аграрний університет, Україна 

 

Інноваційний процес ніколи не повинен перериватися на будь-якому 

підприємстві. Інновації взагалі вимагають постійних експериментів і 

досліджень, а в наукомістких технологіях, до яких відносяться 

інформаційні – тим більше. Ключем до вирішення проблеми підвищення 

рівня ефективності діяльності є концепція автоматизованого офісу. В 

даному випадку мова йде про застосування передових технічних засобів 

для автоматизації процедур і функцій адміністративного менеджменту, 

засобів програмної підтримки, підходів до проектування і т. д. 

Електронний офіс пов'язаний з широким застосуванням ПЕОМ та 

створенням на їх основі автоматизованих робочих місць (АРМ). АРМ 

об'єднуються за допомогою комунікаційних засобів в єдину систему 

(мережу), що має доступ до всіх обчислювальних ресурсів офісу, баз 

даних, а також до зовнішніх джерел інформації. При цьому значно 

прискорюється можливість інформаційного обміну між користувачами 

мережі, автоматизується деякі традиційні операції, пов'язані з прийомом і 

відправкою кореспонденції та інших документів по каналах зв'язку. 

Для кожного співробітника розробляється і оснащується АРМ, профе-

сійно орієнтоване на виконання конкретних функцій управління. Така орі-

єнтація реалізується за допомогою вибору і установки відповідного прог-

рамного забезпечення [3]. Можна не сумніватися, що з впровадженням 

нових ІТ і АРМ підприємство природно отримує додаткові перспективи: 

нові функціональні можливості при вирішенні завдань та управління 

підприємствами; 

додаткові організаційні можливості; 

економічний ефект від впровадження нової ІС; 

підвищення конкурентноздатності підприємства. 

Однак, процес впровадження нових ІТ і АРМ може породити 

складності: 

невраховані вимоги і побажання користувачів при реалізації проекту; 

не узгодження організаційної структури підприємства і структури ІС; 

опір співробітників-користувачів впровадженню нової ІС. 
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Система електронного документообігу – це організаційно-технічна 

система, що забезпечує процес створення, управління доступом і поширен-

ня електронних документів в комп'ютерних мережах, а також контроль за 

потоками документів в організації. Головне призначення системи елек-

тронного документообігу – автоматизувати весь комплекс робіт з 

електронними документами. 

Впровадження системи електронного документообігу сприяє 

підвищенню культури діловодства, забезпечення суттєвої економії коштів 

на тиражування і пересилку значної кількості документів. Крім цього, 

застосування системи електронного документообігу дозволяє прискорити 

терміни обробки документів, удосконалити механізм їх організації та 

виконання, автоматизувати виконання однотипних операцій, спростити 

використання інформації, що міститься в документах, за рахунок 

розширення можливостей їх пошуку. 

Наразі існують такі підходи до автоматизації завдань документообігу: 

перший полягає в послідовній реалізації окремих програм, які 

автоматизують конкретні ділянки управління документообігу, другий 

ґрунтується на впровадженні платформи для реалізації комплексної 

системи автоматизації документообігу і управління процесами і створення 

на цій базі модулів, інтегрованих в єдиний комплекс [1]. Існують наступні 

технології автоматизації документообігу: технології обробки зображень 

документів (Imaging System); системи оптичного розпізнавання символів 

(Optical Character Recognition System, ORC); системи управління 

документами (Document Management System, DMS).  

Існують наступні технології автоматизації процесу управління 

персоналу. "1С: Зарплата і Управління Персоналом 8.0", Системи "Парус – 

Заробітна плата" та "Парус-Персонал". За допомогою системи "Парус – 

Заробітна плата» легко автоматизується процес нарахування заробітної 

плати на всіх його етапах. Корпоративна інформаційна система "Флагман" 

повнофункціональний програмний продукт класу ERP (системи 

управління ресурсами підприємства), який призначений для створення 

інформаційних систем управління бізнес-процесами підприємств. Контур 

"Управління персоналом" призначений для управління людськими ресур-

сами підприємства. Склад функцій, включених в програмні модулі кон-

туру, відповідає рівню Hrm-system (human resourses management). Lanteria 

"Управління персоналом" – web-орієнтована інформаційна система, яка 

автоматизує різні сфери управління персоналом: управління ефективністю 
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персоналу, оцінка персоналу, модель компетенцій, управління розвитком і 

навчанням персоналу і управління компенсаційними пакетами. 

Бос-кадровик – автоматизована система управління персоналом, дозво-

ляє оптимізувати процеси управління трудовими ресурсами в великих і 

середніх підприємствах. Також слід зазначити, що в сучасних умовах 

менеджери-адміністратори ефективно виконуватимуть покладені на них 

функції лише за умови наявності на підприємстві передових технологій 

адміністративного менеджменту (Lean Production, автоматизовану систему 

адміністративного управління шляхом упровадження ERP-систем, 

сертифікація за системою ISO та «Model of Admin Know-How»). Таким 

чином, керівництву підприємства необхідно наповнювати основні функцій 

менеджменту новим інноваційним змістом, освоювати зовсім нові 

управлінські інструментарії і впроваджувати управлінські новації. До 

переваг впровадження сучасних інформаційних технологій в систему 

менеджменту можна віднести: 

- забезпечення оперативності, повноти та достовірності інформації, 

важливої для прийняття рішень. Отримати цю інформацію можливо без 

використання комп'ютера і спеціалізованої інформаційної системи, однак 

для виконання такого роду роботи неминуче будуть потрібні великі 

трудовитрати; 

- впровадження інформаційної системи передбачає впорядкування 

структури менеджменту, створення реальної організаційної структури під-

приємства. Найчастіше цей процес приносить навіть більший економічний 

ефект, ніж подальше використання автоматизованої інформаційної 

системи; 

- маючи систему постійного введення даних, необхідно зберігати 

набагато меншу кількість бланків і робити менше записів вручну (відхід 

від бюрократії); 

- оптимізація витрат на рутинну та малоефективну роботу; 

- ефективне вирішення проблем; 

- можливість глибоко аналізу ситуації та ефективної організації 

колективу. 

Слід мати на увазі, що створення і розвиток інноваційно-

інформаційних технологій та систем – складна, комплексна і наукомістка 

сфера, успішна діяльність в якій вимагає відповідного потенціалу: 

кадрового, управлінського, фінансового. 

 

 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 34 

Список використаних джерел: 

1. Андрушкевич Н. В. Інструменти управління персоналом інноваційного 

підприємства // Вісник ЧДТУ: зб. наук. праць Черкаського державного 

технологічного університету. Вип. 40. Ч. 2. – Черкаси: ЧДТУ, 2015.– 

С. 135–142. 

2. Герасимяк Н. В., Лорві І. Ф. Сучасні технології адміністративного 

менеджменту // Учет. Экономика. Менеджмент. Проблемы и перспективы 

развития экономической науки и образования в условиях европейской 

интеграции: коллективная монография / коллектив авторов под ред. 

С. Башевой, И. Садовской. – Луцк: Редакционно-издательский отдел 

Луцкого НТУ, 2015. – С. 209–223. 

3. Шестер І. В. Зарубіжний досвід інноваційного розвитку персоналу // 

Економіка і фінанси: теорія і практика: матеріали І Міжнар. наук.-практ. 

конф., 26–28 верес. 2013 р. – Луганськ: вид-во Ноулідж", 2013. – С. 345–

348. 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 35 
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Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

 
Полезахисне лісорозведення – створення лісових смуг для захисту по-

лів від несприятливих явищ – посух, суховіїв, водної та вітрової ерозії 
ґрунтів, низьких температур та ін., ввійшло в сучасне землеробство ба-
гатьох країн світу як невід'ємний елемент комплексу заходів, спрямованих 
на збереження і підвищення продуктивності ґрунтів, на ріст і стабілізацію 
врожайності сільськогосподарських культур. Затримуючи потоки повітря у 
приземному шарі, полезахисні смуги зменшують горизонтальну швидкість 
і вертикальний обмін його. В результаті зменшення швидкості вітру з 
захищених полів взимку сніг не зноситься, ґрунти менше промерзають і 
отримують кращу волого-зарядку, а в ранньовесняний період зменшується 
небезпека виникнення вітрової ерозії ґрунту, видування і засікання сходів 
ранніх культур, наприклад, цукрових буряків та ін. 

Мікрокліматичними дослідженнями встановлено, що полезахисні 
лісові смуги зменшують швидкість потоку приземних шарів повітря, а це в 
свою чергу знижує інтенсивність вертикального обміну повітря над 
поверхнею полів що зменшує випаровування вологи з ґрунту. Лісосмуги 
взимку запобігають видуванню снігового покриву з полів і перенесенню 
снігу в яри, балки, низини; навесні захищають оголену поверхню ґрунту і 
слаборозвинені сходи сільськогосподарських культур від видування; 
влітку захищають від суховіїв та зберігають достигаючі культури від 
вилягання і висипання зерна у вітряну погоду. Зменшення швидкості вітру 
і послаблення інтенсивності вертикального обміну повітря у весняний і 
осінній періоди сприяють підвищенню температури приземних шарій 
повітря і ґрунту. Навесні це благотворно впливає на проростання висіяного 
зерна ярих культур і дає можливість на 2–3 дні раніше почати сівбу такої 
теплолюбної культури, як кукурудза, захищає від вимерзання овочеві 
культури і квітки плодових культур, а восени поліпшує умови розвитку 
озимини. 

У літній час ясної, сухої і жаркої днини температура повітря па висоті 
сільськогосподарських рослин на міжсмугових полях буває на 2–З °С 
нижче, ніж у незахищених місцях. В окремі, особливо несприятливі 
періоди це може врятувати врожай. В результаті зменшення швидкості 
вітру вологість повітря над міжсмуговими полями підвищується на 3– 4 % 
порівняно з відкритим місцем. В окремі особливо посушливі спекотливі 
літні дні відносна вологість повітря під захистом лісових смуг буває 
вищою навіть на 8–10%. При підвищенні вологості повітря зменшується 
випаровування вологи з поверхні ґрунту, витрата її рослинами на 
непродуктивну транспірацію. 
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Дослідженнями встановлено, що в зоні захисної дії лісових смуг випа-
ровування з поверхні ґрунту зменшується на 30–40%, а продуктивність 
транспірації сільськогосподарських культур збільшується за вегетаційний 
період майже на 25 %. Підвищення відносної вологості повітря послаблює 
вплив на рослини посух і суховіїв, а зменшення випаровування з поверхні 
ґрунту поліпшує забезпеченість рослин вологою. Особливо важливе значе-
ння це має для районів з недостатнім зволоженням. Слід додати, що під 
захистом краще розвинених рослин температура поверхні ґрунту на 
міжсмугових полях буває на 13, на глибині 5 см на 8 °С нижчою, ніж під 
посівами у відкритому степу. Взимку більш глибокий шар снігу захищає 
на міжсмугових полях озимі посіви від вимерзання, а ґрунти – від силь-
ного промерзання. Ґрунт, який менше промерз, навесні швидше відтає, 
краще вбирає талі води, зменшує їх поверхневе стікання і розмивання 
ґрунту. 

Перевага міжсмугових полів перед незахищеними полягає у зволожен-
ні, яке на перших забезпечується внаслідок нагромадження більшої 
кількості снігу взимку, кращого вбирання талої води навесні і меншого 
випаровування вологи протягом усього вегетаційного періоду. Це сприяє 
кращому розвитку рослин, забезпечує вищий урожай. На більш 
зволожених ґрунтах рослини краще використовують мінеральні та 
органічні добрива. За даними останньої інвентаризації проведеної у 
1975 р., тільки в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогос-
подарських підприємствах Української РСР було 371,9 тис. га 
полезахисних лісових смуг, з них 88,7 % мали ширину до 15 м, а 61% – 
найбільш ефективну ажурну та продувну конструкцію. Середня висота 
лісових смуг досягла 7 м, загальна довжина близько 300 тис. км. Якщо із 
загальної кількості лісових смуг, висаджених до 1948 р., смуги з дуба 
становили лише 12,7%, то в посадках 1949–1956 рр. їх кількість 
збільшилась і досягла 39,4% загальної площі. 

Кількість лісових смуг з дуба була б ще більшою, якби не масова 
загибель широко вживаних у 1950–1953 рр. гніздових посівів жолудів за 
методом Т. Д. Лисенка, які не забезпечувалися механізованим доглядом за 
ґрунтом у рядах гнізд, а потім, за його ж рекомендацією, почали ще й 
суцільно засівати їх сільськогосподарськими культурами з метою боротьби 
з бур'янами. Але покрив з культурних рослин не захищав, а навпаки, ще 
сильніше пригнічував сходи світлолюбного дуба, і лише там, де змогли 
забезпечити ручний догляд за ґрунтом у рядах гнізд, виросли високі, стійкі 
смуги з дуба. У цей період різко збільшується площа смуг із швидкорослих 
порід (тополі в 3, а берези у 8 разів), які висаджувались в основному в 
лісостеповій і північностеповій зонах, де вони рекомендовані інструкцією. 

Надалі площі тополевих лісових смуг збільшувались. Вони 
створювались навіть на незрошуваних землях південного Степу, 
незважаючи на те, що тополя як головна порода в цих умовах непридатна в 
зв'язку з сухістю ґрунтів. Тополя тут, в тому числі і найбільш посухостійка 
тополя Болле, почали масово всихати і відмирати. Для наших дослідів по 
Луганської області оцінки конкурентоспроможності порід ми також 
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використовували коефіцієнт конкурентних відносин порід – К к.о. 
(Висоцкий К.К. 1962), що обчислюється як відношення напруженості 
зростання однієї породи до напруженості зростання іншої Напруженість 
зростання визначалася як відношення середньої висоти і площі перетину 
середнього дерева. Причому, чим вище конкурентна здатність деревної 
породи в насадженні, тим нижче у неї коефіцієнт конкурентних відносин. 

Для даних лісових смуг зв'язок між До к.о. і складом лісових смуг (для 
внутрішніх рядів) добре описується рівнянням регресії: 

К к.о. =1,11-0,0236х(г=0,78) (1) 
Таким чином, До к.о. < 1 за умови, якщо участь дуба в полезахисних 

насадженнях буде не менше 5 одиниць. Слід зазначити, що отримані 
закономірності характерні для широких лісових смуг, кількість рядів в 
яких перевищує 9. У Луганській області в даний час площа і питома вага 
таких смуг досить великий. Тому в них необхідний особливий відхід, 
особливо в тих, які створені з первинним пануванням у складі ясена і 
інших порід над дубом. Невчасний відхід в таких смугах приводить, як 
вже наголошувалося, до придушення зростання дуба і витіснення його в 
насадженні. У смугах, що мають меншу кількість рядів (4–6), не вдалося 
виявити зв'язків між складом порід і їх взаємодією. Це пояснюється тим, 
що для дерев у вузьких смугах доступніше узлісся і освітленість, один з 
лімітуючи чинників зростання, є достатньою для дуба і інших порід, 
оскільки навіть внутрішні ряди добре експонуються за рахунок бічної 
притоки світла. Тому в таких смугах ценотичні взаємовідношення між 
породами більшою мірою визначаються не тільки біологічними 
чинниками, але і багатьма іншими абіотичними, а також чинниками, 
зв'язаними з антропогенною діяльністю (своєчасність, регулярність і 
правильність проведення відходів, пошкодження дерев при потраві 
лісових культур скотом, рекреація і ін.). 

А.А. Ляшенко (1983), Ф.І. Травень, П.С.Дубінін (1961), А.Е. Вербін 
відзначають, що помітно гірше росте дуб в змішаних насадженнях з 
переважанням у складі ясена зеленого. Проте, проведені нами дослідження 
лісосмуг показали, що дуже часто навіть останнім часом ці захисні 
насадження створюються з переважанням у складі ясена зеленого (смуги 
11, 20, 23). 

Раніше лісоводами помилково висловлювалася думка про необхідність 
заміни, особливо в південних районах, ясена звичайного ясенами 
американських видів (зелений, пухнастий). Як правильно відзначає Б.І. 
Логгінов заміна ясена звичайного американськими видами далеко не 
завжди викликається необхідністю і у кожному окремому випадку повинна 
вирішуватися залежно від того, якою мірою посадки американських видів 
ясена вигідніші. 

Таким чином, при вирощуванні лісових смуг з дуба важливо, щоб в 
межах ареалу їх розповсюдження з головною породою висаджувалися 
екологічно і біологічно сумісні супутні деревні породи, підбір яких 
диференціюється відповідно до ґрунтово-кліматичних умов. 
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Останніми роками в Луганській області стала більше уваги приділяти 
сосні звичайною і кримською. Обстеженням соснових лісових смуг 
виявлена їх висока меліоративна ефективність. У віці 40 років соснові 
лісосмуги досягають висоти 15 м (Кременський район). Слідів сніголаму і 
інших механічних пошкоджень не спостерігається. Проте слід мати 
зважаючи на, що біологічні особливості сосни звичайною зумовлюють її 
максимальний приріст у висоту на легких супіщаних ґрунтах. 

Клен гостролистий є відповідною домішкою до дуба на важчих 
суглинних і глинистих ґрунтах. Крім впливу підгонки клена важливою є і 
його грунтополіпшуюча роль в дубових насадженнях. А.І. Зражевський 
відзначав (1957), що великий вміст живильних речовин у відпаду клена 
привертає і підсилює розмноження ґрунтових тварин і, раніше всього, 
дощових черв'яків, які прискорюють мінералізацію лісової підстилки і 
покращують структуру ґрунту, підвищуючи її родючість. Тому цю породу 
також бажано вводити до складу лісових смуг Луганської області. Слід 
зазначити, що розширення асортименту деревних порід має основне 
значення в підвищенні меліоративної ефективності полезахисних лісових 
смуг. Цьому ж сприяє і підбір супутніх порід і чагарників з кращими для 
даних умов біолого-екологічними властивостями.  

Найважливішим параметром, що визначає стан і захисні властивості 
насаджень, є ширина полезахисних лісових смуг. У інструкціях по проек-
туванню і вирощуванню захисних лісових насаджень на землях сільсько-
господарських підприємств (1979) указується, що лісові смуги повинні 
закладатися в основному 3-4 рядними, але не більш, ніж 5 рядів і шириною 
у всіх випадках не більш 15м. В даний час в Луганській області переважа-
ють насадження з 7 рядів і більше, при 1,5-метрових міжряддях. Зі всіх 
обстежених нами лісосмуг близько 70% мали кількість рядів більше 5. 
Значна частина полезахисних насаджень має зайву ширину – більше 15 м. 

Останнім часом також широкого поширення набули п'ятирядні лісо-
смуги, внутрішні ряди яких складаються з дуба черешчатого, а в крайніх 
висаджуються клени (гостролистий, явір), ширина міжрядь складає 2,5–3 
м. Але, звертає увагу В.А. Бородавка (1987), слід мати на увазі, що при 
розширенні міжрядь, разом із збільшенням площі живлення дерев, до 
певної міри втрачається ефект взаємопідгону і погіршується зростання у 
висоту. Істотно впливає на ажурність і меліоративні властивості лісосмуг 
кількість рядів. Так дослідженнями В.І. Коптєва (1986) встановлено, що на 
звичайному чорноземі в 4-рядних смугах з дуба з розміщенням стовбурів 
через 1,0 м оптимальна ажурність формується в 12 літньому віці, в 5-
рядних – до 20 років, а дворядні смуги взагалі не досягають її величини. 
Це свідчить про те що, перевищення кількості рядів в смугах більше 7 не 
тільки викликає наднормативне відчуження орних земель, але і знижує 
ефективність самих насаджень. З іншого боку, у зв'язку із зростаючою 
цінністю земель сільськогосподарського користування, і особливо ріллі, 
яка в наші дні стала найбільш актуальною темою, з'являється все більш 
наполегливе прагнення до зменшення ширини полезахисних лісових смуг 
до 3 і навіть до 2 рядів. Таке звуження лісових смуг, зменшує 
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трансформацію ріллі на 1,2–1,9%, але це у свою чергу може змінити 
захисні параметри лісових меліорантів – висоту, конструкцію, ажурність, 
будову, які знаходяться залежно від ширини насаджень. 

Меліоративний та навколоутворюючий ефект наявних лісових смуг 
знижується також через те, що ці насадження не забезпечені лісівничим 
доглядом в повному об'ємі. Необхідність застосування рубок догляду в 
полезахисних лісових смугах з метою підвищення їх захисної дії виникла 
вже в 30-х роках після того, як було встановлено перевагу смуг, що 
продувалися, перед щільними (Коптєв В.І., 1986). А.Ф. Калашников (1969) 
відзначає, що меліоративна ефективність смуг, що продуваються і 
ажурних, вище на 8–15% в порівнянні з щільними. Проте на Донбасі 
рубками догляду охоплені незначні площі лісосмуг. Тому в даний час тут 
переважають щільні насадження. Зі всіх обстежених нами лісосмуг понад 
40% характеризуються щільною конструкцією. Через нестачу об'ємів 
рубок догляду у зв'язку з цим меліоративний потенціал лісових смуг 
реалізується не повністю. В результаті недостатнього догляду в захисних 
насадженнях відбувається не тільки небажане їх ущільнення, але і 
природне розширення з відчуженням орних земель. В результаті 
розростання смуг їх ширина у ряді випадків перевищує на 5-10 м 
регламентовану. В окремих випадках фактична ширина смуг перевищує 
25-30 м. 

Не менш важливе значення має правильне розміщення лісових смуг. За 
даними Л.Л. Шабурова (1984) в господарствах Луганської області тільки 
56% лісових смуг мають розміщення, перпендикулярне пануючим 
шкідливим вітрам. Навіть при оптимальних конструкціях і доброму 
лісівничому стані, лісові смуги, неправильно розміщені на місцевості, 
мають низьку агрономічну ефективність. У Луганській області до 
господарств, в яких є закінчена система полезахисних лісових смуг, слід 
зазначити колгоспи: ім. Дзержинського – Станічно-Луганського, ім. 
Калініна – Старобельського, ім. Літвінова – Славяносербського районів. 

Параметри оптимальної мережі лісових смуг (Коптєв В.І. 1972), у 
степовій зоні полезахисна лісистість на звичайних чорноземах повинна 
бути 3,1%. У Луганській області, полезахисна лісистість складає 2%. Це на 
третину нижче за нормативну лісистість, пропонованою УКРНІІЛХА для 
зони, і значно менше мінімального нормативу захисту від запорошених 
бур. Для того, щоб досягти нормативної лісистості належить ще посадити 
порядку 14 тис. га полезахисних лісових смуг. Для визначення нормативів 
економічної ефективності полезахисних смуг необхідним є вивчення 
динаміки їх захисної висоти, яка багато в чому визначає величину 
захищеності поля. 
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Наміри нинішніх урядовців та Верховної Ради України відкрити ринок 

продажу сільськогосподарських земель гостро ставлять перед суспільст-
вом питання, якій формі та способу організації аграрного виробництва 
потрібно надати перевагу. Однак, погляди вітчизняних науковців на опти-
мальні форми та способи організації селянських господарств різняться. 
Так, на думку Д. О. Мельничука, В. П. Галушка та О. О. Олійника, які дос-
лідили ефективність аграрних перетворень та здійснення земельної рефор-
ми в сусідній Чехії, єдиним шляхом збереження конкурентоспроможності 
сільськогосподарського виробництва в умовах глобалізації світової 
економіки є формування великих аграрних підприємств [1, c. 184]. 

Натомість, В. В. Кулик, на прикладі Польщі, робить інший висновок: 
«В аграрному виробництві Польщі чільне місце посідають домашні 
господарства, зокрема приватні, які разом формують близько 82 % 
валового випуску сектору, 85 % ВДВ (валової доданої вартості) та 95 % 
валового прибутку, змішаного доходу. Це свідчить про ефективність 
приватної форми господарювання порівняно з іншими формами 
організації та її вагомість у структурі аграрного виробництва» [2, c. 175].  

Водночас, В. С. Дієсперов наголошує, що: «Стабілізація земельних 
відносин, безумовно, необхідна для залучення в сільське господарство 
капіталу. Потрібні надійні гарантії інвесторам, які залучатимуться при 
довготривалій оренді земель підприємствами. Однак недопустимо робити 
інвесторів повними господарями виробництва, як це відбувається нині» [3, 
c. 108]. На нашу думку, слушним є висновок К. О. Прокопенка, який 
виділивши три категорії сільськогосподарських виробників: господарства 
населення – домогосподарства; великі багатофункціональні сільськогоспо-
дарські підприємства, які діють на засадах підприємництва і 
самоврядування; фермерські господарства, що спеціалізуються виключно 
на виробництві, переробці та реалізації агарної продукції, зазначає: «… 
жодному з основних видів аграрних господарств не слід віддавати 
перевагу. Кожен із перелічених їхніх видів має як переваги, так і недоліки, 
які виявляються в конкретних умовах» [4, c. 100]. На необхідності 
комплексного вирішення проблем аграрного виробництва та сталого 
розвитку сіл з пріоритетом соціальних і екологічних цілей акцентують 
увагу М. Й. Малік та М. А. Хвесик, на думку яких: «Виходячи із загальної 
орієнтації нашої держави на досягнення громадського суспільства слід 
підкреслити, що соціальний фактор визнається як домінуючий у 
формуванні оновленого сільського середовища, а економічна складова 
повинна розглядатися як інструмент досягнення поставлених цільових 
орієнтирів розвитку аграрної сфери» [5, c. 7].  
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Слід зазначити, що проблеми аналогічні українській економіці 
характеризують наслідки здійснюваних реформ в Російській Федерації. 
Тому, російський вчений – аграрник І. М. Буздалов серед головних цілей 
сільськогосподарської стратегії своєї країни бачить: формування нового 
класу сільських трудівників, які володітимуть необхідною агротехнічною 
культурою і технікою останніх поколінь; створення матеріальних та інших 
умов для залучення в сільські райони кваліфікованих кадрів молодих 
спеціалістів та працівників, фінансування будівництва житла, навчальних і 
культурних об’єктів; визначення оптимального співвідношення великих, 
середніх і малих форм організації сільськогосподарських виробництв, а 
також найбільш раціональних схем внутрігосподарської діяльності 
сільських організацій [6, c. 158]. Такої ж думки дотримуються і його 
українські колеги. Так, ще 18 квітня 2012 року в державній установі 
«Інститут економіки та прогнозування НАН України» відбулося засідання 
круглого столу, на якому було презентовано наукову доповідь «Українська 
модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація», 
підготовлену у відділі економіки і політики аграрних перетворень 
Інституту. Головним висновком роботи цього круглого столу було 
обґрунтування необхідності відновлення багатофункціональності 
аграрного сектору на основі впровадження системи соціоекономічних 
заходів щодо його модернізації.  

На думку учасників проведеного круглого столу вітчизняну модель 
аграрного розвитку слід збалансувати шляхом поєднання різних за 
величиною та формами господарюючих суб’єктів. Для цього необхідно 
перш за все забезпечити обмеження засилля та економічної влади великих 
агрохолдингів шляхом запровадження спеціального режиму регулювання 
їх комерційної діяльності та вилучення надприбутків [7, c. 177]. 

Інші підходи для розвитку свого аграрного сектору запроваджує 
Казахстан. Так, для реалізації казахстанської аграрної інвестиційної 
програми «Регіональний агрокомплекс «Онтустик» заплановано 
об’єднання 70 проектів, в тому числі 36 проектів із створення мережі 
багатогалузевих сервісно-заготівельних центрів на основі кооперації та 
об’єднання сільськогосподарських підприємств. Такі центри, повинні 
взяти на себе функції з надання якісних послуг споживчим кооперативам з 
організації виробництва, приймання, зберігання, переробки і реалізації 
аграрної продукції та організації машинно-технологічних станцій [8, 
c. 163]. Для подолання зазначених вище розбіжностей між нинішніми 
учасниками сільськогосподарських та соціальних процесів на селі провідні 
вітчизняні економісти все активніше відстоюють необхідність організації 
аграрних кластерів, в яких поєднуються економічні інтереси різних за 
розміром та функціональним призначенням підприємств, які об’єднанні 
єдиною ціллю, але відповідають за реалізацію різних складових процесу 
виробництва, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції.  

Наприклад, П. Т. Саблук і М. Ф. Кропивко агропромислову 
кластеризацію розглядають як: «Концентрацію та спеціалізацію 
агропромислового виробництва з формуванням на території замкнутих 
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продуктових ланцюгів «виробництво, зберігання, переробка та реалізація 
сільськогосподарської продукції» на засадах інтеграції для одержання 
учасниками кластерів конкурентоспроможної продукції й підвищення 
прибутковості» [9, c. 11]. На думку українських вчених кластерний підхід 
перспективний з погляду забезпечення соціального розвитку сільських 
територій. Вони покладають на кластеризацію такі функції, як: 
облаштування сільських поселень і територій із сучасними 
агропромисловою, агросервісною, житловою та культурною зонами на 
засадах економічної самодостатності та сталого розвитку. 

Виходячи з вище зазначеного, можна зробити висновок, що вітчизняні 
науковці, визнаючи, що найбільш ефективною формою ведення аграрного 
виробництва є великі аграрні холдинги, тим не менше відстоюють 
позицію, згідно якої в Україні необхідно зберегти різноманітність 
суб’єктів господарювання на селі: домогосподарства, малі та середні 
фермерські господарства, крупні орендні підприємства, агрохолдинги та 
налагодити тісну взаємовигідну співпрацю між ними. При цьому, площа 
земельних угідь, яка знаходиться у приватній власності однієї особи 
повинна бути обмежена, а основною формою залучення сільських земель у 
виробництво має бути довгострокова оренда, порядок регулювання і 
здійснення якої необхідно жорстко контролювати державою. 
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З початком адміністративно-територіальної реформи в Україні 

активізовано процес фінансової децентралізації, що має за мету 
оптимізувати перерозподіл бюджетних ресурсів задля формування 

фінансової самодостатності населених пунктів, зокрема сільських 

поселень, активізації їхнього економічного розвитку та підвищення рівня 

життя населення.  

Донині сільська місцевість мала незначні фінансові можливості для 

активізації відтворювальних процесів та формування економічного 

підґрунтя збереження людського капіталу на селі.  

Наслідком такої політики стало зниження життєвого рівня сільського 

населення, що посилило урбанізаційні прагнення селян та активізувало 

процес незворотної міграції з села в місто. Ці прогалини в управлінні 

сільською місцевістю можуть бути мінімізовані шляхом нарощування 

фінансового потенціалу, ефективним його використанням і переходом до 
впровадження новітніх стратегічних напрямів розвитку відповідно до 

переваг, які надає фінансова децентралізація.  

Реалізація фінансової децентралізації – новий етап в економічному, 

демографічному розвитку сільської місцевості, що триває в умовах 

обмеженості фінансових ресурсів об’єднаних територіальних громад 

(ОТГ), їхньої дотаційності, неефективного використання здобутих 

фінансових можливостей унаслідок некомпетентності місцевого 

керівництва і незнання ним особливостей бюджетної реформи. Обізнаність 

у питаннях характеру та напрямів впливу фінансової децентралізації на 

розвиток сільських поселень здатні прискорити реалізацію реформи та 

мінімізувати її деструктивні наслідки.  
Фінансова децентралізація – це процес делегування державою 

повноважень і фінансових ресурсів для їх реалізації органам місцевого 

самоврядування.  

За висновками більшості експертів, її вплив на певні територіальні 

громади, розвиток поселенської інфраструктури та рівень життя є 

неоднозначним, оскільки вона містить певні ризики, пов’язані з:  

- недостатньою наповнюваністю сільських бюджетів унаслідок 

законодавчого обмеження доходної бази тих поселень, що не входять до 

складу ОТГ, низького залучення інструментів фінансового забезпечення, 
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професійної некомпетентності та безініціативності місцевого керівництва, 

недотримання вимог відносно мінімальної чисельності населення громади 

(5 тис. осіб);  

- значною дотаційністю місцевих бюджетів у сільській місцевості;  

- зростанням надмірного фінансового навантаження на фінансово 

самодостатні села з боку бідних сільських поселень ОТГ;  

- низькою ефективністю витрат місцевого бюджету внаслідок 

відсутності у переважної більшості ОТГ програм соціально-економічного 

розвитку; 

- ймовірним уповільненням процесу фінансової децентралізації за 
умови протидії локальних еліт та активізації їхньої боротьби за матеріальні 

засади врядування.  

Сільські поселення України мають значно менший фінансовий 

потенціал для саморозвитку ніж населені пункти більшої людності 

внаслідок незначної концентрації економічного капіталу.  

Загальновизнано і підтверджено дослідженнями залежність між 

фінансовою спроможністю та високою людністю поселення [1, с. 3], що у 

сучасних українських реаліях є беззаперечним аргументом на користь 

адміністративно-територіальної реформи та об’єднання громад.  

У багатьох країнах світу (Франція, Польща, Латвія, Литва, 

Словаччина, Естонія, Чехія, Словенія та ін.) практикувалося об’єднання 

територіальних громад задля підвищення їх фінансової життєздатності. [2, 
с. 39–40]. Українські реалії свідчать, що в умовах, коли чисельність 

сільського населення постійно зменшувалась (протягом 1990–2018 рр. на 

23,3 %), кількість сільських рад мала тенденцію до зростання (1990–2015 

рр. – на 14,3 %).  

Фінансова децентралізація відкриває нові можливості для сільських 

поселень, проте ефективність їх використання залежить від місцевої влади 

та зусиль самих громад.  

За ідеальною моделлю вона, безумовно, сприяє нарощуванню 

фінансової бази місцевого самоврядування та зростанню самодостатності 

громад, а виважена політика збалансованості фінансових доходів і витрат 

активізує розвиток сільських поселень.  
Дослідження впливу фінансової децентралізації на розвиток сільських 

поселень в Україні є пріоритетом для вітчизняної та світової науки. 

Обґрунтування методологічних та практичних аспектів фінансової 

децентралізації дасть можливість розробити рекомендації з мінімізації 

можливого деструктивного тиску зрушень на соціальне становище 

населення та визначити напрями конструктивного впливу в процесі 

реалізації освітньої, медичної, житлово-комунальної та паливно-

енергетичної реформ у країні. 
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Фінансова децентралізація має на меті оптимізувати процеси 

перерозподілу бюджетних ресурсів задля формування фінансової 

самодостатності громад, сприяючи їхньому сталому розвитку. Вона 

обумовлює радикальні зміни у функціях і повноваженнях місцевої влади 

та територіальних громад, оскільки здійснюється шляхом розширення 

джерел надходження коштів сільських бюджетів, зрушення у 

співвідношенні їх доходної та видаткової частин, зростання величини 

доходів сільських бюджетів у розрахунку на одного мешканця. Це істотно 

збільшує фінансовий потенціал для самоорганізації та саморозвитку 

сільських поселенських структур. 
Посилення фінансової автономії з часом активізує динамічне 

економічне зростання. Зазвичай ця залежність реалізується за умов 

високорозвинутої економіки, але і в країнах із нестабільною економікою 

бюджетна реформа не спричиняє погіршення економічної ситуації [3,с.8].  

Дія фіскальної децентралізації на динаміку економічної сфери 

розвитку сільських поселень виявляється здебільшого через процес 

децентралізації витрат і децентралізацію податкових надходжень, які 

спричиняють покращення ділового клімату, пожвавлення підприємницької 

активності, зростання продуктивності праці, техніко-технологічну 

модернізацію виробництва, але за умови податкової автономності 

місцевих органів влади [1,с.9].  

Фінансова децентралізація з більшою податковою автономією при 
дисциплінованій та контрольованій громадою місцевій владі сприятиме 

зниженню дефіциту місцевих бюджетів у країні та підвищенню 

продуктивності сільської економіки. В умовах передання фінансових 

ресурсів і повноважень на місцевий рівень кращі стартові можливості 

мають ОТГ, на території яких є суб’єкти господарювання (підприємства з 

переробки молока, цукру та м’яса, виробництва обладнання для 

переробної та харчової промисловості, мінеральних добрив, комбікорму, 

надання послуг транспорту і зв’язку тощо), і порівняно з якими бюджети 

сільських поселень, що формуються за рахунок доходів від 

сільськогосподарської діяльності з високою трудомісткістю та низькою 

дохідністю, мають вищий рівень дотаційності.  
Наявність суб’єктів господарювання чи їхніх структурних підрозділів є 

вагомим джерелом фінансових надходжень, які дають можливість місцевій 

владі розвивати інфраструктуру та соціальну сферу, підвищувати 

інвестиційну привабливість поселення та якість життя селян. 

Для однозначних висновків про вплив фінансової децентралізації на 

розвиток сільських поселень України потрібен значний часовий лаг, коли 

можна буде зробити беззаперечні висновки і узагальнення на підставі 

конкретних результатів її реалізації.  
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Наразі ж можна стверджувати, що у найближчій перспективі 

подальший розвиток сільських поселень визначатиметься поступовим 

нарощуванням фінансового потенціалу та його використанням в інтересах 

громади. Це активізує трансформаційні процеси у сільській поселенській 

мережі, насамперед за рахунок сіл із високим рівнем фінансової 

спроможності.  

Реалізація фінансової децентралізації за сприятливіших умов 

(зростання інвестиційної активності суб’єктів діяльності, зниження 

кредитних відсоткових ставок, детінізації економіки) сформує фінансовий 

потенціал для переорієнтації капіталів на більш продуктивні та стратегічно 
важливі види економічної діяльності, що дасть змогу підвищити фінансову 

спроможність поселень і, відповідно, покращити інфраструктуру села, 

якість надання соціальних послуг у сфері охорони здоров’я, освіті, 

житлово-комунальному господарстві, культурі.  
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СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

Вербицька Г. Л., к. е. н., доцент, 

Національний університет «Львівська політехніка», Україна 

 

Формування вітчизняної продовольчої безпеки безпосередньо 

залежить від стану сільських територій країни. Проте на сьогоднішній 

день склалася ситуація при якій більшість сільських територій 

характеризується низьким соціально-економічним розвитком, високим 

рівнем безробіття, несприятливою демографічною ситуацією, високим 

рівнем міграції сільського населення, низькою забезпеченістю медичними 

та освітніми закладами. На відміну від інших країн, де політика розвитку 

сільських територій активно реалізується, в Україні вона знаходиться на 

етапі становлення. Отже, проблема визначення стратегічних векторів 

інноваційного розвитку сільських територій України є дуже актуальною, 

адже на них проживає близько третини населення нашої держави. 

Основним чинником, що характеризує низький рівень розвитку 

сільських територій України, є недосконалість соціальної інфраструктури: 

відсутність клубів, кінотеатрів, стадіонів, спортивних майданчиків, а в 

деяких селах навіть шкіл, які одними з перших потрапили до переліку 

необов’язкових для фінансування об’єктів. 

Ключовою причиною недостатнього розвитку сільських територій 

України є відсутність бачення сільськими жителями шляхів досягнення 

власного добробуту через створення приватного бізнесу на власній землі. 

За даними статистичного щорічника «Моніторинг земельних відносин в 

Україні 2014–2015», протягом 2015 р. в Україні було укладено 4 671,5 тис. 

договорів оренди сільськогосподарських земель приватної форми 

власності (паїв) загальною площею 16 597,0 тис. га, що становить 50% від 

земель приватної власності [2, с. 153]. 

Більшість суб’єктів господарювання на сільських територіях, а саме 

невеликі сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства та 

кооперативи відчувають дефіцит фінансових ресурсів, а тому суттєво не 

впливають на перспективи розвитку цих соціально-просторових утворень. 

Перспектива розвитку сільських територій в Україні та перехід їх на 

шлях сталого розвитку вирішальною мірою залежить від можливого рівня 

розвитку сільського господарства та підтримки державою цього процесу. 

А вже від рівня розвитку економіки сільських територій залежатиме й 
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рівень вирішення соціальних проблем, а також рівень їх екології та 

збереженості і поліпшення їхнього природно-ресурсного потенціалу. 

Перспективний розвиток сільського господарства як основи економіки 

села та розвитку сільських територій потребує виваженої пріоритезації 

інноваційних організаційно-правових форм господарювання в цій сфері та 

відповідної політики держави [1, с. 14]. 

Інноваційний розвиток сільських територій повинен базуватися на 

дієвій інноваційній інфраструктурі, що трактується як весь необхідний 

спектр державних і приватних установ та організацій, які забезпечують 

розвиток і підтримку всіх стадій інноваційного процесу. 

Україні слід скористатися позитивним досвідом країн світу щодо 

здійснення державної підтримки сільськогосподарського виробництва і 

вжити заходів, які б сприяли забезпеченню населення країни якісними і 

доступними продуктами харчування, створенню нових робочих місць на 

селі, збільшенню надходжень від експорту продукції, забезпеченню сільсь-

когосподарського виробництва висококваліфікованими працівниками. 
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 
Войтенко А. Б., к. держ. упр., професор, 

Новіков І. Ю.*, магістрант, 
Житомирський національний агроекологічний університет 

 
Реформування житлово-комунального господарства є одним з 

основних завдань житлової політики держави. Необхідність реформування 
економічних відносин у житлово-комунальному господарстві гостро 
відчувається протягом уже досить багатьох років. Перехід у сфері ЖКГ від 
адміністративно-командних інструментів регулювання до ринкових, 
викликали необхідність змін у системі управління галуззю та взаєминах 
між її учасниками. Пріоритетним завданням реформування є створення 
ефективного ринкового механізму функціонування житлово-комунального 
господарства і підвищення рівня обслуговування споживачів. Доведено, 
що необхідність здійснення процесу демонополізації ЖКГ і створення 
відповідних умов для формування конкурентного середовища в житлово-
комунальному господарстві передбачає необхідність зміни взаємин між 
споживачами, виробниками і посередниками у сфері надання послуг ЖКГ 
[1]. Поступово збільшується роль органів державної влади у процесі 
реформування ЖКГ на всіх рівнях. Виникають нові альтернативні форми 
організації в цій системі, що виконують різні функції, які спрямовані на 
забезпечення житлово-комунальних послуг населенню на певній території.  

Впровадження інноваційної житлової політики в Україні передбачає 
реалізацію пріоритетних заходів:  

– забезпечити дієве регулювання діяльності природних монополій у 
сфері ЖКГ з метою мінімізації “соціальної ціни” реформування сектора; 

– підвищити енергоефективність ЖКГ з метою зниження собівартості 
послуг і скорочення сумарних енерговитрат національної економіки; 

– раціоналізувати систему управління ЖКГ з метою забезпечення 
ефективного поточного функціонування та цілеспрямованого 
реформування сфери; 

– удосконалити нормативно-правову базу; 
– фінансово стабілізувати галузь; 
– технічно переоснащати ЖКГ; 
– запровадити ринкові відносини на ринку житла та житлово-

комунальних послуг; 
– забезпечити 100 % установлення побудинкових приладів обліку 

тепла, холодної та гарячої води; 
– зменшити до рівня експлуатаційної безпеки знос житлового фонду та 

основних фондів у житлово-комунальному комплексі; 
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– привести рівень витрат і втрат під час виробництва житлово-
комунальних послуг до рівня європейських країн; 

– довести кількість багатоквартирних будинків, в яких створено 
об’єднання багатоквартирних будинків (ОСББ) або житлові кооперативи 
до 50 % від загального житлового фонду; 

– запровадити конкурентне середовище на ринку житлових послуг – 
розвиток нових форм управління житлом, ліквідація монополії ЖЕКів, 
посилення активності громадян як суб’єктів, що найбільшою мірою 
зацікавлені в ефективному витрачанні коштів та ін. [3]. 

Важливим принципом формування всіх програм розвитку галузі має 
стати не тільки концентрація фінансових, матеріально-технічних та інших 
ресурсів, а також координація діяльності органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, самих підприємств та громадських організацій. 
Також одним з напрямків досягнення мети реформування ЖКГ має стати 
виконання підприємствами та організаціями комплексу робіт і послуг 
відповідно до договірних умов з урахуванням їх потенційних можливостей 
щодо розвитку диверсифікаційної діяльності. Сьогодні для підприємств 
ЖКГ актуальним є завдання розвитку власної дохідної бази, пошуку 
джерел [5]. 

Метою діяльності державних органів у сфері ЖКГ є його 
реформування шляхом перетворення законодавчої та нормативної бази, 
зміни економічних відносин, технічного переоснащення та модернізації, 
забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і 
господарського комплексу в житлово-комунальних послугах [4]. 

Отже, незадовільний економічний стан підприємств ЖКГ, прогалини в 
законодавстві, недостатність інвестицій, низька якість житлово-
комунальних послуг, непрозорість встановлення тарифів вимагають 
реформування господарства на основі децентралізації управління, 
посилення контролю з боку органів місцевого самоврядування за 
діяльністю ЖКГ, формування конкурентного середовища на ринку 
надання житлово-комунальних послуг. 
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Сучасний етап науково-технічного прогресу значно посилив потребу в 

раціональному управлінні підприємством і відповідно у висококваліфіко-

ваних спеціалістах в галузі організації та управління. Для ринкової 

економіки характерна управлінська модель, вона спирається на ринкову 
інфраструктуру та розвинені ринкові відносини. Вона отримала назву 

менеджмент (від англ. management – управління, керування). 

Менеджмент є, по-перше, практикою управлінської діяльності, а, по-

друге, теорією управління виробництвом. Як саме економічна теорія 

менеджменту вивчає систему організаційних відносин впливу на 

виробництво. Досліджуються та вивчаються такі аспекти управління, як 

організація діяльності підприємства, стимули та умови праці, 

використання робочої сили, інженерно-економічні рішення та інші. 

Практичний менеджмент функціональна реалізація вимог його в 

діяльності підприємств-товаровиробників. 

Діяльність підприємств полягає у пошуку можливостей з розв'язання 

повсякденних і стратегічних завдань закупівлі сировини, матеріалів, 
енергії, вирішення фінансових проблем, залучення робітників 

налагодження взаємозв'язків з підприємствами, фірмами, організаціями, 

виробництва товарів та пошуку споживачів, також визначення ринку 

підприємства та його сегментів. Таким чином менеджмент з’являється в 

ролі особливої, відносно відокремленої діяльності щодо організації 

виробництва і збуту товарів. 

Менеджмент це організаційний вплив цілеспрямований на діяльність 

підприємства в умовах ринку для досягнення цілей, які поставлені 

підприємством, в подальшому для отримання прибутку. Впливати, 

управляти, керувати потрібно на будь-який процес, який відбувається в 

суспільстві, державі, регіоні. Менеджер це той, хто насамперед впливає 
безпосередньо на виробництво, його організовує, вивчає ринок за 

допомогою маркетингу, добре знає динаміку попиту, спрямовує роботу 

підприємства на задоволення потреб споживачів. 

Менеджери на підприємстві відіграють особливу роль. Діяльність 

менеджера відбиває тенденцію економічної децентралізації управління 

суспільним виробництвом в умовах високих темпів наукового прогресу, 

широкого розвитку малого бізнесу, пошукових фірм. У суспільному 

виробництві зростання акціонерних форм посилює роль менеджерів. В 

зв’язку з розвитком менеджменту та зростанням ролі менеджерів в 
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підприємствах, змінюються не тільки організаційно-економічні, а й 

соціально-економічні відносини. Тому власники капіталу втрачають 

безпосередній контроль над підприємством. 

Певною мірою суспільство регламентує правові засади формування і 

діяльності суб'єктів управління на підприємстві. А саме, законодавство 

України деякими законами про підприємства, господарські товариства 

визначає загальні принципи управління підприємством, самоврядування 

трудовим колективом, систему та посадових осіб управління в 

різноманітних товариствах: акціонерних, повних, з обмеженою 

відповідальністю, з додатковою відповідальністю, командитних. 
Наразі всі підприємства діють згідно з статутом, відповідно до 

чинного законодавства суб’єкти управління визначаються в статутних і 

засновницьких документах підприємств. Об'єктами управління є ланки 

організаційного впливу менеджменту, що виробляють продукцію, надають 

послуги, виконують роботи. Саме вони формують трудовий колектив 

підприємства та його підрозділи. Менеджмент підприємства передбачає 

прийняття рішень з різних питань роботи підприємства: фінансових, 

кадрових, маркетингових, постачальницьких, інноваційних, регіональних, 

збутових, виробничих, та інших. Певною мірою менеджмент зумовлює 

політику підприємства, його філософію, культуру, спрямованість. Ці 

проблеми досліджують розділи науки управління (менеджменту). 

В будь-якій організації є певний цикл свого існування від зародження, 
оформлення, розквіту і занепаду, а може бути, і зникнення. Вважається, що 

від зародження до розквіту організація завжди розвивається. Для цього 

періоду характерний успіх в діяльності підприємства. Потім виникають 

тяжкі моменти: організація здає позиції і насувається криза. Чи є ці 

періоди розвитком для підприємства? Важке запитання. Адже майже 

завжди розвиток пов'язують з придбанням нової якості та отриманням 

успіху. Але воно характеризує і зародження нової якості. Адже іноді 

найважчі моменти життя організації можуть стати моментами її розвитку, 

якщо в подальшому з’являються елементи нового, які здатні в подальшому 

набути поширення і надати нову якість життя організації. Але якщо даних 

елементів немає, то існування організації може бути під загрозою 
зникнення, і її розвиток переривається. Потім слідує розпад. 

Отже, при такому розумінні в умовах кризи розвиток може тривати. 

Все залежить від управління – чи здатне воно управляти розвитком. 

Управління повинно бути налагоджене на такий підхід, воно повинно 

вміти розпізнавати слабкі сигнали життя в будь-яких критичних ситуаціях, 

бачити майбутнє в прихованих елементах сьогодення. Це є не тільки 

завдання і вміння менеджера, це організація управління за всіма її 

механізмами і параметрами. Цінність менеджменту це управління, 

пріоритетом якого є майбутнє. Розвиток може бути різним, і необхідно 
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визначення тієї його тенденції, яка можлива в існуючих умовах і найбільш 

прийнятна з точки зору побудови майбутнього. Здійснення і вибір цієї 

тенденції також залежать від управління. 

Тенденції виявляються в сукупності і поєднанні видів розвитку, які 

характеризують предмет управління розвитком. Це такі види розвитку, 

екстенсивне і інтенсивне, зовнішнє і внутрішнє, еволюційний і 

революційний, послідовне і стрибкоподібне (непослідовне), швидке і 

мляве, стійкий і нестійкий, явний і прихований, спонтанне (мимовільне) і 

кероване, системне і безсистемне, рівномірне (ритмічне) і спорадичне 

(хаотичне), загальне і локальне регресивний (спадна лінія циклу) і 
прогресивне (висхідна лінія циклу), реальне і віртуальне, соціально-

економічне та організаційно-технічне, комунікативне і індивідуально-

особистісне. За цими характеристиками можна за допомогою методики 

соціометричних вимірів оцінювати тип розвитку і розробляти заходи щодо 

його зміни, якщо виникає в цьому необхідність. Розвиток може і повинен 

бути предметом аналізу і регулювання. Розвиток організації – це 

послідовний і цілеспрямований процесі зміни її якості. 
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Децентралізація – це одна з провідних тенденцій управління сучасних 

демократичних держав. Курс на децентралізацію владних повноважень, 

згідно з політичними заявами та рішеннями, взято і в Україні. Однак, 
відкритим залишається питання щодо темпів децентралізацій них 

процесів, можливих соціально-економічних наслідків на сільських 

територіях, інтересів сільської громади. Тому актуальність теми 

дослідження на сьогодні, попри тривалу теоретичну розробку, не 

знижується.  

Також дана проблематика набуває особливого значення в контексті 

дискусій про зняття мораторію на продаж землі. Адже, земля – є основним 

багатством українців, особливо аграрних територій, які на сьогодні є 

дотаційними. Тому у випадку вільного продажу земельних ділянок можуть 

істотно змінитись відносини як всередині сільських громад, так і між 

центральною та місцевою владою, а у глобальній перспективі може стати 

перешкодою демократизації. Безумовно, у попередні роки було здійснено 
ряд позитивних кроків у здійсненні реформи децентралізації. Так, у 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні від 1 квітня 2014 р. Її метою є визначення 

напрямів, механізмів і строків формування ефективного місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади для створення і 

підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання 

високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів 

прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах 

життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та 

територіальних громад [1].Також доцільним видається задекларований у 

цих документах принцип паритетності безпосередніх і представницьких 
форм реалізації права місцевого самоврядування. 

Насамперед, варто зауважити, що Проект змін до Конституції України, 

внесеному на розгляд Верховної Ради України Президентом України 

П. О. Порошенком (реєстр. № 4178а від 26.06.2014 р.), що визначав мету 

децентралізації як посилення конституційно-правового статусу місцевого 

самоврядування, його розуміння як права і спроможності жителів громад у 

межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання 

місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо, так 

і через органи місцевого самоврядування, не був прийнятий [2].  



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 55 

Також невизначеним залишається статус територіальних громад, їх 

здатність впливати на процес прийняття рішень. Однією з причин 

незавершеності децентралізації є відсутність інформації про можливості 

впливу на перебіг місцевих подій та ініціативи з боку самих громадян. Це 

вказує на необхідність проведення роз’яснювальної роботи щодо напрямів 

та механізмів реформи місцевого самоврядування серед населення, а також 

реалізація проголошених принципів на практиці. Подібне твердження 

можна підтвердити результатами загальнонаціонального опитування 

населення проведено Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька 

Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 13 
червня 2017 року добре знають про реформу лише 20%, хоча показник 

обізнаності дещо підвищився (у серпні 2016 р. таких було 12%). Більшість 

українців досі не відчула змін від використання додаткових коштів, які 

місцеві бюджети отримали протягом останніх років – таку позицію 

висловили 55%. При цьому частка тих, хто відчув зміни на краще, і тих, 

хто побачив зміни на гірше, однакова – по 16%. Протягом року дещо 

послабшала впевненість населення у тому, що місцева влада зможе 

справитись із додатковими повноваженнями, які вона отримає в ході 

децентралізації. Абсолютно впевнені в цьому лише 10%. Українці 

переважно не задоволені тим, наскільки вони можуть впливати на рішення 

місцевої влади (63%). Однак, тільки 37% задекларували своє бажання 

взяти участь в управлінні своїм селом, селищем чи містом у випадку 
розширення повноважень місцевої влади [3]. Такі дані свідчать про 

формальні перетворення, не підкріплені заходами, спрямованими на 

забезпечення реальних механізмів участі населення в управлінні 

місцевими справами, а відповідно – вони не сприяють формуванню 

демократичних цінностей громадян.  

Чи не головною суперечністю вказаних ідей є неможливість місцевих 

громад розпоряджатись власними земельними ресурсами у зв’язку з 

мораторієм на продаж землі. Це суперечить принципу приватної власності 

та робить громаду не фактичним, а лише формальним власником 

земельних ресурсів.  

Водночас, очевидно, що рішення про можливість продажу землі 
індивідуальними власниками, поглибить зубожіння сільського населення. 

В умовах гострої соціально-економічної кризи та військово-політичного 

конфлікту земля буде розпродана за безцінь, а подекуди просто узаконить 

довгострокову оренду великих власників, в тому числі іноземних. Тому 

вважаємо дискусії стосовно зняття мораторію на продаж землі 

передчасним. Адже, родючі ґрунти є стратегічним природним ресурсом 

для України та важливим чинником розвитку дотаційних регіонів. Тому 

зміни до земельних відносин можуть відбуватись лише за умови 

стабілізації політичної системи, покращення рівня добробуту населення. 
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Також важливо поставити процес продажу землі під контроль сільської 

громади, обмежити коло осіб, що мають право на придбання землі, надати 

пріоритетне право купівлі землі особам, що проживають на даній території 

протягом тривалого часу.  

Також безумовним є факт неконкурентноспроможності місцевих 

дрібних виробників порівняно з іноземним капіталом, тому важливо на 

державному рівні передбачити розв’язання цієї проблеми, зокрема 

забезпечити надання довгострокових цільових кредитів на придбання 

землі, модернізацію матеріально-технічної для дрібних і середніх 

власників.  
Отже, в контексті демократизації політичної системи основна мета 

децентралізації – це формування соціального капіталу. Воно передбачає 

встановлення довірливих стосунків як всередині громади, так і між владою 

та населенням. Особливе значення проблема формування соціального 

капіталу набуває на сільських територіях, де передумови добросусідства та 

колективізму складалися століттями, базуються на особистих контактах і 

регулюються нормами моралі. Таким чином, слід вжити всіх можливих 

заходів щодо посилення ролі сільської громади в процесі управління, що 

передбачають інформаційно-роз’яснювальну роботу, покращення 

матеріального становища шляхом ефективнішого розподілу місцевих 

ресурсів, сприяння перетворенню сільських господарів на повноправних 

власників земель, які вони обробляють. 
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РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

 
Гоголь Т. В., к. е. н., доцент, 

Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна 
 
Україна, як і Європейське співтовариство, перебувають сьогодні на 

дуже важливому етапі розвитку. Перед суспільством, держаними та місце-
вими органами влади постають масштабні завдання щодо трансформації та 
оптимізації адміністративно-територіального устрою, які потрібно 
вирішувати в загальноєвропейському контексті, але безпосередньо на 
регіональному та місцевому рівнях. Підтримка і створення умов для 
самостійного розвитку з боку держави територіальних громад в Україні є 
одним із найголовніших завдань під час реформування системи 
державного управління в цілому. 

Впродовж останніх десятиліть в країнах Західної Європи надзвичайно 
зросла адміністративна діяльність і зроблено наголос на планувальній та 
управлінській функціях та проведено лібералізацію стосунків із 
громадянами у рамках політичних постулатів демократії, а громадськість 
залучається до прийняття рішень та відповідає за них. Для країн Східної 
Європи спочатку йшлося про нове визначення політичної системи та, 
зокрема, про конституційні принципи й конституційні інституції. При 
цьому держави, приймаючи основоположні рішення, з одного боку, 
дотримувалися принципів демократії, правової держави, багатопартійної 
системи, виборчої системи, поділу влади, місцевого врядування, але, з 
іншого боку, розробляли своє, національне, рішення [1, с. 469–470]. 

Як зазначається, існувала яскраво виражена тенденція проголошувати 
класичне публічне адміністрування пережитком часу і давати нове 
визначення співвідношенню між державою, сферою управління та 
суспільством (обмеження держави стрижневими функціями; широка 
приватизація публічних інституцій та надання послуг ринковими 
оферентами). У сфері публічного адміністрування почали широко 
вживатися ідеї та підходи, запозичені з практики економічної діяльності 
приватних підприємств. З'явилися численні праці з питань публічного 
адміністрування (Рublic Мапаgement), Нового публічного адміністрування 
(New Рublic Мапаgement), адміністративної діяльності, орієнтованої на 
результат тощо. Можна з впевненістю констатувати, що рух за нове 
публічне врядування минув свою кульмінаційну точку, і що вчені, як 
свідчить і дискусія на спеціальних міжнародних конференціях, нині 
перебувають у пошуку належних концепцій врядування і управління у XXI 
ст. При цьому часто вживаються недостатньо точно визначені поняття 
“доброго” чи “ефективного” врядування (Governance, ”Good Governance”). 
Існує чимало аргументів на користь поєднання класичного підходу Макса 
Вебера з ідеями в межах інших концепцій організації публічного 
адміністрування та процесів управління. Тоді елементи Нового публічного 
адміністрування, теорії демократичної держави, легітимності і 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 58 

партисипації стануть не альтернативою моделі Вебера, а розумним 
доповненням до неї. У зв’язку з цим Г. Букерт говорить про 
“неовеберівську модель” (“Neo-Weberian Model”). У цьому ж напрямі 
розгортається і дискусія навколо реформ та реформаторських концепцій у 
багатьох європейських країнах [2, с. 12–13; 24–38; 65–103].  

В європейських країнах спостерігається фундаментальний злам у су-
часній континентально-європейській адміністративній культурі, що пере-
важним чином обумовлений втратою популярності англосаксонських під-
ходів у контексті ідей Нового Публічного Управління (New Public Mana-
gement) та поступовим ствердженням концепції Неовеберівської держави 
(New-Weberian state). Остання ґрунтується на ідеї діалектичного поєднання 
традицій та інновацій як основи розвитку публічного управління у 
провідних державах-членах ЄС та на розумінні, що абстрактна модель 
“належного управління” набуває конкретного значення у кожному випадку 
власної імплементації на певному національному ґрунті.  

Неовеберівська модель реформування державного управління 
визначена в континентальних європейських державах. Неовеберівська 
державна стратегія сприяє модернізації державного сектору, що посилює 
його керівний і координаційний потенціал, який має на меті відновити 
центральну роль держави у просуванні економічного зростання та 
соціальної згуртованості. Концепція “Нової веберівської держави” 
претендує на роль самобутньої європейської моделі (distinctive european 
model) державного розвитку, свого роду континентальної відповіді на 
англосаксонський виклик Нового публічного менеджменту. 

У порівнянні з “класичним” розумінням веберівської держави нова 
концепція визнає, поміж іншого:  

– роль держави як основного посередника у вирішенні новітніх 
проблем глобалізації, технологічних змін, демографічних та екологічних 
проблем; 

 – роль органів представницької демократії (центральної, регіональної 
та локальної) як чинника легітимації діяльності виконавчого апарату;  

– роль адміністративних органів загального призначення (general-
purpose governments) як основного інструменту здійснення публічної 
політики, що мають пріоритетне значення у порівнянні з громадськими та 
ринковими структурами;  

– роль публічної служби з її особливим статусом, культурою та 
умовами здійснення;  

– перехід від пріоритету внутрішніх бюрократичних правил до 
орієнтації на задоволення зовнішніх (щодо адміністративних органів) 
потреб та бажань громадян шляхом використання ринкових механізмів 
управління;орієнтація на результати діяльності, а не на формальні 
управлінські процедури;  

– перехід в аудиті публічних фінансів від попереднього контролю (ex 
ante) до заключного (ex post), [3, с. 9–10].  

Останніми роками держава прагне спрямовувати свою політику на 
посилення дієздатності територіальних громад, що підтверджує процес 
добровільного об’єднання територіальних громад, який розпочався у 2015 
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р. Досліджуючи досвід об‘єднаних територіальних громад Хмельниччини, 
які були піонерами реформи, так як саме на Хмельниччині протягом 2015 
р. було утворено найбільше ОТГ в Україні і ці громади першими входили 
у процес реформування, А.Ф. Ткачук зазначає, що багато з тих громад, хто 
пішов на об‘єднання уже в 2016 р. чи в 2017 р., прийняв таке рішення саме 
завдяки цифрам, які показували зростання місцевих бюджетів, субвенції на 
розвиток інфраструктури, яку надає держава для ОТГ. Проте ресурс 
громади – це все те, що може бути використано для поліпшення якості 
життя у громаді. Тому такими ресурсами, які є складніші від бюджету, 
податків та комунального майна і землі, але від цього не менш значимими, 
а загалом напевне більш важливими і стабільними, є: людина – жителі 
мають право реалізувати і використовувати свої здібності для створення і 
перетворення громади; фізична структура або місце – школа, лікарня, 
церква, бібліотека, центр відпочинку, клуб. це може бути джерело, озеро, 
болото, покинута будівля, тощо; громадська служба, яка робить життя 
кращим для деяких або всіх членів громади – громадський транспорт, 
заклад дошкільної освіти, культурні заклади; приватний бізнес, який 
забезпечує робочі місця і підтримує місцеву економіку[4, с. 21].На відміну 
від традиційного сподівання на зовнішні ресурси (дотації від держави, 
депутата та іноземного інвестора) для вирішення проблем громади, 
спробуймо застосувати новий підхід – розвиток громади, базований, 
передусім, на внутрішніх ресурсах, який надихається лідерством, місцевим 
патріотизмом та довірливими стосунками всередині громади. Успішними 
стають ті регіони та громади, які вдало розвивають власну внутрішню 
спроможність та поліпшують ті внутрішні умови, які впливають на 
інвестиції та підтримують їх.  

Підсумовуючи слід сказати, що в Україні системна модернізація 
державного управління в умовах децентралізації влади, спрямована на 
формування нової моделі публічного управління, можлива виключно в разі 
врахування об’єктивних та суб’єктивних передумов, що одночасно є 
критично важливими для успішного здійснення децентралізації. 
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Розширення повноважень місцевих органів влади з метою покращення 

якості та доступності соціальних послуг за місцем проживання, 
відбувається з врахуванням інтересів територіальних громад. Розробка та 
впровадження інноваційних моделей розвитку, активізація громадської 
діяльності в управлінні прийняття рішень з розв’язання першочергових 
проблем громади, прискорює здійснення означених змін. 

За даними Міністерства розвитку громад та територій України у 
2019 р. створено 975 об’єднаних територіальних громад (ОТГ) [1, с. 4]. У 
рейтингу областей щодо формування спроможних громад п’ятіркою 
лідерів є Житомирська, Хмельницька, Дніпропетровська, Чернігівська та 
Запорізька області. Останні п’ять місць у рейтингу посіли Закарпатська, 
Кіровоградська, Вінницька, Київська та Львівська області. У Київській 
області створено 2 селищних ОТГ: у 2016 р. – Поліська (із загальною 
кількістю населення 8 095 осіб, із них сільського 1 167 осіб) та у 2018 р. – 
Бородянська (із загальною кількістю населення 20690 осіб, з них 
сільського 7475 осіб) [2].  

Не зважаючи на незначну активність процесу децентралізації на 
Київщині, є поселення в яких впроваджуються інновації, а посилення 
потенціалу місцевих організацій сприяє соціальному та економічному 
розвитку. З 2018 р. у селищі міського типу Немішаєве (загальна частка 
населення трудового віку 72,5%, з них жінки: 3606 (55,3%), чоловіки – 
2919 (44,7%). )у відповідності з стратегічними цілями Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегією розвитку 
Київської області на період до 2020 року, Середньостроковою стратегією 
розвитку Бородянського району на період до 2020 року, принципами 
Європейської хартії міст і Стратегії «Європа-2020» розроблена і 
реалізується концепція «Немішаєве: SMART–містечко».Основними цілями 
сталого розвитку SMART – громади є використання нових підходів у 
бізнесі, освіті, системі місцевого самоврядування, зміцненні партнерських 
відносин, нарощуванні людського капіталу, створенні нових робочих 
місць, покращенні інфраструктури та благоустрою поселення. 

Передумовою демократичних змін стала участь громади у 
міжнародних проектах. Зокрема, у контексті розвитку три партнерських 
(бізнес, влада, громада) відносин селищна рада приєдналася до Ініціативи 
Європейського Союзу «Мери за економічне зростання». Залучення 
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громади до управління в селищі відбувається через: Раду ветеранів 
селища, Молодіжний парламент, ГО «Всеукраїнська ініціатива» а також 
активістів та волонтерів. На часі, з метою реалізації молодіжної політики в 
селищі, розглядається питання створення Молодіжної ради, як координа-
ційного органу Молодіжного парламенту. Водночас органи учнівського 
самоврядування здійснюють свою діяльність у Немішаївському НВК 
«Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів», що сприяє зростанню в учнівської молоді соціальної активності. 

Формування партнерських відносин та запровадження Бюджету участі 
(співпраця місцевих підприємців з громадськими активістами) дало 
можливість реалізувати 7 проектів, що сприяло підвищенню ступеня 
довіри бізнесу до органів місцевого самоврядування (ОМС). Створення 
умов для публічного діалогу дало змогу налагодити зв’язки з NDI 
Foundation, Дата-груп, Vodafone, Smart city and Urbanization incubator 
(Israel), Transfotech Israel, Aarhus Smartcity (Denmark). Партнерами у 
реалізації Плану економічного розвитку селища 2019–2020 також є 
Немішаївський молодіжний парламент, Київський центр розвитку 
місцевого самоврядування, EGAP, Центр розвитку інновацій, ВАССР, 
Київський палац дітей та юнацтва [3]. 

Ключову роль у реалізації проекту «смарт-містечко» відіграють 
приватні інвестиції, обсяг яких став відправною точкою у визначенні 
пріоритетів економічного розвитку громади. Низка вже реалізованих 
проектів спрямовані на покращення якості життя населення, благоустрою 
селища, створення місць публічного простору та ін. Налагодження 
співпраці з молодіжними об’єднаннями ініціює місцеву молодь долучатися 
до участі у суспільному розвитку, системі місцевого самоврядування, у 
процесах адаптації прогресивного досвіду.  

З 2014 р. в Україні діє рух «Будуємо Україну разом» (БУР), який 
спочатку виник як волонтерська акція для відновлення зруйнованих 
будинків на сході України. На сьогодні учасниками руху БУР стали 1390 
волонтерів, 144 сім’ї, 30 міст, 37 громадських просторів [4]. Активна 
молодь допомагає покращувати благоустрій сільських поселень та селищ 
міського типу, відновлюють будинки малозабезпечених осіб, проводять 
тренінги щодо самоорганізації у місцевих громадах. Інноваційним є 
розробка заходів з покращення інфраструктурних об’єктів того чи іншого 
поселення у співпраці з представниками локальних владних структур 
(сільських, селищних рад), громад, молодіжного парламенту. Молодь 
активно розробляє проекти і в невеликий термін реалізує значний обсяг 
робіт. Організація та проведення виїзних тренінгів згуртовує молодь щодо 
спільного вирішення локальних питань в залежності від потреб, з 
локалізацією наявних ресурсів, із залученням людського капіталу 
різновікових верств населення. Влітку цього року учасники волонтерсько-
го проекту створили локації у селищі. Зокрема, намалювали на привок-
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зальній загорожі мурал з історичними сюжетами Немішаєвого, побудували 
культурно-просвітницький центр, створили одну із зон відпочинку. 

До реалізованих заходів згідно Плану економічного розвитку селища 
2019-2020 слід віднести: створену агенцію місцевого розвитку, центр 
надання адміністративних послуг, постійну групу з брендування території 
громади, базу наборів відкритих даних селища, розроблений проект парку 
водних розваг, запроваджені механізми міжмуніципального співробіт-
ництва та приватного публічного партнерства та ін. Разом з тим упродовж 
двох років заплановано створити 38 нових робочих місць.  

Незважаючи на значний обсяг реалізованих заходів, доцільно 
локалізувати зусилля на покращення сфери рекреації та дозвілля, на 
відновлення історичних об’єктів. Зокрема: 

– створення мотузкового парку в долині р. Топірець із залученням 
селищної ради, представників малого бізнесу, Громадської ради з питань 
культури, Громадської ради з питань спорту, Молодіжної ради, вчителів та 
органів учнівського самоврядування Немішаївського НВК «Спеціалізована 
школа І–ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів», Немішаївсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, студентів Немішаївського агротехнічного 
коледжу; 

– створення краєзнавчих куточків: встановлення альтанок різного 
стилю (наприклад, альтанки у китайському та японському стилях і т.д.) у 
Парку Т.Г. Шевченка; створення куточку «поліське подвір’я: поєднання 
минулого і сучасного» – встановлення тину з верболозу і перелазу, муляж 
вуликів біля будинку культури, дерев’яні обереги, сучасні артефакти; 

розвиток ландшафтного дизайну (створення альпійської гірки у Парку 
Т.Г. Шевченка, прокладання доріжок на підйом із дерев’яних пеньків у яру 
в долині р. Топірець); 

– розробка туристичних маршрутів: кільцевого – смт. Немішаєве (Інс-
титут картоплярства Національної академії аграрних наук України, пам’ят-
ник Картоплі, Храм Парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української 
Православної Церкви Київського патріархату, музей у Немішаївському 
НВК, Палац фон-дер Остен-Сакенів*) – с. Мироцьке (залишки городищ, 
датовані княжою добою, група (17) слов’янських курганів.) – с. Микуличі 
(Церква Різдва Богородиці); 

– організація музичних фестивалів з елементами ленд-арту із 
залученням Музичної школи, Громадської Ради з питань культури, 
Молодіжної Ради; 

                                                
* Історія палацу, що на території сучасного смт. Немішаєве, починається за часів 
коли власником цих земель був дійсний таємний радник граф Карл Сакен, що 
служив у Ліфляндії чи Курляндії. По його смерті маєток дістався камергеру Івану 
Христофоровичу фон дер Остен Сакену, який помер у 1853 р., а після нього – його 
сину генерал-майору графу Карлу Івановичу фон дер Остен Сакену. 
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– створення туристичного кластеру (із залученням Немішаївської 
селищної ради, Немішаївського НВК «Спеціалізована школа І – ІІІ 
ступенів – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів», Немішаївської ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 1, Будинку культури); 

– розвиток процесу ревіталізації, перетворення приміщень, території 
колишнього біохімзаводу у культурну-освітню платформу. 

Процес децентралізації в Україні, ініціює пошук відповідних точок 
зростання у кожному поселенні, що ввійдуть до складу новостворених 
адміністративних одиниць та зумовлює їх активізацію у вже діючих ОТГ. 
Особливо це питання є ключовим у ОТГ, до яких входять в основному 
сільські поселення та селища міського типу. Наявність точок зростання 
посилює самодостатність громад, підвищує соціальний розвиток 
населення через створення нових робочих місць, покращення добробуту 
населення, створення бренду поселень, активізує молодь у консолідації 
зусиль щодо покращення благоустрою поселення, сприяє процесу 
соціалізації молоді у сучасних умовах розвитку суспільства, стимулює 
розробку і впровадження нових інноваційних проектів для сталого 
розвитку поселень. 
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Становлення мегаполісів, як соціально-економічних систем загострили 

питання ресурсного забезпечення населення, зокрема у секторі забезпечен-

ня продуктами харчування, водо- та енергопостачанням, а також гаранту-
вання засад формування якісного та безпечного середовища існування. 

Процес децентралізації владних повноважень в Україні створив передумо-

ви для самостійного розвитку територій. Водночас, недостатній рівень 

сформованості таких відносин висуває потребу їх нормативно-правового 

регулювання. 

Сучасний стан сільських територій України визначається не тільки 

своїми проблемами, а й значним потенціалом до розвитку сільськогоспо-

дарських та інших видів господарювання на селі. Сьогодні в Україні з’яв-

ляється і набуває розвитку нова течія, представники якої бажають займати-

ся господарською діяльністю з метою створення «родових поселень». 

Об’єднавшись ці молоді люди прагнуть до створення екологічних посе-

лень, які вони називають «родовими поселеннями», оскільки господарська 
діяльність, якою вони будуть займатися заснуванням не тільки на 

екологічних критеріях органічного землеробства, а й на відродженні 

української народної культури [1]. З нашої точки зору, сприяння на 

державному рівні розвитку «родових поселень» як малої форми 

господарювання в аграрному секторі України призведе до відродження 

села, заселення спустошених сільських територій, зменшення безробіття в 

країні, активному розвитку органічного землеробства, покращенню 

екології, розвитку малого підприємництва в аграрному секторі. 

Якщо у розвинутих країнах рівень життя сільського населення 

постійно підвищується внаслідок відповідної державної політики, 

особливо це стосується територій з ускладненими умовами проживання та 
ведення господарської діяльності, то в Україні у цьому відношенні 

зберігається ціла низка гострих проблем. Малі форми господарювання в 

сільському господарстві регулюються в нашій державі Конституцією 

України, Законом України «Про фермерські господарства», Законом 

України «Про особисте селянське господарство», а також опосередковано 

Господарським кодексом та Земельним кодексом України. Але ці 

нормативно-правові акти не забезпечують повноцінне господарювання 

«родових поселень». 
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Закон «Про особисте селянське господарство» опосередковано 

регулює створення родових поселень, оскільки він визначає «Родову 

садибу» як особисте селянське господарство, господарська діяльність 

якого проводиться без створення юридичної особи з метою задоволення 

особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання 

сільськогосподарської продукції, а також реалізації її надлишків. Закон 

також визначає, що діяльність, пов’язана з веденням особистого 

селянського господарства не відноситься до підприємницької [2]. 

Враховуючи положення даного Закону вважаємо, що на землях, 

виданих під особисті селянські господарства будувати житлові 
приміщення не можна, оскільки цільове призначення землі – ведення 

сільськогосподарської діяльності. Ці положення вступають в суперечку 

визначення родових поселень. Родове поселення – це постійне місце 

проживання селянської родини на ділянці не менше 1 га з метою 

виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції для 

власних, а також реалізації її надлишків на ринках. Але діюча система 

законодавства не містить прямих заборонних норм стосовно будування 

житлових будинків на відміну від земель, що беруться під городництво 

(ст.36 ЗК) [3]. В цьому випадку, доцільно використовувати основний 

принцип Конституції України «Дозволено все, що не заборонено законом» 

(ст.58). Отже, беручі до уваги положення ст.6 Закону України «Про 

особисті селянські господарства», яка визначає, що до майна, яке 
використовується для ведення особистого селянського господарства 

відносяться житлові будинки, а ст.22 та ст.35 Земельного кодексу 

передбачають можливість будівництва на сільськогосподарських землях 

призначення, випливає, що будівництво житла на землях сільськогоспо-

дарського призначення допускається, але забудова може проводитися у 

відповідності до плану забудови, затвердженому у встановленому порядку, 

за умови, що містобудівною документацією може бути заборонено 

житлове будівництво на певній території, відповідно до законодавства про 

планування та забудови територій.[2–3]. Існують також інші законодавчі 

можливості, а саме – створення садівничого товариства або дачного 

кооперативу. Але дані організаційно-правові форми господарювання 
потребують спеціальних навичок і знань. 

Таким чином, для відтворення українського села потрібно запровадити 

нові форми господарювання, однією з яких, на думку автора, є становлен-

ня та діяльність «родових поселень». На нашу думку, недосконалість 

законодавчої бази та відсутність інформації щодо незаселених сільських 

територій гальмує розвиток екопоселень. Тому для розвитку малих форм 

підприємництва та переходу до якісно нового способу господарювання в 

сільському господарстві і відтворенню українського села важлива саме 

державна підтримка, яка має виявлятись у:  
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– створенні єдиної загальнодоступної інформаційної бази щодо 

вільних та спустошених територій, які можуть бути заселені екопоселення-

ми чи окремими «родовими поселеннями»; 

– забезпечення нормативно-правове регулювання такої форми 

господарювання, яка буде спрямована на розвиток «родових поселень»; 

– громадянам, які створили родові поселення, надається право обла-

штувати житло в тій частині наданої земельної ділянки, з якої забезпе-

чується зручний доступ до всіх виробничих об’єктів господарювання; 

– надання грошової державної допомоги власникам «родового 

поселення».  
На нашу думку, при створенні вище перерахованих умов в державі 

можна створити умови для покращення становища в сільській місцевості, а 

також надання можливості працювати на покинутих та занедбаних 

земельних ділянках та спонукати розвивати незаселені сільські території. 
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Питання доступу сільського населення до системи надання соціальних 

послуг сьогодні є надзвичайно актуальним через низку причин. По-перше, 
це – об’єктивна, нестача ресурсів у селах та малих містах для забезпечення 

функціонування закладів, які надають соціальні послуги, у порівнянні з 

великими містами. По-друге, – недосконалість транспортної інфраструк-

тури, за допомогою якої можна б було значною мірою компенсувати 

нестачу необхідних закладів соціального обслуговування. Таким чином, 

сільське населення, особливо мешканці віддалених сіл, не рідко 

опиняється у ситуації близькій до відторгнення. Головним чином у склад-

них умовах залишаються особи похилого віку, нездатні до самообслу-

говування або лише з частковою здатністю до самообслуговування. 

Водночас процес децентралізації влади в Україні передбачає посилення 

відповідальності територіальних громад за цей складний комплекс 

проблем, окреслюючи питання як саме місцеві громади зможуть самостій-
но управляти наданням соціальних послуг і які подальші перспективи 

розвитку соціальних послуг у сільських територіях. 

Дійсно, у зв’язку з децентралізацією органи місцевого самоврядування 

об’єднаних територіальних громад одержали право на виконання суттєвої 

частини функцій соціального захисту населення, які раніше виконували 

управління соціального захисту районних державних адміністрацій [1]. 

Разом з цим, варто відзначити різні темпи створення об’єднаних 

територіальних громад в областях України, що не може не впливати на 

рівень розвитку соціального обслуговування у сільських поселеннях.  

Проблемою надання соціальних послуг у об’єднаних територіальних 

громадах (особливо сільських) є і відсутність чіткого механізму організації 
та надання соціальних послуг; диференціацію рівня фінансування 

соціальних послуг в ОТГ, а також підкреслюють, що у структурі видатків 

місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення кошти 

на надання соціальних послуг займають незначну частку; зафіксовано 

випадки припинення надання соціальних послуг (обслуговування вдома) в 

окремих ОТГ та порушення законодавства з надання соціальних послуг [3, 

с. 88]. Надання соціальних послуг може реалізовуватись однією громадою 

або шляхом об’єднання відповідних зусиль двох чи кількох громад за 

допомогою угод міжмуніципального співробітництва. 
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Міністерством соціальної політики запропоновано кілька 

перспективних моделей організації надання соціальних послуг в 

об’єднаних територіальних громадах При виборі першої моделі у 

структурі відповідного органу місцевого самоврядування створюється 

структурний підрозділ уповноважений виконувати такі функції фахівця із 

соціальної роботи тощо. Дана модель є цілком прийнятною для невеликих 

сіл, що не приєдналися до більших територіальних одиниць, а сформували 

власні об’єднані територіальні громади. Більшість таких послуг 

стосуються прийому документів для призначення усіх видів соціальної 

підтримки. Однак, мешканці мають змогу звертатись за даними послугами 
і у відповідні структурні підрозділи райдержадміністрацій, що свідчить 

про потребу у чіткому розмежуванні повноважень між органами місцевого 

самоврядування і органами виконавчої влади [3, с. 88]. Аналогічним 

варіантом для надання соціальних послуг у сільських громадах може стати 

і організація місцево локалізованого соціального кластера, тобто системи 

взаємозалежних установ, інституцій, підприємств, розташованих на певній 

території, продуктом яких є послуги освітнього, освітньо-соціального, 

медичного, медично-соціального і соціального характеру, споживачами 

яких виступають переважно місцеві мешканці [2]. У межах кластеру 

доцільно консолідувати зусилля наявних у сільській громаді медичних 

закладів та закладів соціального обслуговування з метою організації 

належних умов для соціального обслуговування. Зокрема, під одним 
дахом, спільним управлінням і підпорядкуванням одному й тому ж органу 

самоврядування можуть працювати медичний кабінет та центр соціального 

надання соціальних послуг. Вибір другого підходу означає співпрацю ОТГ 

між собою у наданні соціальних послуг. Для сільських громад він теж має 

низку переваг: можливість використовувати не лише власні ресурси, 

досягнення вищої оперативності у вирішенні проблем отримувачів 

соціальних послуг, одержання досвіду співпраці з іншими громадами. 

Співробітництво сільських ОТГ у наданні соціальних послуг може 

відбуватись у різних формах. Наприклад, вони можуть мати спільний 

заклад соціального обслуговування для своїх членів або спільний 

транспорт для забезпечення потреб отримувачів соціальних послуг. У 
такому випадку можливе створення мобільних відділень територіальних 

центрів соціального обслуговування або соціальних служб, забезпечених 

власним автотранспортом, що обслуговуватимуть одразу 2–3 громади з 

базою у одній з них. 

У 2019 р. 1134 територіальні громади уклали 477 договорів міжмуні-

ципального співробітництва (ММС), розвиток ММС відбувається переваж-

но у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення (26,6 %), 

ЖКГ (17,6 %), пожежної безпеки (8,6%) [5, с. 14]. До тем договорів ММС, 

зокрема в сфері соціального забезпечення населення ОТГ, належать: 
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створення, спільне утримання комунальних підприємств, організацій 

(місцевої пожежної охорони, підприємства, що надає житлово-комунальні 

послуги, дошкільного навчального закладу, трудового архіву, закладу 

соціального обслуговування); адміністративні послуги (спільне 

фінансування ЦНАП, надання адміністративних послуг) [7]. Очевидно, що 

частка договорів щодо соціального обслуговування в даний момент не є 

значною, але в майбутньому зростатиме. 

Третій підхід передбачає організацію громадою роботи нових 

територіальних центрів соціального обслуговування або соціальних служб 

чи нових стаціонарних відділень вже існуючих закладів, які б 
розташовувались в межах територіальної доступності. Безсумнівно, такий 

підхід є найбільш зручним для отримувачів соціальних послуг (особливо 

старшого віку) у сільській місцевості, однак він вимагає значної кількості 

ресурсів, яких сільська громада може просто не мати. 

Злободенною є проблематика соціального обслуговування у сільській 

місцевості для багатьох європейських країн. Вітчизняні дослідники 

зазначають про те, що аналогічно до України, догляд за людьми похилого 

віку є одним із найголовніших питань соціального обслуговування в 

сільській місцевості в багатьох країнах Європи. З проблемами соціального 

обслуговування осіб похилого віку у віддалених районах сільської 

місцевості зустрічаються навіть такі розвинені країни як Швеція, 

Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Шотландія, Ірландія, де основними 
постачальниками послуг виступає місцева влада В середньому люди, що є 

старші за 65 років, становлять 20% населення сільських областей Європи 

[6]. Якщо основною проблемою для європейських країн є віддаленість 

територій, то в Україні окрім цієї проблеми особливу увагу при плануванні 

соціальних послуг у сільській місцевості необхідно приділити потребам 

жінок похилого віку, які проживають самотньо. Враховуючи демографічну 

структуру населення України, ця категорія отримувачів (або потенційних 

отримувачів) є досить чисельною, однак при цьому відчуває нестачу 

необхідних соціально-побутових послуг. Крім того, важливо активізувати 

інформування осіб похилого віку, які проживають у сільській місцевості, 

про можливості отримання соціальних послуг і місце знаходження 
найближчих закладів системи надання соціальних послуг шляхом 

поширення відповідних інформаційних матеріалів. 

Україна має і досить позитивні приклади організації соціальних послуг 

у сільській громаді. Зокрема, Шляхівська та Джулинська громади 

(Вінницька обл.) в межах муніципального співробітництва користуються 

спільним центром обслуговування одиноких непрацездатних громадян. 

Досягнуто головної мети – населення обох громад обслуговується вчасно 

та якісно [4]. Підсумовуючи вищевикладене, варто наголосити, що 

надання населенню якісних соціальних послуг повинно забезпечуватись 
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ефективною роботою органів місцевого самоврядування у громадах 

незалежно від місця проживання. Сільські громади при цьому повинні 

гарантувати своїм членам безперебійне та кваліфіковане обслуговування. 
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MECHANISM AND PRINCIPLES OF MANAGING 

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS 
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Ivano-Frankivsk National Technical University of oil and gas, Ukraine 

 

Under the mechanism of territorial development management it is necessary 

to understand the target, interconnected, structurally and functionally organized 

set of processes that make up the effective management of the socio-economic 

development of a particular territory by creating economic, financial, legal, 
organizational, socio-psychological, natural and economic conditions that 

ensure the maximum reflection of public interests (interests of the community of 

citizens) based on the existing natural and economic potential and within the 

allocated powers and resources [1]. 

In the management process the systematic coordination of resource-

balanced and time-honored economic, social, technical, production, 

organizational and other activities carried out by state authorities, local 

governments, enterprises and organizations of various forms of ownership, 

ensuring the achievement of development goals should be ensured [2]. In other 

words the management process is a sequence of interrelated actions necessary to 

achieve the sustainable development of the territory (the main strategic goal). It 

implies the growth, diversification and improvement of the efficiency of the 
rural economy; reproduction and improvement of the quality of human 

resources, full and productive employment of the able-bodied population; 

increase and approximation to urban parameters of the level and quality of life 

in rural settlements, rational use and reproduction of natural resources. 

The control stages can be arranged according to the following logical 

scheme: 

1) the current situation is analyzed; 

2) the public interests of the rural community are identified; 

3) management objectives are determined; 

4) problems that impede the achievement of goals are identified and 

analyzed; 
5) the search for solutions to problems; 

6) possible solutions are determined and the best of them is selected; 

7) a targeted program of measures is drawn up to solve the identified 

problems; 

8) solving problems and achieving goals; 

9) project monitoring and program adjustment. 

Management processes are carried out throughout the range of interactions 

between the control objects and governing bodies at various levels. Depending 

on the direction of this or that interaction, certain public tools are formed 
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through which the managerial decision is implemented. Such tools are the 

structural elements of a sustainable rural development management system. 

The main structural elements of territorial management can be divided into 

six areas:  

1) legal ones include regulatory acts at the national, regional and local 

levels; 

2) socio-psychological include local civic initiative, youth education and 

local traditions; 

3) natural history includes natural resources, environmental well-being and 

historical heritage; 
4) organizational structural elements of territorial management include the 

delimitation of powers, the development of a system of local self-government 

bodies, personnel training, and outsourcing; 

5) financial include own income and financial assistance to higher levels of 

budgets; 

6) economic ones include strategic planning, territorial planning, program-

oriented planning, diversification of the rural economy, and the development of 

rural entrepreneurship. 

The presented control elements affect all the main aspects of the life of the 

rural community and their combined action will provide an integrated approach 

to solving the problems of sustainable development of rural areas. 

The functioning of the management system in the interests of sustainable 
development of rural territories should be based on the principles of 

purposefulness, consistency, adaptability, prospects, continuity and 

participativity [3]. 

Purposefulness is the vital activity management of a certain rural territory in 

the interests of achieving competitive advantages in order to ensure its 

sustainable development. 

The principle of consistency provides that the management system for the 

sustainable development of the rural territory should be considered as a whole, 

i.e., as a system of balanced components that reflect its structure, principles of 

operation, priorities, and the main functional links between the management 

facilities on the territory and external systems. 
Adaptability provides that any territory should constantly monitor emerging 

opportunities for the development of its potential and use them effectively. This 

implies adequate management decisions, timely changes in the tactical 

directions of development in order to achieve maximum socio-economic results. 

Perspective provides that all managerial decisions and measures should be 

aimed at achieving long-term results that characterize the sustainable 

development of the rural territory. 
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Continuity provides building rural development on the basis of existing 

socio-economic potential, traditions with the preservation, strengthening and 

expansion of external (inter-municipal) cooperation. 

Partnership provides management of rural development that involves the 

rural community in management processes implementation. 

These principles are not applied sufficiently in the current model of rural 

municipalities management. The principle of “reciprocal flows” in the 

distribution of powers between different levels of government together with the 

principles given in this research, creates a legal framework for both developing 

a comprehensive program for sustainable development of rural territories and 
managing its practical implementation. 
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ЗМІН ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
Дацій Н. В., д. держ. упр., професор, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Оскільки фундаментальною стратегічною метою розвитку України на 

сучасному етапі залишається демократизація та побудова розвинутого 

громадського суспільства, адміністративна реформа ґрунтуватиметься та 

реалізовуватиметься з чіткою прив’язкою до конкретних успіхів на цьому 
шляху.  

Соціальні параметри життя українців залишаються недостатніми для 

вирішення накреслених стратегічних завдань. На державному рівні 

визнається та усвідомлюється низка негативних факторів соціального 

характеру, притаманній Україні: зменшення народжуваності, низький 

рівень отримання доходів та соціального захисту, медичного 

обслуговування, загальне погіршення здоров’я населення, складна 

екологічна ситуація тощо. 

Ситуація з адміністративним реформуванням в Україні відзначається 

низкою особливостей: держава, задекларувавши доцільність суспільно-

політичних та соціально-економічних трансформацій в руслі 

загальноєвропейського контексту, оголосила про реалізацію також 
відповідної адміністративної реформи; іміджеві міркування змусили 

політичне керівництво держави вдаватися до певного імітування 

реформаторської активності. 

Важливо, щоб нова модель публічного управління не лише 

приваблювала споживача своїми якісними параметрами, а стала для нього 

конкретною ціллю, для реалізації якої населення готове було б інвестувати 

певні зусилля. Очевидно, що адміністративна реформа безпосередньо 

пов’язана з адміністративно-територіальною реформою. 

Поряд з реформами трансформаційного (політична, соціальна, 

економічна) та організаційного (адміністративна, регіональна, 

муніципальна) змісту, адміністративно–територіальна реформа значною 
мірою залежить від низки реформ методологічного характеру. Йдеться про 

реформи, покликані забезпечити конкретні механізми реалізації цілей 

стратегічного характеру. Вирішенню конкретних завдань трансформації 

українського суспільства служать такі реформи, як судова, фінансова, 

фіскальна, земельна тощо. 

Зокрема основним завданням бюджетної системи є забезпечення 

фінансової складової автономності суб’єктів управлінського процесу. 

Оскільки в розвинутому суспільстві саме фінанси виступають основним 

еквівалентом ресурсу, без належного фінансового забезпечення 
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неможливо досягти ефективності функціонування жодної управлінської 

системи. 

Оскільки територія виступає базисом більшості суспільно–

економічних процесів, її значення необхідно врахувати також при 

реалізації комплексу як трансформаційних, так організаційних реформ. 

Насамперед йдеться про реформу адміністративно-територіальну. Для 

того, щоб територією можна було коректно оперувати в процесі 

реформування адміністративно-територіальних структур, слід 

упорядкувати земельні відносини. 

Важливою складовою земельної реформи слід вважати територіальний 
землеустрій. Він проводиться на загальнодержавному, регіональному та 

місцевому рівнях, землях усіх категорій і включає, між іншим такий вид 

робіт, як встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних 

утворень. Територіальний землеустрій з формування меж адміністративно-

територіальних утворень являє собою комплекс соціальних, економічних, 

правових та технічних дій з визначенням, встановлення, відновлення й 

закріплення на місцевості меж відповідних адміністративно-

територіальних одиниць. 

Сьогодні в Україні межі адміністративно-територіального утворення 

встановлюються й змінюються на підставі проектів землевпорядкування, 

розроблених державними та іншими землевпорядними організаціями 

відповідно до технічно–економічних обґрунтувань їх розвитку, 
генеральних планів населених пунктів. Межею адміністративно-

територіальної одиниці України вважається умовно замкнена лінія на 

поверхні землі, що відокремлює територію республіки, області, району, 

села, селища, міста, району в місті від інших територій, їх межі згідно 

Земельного кодексу України [1]. встановлюються й змінюються за 

проектами землеустрою. Встановлення (відновлення) на місцевості меж 

адміністративно-територіальних утворень здійснювалось по процедурі 

розробки проектів міжгосподарського землеустрою [3]. 

Таким чином, здійснювана в Україні децентралізація системи 

управління відкриває нові можливості для нарощування потенціалу 

розвитку територій та формування позитивних управлінських ефектів на 
місцевому рівні, зокрема: можливість розпоряджатись заробленими 

коштами, формування дієвої системи надання адміністративних послуг, 

розвиток самоорганізаційних засад територіальних громад [2, c. 82]. 

Водночас вона генерує високу ймовірність виникнення нових 

«інституціональних пасток» через спротив трансформаційним зусиллям 

звичних практик державного та місцевого управління і традицій місцевого 

розвитку. 

Підсумовуючи результати об’єднання територіальних громад, 

доводиться констатувати, що значна їх частина і після цього не змогла 
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подолати низьку інституційну спроможність до ефективного 

самоврядування через неефективність дій державних органів управління та 

слабкість кадрової ланки органів місцевої влади. Для оволодіння 

необхідним досвідом та рівнем компетенції щодо успішної реалізації 

одержаних повноважень у фінансовій сфері знадобляться роки.  

Головним ризиком наразі залишається надмірна політизація 

децентралізаційних змін – їхні успіхи й невдачі використовують у власних 

корпоративних інтересах різноспрямовані політичні сили, а перспективні 

плани об’єднання і розвитку територіальних громад часто не відповідають 

інтересам і потребам їх населення.  
Наскільки територіальні громади зможуть скористатись 

можливостями, що надає децентралізація для зростання їхньої участі у 

розвитку поселень, залежить від продуктивності взаємодії та пошуку 

компромісних рішень між державними органами управління, 

представниками сільського агробізнесу, місцевим самоврядуванням та 

членами локальних спільнот. На жаль, на цьому шляху виникає низка 

непередбачуваних ризиків через нормативно-правову невизначеність 

соціально-прийнятної моделі децентралізації та низької прогнозованості 

можливих негативних соціальних наслідків для сільських мешканців 

унаслідок цієї трансформації. 
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THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES 
IN THE TERRITORIAL DEVELOPMENT PLANNING 

 
Datsii O., Doctor of Economic Sciences, Professor, 

Academy of Personnel Management, Ukraine 
 

Territorial development planning is not a news to Ukrainian officials. 
During the Soviet times, settlements had long-term development plans drawn up 
for them by oblast, republic, or all-union design organizations. Such plans 
included indicators of demographic growth, infrastructure development, 
construction growth, production output, and more. Planning was usually 
accomplished. Such an approach calls the theory of extrapolation, that is, that 
transfers to the future the state of the system in the past with some increase. The 
developers of such plans were not very interested in the opinion of the local 
population on the planned directions of development of the territory. However, 
there is another approach, familiar to us from the era of advanced socialism, is 
the so-called indicative planning, or planning for certain indicators of the socio-
economic development of the territory, including the number of beds per 1000 
population, etc. [3, p. 29]. In addition, the committees and city councils annually 
draw up and adopt plans for the socio-economic and cultural development of 
their territories for the next year. These annual plans were to be the stages of the 
same long-running plans that had been brought down. 

Today, along with democratic reforms, Ukraine is developing a 
fundamentally different way of local governance. In fact, planning for the 
development of territories, including long-term ones, is not carried out by higher 
authorities or institutions today. Territorial communities, for their part, have not 
yet assumed the function of planning their own long-term development and are 
only inertially planning their socio-economic and cultural development for the 
next year. However, the joint participation of the residents of the settlement in 
solving local problems, strategic planning in particular, the realization of their 
common interests is one of the prerequisites for the formation of effective 
territorial communities [1]. In fact, with the current scarcity of development 
funds, such annual plans mainly involve the so-called patching of holes without 
consistent work for the future. This does not contribute to the proper use of 
budgetary resources. However, in the conditions of formation of a municipal 
movement, communities have to determine and plan the future of their cities 
independently based on their own interests. In doing so, they can use the 
experience of leading democratic countries. 

The world was changing too fast, and there was a need for adaptation to 
these changes, one of which was strategic planning as a means of managing 
change. 

The strategic development plan itself is developed not by a narrow group of 
in-house or engaged professionals, but by a group made up of experts and 
representatives of all the main strata of the community. In this case, all decisions 
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are made by consensus of all members of the group. This ensures that all 
interests are taken into account. 

The strategic plan of community development thus created is not rigid 
either in terms or in terms. The Strategic Planning Working Group is a 
permanent one, although its composition may change significantly over time. 
The Working Group may change the priorities of the Strategic Plan in the event 
of the loss of relevance of some priorities and the emergence of others. Yes, 10-
20 years ago in the cities of Ukraine could not have foreseen such a rapid 
development of motorization, information or mobile communication. The group 
may also change the timing and order of achieving the strategic goals of the 
plan. 

In general, unlike in the old Soviet-era planning of "from what has been 
achieved", that is, "from the past," strategic planning for urban development is 
planning "from the future," or rather, "to the future." 

Prospective planning of city development in the proposed way has 
important advantages: 

First, the strategic plan for the development of the city, created by the 
community based on its interests and priorities, is more stable because it is less 
dependent on the change of management teams of the city. Each subsequent 
team, regardless of their political or clan color, is forced to work toward the 
strategic goals of the plan. 

Secondly, such a plan is an organizing document that allows the use of 
available financial and other resources of the city in a targeted, ie more efficient 
manner. After all, when considering a particular article of the draft budget, 
attracting sponsorship funds and resources of enterprises take into account how 
these funds will contribute to the achievement of the strategic goal. 

The strategic plan has a significant impact on even the local government's 
personnel policy. Executives working in strategic areas of development should 
be selected with particular attention, their training and retraining being given 
particular priority, and their work monitored especially carefully. 

Third, the strategic plan is a coherent partnership plan of three community 
sectors – city government, business structures and NGOs; Strategically planned 
activities are implemented not only by the city government and at its expense, 
but also by other sectors of the community. As a result, according to the 
experience of American cities, such phenomena as sponsorship of business 
circles, volunteering of public organizations and others become widespread. In 
addition, businessmen who know that their activities are in the main direction of 
city development, feel moral satisfaction and a certain local patriotism. 

Fourth, strategic planning, as a collaborative effort by the community to 
define its own better future and achieve it, effectively promotes community 
awareness and cohesion. 

Fifth, the strategic development plan that has been developed provides the 
community with better access to credit or grants provided by various financial 
and support organizations. The experience of Western democracies, or even 
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Poland, shows that banks and grantees only consider cities' business plans or 
their applications for grants if they have strategic development plans in these 
cities, which show that the purpose the city needs is the money it provides. The 
strategic plan for the development of the city, and therefore supported by the 
community. 

The Strategic Plan is the most appropriate tool that can consolidate the 
efforts of the city authorities and the local community to solve problems of city 
development... The strategic planning process is a creative process that allows to 
unite knowledge and experience, identify and integrate ideas and initiatives, 
align the interests of active participants urban development, promotes public 
harmony in the direction of the city's development prospects” [1, p. 21]. 

Strategic planning is only about solving fundamental problems – it's about 
doing something wrong in the community. The Strategic Plan aims to address 
only those objectives that are supported by the entire community. To 
accomplish other tasks, one must find other ways [1, p. 5]. 

To outline the differences in local development approaches that have 
traditionally been and are being applied in many Ukrainian cities (the traditional 
approach) and those that can be implemented using strategic planning (strategic 
approach), as well as to summarize the above material, we summarize the table 
comparing approaches to managing regional development by a number of 
parameters. 

New conditions of development of society lead to the fact that many 
methods and techniques of management, which have proved effective in the 
commercial sector, are gradually being transferred to the practice of public 
management. As a result, the differences between the management of 
commercial and government organizations are diminished [2]. 

Thus, the modern concept of public administration, implemented in a 
number of western countries, represents every citizen as a client. This concept 
has some limitations as it narrows the functions of the citizen – the participant 
of the social contract to the client – the participant of the market contract only. 
At the same time, this concept, aimed at achieving more complete satisfaction of 
people's needs, has already proved its expediency and effectiveness. The 
practice of regional government agencies is the technology of creating teams, 
that is, flexible, temporary creative groups focused on creating a new or 
improving an old "product". Creating innovative capacity within a state 
institution is the key to its successful activity. 

Managing commercial organizations that have succeeded in the market is 
characterized by the fact that the teams are given considerable autonomy. These 
teams acquire the rights of independent "teams" or even independent branches. 

Management's command technologies have become an active part of public 
management practices. Small teams are given the opportunity to manage 
resources, carry out their own personnel policy, and engage in strategic 
planning. Teams are becoming a central tool for achieving innovation that is 
focused on core tasks. 
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New approaches to public administration include continuous training and 
advanced training, careful selection of staff, and employment guarantees. 
Adaptability of the organization is achieved by the relative stability of the team, 
which has shared values and a common vision. In the process of developing a 
new management model, the role of staff is changing. Investments in human 
capital are just as important as investments in fixed assets. Continuous training 
of personnel and, above all, problem-solving techniques is essential. 
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РОЗВИТОК ПРИМІСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

ТА ВИКЛИКИ РЕФОРМУВАННЯ  
 

Дейнеко Л. В., д. е. н., професор, 

Ципліцька О. О., к. е. н., доцент, с. н. с., 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України», м. Київ, Україна 
 
Сьогодні приміські території великих міст в Україні переживають 

поступову трансформацію свого функціонального призначення, яка є 
наслідком їх поступової субурбанізації. Традиційно вони представляли 
собою ресурсно-товарну базу для забезпечення потреб міського населення 
у продуктах харчування, які швидко псуються та не можуть бути 
транспортовані на великі відстані, а відтак – були складовою продовольчої 
безпеки регіону. Разом з тим, трудова міграція населення з депресивних та 
периферійних територій до регіональних економічних центрів, зміна 
організації способу агропромислового виробництва, подорожчання землі 
зумовили поступове відходження від приміської спеціалізації, яка 
складалася роками, та її поступову заміну на інші напрями – місце 
проживання, рекреаційна зона, логістичні центри. У зв’язку з цим, 
розвиток приміського агропромислового комплексу гальмується, а частина 
потреб населення міста та приміської зони, як показує наведений нижче 
аналіз, задовольняється через ввезення продукції з інших регіонів або 
взагалі імпортується, що погіршує торговий баланс регіону. Київська 
область та м. Київ найкраще репрезентують ці тенденції.  

Тож метою дослідження є визначення перспектив формування 
децентралізованого управління приміськими територіями великих міст на 
прикладі міста Києва. Це передбачає аналіз поточного стану розвитку 
приміської спеціалізації міста Києва, особливо в сфері м’ясо-молочного 
виробництва, та оцінку можливостей її подальшого розвитку.  

Результати аналізу питань розвитку приміської спеціалізації 
відображені у великому масиві робіт таких вітчизняних та зарубіжних 
учених як Вітцман К., Гладкий О.В., Доценко А.І., Кузьменко Т.Ю., 
Морозюк Н.В., Рєхтіна Г.О., Саблук П.Т. та інших. В цих працях 
досліджені історичні аспекти становлення приміської спеціалізації, її 
ресурсна складова, вплив географічного положення тощо. Однак реформа 
децентралізації, процес добровільного об’єднання територіальних громад, 
які тісно пов’язані із земельними питаннями та очікуваною земельною 
реформою, створюють нові виклики для територіального розвитку, що 
потребує детального дослідження. 

Приміська спеціалізація сільських територій являє собою певний тип 
спеціалізації сільськогосподарського виробництва, що функціонує в 
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умовах високого стабільного попиту на сільськогосподарську продукцію 
щоденного споживання (так звані овочtво-молочні зони), залежить від 
екологічного фактору для продовольчого забезпечення населення великого 
міста з метою збереження стабільності ринку. Приміська спеціалізація 
формується за рахунок економії транспортних витрат, скорочення витрат і 
втрат при зберіганні овочів та молочної продукції, що швидко псуються, 
використання інфраструктурного потенціалу міста.  

До приміських територій зазвичай відносять території з радіальним 
окресленням у 20 кілометрів (внутрішній пояс) та 40 кілометрів від міста 
(зовнішній пояс). Для міста Києва до районів внутрішнього пояса нале-
жать території Бориспільського, Броварського, Васильківського, Вишго-
родського, Києво-Святошинського та Обухівського. До районів пояса з 
радіальним окресленням у 40 км (зовнішній) відносяться території Борис-
пільського, Бородянського, Броварського, Васильківського, Вишгородсь-
кого, Іванківського, Кагарлицького, Макарівського, Обухівського та 
Фастівського. Особливостями районів, розташованих біля мегаполісів, є їх 
швидка урбанізація (табл.), що, в свою чергу, негативно впливає на 
сільськогосподарське виробництво приміських територій та поступово 
відсуває межі цих територій від центру.  

Таблиця 

Індекс урбанізації та територіальний рівень урбанізації 
приміських районів міста Києва, 2017–2019 рр. 

Район Київської 
області 

Індекс урбанізації* 
Територіальний індекс 

урбанізації** 

Оцінка 

динаміки 
рівня 

урбанізації 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Бориспільський 32,5 33,2 33,6 567,6 580,4 586,3 ↑↑ 

Бородянський 5,48 5,49 5,52 159,5 159,7 160,4 ↑ 

Броварський 61,2 63,3 65,4 1335,6 1379,6 1426,3 ↑↑↑ 

Васильківський 16,19 16,42 16,37 361,2 366,3 365,3 ↑↑ 

Вишгородський 11,3 11,8 12,3 145,3 151,6 158,2 ↑↑↑ 

Іванківський 3,76 3,72 3,70 25,4 25,2 25,1 ↓↓ 

Кагарлицький 5,98 5,96 5,91 168,7 168,3 166,9 ↓↓ 

Києво-
Святошинський 

16,0 15,3 14,8 602,8 576,7 559,8 ↓↓↓ 

Макарівський 2,81 2,80 2,77 53,6 53,4 52,8 ↓↓ 

Обухівський 19,82 19,82 19,92 679,0 678,8 682,2 ↑ 

Фастівський 29,0 28,6 28,2 839,9 826,3 816,7 ↓↓↓ 

* розраховано авторами за ієрархічним підходом Е. Арріага [1], що 
враховує роль великих і найбільших міст району 
** розраховано авторами за [2], індекс допомагає визначити території з 
найбільшою локалізацією міського населення 

 
Серед районів першого та другого поясів шість характеризується 

швидким зростанням рівня урбанізації. Найбільше цей процес 
проявляється у Броварському районі, що має найвищий рівень серед 
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наведених у табл. 1 районів, та у Вишгородському. Найбільше скорочуєть-
ся рівень урбанізації Києво-Святошинського (перший пояс) та Фастівсь-
кого (другий пояс) районів, що є наслідком активної міграції населення до 
центру (м. Києва). Серед найменш урбанізованих територій, придатних до 
сільськогосподарського виробництва, можна вказати Бородянський, 
Васильківський, Вишгородський, Кагарлицький, Макарівський та частково 
Іванівський. Важливим індикатором змін у приміській спеціалізації є 
динаміка площ сільськогосподарського призначення, обсягів продукції 
рослинництва та тваринництва в Київській області, а також зміни у 
споживчому попиті на відповідну продукції у місті Києві.  

За даними Державної служби статистики України [3], площа сільсько-
господарських угідь в Україні за період 2010-2017 рр. скоротилася за пері-
од на 86,7 тис. га, у тому числі в Київській області – на 13,4 тис. га, а ріллі 
в Україні – зросла на 67,5 тис. га, у тому числі в Київській області – знизи-
лася на 4,7 тис. га. Зросла в регіоні посівна площа сільськогосподарських 
культур – на 72,6 тис. га за вказаний період. І хоча в області збільшилося 
виробництво картоплі, овочевих культур, плодових і ягідних культур, 
частка виробництва продукції рослинництва господарствами населення у 
Київській області у 2017 порівняно з 2010 р. знизилася на 2,6% і склала 
39,7%, що позиціонує регіон на 13 місці за цим показником. Разом з тим, 
індекс продукції рослинництва з року в рік коливався, у 2017 р. по відно-
шенню до 2016 р. він становив 88,5%. Частка продукції тваринництва, 
вироблена домогосподарствами, характеризувалася відносною ста біль-
шістю і становила 28,3% у 2017 р., що на 0,2% вище, ніж у 2010 р. 
Поголів’я корів за період 2010-2017 рр. скоротилося на 23% і склало 62,5 
тис. голів на кінець періоду. Натомість кількість птиці значно зросла – на 8 
млн голів за 7 років, що свідчить про зміну структури виробництва та 
споживання продукції тваринництва, яка є наслідком дії цінового 
механізму ринку. Зростання споживання м’яса та птиці свіжих і 
заморожених у Київській області, виміряне через індекс фізичного обсягу 
товарообороту відповідних товарів, за 2010-2017 рр. склало 130,7%, у місті 
Києві – 102,2%. Внаслідок зміни структури тваринництва у Київській 
області скоротилося й виробництво молока – за 2010-2017 рр. на 15,2 тис т. 
Фізичний індекс виробництва молока в Київській області склав за цей 
період 96,6%, в той час як фізичний обсяг роздрібного товарообороту мо-
лока і молочних продуктів 213,6%, а по м. Києву – 125,3%, тобто спосте-
рігається значне зростання попиту на продукцію. При цьому у роздрібному 
товарообороті поступово скорочується частка м’ясо-молочних продуктів 
вітчизняного виробництва – якщо у 2010 р. для м’яса вона складала 97,1%, 
то у 2017 р. – 95,6%; для молока – відповідно 94,5% та 92,6%. 

Таким чином, зростання споживання продукції тваринництва у м. 
Києві та Київській області супроводжується поступовим заміщенням 
дорожчих продуктів на дешевші, зростанням споживання внаслідок 
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позитивного приросту населення м’ясо-молочних продуктів та зростанням 
імпорту даної продукції з інших областей та з-за кордону. Одним із 
пояснень цих тенденцій є винесення промислових підприємств за міську 
межу або закриття підприємств-переробників, які територіально сполучені 
з фермерами та підсобними селянськими господарствами. Так, слід згадати 
припинення діяльності у м. Києві молочного заводу №1, заснованого у 
1930-х рр., та №2 (молокозаводу «Галактон»), що розпочав свою 
діяльність із 1961 року. Забудова їх територій житловими масивами є 
прикладом нинішнього тренду витіснення промислових підприємств за 
межі міста Києва. Молокозавод «Галактон» був поглинутий компанією 
«Данон», яка у 2010 році зіткнулася із проблемою розширення виробничих 
потужностей для задоволення зростаючих потреб міста та країни на 
обмеженій міській території. Крім того, виникли проблеми із екологічними 
показниками діяльності підприємства, розташованого поблизу житлових 
забудов, а також із зростанням витрат на оренду землі у столиці. Завод 
припинив діяльність у травні 2015 року. 

У м. Вишневому (Києво-Святошинський район) молокозавод був 
поглинений декілька разів – спочатку компанією Вімм-Білль-Данн 
(1992 р.), а пізніше (2011 р.) – Pepsi Co, яка значно розширила вузьку 
спеціалізацію заводу завдяки широкому асортименту власної продукції. 
Разом з тим місто Вишневе є одним з прикладів приміської спеціалізації, 
коли у 1963 році рішення Ради Міністрів УРСР «Про винесення за межі 
Києва ряд промислових підприємств та баз в населений пункт Вишневе» 
стало поштовхом для активного його розвитку. Поряд із будівництвом 
промислових підприємств відбувалася розбудова соціальної 
інфраструктури та зростала людність населеного пункту. Ця тенденція 
збереглася й на поточний момент. 

На думку фахівців [4, c. 91], для Києва є актуальним питання 
подальшого розвитку крім інших також галузей легкої і харчової 
промисловості, в якій особливо виділяються такі галузі як кондитерська, 
хлібопекарська, пивоварна, м’ясна, молочна. Для розвитку 
сільськогосподарської приміської спеціалізації для м. Києва важливим є 
активне залучення місцевих громад до стимулювання створення такого 
організаційного оформлення фермерських господарств, яке б сприяло 
високорентабельному сільськогосподарському виробництву за рахунок 
впливу на ціноутворення на м’ясо-молочну продукцію, продукцію 
рослинництва, впровадженню нових технологій у агровиробництво.  

Відповідно до Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, 
одним з пріоритетних напрямів співпраці є розвиток сільських територій, а 
також заохочення сучасного та сталого сільськогосподарського 
виробництва, заохочення політики якості сільськогосподарської продукції 
у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якості (ст. 
404 Глава 17). Розвиток сільськогосподарської спеціалізації приміських 
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територій для задоволення зростаючих потреб великих міст має 
відбуватися з урахуванням положень Угоди та нового законодавства щодо 
безпечності та якості харчових продуктів [5], відповідно до якого з 2020 
року підвищуються вимоги до молока, яке може бути здано 
домогосподарствами на переробку, та до інших продуктів рослинного та 
тваринного походження. А саме: 

1) заборона населенню здавати на переробку молоко ІІ ґатунку (крім 
перехідного періоду 01.01.2020–01.01.2022, коли дозволено його перероб-
ляти в технічних цілях), оскільки державний стандарт виробництва сирого 
коров’ячого молока передбачає переробку молока лише трьох ґатунків – 
«екстра», «вищого» та «першого». В свою чергу, домашні господарства 
можуть виготовляти молоко вищої якості за умови дотримання таких 
умов: 1) дотримання санітарний норм; 2) автоматизований процес доїння з 
використанням доїльних апаратів (не обов’язкова, але бажана умова); 3) 
обов’язкова наявність холодильних установок; 

2) з 01.01.2025 р. продукти, отримані внаслідок забою не на бойні, що 
має експлуатаційний дозвіл, можна використовувати лише для власного 
споживання або продавати на ринку в межах 50 км від місця забою, чи в 
області, в якій він був здійснений. Це вимагатиме більших вкладень з боку 
сільського домогосподарства, на облаштування місць утримання худоби та 
інших свійських тварин; витрати на транспортування та послуги боєнь та 
акредитовані лабораторії тощо. 

Вирішення питання високих витрат на адаптацію до нових вимог, 
прилаштування до цінового механізму можливо за рахунок використання 
таких організаційних форм як сільськогосподарська та споживча 
кооперація. Кооперативи забезпечують ефект масштабу, необхідний для 
закупівлі новітньої сільськогосподарської техніки, сертифікації продукції 
за міжнародними стандартами тощо. В рослинництві одним з 
перспективних напрямів є створення кооперації тепличних господарств, 
які вирощують продукцію не лише для великого міста, а й орієнтовані на 
зовнішні, у тому числі й зарубіжні, ринки. Така кооперація може стати 
джерелом створення робочих місць, що є актуальним для регіону, 
оскільки, за даними офіційної статистики [6], у Київській області за період 
2010-2018 рр. рівень безробіття серед сільського населення збільшився з 
5,3 до 6,3%, а рівень зайнятості знизився з 68,3 до 66,6%. 

Іншим викликом стають земельні питання. В процесі субурбанізації 
все більше земельних ділянок відводяться на землі житлової та 
громадської забудови. В Законі України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» [7] у положенні пп.2) п.1 ст.4 зазначено, що 
«територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі 
об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах 
юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися». Відповідно 31 
січня 2018 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 
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60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад».  

Натомість об’єднання територіальних громад наразі проводиться без 
своєчасної інвентаризації земель, яка є складною процедурою, що включає 
розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель на замовлення відповідного органу виконавчої влади або органу 
місцевого самоврядування і погоджується із територіальним органом 
Держгеокадастру. Внаслідок цього, за даними Держгеокадастру [8], станом 
на жовтень 2019 р. лише шістнадцяти з двадцяти семи об’єднаних 
територіальних громад Київської області поки що передано 17494,0387 га 
ділянок сільськогосподарського призначення у комунальну власність.  

Крім того, Держгеокадастром було проведено розрахунок площ 
територій за межами населених пунктів, не зареєстрованих у Державному 
земельному кадастрі. По районах Бориспільському, Бородянському, 
Броварському, Васильківському, Вишгородському, Іванківському, 
Кагарлицькому, Києво-Святошинському, Макарівському, Обухівському та 
Фастівському виявлено майже 40% незареєстрованих земель, що 
становить 656,8 тис. га, які можуть бути розподілені серед населення для 
ведення особистого селянського та фермерського господарства.  

Значним потенціалом володіють землі запасу комунальної чи 
державної власності. Землями запасу визнаються всі землі, не передані у 
власність або не надані у постійне користування. Землі запасу 
перебувають у віданні сільських, селищних, міських, районних рад і 
призначаються для передачі у власність або надання у користування, в 
тому числі в оренду, переважно для сільськогосподарських потреб. 

Фермери можуть додатково одержати в приватну власність або в 
постійне користування для ведення господарства земельні ділянки із 
земель запасу. Ці ділянки надає районна рада за заявою голови 
фермерського господарства. Отримання ділянки для ведення фермерського 
господарства в постійне користування можливе лише з тих земель, що 
перебувають у державній власності. За даними Держгеокадастру, у 
Київські області землі запасу на приміській території майже відсутні, 
більше їх у районах, які не входять до першого та другого поясу, зокрема, 
у Баришівському, Ставищенському районах, проте є невеликі ділянки й у 
Броварському, Кагарлицькому та Макарівському районах.  

Отже, серед напрямів розвитку продовольчої (овочево-молочної) 
спеціалізації приміських територій великих міст доцільним є врахування її 
важливості як для соціально-економічного розвитку, так і для прилеглих 
сільських територій, у проведенні державних реформ, серед яких 
провідною є реформа децентралізації; підтримка об’єднаними 
територіальними громадами в рамках своїх повноважень зростання 
підприємницького потенціалу за рахунок реалізації місцевих проектів 
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щодо створення споживчих та торговельних кооперативів; впливу на 
закупівельні ціни на сільськогосподарські товари; забезпечення механізму 
розподілу товарних ресурсів приміського АПК у відповідності до 
особливостей демографічного, соціально-економічного та екологічного 
стану території. Це матиме наслідком не лише активізацію потенціалу 
приміського сільського господарства для формування ресурсно-товарної 
бази локальних продовольчих ринків за рахунок зростання обсягів 
виробництва молочної продукції та продукції рослинництва для 
задоволення потреб великих міст, а й стане джерелом наповнення місцевих 
бюджетів ОТГ, сприятиме зростанню зайнятості населення, покращенню 
місцевого благоустрою та інфраструктури.  
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Реформа децентралізації влади, що проводиться урядом та передбачає 

передачу повноважень, фінансових ресурсів і відповідальності на місцевий 
рівень, вимагає використання регіонального підходу до управління 
соціальним розвитком території. З однієї сторони стан соціальної 
інфраструктури визначається рівнем розвитку економіки регіону, але з 
іншої – рівень виробництва та його динаміка впливають на стан окремих 
складових соціальної інфраструктури. Тому для реалізації регіональної 
політики актуальними є питання прогнозування і планування не лише 
виробничих показників, але й соціальних умов та факторів соціальної 
інфраструктури.  

Соціальна інфраструктура регіонів характеризується нерівномірним, 
незбалансованим, асиметричним розвитком галузей соціальної 
інфраструктури, що знижує можливості для задоволення потреб 
населення, особливо вразливих і малозабезпечених груп [5]. Регіональний 
характер інфраструктури та її основних складових, свідчить про прив’язку 
її елементів (соціального, екологічного, кадрового, інноваційно-
маркетингового, виробничого, ресурсного) до території конкретного 
регіону, що визначає віднесення проблем її розвитку до компетенції 
регіональних органів влади [3]. Збалансований розвиток інфраструктури 
регіону має базуватись на розробці достовірних прогнозів та використанні 
їх результатів у процесі стратегічного планування. 

Прогнозування розвитку соціальної інфраструктури регіону базується 
на результатах аналізу потенціалу регіону та включає науково 
обґрунтоване передбачення напрямів соціального розвитку регіону. 
Прогнозування відбувається за окремими складовими соціальної 
інфраструктури, а саме: у соціально-культурній сфері – освіта, культура і 
мистецтво, охорона здоров’я і соціальне забезпечення, зв'язок та засоби 
масової інформації; у матеріально-побутовій сфері – торгівля, громадське 
харчування, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування. 
За кожною галуззю соціальної інфраструктури вивчають потреби 
споживачів та прогнозують попит на відповідні товари і послуги, а на 
основі отриманих результатів розробляють прогноз та план розвитку 
об’єктів соціальної інфраструктури. 

В сфері освіти прогноз здійснюють окремо по дошкільних закладах, 
загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, професійно-технічних 
навчальних закладах. Для задоволення потреб населення в дошкільних 
закладах прогнозують зміни в чисельності населення регіону, чисельність 
жінок у віці 18–45 років, враховують сучасний рівень забезпечення дітей 
дошкільними закладами. В загальній середній освіті прогнозують кількість 
класів на основі прогнозу контингенту учнів та наповненості класів, а 
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також потребу в педагогічних кадрах, зважаючи на контингент та кількість 
класів.  

Потребу в об'єктах культури визначають за встановленими нормами 
(кількість місць на 1000 осіб). Розміщення закладів культури здійснюють з 
урахуванням особливостей розселення та умов кожного регіону [4]. 
Прогноз закладів охорони здоров’я будується з врахуванням чисельності 
населення регіону, відсотку госпіталізації, середньої кількості днів 
перебування хворого в лікарні, тривалості використання ліжка протягом 
року. Потреба у медичних кадрах розраховується на основі Методичних 
рекомендацій з прогнозування потреби закладів охорони здоров'я України 
у медичних кадрах на довгострокову перспективу, затверджених Наказом 
міністерства охорони здоров’я 15 серпня 2011 р.  

Прогнозування розвитку засобів зв’язку тривалий час спиралося на 
прогноз розвитку природних державних монополій – підприємств зв’язку і 
було пов'язане з розробкою показників приросту кількості відділень 
зв'язку, телефонних станцій, телефонів-автоматів, абонентів міського і 
сільського телефонного зв'язку, трансляційних радіоточок, протяжності 
телефонних міжміських ліній [4]. Нині сфера зв'язку передбачає прогноз 
користувачів послугами мобільного зв'язку, Інтернету. 

Товарообіг громадського харчування прогнозують окремим показ-
ником і вводять його складовою частиною до загального обігу роздрібного 
товарообігу. Потребу населення в послугах підприємств громадського 
харчування визначають на основі контингенту жителів району, наявності 
промислових підприємств, навчальних закладів, шкіл тощо. 

Для прогнозу організацій житлово-комунального господарства 
потрібно знати чисельність населення і його соціальний склад;нормативи 
забезпеченості житлом і комунальними послугами;перспективні показники 
розвитку галузей виробничої і невиробничої сфер регіону. Для визначення 
прогнозних показників розвитку сфери побутового обслуговування 
обраховують такі показники: потрібні виробничі потужності;розміри 
основних фондів, матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і джерела 
їх формування. 

Зважаючи на складність системи соціально-економічного розвитку ре-
гіону позитивним вбачається застосування методу побудови прогностич-
них сценаріїв для вирішення конкретних задач інфраструктурного забез-
печення регіону. В цьому напрямі заслуговують на увагу дослідження що-
до створення та апробації методології аплікації методик фрактального рос-
ту кристалів для моделювання соціальних процесів на прикладі прогнозу-
вання геометричної форми населених пунктів, яка була апробована для 
розвитку інфраструктури туристично привабливих населених пунктів [1]. 

В умовах розвитку постіндустріального суспільства вбачається 
позитивним застосування методології Форсайт для прогнозування 
розвитку та структурної оптимізації інфраструктурного забезпечення 
регіону. На думку дослідників, регіональний Форсайт дозволяє розробити 
реальну стратегію і тактику розвитку регіону. З його допомогою можна 
виробити ефективну інноваційну політику, оптимізувати інфраструктуру 
та стимулювати трансформацію традиційної економіки в економіку знань. 
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Форсайт виходить з варіантів можливого майбутнього, що можуть настати 
за відповідних умов: правильного визначення сценаріїв розвитку, 
досягнення домовленості у виборі того або іншого бажаного сценарію, 
розпочатих заходів щодо його реалізації [7]. 

Отже, застосування різних підходів до систем стратегічного 
планування і прогнозування необхідне для нівелювання впливу можливих 
негативних тенденцій і зовнішніх та внутрішніх факторів, що стримують 
розвиток і збалансованість інфраструктури та її елементів. На основі 
застосування кореляційно-регресійного аналізу якісних та кількісних 
показників визначають групи взаємопов’язаних чинників, що істотно 
впливають на розвиток регіональної інфраструктури. Застосування 
сучасних підходів прогнозування, таких як Форсайт, у прогнозуванні 
соціальної інфраструктури регіону потрібна тісна взаємодія між вченими, 
управлінцями та соціальними групами населення. 
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Дослідження перспектив реалізації адміністративно-територіальної 

реформи в сільських поселеннях України є пріоритетом для вітчизняної та 
світової науки з огляду на необхідність стабілізації соціально-

економічного потенціалу сільських ОТГ та підвищення якості життя селян. 

У перспективі розвиток сільських поселень України відбуватиметься 

під впливом процесів, обумовлених оптимізацією перерозподілу владних 

повноважень та бюджетних ресурсів, що сприятиме переходу системи 

сільського розселення у якісно новий стан та форму функціонування. 

Судячи з наявних тенденцій децентралізації розвиток сільської 

поселенської мережі найбільш ймовірно визначатиметься дією системи 

загроз та ризиків, основними з яких будуть обмежений ресурсний 

потенціал сільських поселень та неефективне його використання, 

уповільнені темпи об’єднання територіальних громад;ексцентричне 

територіальне розташування центру громади в переважній більшості ОТГ 
країни, що не забезпечує рівної доступності населення до закладів 

соціальної сфери сільських поселень, та низька якість транспортного 

сполучення й інформаційно-комунікаційної взаємодії, які стримують 

інтеграцію віддалених поселень до єдиного економічного простору 

сільської ОТГ; нестача кваліфікованих менеджерів та корумпованість 

місцевих чиновників; домінування інтересів місцевої влади над інтересами 

громади;безініціативність місцевого населення і його незацікавленість у 

розвитку громади. Кумулятивний ефект зазначених ризиків реалізації 

адміністративно-територіальної реформи обумовить зміни у розвитку 

сільських поселень відповідно до варіативності децентралізаційних 

зрушень. Зокрема, в умовах успішної адміністративно-територіальної 
реформи триватиме прискорення місцевого розвитку та підвищення якості 

життя в сільських ОТГ завдяки пожвавленню підприємницької активності, 

зниженню дефіциту місцевих бюджетів та тіньового сектору економіки. 

Нарощування фінансового потенціалу громадами дасть можливість 

належно утримувати об’єкти інфраструктури, заклади комунальної 

власності, підвищити якість публічних та комунальних послуг. Аналіз 

кореляційного зв’язку між доходами сільських бюджетів та загальним 

коефіцієнтом вибуття сільського населення показав, що між досліджувани-

ми параметрами коефіцієнт парної кореляції становить –0,86 та дає 
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підстави прогнозувати зростання людності в тих сільських поселення, в 

яких спостерігатиметься збільшення доходності сільських бюджетів. 

Зокрема, досвід реалізації адміністративно-територіальної реформи в 

Китайській Народній Республіці підтверджує факт зростання людності 

сільських поселень до обсягів малих міст та селищ завдяки економічному 

розвитку під впливом реалізації фінансової децентралізації. 

Розвиток сільських ОТГ за помірної динаміки адміністративно-

територіальних змін стримуватимуться обмеженістю матеріальних, 

кадрових та фінансових ресурсів для розвитку громади, тривалістю 

адміністративних процедур формування ОТГ, корумпованістю місцевих 
чиновників, політичною боротьбою за владу, пасивністю місцевого 

населення. Натомість за песимістичного варіанту реалізації децентралізації 

реформа впроваджуватиметься частково чи зовсім буде зупинена, що 

спричинить різке зростання міграційної активності населення як результат 

несправджених сподівань на якісні зміни. Незавершеність реформи проя-

виться у посиленні деформації поселенської структури, здрібненні сільсь-

кої поселенської мережі, зниженні середньої людності села, що особливо 

відчутним буде для віддалених депресивних сіл, з високою дотаційністю 

місцевого бюджету та низькими доходами місцевого населення. Аналіз 

наявних тенденцій адміністративно-територіальної реформи в Україні дає 

можливість стверджувати, що розвиток сільських поселень скоріше за все 

відбуватиметься за сценарієм помірних змін та супроводжуватиметься 
пожвавленням міграційних переміщень сільського населення з ОТГ-

аутсайдерів в заможні ОТГ, міграцію сільського населення до великих міст 

(основними центрами тяжіння залишатимуться мм. Київ, Харків, Одеса, 

Львів) та до ОТГ, розташованих у безпосередній близькості до цих міст. 

Міграція у напрямі «периферія-центр ОТГ» та між сусідніми ОТГ 

визначатиметься економічним та фінансовим потенціалами поселень.  

За неефективної політики вирівнювання соціально-економічного 

розвитку регіонів ймовірне посилення диспропорційності в доходності 

ОТГ та активізація міграційних переміщень з біднішої громади до 

заможнішої, що може мати загрозливі наслідки для переважної більшості 

сільських громад і проявиться у подальшому здрібненні сільської 
поселенської мережі та зниженні людності села. Досвід Польщі показує, 

що в умовах низької ефективності механізму фінансового вирівнювання 

громади з низьким ресурсним потенціалом та неефективним місцевим 

управлінням швидше втрачали людські ресурси через зростання розриву у 

фінансовому забезпеченні порівняно з заможними громадами; в Латвії 

нерівномірний розвиток громад в умовах реалізації адміністративно-

територіальної реформи став причиною значного збільшення міграції з 

бідніших громад та подальшого зростання асиметрії розвитку поселень [4]. 

Однією з основних причин такого розвитку подій залишається 
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недотримання вимоги децентралізаційної реформи відносно чисельності 

населення громади, яка не повинна бути меншою за мінімально допустиму 

норму (5 тис. осіб). У громадах з чисельністю населення менше зазначеної 

норми ймовірним буде поглиблення депопуляційних процесів, як це 

відбулось в період реалізації адміністративної реформи в Естонії, де 

волості з населенням до 2 тис. жителів мали труднощі з фінансовим 

забезпеченням громади, що посилило міграційні прагнення місцевого 

населення та знелюднення території. У 2018 р. питома вага сільських 

об’єднаних територіальних громад України з чисельністю жителів менше 

5 тис. осіб становила 32,0 % із 665 ОТГ країни, причому73,2 % з 
малочисельних сільських громад мали дотаційний бюджет. Такі ОТГв 

умовах дефіцитності бюджетів змушені будуть вдатися до економії коштів 

та оптимізації структури видатків. 

Пріоритетними напрямами розвитку сільських поселень в країні, що 

мінімізують можливий деструктивний вплив реформи та посилять 

конструктивний, в період до 2025 р. мають бути: 

– формування економічної основи розвитку сільських поселень за 

допомогою зниження монофункціональної сільської економіки та 

стимулювання підприємницької активності населення, застосування 

пільгового кредитування суб’єктів господарювання у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини, надання допомоги у збуті продукції, 

будівництві складських приміщень тощо;  
– забезпечення фінансових засад розвитку ОТГ шляхом збільшення до-

ходності сільських бюджетів, оптимізації видатків, забезпечення функціо-

нування громадського аудиту тощо. Зокрема, з метою збільшення доходів 

необхідно налагодити співпрацю з ДФС задля забезпечення повноти на-

дходжень податків і зборів до місцевого бюджету, ефективніше використо-

вувати активи громади (земельні ресурси, комунальне майно тощо), спри-

яти формуванню цільових інвестиційних фондів, створювати робочі групи 

по збільшенню податкових надходжень та ін. Оптимізація видатків місце-

вих бюджетів потребує вдосконалення програм розвитку громади, змен-

шення поточних витрат (налагодження співфінансування громадами соці-

альних послуг, оптимізація мережі закладів соціальної сфери державної 
форми власності), збільшення капітальних витрат та витрат розвитку; 

– удосконалення інфраструктури сільської поселенської мережі за 

допомогою розширення співпраці ОТГ у сфері пасажироперевезень, 

забезпеченні діяльності закладів соціальної сфери, будівництва доріг, 

наданні інформаційно-комунікаційних послуг тощо; 

– збільшення участі населення в управлінні громадою через покращен-

ня інформаційно-освітньої роботи з мешканцями по підвищенню відпові-

дальності за розвиток власних територій та зростанню ініціативності в 

економічних перетвореннях на селі. 
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Адміністративно-територіальна реформа здійснюватиме багатовектор-

ний вплив на розвиток сільських поселень країни, охоплюючи економіч-

ний стан (децентралізація витрат та податкових надходжень, покращення 

ділового клімату, пожвавлення підприємницької активності, зниження 

дефіциту місцевих бюджетів), соціальний (якість соціальних послуг, 

рівень освіченості населення), демографічний (зростання народжуваності, 

зниження інтенсивності міграційного відтоку селян до міст) та ін. 

Впливаючи насільську поселенську мережу, змінюючи густоту поселень, 

спричиняючи зрушення у функціональності сільських поселень, адмі-

ністративно-територіальна реформа сприятиме переходу системи сільсь-
кого розселення у якісно новий стан та нову форму функціонування. 

 

Список використаних джерел: 

1. Brueckner, J. (2006) Fiscal federalism and economic growth. Journal of Pub-

lic Economics 90(10-11): 2107-2120; Akai, N. and Sakata, M. (2002) Fiscal de-

centralization contributes to economic growth: Evidence from state-level cross-

section data for the Unites States, Journal of Urban Economics, 52(1): 93-108. 

2. Buehn, A. Lessman, C. and Markwardt, G. (2013). Decentralization and the 

shadow economy: Oates meets Allingham-Sandmo. Applied Economics 45(18): 

2567-2578 [in English]. 

3. Gemmell, N., Kneller, R. and Sanz, I. (2013). Fiscal decentralization and 

economic growth: spending versus revenue decentralization. Economic Inquiry 
51 (4): 1915–1931 [in English]. 

.4 Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та 

перспективи України / [Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін.]; 

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» – 

DESPRO. – Київ: Софія, 2012. – 128 с. 

5. Мільбрадт Г. Децентралізація – це те, що творить зміни в головах [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/ news/8999 

(дата звернення: 7.08.2018); Янг Д. Місцеве самоврядування в країнах 

Скандинавії та Балтії: Огляд / SKL International. – Stockholm, 2016. – 59 с. 

6. Трансформація сільського розселення в Україні: кол. моногр. / за ред. 

Т.А. Заяць; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи 
НАН України. – Київ, 2017. – 298 с. 
 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 95 
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Проблеми збереження та розвитку сільських поселень в Україні 

зберігають свою актуальність. Триває депопуляція, скорочуються робочі 

місця, занепадає інфраструктура. Ці зміни не є суто українськими, вони 
притаманні багатьом європейським країнам через глибинні економічні й 

технологічні трансформації, які відбуваються в суспільстві. Але, на 

відміну від більшості країн ЄС, в Україні зберігаються високі темпи 

скорочення чисельності сільського населення (рис.), у тому числі 

внаслідок інтенсивної міграції української молоді у міста та за кордон. Як 

наслідок, зникають цілі села. За 27 років незалежності в Україні зникло 

468 сіл. Ще приблизно стільки стоять пусткою, людей там немає [1].  

Гострою залишається проблема забезпечення соціального розвитку 

села. За результатами соціологічних досліджень селян хвилює поганий 

благоустрій села (18,2%), низька якість медичного обслуговування 

(13,9%), відсутність перспектив, можливості професійного зростання, 

просування по службі (10,3%), невчасна виплата зарплати, пенсій, 
стипендій та іншого (3,5%), зростаюче розділення суспільства на багатих і 

бідних (9,4%), високий рівень злочинності, особиста безпека і безпека сім`ї 

(8%). Селяни скаржаться на відсутність можливості дати дітям добру 

освіту (7,7%), погані житлові умови (7,5%), неможливість захистити свої 

права (7,4%), поганий стан навколишнього середовища (4,9%), високий 

рівень корупції (4,5%), [2].  

У зв’язку з цим доцільним є впровадження новітнього механізму 

реалізації політики сільського розвитку з урахуванням досвіду країн-

членів ЄС. Найбільш актуальними для соціальної сфери сільських 

поселень є наступні: 

Концентрація зусиль на локальному рівні. Для розв’язання соціальних 
проблем сіл доцільно формувати відповідні програмні заходи залежно від 

потреб громади певної цільової території, для якої характерні спільні 

традиції, культурна ідентичність, яка є соціально згуртованою та має 

спільні потреби й очікування.  

Ініціювання прийняття рішень про стратегію та вибір пріоритетів 

за принципом «знизу догори» спрямоване на активізацію участі усіх 

суб’єктів локального рівня (державних органів, приватного сектору, 

некомерційних організацій, громадян та їх об’єднань) у розробці, виборі та 
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впровадженні заходів і проектів щодо реалізації політики соціального 

розвитку сіл.  

 

 
Рис. Темпи скорочення (зростання) чисельності 

населення, що проживає на переважно сільських територіях 

(predominantly rural regions) в країнах ЄС та сільського 

населення України у 2014–2018 рр. 
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Організація локального партнерства, впровадження принципів 

соціальної відповідальності. Популяризація принципів соціальної 

відповідальності, поєднання інтересів і наявних ресурсів державного 

сектора, приватного сектора, цивільних і громадських секторів, а також 

досягнення синергії в процесі реалізації соціальних задач. 

Зміна пріоритету від підтримки агропромислового сектору до 

всебічного розвитку сільських поселень у процесі формування та 

впровадження сільської політики. Альтернативним є комплексний і 

багатосекторний підхід, який передбачає інтеграцію дій між секторами і 

суб’єктами соціального розвитку сільських поселень. Недоцільно 
формувати програмні заходи за галузевим чи територіальним принципами.  

Активізація інституційної складової програм розвитку сільських посе-

лень і посилення горизонтальної та вертикальної взаємодії між різними 

інститутами в розробці програм і проектів сільського соціального роз-

витку. Так, на локальному рівні існує потреба у посиленні інформаційно-

методичної підготовки органів місцевої влади. В країнах ЄС з цією метою 

створюються спеціальні агенції сільського розвитку, що навчають робочі 

групи сільських громад, громадських активістів, підприємців та 

організації, консультують їх з питань підготовки проектів та оформлення 

заявок на фінансування в рамках різноманітних соціальних програм. 

Зважаючи на глибоку кризу сільського розвитку, особливо у місцевос-

ті, віддаленої від економічно розвинутих центрів, першочерговими для 
впровадження в Україні інструментами в частині соціального розвитку 

сільських поселень є ті, що передбачають активну концентрацію зусиль на 

місцевому рівні та вибір пріоритетів розвитку за принципом «знизу-

догори. 
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В процессе аналитических, эмпирических и экспертных исследований 

установлено что интеллектуальные инструменты анализа «больших 
массивов данных» в социальных сетях за секунды находят информацию о 
платежеспособности заемщика и уже превосходят компетенции 
банковских кредитных инспекторов. Облачные технологии позволяют 
предоставлять сервисы населению централизованно, минуя локальных 
посредников. ИТ-сервисы прямо из Интернета: и электронная почта, и 
офисные приложения, и многочисленные программы для ведения бизнеса 
создают предпосылки для роботизации бизнес-коммуникаций. Например, 
на рынке услуг заказа той или услуги, где за несколько лет агрегаторы 
практически полностью вытесняют колл-центры (диспетчерские службы), 
а тарифы услуг при этом существенно снижаются. В области 
интеллектуальной экономики трансформируется правило Парето – 20-
процентами усилий можно добиться 80 процентов результата, в 10–
процентов результатов требует 90 процентов усилий.  

В этих условиях традиционный менеджмент и маркетинг выступают 
значительным тормозом ускорения технологического развития выступает 
институциональная и социально-экономическая инерция, связанная с 
длительными сроками новеллизации профессиональных компетенций, 
которые требуют определенного времени для их адаптации к требованиям 
smart-экономики. Так как, smart-экономика создает доступ к множеству 
альтернативных точек зрения, авторских и сканированных 
(заимствованных) инноваций, которые формируют бизнес-среду 
глобальной, прозрачной и публичной. Она более не ограничена 
стандартным перечнем институтов и позволяет пользователю больше 
самостоятельно выбирать, какой из миллионов альтернативных ресурсов и 
их комбинаций, расположенных в Интернете, кому отдать предпочтение. 
Эти новые возможности Smart-экономики ориентируют ученых 
разрабатывать новые профессиональные компетенции для проведения 
исследований всех проблем интеллектуальной экономики предприятий, 
страны и в целом мировой экономики в современных условиях. 
Принципиальным современным методологическим подходом к 
обоснованию инструментария, основанного на учете smart-экономики, 
является трансформация традиционного маркетинга и менеджмента. 
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Аргументом этому является проблематичность устойчивости и наличие 
структурных диспропорций в системе ключевых параметров ікономичес-
кого роста в Республике Беларусь установлена. Так, согласно актуальным 
данным, ВВП Беларуси в январе-августе 2019 года составил 83,9 млрд. 
рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января-августа 2018 
года при плане 104,0% [1]. 

Ключевой причиной указанных негативных явлений в экономике Рес-
публики Беларусь следует считать использование менеджерами и специа-
листами отечественных организаций и государственных органов отрасле-
вого управления экономикой теории и практики применения современных 
технологий преимущественно традиционного микроэкономического 
маркетинга. Его инструментарии не позволяет учитывать влияние не толь-
ко сбалансированного, как декларироваться в научных традиционных на-
учных рекомендациях, но и нового конфликтного взаимодействия ключе-
вых переменных smart-бизнеса: а) стоимости, б) времени и в) качества. 

В результате выполненных исследований актуальных трендов разви-
тия экономики компаний установлено, что источник конфликтного вази-
модействия указанных ключевых переменных smart-бизнеса выступает 
рост доминирующего влияния на результативность социально-экономи-
ческого развития экосистем такого ключевого фактора как время. Это 
обусловлено тем, что фактор времени, в свою очередь, становиться прио-
ритетным условием генерирования и реализации динамических струк-
турных изменений в микро-, мезо-, макро- и мегасреде функционирования 
smart-бизнеса. Следовательно, в новой экономике интеллектуальный 
ресурс и время становятся драйверами современной экономики. 
Роботизированные заводы – уже реальность, на повестке дня роботы-
технические системы (автомобили, дроны, 3D-принтеры, печатающие 
нужные товары прямо на дому). Все эти технические новшества 
вытесняют труд человека, сужая рынок традиционных сегментов бизнеса. 

По данным аналитиков, уже в 2020 году количество компаний, 
внедряющих новые технологии, ежегодно будет расти примерно на 10%. 
Во многих компаниях, в том числе малого и среднего бизнеса, 
техподдержка, бухгалтерия, HR, делопроизводство и другие рутинные, 
повторяемые процессы будут роботизироваться. В ближайшие годы 
получит развитие маркетплейсов, цифровых платформ, шеринг услуг, 
онлайн-сервисы и др. В этой связи следует констатировать, что цифровой 
маркетинг продолжит проникать в самые разные индустрии. Так, у 
владельцев оцифрованного бизнеса многих услуг исчезает маркетинговая 
проблема, как «заполнить» его клиентами. Эту задачу решают цифровые 
платформы – агрегаторы. Они сами найдут клиентов и будут управлять 
ценой таким образом, чтобы производственные мощности оцифрованного 
бизнеса услуг оказались заполненными. Ключевым становится не столько 
привлечение клиентов, а сколько качество предоставляемых услуг, 
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комфорт, впечатления, хорошие их отзывы. Если бизнес услуг получает 
высокие оценки и клиент генерирует желание и стремление повторить 
приобретение той или иной его услуги, то владелец такого бизнеса может 
претендовать на большее количество клиентов и более высокую цену. 

Такие же изменения будут происходить в сферах бизнеса товаров. 
Например, в сельском хозяйстве цифровые агрегаторы могут управлять 
технологическим использованием земельных угодий, которые 
принадлежат большому количеству предприятий-товаропроизводителей. 
Поскольку, обладая базами данных, агрегаторы располагают вариантами 
выращивания тех или агрокультур на конкретных землях, закупки семян, 
техники, выполнения агротехнологических работ, выбор которых 
позволяет оптимизировать расходы бизнеса. При этом, компании, которые 
не успеют пройти цифровую трансформацию будут все больше 
сталкиваться с условиями роста конкуренции и банкротства. 

Аргументом этому выступает то, что искусственный интеллект 
оказывается сильнее человека в тех областях, которые базируются на 
обработке большого массива данных и, на их основе, определенного 
абстрактного мышления, творческого подхода. Так, система Yva.ai. 
анализирует корпоративные коммуникации, вовлеченность сотрудников в 
работу и может предсказать увольнение еще до того, как сотрудник 
официально решил уволиться. Является ли этот проект уже коммерчески 
успешным? И какие знания о людях, полученные благодаря Yva, удивили 
вас лично? С точки зрения бизнеса, есть исследования, которые 
показывают, что нежелательные увольнения, нежелательная текучка 
персонала – это потери для компании, эквивалентные 213% от годовой 
зарплаты уволившегося сотрудника [2]. 

Стоимость выражается оптимальной суммой расходов на освоение и 
реализацию того или иного варианта smart-бизнеса и отвечает на вопрос: 
как получить необходимые средства и управлять финансами? 

Сформулированная «тройственная ограниченность» нового конфлікт-
ного взаимодействия ключевых переменных smart-бизнеса: а) стоимости, 
б) времени и в) качества предполагает формирование эффективного 
предлагаемого маркетингового механизма корпоративного взаимодействия 
стейкхолдеров цифрового бизнеса на основе реализации авторского 
проектного маркетинга, включающего такие авторские инструменты как: 
1) 4Р бренд-маркетинг; 2) «золотой треугольник» smart-бизнеса: а) 
маркетолог; б) конструктор и в) инвестор; 3) дорожная карта управления 
рыночным smart-поведением покупателя; 4) большая «воронка» и малая 
«воронка» продаж; 5) алгоритм обоснования и реализации smart-карты 
позиционирования; 6) алгоритм обоснования и принятия маркетинговых 
проектных решений; 7) маркетинговая методика разработки бизнес-
проекта; 8) оценка эффективности реализации маркетинговых проектных 
управленческих решений и др. 
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В этих условиях маркетолог как одна из профессиональных 
компетенций компании нуждается в широком спектре интегрированных 
проектных навыков: часто рыночных, и, конечно, навыков проектного 
маркетингового корпоративного управления персоналом и хорошее 
понимание не доминирующего в «отечественных университетских 
аудиториях» традиционного бизнеса, а предлагаемого автором smart-
бизнеса и smart-маркетинга. 

Следовательно, время, стоимость и качество являются строительными 
«блоками» каждого маркетингового управленческого решения. 

Интегрированным признаком smart-маркетинга выступает следующая 
мнемоническая аббревиатура SMARTZhudro: 1) system (системный); 2) 
marketing (маркетинг); 3) artificielle intelligence (искусственный интеллект); 
4) reliable (надежный); 5) time-bound (ограниченный во времени) или как 
система «умных» институтов, инструментов обоснования и принятия 
маркетинговых управленческих решений по определению целей, задач и 
организации конкретного, измеримого, достижимого, значимого в 
определенном лаге времени взаимовыгодного взаимодействия субъектов 
бизнеса и клиентов. 

Предлагаемый smart-маркетинг требует совершенно иного подхода к 
формированию маркетинговых компетенций, к разработке и внедрению 
маркетинговых нововведений, когда не мысль маркетолога или клиента 
предопределяет направление поиска, а смена и развитие системы 
потребительских предпочтений, предвидение и проектирование новых 
запросов и потребностей людей. 
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В ходе исследований установлено, что в последние 15 лет в мировой 

экономике наблюдается «загадочный» рост мировой экономики в среднем 

на уровне 2-3%, который согласно прогнозам МБ, МВФ, ОЭСР и самых 

различных мировых рейтинговых агентств сохраниться и в 2019 году. Суть 
этого «загадочности» роста заключается в том, что, с одной стороны, 

мировой экономике не удается его кардинально изменить. А, с другой 

стороны, ученые, эксперты не могут строго обосновать его причины и 

условия протекания, а также обосновать систему мер по его преодолению. 

И, как следствие, имеет место предсказание мировых финансовых 

кризисов. Так, С. Джадейдж (один из 50-ти самых влиятельных людей на 

финансовых рынках, который консультирует правительства и королевские 

семьи) и Р. Кийосаки (известный гуру предпринимательства и финансовой 

грамотности) предрекали мировой кризис в 2018 году. По их мнению, этот 

финансовый спад будет глобальным и достигнет масштаба мирового 

кризиса 2008 года, а возможно, даже и масштаба 1929 года (начало 

Великой депрессии 1929-1939 гг.). При этом они в качестве доказательства 
констатировали тот факт, что фактической причиной кризиса выступает 

84-летний финансовый цикл, согласно которому 2018 год придется на тот 

же этап, что и 1929 год [1].  

В этой связи следует констатировать, что этот прогноз мирового 

финансового кризиса автором был опровергнут и опубликован в статье, 

что и подтвердилось развитием мировой экономики в 2019 году [2]. 

Наиболее актуальными аргументами потенциального мирового 

финансового кризиса выступает опыт кризисных явлений в экономике в 

1998 году и 2008 году, которые, в первую очередь, негативно сказались в 

виде банкротства многих бизнесов и потер от инвестиций в ценные бумаги 

и в недвижимость в результате падения индексов ценных бумаг, 
уменьшения реального валового национального продукта, снижения цен 

на ключевые ресурсы, жилье, покупательской способности населения, 

обесценения национальных валют и т.д. Данная теоретико-методологичес-

кая концепция интерпретации дефиниции «экономика» базируется на 

вовлечении в бизнес следующих фундаментальных его факторов: 1) земля; 

2) капитал:3) труд: 4) менеджмент и 5) предпринимательская деятельность, 

которые предполагают обоснование и принятие трех блоков управлен-

ческих решений: инвестиционные, производственные и финансовые. 
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В результате этого, в научной, методической и учебной литературе 

имеет место определенная канонизация ключевых таких маркеров ведения 

бизнеса как «редкость и ограниченность ресурсов», которые, безусловно, 

касаются преимущественно всей гаммы природных ресурсов, 

используемых человеком в качестве факторов производства. Однако при 

этом нельзя согласиться с ограниченностью такого ресурса как «знаний в 

виде профессиональных компетенций не только «физического», но 

«искусственного» интеллекта. Это обусловлено тем, что они в условиях 

электронной экономики интеллектуальные ресурсы генерируются и 

продуцируются человеком и его производным «искусственным 
интеллектом» в виде технологических программных комплексов (ТПК), 

роботов, электронных баз данных и т.д., которые как показывает практика 

деятельности высокотехнологичных роботизированных компаний, могут 

быть «произведены» в объеме и ассортименте, на который имеется 

платежеспособный и мотивированный спрос. 

Именно, сформулированные и предлагаемые автором принципиальные 

свойства экотроники как синтеза экономики и электроники, фокусируемой 

на проектировании, изготовлении и обслуживании продуктов с 

экономическими и электронными компонентами, позволяют создавать 

новые цифровые социально-экономические системы с экспоненциальным 

ростом производительности ресурсов бизнеса. В этой связи, позитивно 

характеризуя предлагаемые различные конструкции менеджмента, 
например, конструкция «3К»: Команда, Компетенции, Капитал, следует 

признать необходимость их развития посредством следующей 

разработанной парадигмы 5С ZhydroV: 1С – competitive competencies; 2С- 

competitive company, team; 3С- competitive capital; 4С- cognitive computing, 

digital technologies, Global Positioning System, blockchain, digital contract and 

etc.; 5С- competitive motivated customers или на русском языке 5К ZhydroV: 

1К – конкурентные компетенции; 2К – конкурентная команда; 3К – 

конкурентный капитал; 4К – когнитивные цифровые и компьютерные 

технологии; 5К – конкурентные клиенты. 

 Принципиальным отличием предлагаемой парадигмы менеджмента 

выступает интегрирование или композитность компетенций человека и 
электроники в бизнесе. Приоритетным фактором успешного ведения 

бизнеса в условиях экотроники являются конкурентные компетенции, 

которые в настоящее время идентифицируются как знания, умения, 

навыки, модели поведения и личностные характеристики, при помощи 

которых достигаются желаемые результаты. Важным фактором 

компетентности человека принято считать в настоящее время опыт, то есть 

сферы, где человек эти качества уже применил, включая и компетенции, 

которые необходимы во время кризиса. 
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Положительно характеризуя приведенную идентификацию дефиниции 

«компетенции», следует уточнить ее в следующей редакции 

применительно к условиям экотроники: это динамические и когнитивные 

конкурентные на глобальном рынке профессиональные знания, умения, 

навыки, модели поведения и личностные характеристики, которые 

обеспечивают достижение устойчивых желаемых результатов ведения 

высококонкурентоспособного бизнеса. 

Из приведенного уточнения следует, что компетенции не ограничива-

ются какими-то стандартными профессиональными качествами специалис-

та, а предполагают наличие подлинных, действенных как формально-
формализованных, так и формально неформализованных их параметров. 

Одно из перспективных направлений развитие компетенций вовлечения в 

бизнес искусственного интеллекта, роботов, цифровых технологий и их 

сервис. В этой связи следует необходимость уточнения существующих 

теоретико-методологических конструкций поведения человека, которые 

были сформулированы на основе достижения главной его ценности: 

удовлетворения еды, жилья и других базовых физиологических 

потребностей человека (пирамида Маслоу и др.). Это обусловлено, тем, 

что потенциальная возможность экотроники позволяет решать задачи 

удовлетворения не только рациональных базовых потребностей человека, 

но и его иррациональных и когнитивных предпочтений. 

Конкурентная команда – это те люди, которые располагаю 
достаточными компетенциями и с которыми можно реализовать бизнесе 

4Д: доверие, динамика, договор, деньги.  

Конкурентный капитал включает конкурентные активы, инвестиции и 

денежный поток (cash flow). Именно эти три метрики позволяют 

генерировать, обосновывать и реализовывать самые различные 

конкурентные сценарии ведения бизнеса. 

Когнитивные цифровые и компьютерные технологии выступают в 

качестве ключевого информационно-коммуникационного и высокотех-

нологичного маркера квадранта взаимодействующих факторов-ресурсов: 

1) электронные технические системы, устройства (компьютеры, гаджеты, 

дроны, роботы и т.д.); 2) электронные технологии (англ. digital computing 
technologies) или программы; 3) электронная информация или электронные 

базы данных (англ. big data и 4) электронные глобальные сети (интернет, 

система глобального позиционирования (GPS англ. Global Positioning 

System). блок-чейн и др.) позволяет наделить информацию в бизнесе 

золотой триадой рыночных ее свойств: 1) актива; 2) товара и 3) ресурса.  

Конкурентные клиенты приставляют собой носителей рыночных 

высокоплатёжеспособных и высокомотивированных покупательских 

предпочтений, которые определяют успех транзакций. В этом случае 

заниматься электронной экономикой или экотроникой – значит принимать 
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физическими и производными «искусственного» интеллекта субъектами 

бизнеса оптимальные управленческие экономические решения об 

использовании ограниченных природных и неограниченных ресурсов, 

включая и информацию, в условиях конкуренции и глобализации для 

удовлетворения платежеспособного и мотивированного спроса 

покупателей.  

Таким образом, по своей сути предлагаемая имплементация 

парадигмы «менеджмент – 5 k Zhydro V» в экотронику предполагает 

создание «умных» бизнесов, которые знают об их «физическом» и 

«искусственном» окружении и могут принимать оптимальные 
управленческие решения. Интеллектуальные технологии, машины как 

активы, товары, ресурсы также включают в себя оборудование, которое не 

выглядит роботизированным, но ведет себя как робот, поскольку оно 

может быть запрограммировано на проведение определенных движений, 

которые достигают целей. Запрограммированная лента конвейера может 

быть умной программируемой машиной – роботом. Эти интеллектуальные 

технологии, машины как активы, товары, ресурсы представляют собой 

сложное оборудование, состоящее из нескольких частей: самой 

механической системы, чувствительности и приведения в действие, систем 

управления и программного обеспечения. Разработка и вовлечение этих 

интеллектуальных технологий, машин как активов, товаров, ресурсов 

включает в себя весь спектр дисциплин, включенных в экотронику. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО 

АГРОМЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ 

 

Жудро М. М., к. э. н., доцент, 

ГУО «Могилевский институт образования», 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

В ходе исследований обоснована необходимость трансформации 

традиционного агроменеджмента который ориентирован на систему 

управления операциями и массовым производством товаров и услуг 

массмаркетингового спроса, в определенной мере эффективна при 

производстве большого количества продукта или услуги. В то же время 

при возникновении потребности в производстве другого продукта или 

услуги, такая система сталкивается с сложностями адекватной коррекции 

и, следовательно, может оказаться неэффективной в условиях гибкого ве-

дения смарт-бизнеса. Управление системами «повторяемых работ» доволь-

но прямолинейно, несложное, менее маржинально и привлекательно для 

работников компании и ее стейкхолдеров. 

В то же время активизация использования смарт-экономики (цифровой 

экономики), позволяющей актуализировать и интенсифицировать наряду с 

традиционным производством и дискретное (прерывистое, изменяющееся) 

и непрерывное гибкое мобильное производство определенного или 

лимитированного количества тех или иных товаров и услуг предполагает 

разработку принципиально новых технологий и инструментов 

менеджмента компаний, отвечающих требованиям как масс-, так и бренд- 

и нейромаркетинга [1]. Этому способствуют маркетинговые инструменты 

интернет-, блокчейн, смарт-технологий по усилению привлекательности 

товаров и услуг в глазах потребителей (people): широкий, очень быстро 

обновляемый и новый ассортимент предлагаемых товаров и услуг, 

оперативная демонстрация их в онлайновом режиме, продажа их в удобное 

время для покупателя, использование развлекательных технологий и т. д. 

Следовательно, управление интегрированным дискретным (прерывистым, 

изменяющимся) и непрерывным масс- и бренд-маркетинговым состоянием 

развития экономики любой высокотехнологичной компании как 

динамично развивающейся социально-экономической системы требует 

системной альтернативности бизнеса, ключевыми критериями которого 

следует считать следующие: а) смарт-экономика (гибридность) физичес-

кого» и «искусственного» интеллекта); б) команда сотрудников; в) уни-

кальность; г) электронно-дистанционное проектное управление (менедж-

мент) децентрализованными и удаленно-распределенными изменяющими-
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ся ресурсами; д) гибкость начальных и конечных технико-технологичес-

ких условий; е) временность; ж) дискретность; з) лимитированность; и) 

персонифицированность; к) высокотехнологичная и партисимпативная 

социально-экономическая (партнерская) структурированность состава 

персонала.  

Сравнительная оценка, приведенных в таблице 1 ключевых критериев 

квантификации традиционного и сценариев цифрового проектного 

менеджмента компаний топ-100 стран, позволяет утверждать, что они 

являются обязательными и базовыми условиями конкурентоспособного 

развития менеджмента высокотехнологичной компании. При этом следует 

констатировать, что сложность менеджмента системно-альтернативного 

агробизнеса намного больше, чем система традиционного «массового» 

производства. Система серийного и массового производства ориенти-

рована на процесс, а система системно альтернативного производства 

ориентирована на продукт.  

Сформулированные выше требования к системам управления 

дискретным (прерывистым, изменяющимся), непрерывным и лимитиро-

ванным производствам (бизнесам) приводят к росту практикоприменения 

управления проектами (Project Management) на основе изменений в 

бизнесе, который в полной мере согласуется как с теориям по данной 

проблематике, так и (а это особенно важно) с реальным развитием 

цифровой экономики в исследуемых ТОП-100 стран (табл. 1). Также 

применительно к системно альтернативному бизнесу исторический опыт 

чаще всего является менее выгодным, поскольку его структура 

преимущественно не повторяется по своей природе. Системы управления 

дискретным (прерывистым, изменяющимся) и непрерывным лимитиро-

ванным производством уделяют больше внимания проектному управ-

лению, мониторингу и контроллингу за деятельностью не коллектива, а 

команды сотрудников по продукту и / или услуге. 

Цифровой агроменеджмент представляет собой совокупность инстру-

ментов (концепции, стратегии, критерии, методы, модели, алгоритмы и 

другие обоснования и принятия управленческих решений, обеспечиваю-

щих оптимальное формирование конкурентного взаимодействия аграрных 

компаний и их партнеров, учитывая покупательские дифференцированные 

покупательские предпочтения и высокотехнологические стандарты инно-

вационных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, и 

эффективное использование агроресурсов [2]. 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.by&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.simplilearn.com/resources/project-management&usg=ALkJrhhv6-31ZWk6pwMFTXmQuchmk0Fm1g
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Таблица 1 

Ключевые критерии квантификации традиционного и сценариев 

проектного цифрового менеджмента аграрных 

компаний топ-100 стран 

Традиционный 
менеджмент массовым 

производством 

Проектное управление 
(Project Management) 

Цифровой менеджмент или 
электронно-дистанционно 

проектное управление удаленно-
распределенными ресурсами (Sмart-
Project Management) высокотехноло-

гичных аграрных организаций. 
(рекомендуемое автором) 

Непрерывный процесс Дискретный процесс Дискретный смарт-процесс 

Линейная структура 
единого состояния 

бизнеса 

Нелинейная структура 
тотально и перманентно 
волатильного (изменяю-

щегося) состояния бизнеса 

Сетевая (блок-чейновая) структура 
тотально и перманентно 

волатильного и турбулентного 
состояния бизнеса 

Отсутствует строго 
определенная во вре-
мени и пространстве 

стратегия и цель 

Строго определенная во 
времени и пространстве 
дискретная стратегия и 

цель 

Строго определенная во времени и 
пространстве дискретная смарт-

стратегия и цель 

Отсутствует строго 
определенная во 

времени и 
пространстве система 
начальных и конечных 

технико-
технологических 

условий и индикаторов 

Обязательное требование 
наличия строго 

определенной во времени 
и пространстве системы 
начальных и конечных 

технико-технологических 
условий и индикаторов 

Обязательное требование наличия 
строго определенной во времени и 

пространстве волатильной 
турбулентной системы удаленно-

распределенных начальных и 
конечных технико-технологических 

условий и энтропийных 
индикаторов 

Отсутствует строго 
определенная во вре-
мени и пространстве 
матрица и дорожная 

карта взаимодействия 
планирования и 

результативности его 
реализации 

Строго определенная во 
времени и пространстве 

матрица и дорожная карта 
волатильного 

взаимодействия 
планирования и 

результативности его 
реализации 

Строго определенная во времени и 
пространстве смарт-матрица и 
дорожная карта волатильного и 
турбулентного взаимодействия 

планирования и результативности 
его реализации 

Сбалансированное 
взаимодействие трех 
факторов: ресурсы. 

технологии и персонал 

Приоритетное 
взаимодействие ключевых 
стейкхолдеров бизнеса и 
трех факторов: ресурсы. 
технологии и персонал 

Приоритетное электронно-
дистанционное взаимодействие 

ключевых стейкхолдеров бизнеса и 
четырех факторов: ресурсы. 

технологии и персонал и 
искусственный интеллект 

Целеполагающий 
продукт или процесс 

его производства 
Целеполагающий проект Целеполагающий смарт-проект 

Повторяющиеся и 
неповторимые 

сценарии бизнеса 

Не повторяющиеся и 
уникальные сценарии 

бизнеса 

Не повторяющиеся, уникальные и 
смарт- сценарии бизнеса 

 

Апробация предлагаемой гибридной методики обоснования и реализа-

ции концептуальной маркетинговой схемы взаимодействия ключевых 
стейкхолдеров цифрового агробизнеса позволила обосновать его 

концептуальные инструменты (табл. 2). 
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Таблица 2 

Концептуальные инструменты традиционного 

и предлагаемого цифрового агроименеджмента 
№ инстру-

ментов 
Традиционные 

Разработанные и 
рекомендуемые 

1 Планирование Аналитика 

2 Организация Диагностика 

3 Управление Прогнозирование 

4 Контроль Проектирование 

5  Программирование 

6  Организация 

7  Координация 

8  Контроллинг 

9  Информация 

 

Таким образом, можно заключить, что практика применения разрабо-

танного и предлагаемого инструментария конструирование цифрового 

агроменеджмента в деятельность высокотехнологичных организаций 

диктует необходимость адекватной коррекции теоретических и методоло-

гических положений исследований актуальных проблем развития АПК.  
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VISION OF THE PLATFORM FOR AGRICULTURAL 
COOPERATION AND MACHINERY SHARING 

 
Žukovskis J., Professor, Vytautas Magnus University, Lithuania, 

Lingytė A., Master, IT Engineer, Corner Case Technologies, Ltd, Lithuania, 
Marcinkevičiūtė L., Assoc. Professor, 

Zabulionienė E., Master, Vytautas Magnus University, Lithuania 
 
Platforms for collaboration and sharing of agricultural machinery already 

exist in the world. They have both successful and unsuccessful experience. Back 
in 2013, an online shop called „Village to Home“ was launched in Lithuania. It 
is a collaborative network aimed at the consumer community shaping orders for 
farmers. In 2018, „Agroclear“ – an agricultural trading platform, was 
established. This platform trades and exchanges grain. The aim was to shorten 
the supply chain and mediate between farmers, wholesalers and processors. This 
platform is useful for the buying and selling of agricultural production, but it 
would be wise to create a „Platform for agricultural cooperation and machinery 
sharing platform“ (further – Platform) where farmers can sell their farm 
production or purchase raw materials and supplies, offer and receive services, 
share and rent agricultural machinery or equipment. For the development of the 
new agricultural cooperation platform, it is important to take into account the 
needs, objectives and expectations of agricultural actors. Market participants can 
find tailor-made proposals there and enable the platform to function effectively. 

Investigation problem. How to use the modern electronic tools for selling 
production or services with aim to increase the income of operators or to reduce 
their operating costs? 

The object of the research – agricultural units: legal entities (agricultural 
companies, cooperatives) and physical persons (farmers, entrepreneurs). 

The subject of the research is cooperation of agricultural entities in the 
trade of agricultural products and goods, provision of services and rent of 
agricultural machinery. 

The aim of the research is to revise the theoretical model of cooperation 
and sharing of agricultural machinery and to justify its mechanism of action. 

Research tasks: 
• assess the needs and opportunities of agricultural operators in selling their 

farmed agricultural produce, purchasing raw materials, materials, basic 
equipment and concentrating trade; 

• assess the needs and capabilities of agricultural entities when providing 
or receiving agricultural services; 

• assess the needs and capabilities of agricultural entities when renting or 
leasing machinery. 

Practical benefits of the work – it is expected that the implementation of 
the platform of cooperation of agricultural units will reduce the operating costs 
of the entities: process administration, logistics, advertising, information 
gathering. It would eliminate additional intermediaries offering higher prices, 
create direct cooperation between buyer and producer and increase the 
opportunity for small farmers to find new customers. 
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Platform Vision – Insights for Discussion 
The aim of the Platform is to integrate agricultural entities into a common 

information system and to ensure an increase in their operating income or 
decrease costs.  

The platform is a business tool that is easy to use and accessible from 
anywhere in the world using a computer or smartphone. It is also an electronic 
infrastructure for participants' transactions in selling and purchasing their 
products and services. 

Platform design principles: open and logged for users, simplicity and 
user-friendliness, informativeness, transparency, transaction confidentiality. The 
Platform publishes only products (or services), their prices, quantities and the 
common transactions. The benefits of the platform are measured by the 
transactions made in it (turnover in EUR). 

Tasks for the Platform: 
1) to increase the income of economic operators from the sale of products 

and resources and the provision of services; 
2) to reduce the purchase of equipment and machinery, its operating costs 

and maintenance and administrative costs, as well as environmental pollution; 
3) to promote the introduction and application of new technologies in 

agriculture and cooperation and communication between economic operators. 
Platform benefits for user: Positive performance (profit), transparency of 

prices for products and services sold, creation of collaborative assumptions, 
useful exchanges, "validation" of transactions, simple using (accessibility, 
friendly interface through the user window), resource efficiency and innovation. 

Key features of the Platform user include: posting advertisements for 
products and services for sale, searching and analyzing information, displaying 
information in various formats (for e.g. on a map); trace the origin of purchased 
products, have quality and performance guarantees, consult and receive advice 
from the „Artificial Intelligence“ module on the decisions making. Other 
"benefits" of the platform (e-cooperative): see the status of your farm, the 
personal and overall performance of the group, compare with the group 
members; managing of your business (budgeting, projecting, evaluating access 
to loans); calculate the cost of your production. 

Potential users of the Platform – economic entities in Lithuania and 
abroad: farmers, agricultural companies, cooperatives, machinery sellers, agro 
service companies, villagers. 

When designing the Platform, it is necessary to provide for its four main 
modules: "Purchasing", "Sales", "Services" and "Leasing". The "Purchase" and 
"Sales" modules can be combined into one "Trading" module. It is also 
necessary to provide for the possibility of connecting other new modules which 
may be offered at a later stage of the project. 

Trading on the Platform includes: agricultural produce (cereals, fruits, 
vegetables, meat, milk, etc.) and agricultural raw materials (seeds, fertilizers, 
pesticides, protective equipment, other commodities needed for agriculture, 
etc.). Trading techniques: manual trades and auctions. 
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For „Services“ model: rent of machinery and equipment (without operator), 
sharing and co-machinery use. Service transactions – direct, recorded on the 
platform. 

Our insights indicate that in the near future (3–5 years) agricultural 
machinery rental will not be in demand in Lithuania. This is due to a number of 
factors and circumstances: the complexity of the agricultural machinery, the 
complexity of the work, the short seasonal nature of the work, the low 
qualification and technical education of the farmers and their workers, a strong 
sense of ownership. In the later period (6 years and more) demand for 
agricultural machinery rent will arise. Interviews with German farmers prove 
this. They rent about 30–40 percent. agricultural machinery. 

Knowing that the rent of agricultural machinery in Lithuania can be very 
limited and complicated, we suggest that to include it in the content of the 
Platform in the module "Services using agricultural machinery". This would 
allow widening the range of services. Therefore, "Agricultural services" would 
include "Agro-technical services" and "Hire of agricultural and other 
machinery". "Other services" means road cleaning and / or cleaning needed in 
rural areas at all times of the year. 

The idea of the modules "Common purchases" and "Common sales" is to 
develop farmers' cooperation. But knowing the current negative or, at best, 
neutral assessment of this process by farmers, it is not worth expecting a great 
deal of interest in these opportunities. Therefore, we suggest making one 
General Trading module of two: „Sales“ and „Purchasing“ and providing for the 
possibility of co-operative trade in agricultural produce (cereals, vegetables, 
meat, etc.) and agricultural resources (fertilizers, seeds, herbicides, pesticides). 

Conclusions 
1. There is no trading platform in the Lithuanian market where all 

participants in the distribution chain – producers, processors, wholesale, retail 
intermediaries and consumers – meet. The establishment of a unified platform 
(system) would allow for monitoring and analysis of ongoing processes, 
possibly as a tool for the State to achieve aid distribution efficiency. 

2. An e-commerce platform would help solve the most important sales 
problems: sell (or buy) at market price, provide information, optimize logistics 
processes, raise awareness of manufacturers, improve the quality of products 
(goods), increase sellers' and buyers' (consumers') confidence. 

3. 62 percent agricultural producers would agree to join an e-commerce 
platform to solve sales problems such as: increasing the sales price, expanding 
their knowledge of sales opportunities, reducing logistics costs, raising 
awareness of the product offered, etc. 

4. 51 percent buyers of agricultural produce would agree to join the e-
commerce platform to solve the following problems: lowering the purchase 
price, improving the quality and delivery conditions of the produce, eliminating 
unreliable sellers, etc. 

5. An e-commerce platform could include consumer cooperation to 
negotiate lower prices and better purchasing conditions. Also, the platform 
should enable consumers to be confident in the quality of the products they buy 
and to choose a reliable and recommended vendor. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
АГРОПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ 

 
Задорожнюк Н. А., к. э. н., доцент, 

Одесский национальный политехнический университет, Украина 
 

Динамичное развитие экологического агропроизводства в мире в 
основном обусловлено повышением спроса на органическую продукцию 
на мировом рынке сельскохозяйственной продукции, при этом емкость 
органического сегмента значительно увеличивается, и происходит это 
ежегодно. Одним из перспективных направлений экологического 
агропроизводства является органическое сельское хозяйство, основанное 
на принципах естественных экологических систем и циклов [1]. В 
органическом сельском хозяйстве не используют синтетические химикаты 
и ГМО, осуществляют минимальную пахоту грунта. Органическое 
сельское хозяйство – многофункциональная агроэкологическая модель 
производства, которая направлена на поддержку здоровья почв, экосистем 
и человек Оно зависит от экологических процессов, биологического 
разнообразия и природных циклов, характерных для местных условий, при 
этом избегается использование вредоносных ресурсов, которые вызывают 
неблагоприятные последствия. Следует отметить, что управление 
экологическим агропроизводством должно быть адаптировано к местным 
природным, культурным и прочим условиям.  

Украина, имея значительный потенциал для производства органичес-
кой сельскохозяйственной продукции, ее экспорта, потребления на внут-
реннем рынке, достигла определенных результатов по развитию собствен-
ного органического производства. По данным Федерации органического 
движения Украины площадь сертифицированных сельскохозяйственных 
угодий в стране, задействованных под выращивание разнообразной 
органической продукции, составляет более 400 тыс. га. [2]. В последние 
годы наблюдается тенденция активного наполнения внутреннего рынка 
собственной органической продукцией за счет налаживания собственной 
переработки органического сырья. В частности, это крупы, муку, 
молочные и мясные продукты, соки, сиропы, повидло, мед, масло, чай, 
лекарственные травы. Официальные статистические обзоры IFOAM 
подтверждают, что в период с 2002 г. по 2016 г. в Украине было увеличено 
количество зарегистрированных «органических хозяйств» с 31 до 390 [2]. 

Важность и целесообразность внедрения экологического агропроиз-
водства в Украине обусловлена необходимостью: 

- воспроизводства плодородия почв и сохранения окружающей среды; 
- развития сельских территорий и повышения уровня жизни населения 

страны; 
- повышения эффективности и прибыльности агропромышленного 

комплекса Украины; 
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Таблица 1 
Преимущества и выгоды экологического агропроизводства 

Целевая 
группа 

Преимущества и выгоды экологического агропроизводства 
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гр
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и
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 ● независимость от промышленных химикатов; 
● уменьшение энергоемкости производства; 
● существенное снижение производственных затрат и зависимости от 
внешнего финансирования; 
● содействие инновационным сельскохозяйственным исследованиям. 
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● здоровое и экологически безопасное питание; 
● ярко выраженные вкусовые характеристики продукции; 
● сохранение природной среды; 
● безопасность (отсутствие ГМО). 
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● повторное использование, утилизация и эффективное управление 
материалами и энергией способствуют сохранению ресурсов; 
● проектирование систем землепользования и минимальная вспашка 
почвы способствуют сохранению и восстановлению их естественного 
плодородия; 
● прекращение загрязнения водных бассейнов и подземных вод, очистки 
источников питьевой воды от химикатов; 
● уменьшение выбросов в атмосферу парниковых газов; 
● создание и поддержка территорий генетического и 
сельскохозяйственного многообразия, сохранения генетического банка 
растений и животных; 
● развитие местных и региональных рынков органической продукции; 
● увеличение количества рабочих мест в сельской местности. 

 
- обеспечения потребительского рынка здоровой и высококачест-

венной продукцией; 
- укрепления экспортного потенциала страны; 
- улучшения имиджа Украины как производителя и экспортера 

высококачественной здоровой органической продукции и т.д. 
Исследование основных тенденций развития органического 

агропроизводства в Украине позволяет резюмировать, что, несмотря на 
отсутствие соответствующей законодательной нормативной базы, площадь 
органических земель динамично растет, значительно превышая темпы 
мировых изменений в наращивании под органическим земледелием. При 
этом модель сертифицированного органического сельского хозяйства в 
Украине формируется в двух основных направлениях: предпринимательс-
ком, представленном крупными и средними хозяйствами, с ориентацией 
на внешний и внутренний агропродовольственный рынок и секторе 
фермерских хозяйств, которые функционируют преимущественно для 
удовлетворения потребностей внутреннего рынка [3].  
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Однако, для дальнейшего развития органического агропроизводства в 
Украине необходима поддержка со стороны государства. Поэтому 
аграрная политика страны должна быть направлена на обеспечение 
благоприятных условия для развития этого направления агропроизводства 
[4]. Важно выделить выгоды от внедрения и развития экологического 
агропроизводства, которые представлены в таблице. 

Ключевая проблема, которая тормозит развитие экологического 
агропроизводства – практически полное отсутствие предприятий по 
утилизации отходов животного происхождения. По данным 
Госпродпотребслужбы из 18 утильзаводов Украины только 12 
функционируют, что связано с отсутствием за последние 4 года 
государственного финансирования на строительство и реконструкцию 
заводов. Однако, не смотря на это, крупнейшие агрокомпании нашей 
страны успешно реализовывают экологические проекты: внедряют 
проекты по сокращению потребления природных ресурсов, строят 
биогазовые установки для утилизации отходов и производства тепловой 
или электроэнергии и т. д. [5]. 

Так, например, компания «Мироновский хлебопродукт», которая 
специализируется на производстве курятины и выращивании зерновых, за 
последние три года инвестировала 826 млн. грн. капитальных инвестиций 
в экологические проекты: на биогазовые установки компания направила 
781 млн. грн., на цеха утилизации побочных продуктов производства – 
40,5 млн. грн., очистные сооружения – 4 млн. грн. Птицефабрика «Орель-
Лидер» в 2018 году победила в номинации «ЭКО transformation-2018» за 
инновационный подход к утилизации отходов. На базе «Винницкой 
птицефабрики» продолжается строительство второго биогазового 
комплекса суммарной мощностью 24 МВт. Он может стать самым 
большим комплексом в Европе, который работает на курином помете. На 
базе холдинга «Мироновский завод по изготовлению круп и 
комбикормов» запущен пилотный проект по производству брикетов из 
зерновых отходов. Для создания собственного производства топлива из 
возобновляемых источников используется оборудование, позволяющее 
изготавливать брикеты, которые являются топливом для твердотопливных 
котлов и т. д. [5]. 

Таким образом, развитие экологического агропроизводства выгодно и 
производителям, и потребителям и государству. Однако, для реализации 
необходимых мероприятий и инновационных проектов, а также для 
проведения модернизации оборудования необходимы значительные 
инвестиции и поддержка государства. Перспективу и надежду на развитие 
экологического агропроизводств дает реализация концепции смарт-
специализации. Данная концепция предусматривает увеличение объемов 
финансовой поддержки со стороны государства по ключевым 
направления, в том числе на развитие сельских территорий и 
экологическую безопасность.  

https://latifundist.com/kompanii/51-mironovskij-hleboprodukt
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ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ В УМОВАХ 

СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Заіка В. М., к. психол. н., доцент, 

Полтавський інститут економіки і права 

Університету «Україна», Україна 

 

Вступ. До процесів глобальної індустріалізації та урбанізації в 1920-

30-х рр., в післявоєнні роки аж до 1970-х рр. більшість населення нашої 
країни проживало в сільській місцевості. Воно займалося сільським 

господарством та різними ремеслами, мало свій уклад та традиції, котрі 

складалися сотнями років існування на певній території. Станом на 2013 

рік міське населення України становить вже 68,9% і має тенденцію до 

постійного зростання, а от сільське населення має лише 31,1% з постійною 

тенденцією до зменшення. За всі роки незалежності України зникло майже 

500 сіл, кожного року за даними Інтернет з її мапи зникає до 30 сіл. Також 

невтішна статистика відносно трудової міграції сільського населення в 

країни Європи, зменшення народжуваності, старіння сільського населення, 

що призводить до втрати зв’язків між поколіннями, порушує передачу 

родового досвіду та призводить до знелюднення колись густонаселених 

сільських територій. Саме тому проблема збереження та розвитку 
сільських територій з їх українською національною самобутністю повинна 

стати нагальною в умовах сучасних глобалізаційних процесів, які 

відбуваються в світі. 

Виклад основного матеріалу. “Кожен народ має три основні корені 

своєї величезної безписемної історії – антропологічний, лінгвістичний, 

культурний (або етнографо-археологічний)” зазначав відомий український 

антрополог Хв. Вовк. Відповідно, аналізуючи українців, як нащадків та 

продовжувачів певної родової гілки своїх пращурів, що несуть свої корені 

з історичних часів утворення народностей та рас, за лінгвістичним 

виміром нашою рідною мовою є українська мова; за культурним виміром – 

ми мали традиційне житло (хати-мазанки або рублені хати), національне 
вбрання (вишиванки), сімейний та громадський побут, які були притаманні 

Україні та тій місцевості, де ми народилися. 

Поступово, у зв’язку з піднесенням гідності української нації, 

відбувається відродження національної культури, стають популярними 

вишиванки, українська мова, вітчизняні музика та історія, відроджуються 

народні ремесла та промисли. Але не всюди та не так масово як би 

хотілося, щоб це відродження відбувалося в сільській місцевості. У 

більшості випадків в селах та хуторах перед нами постають стародавні 

облізлі хати-мазанки, деякі з яких вже завалилися, старі, котрі ледве 
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животіють на мізерну пенсію, молодь, яка пиячить та тиняється без 

роботи, пусті початкові класи в школах, бо низька ж народжуваність, 

розібрані корівники, свинарники, погані дороги та мости тощо [1]. 

Непогано в селах живуть лише фермери, власники магазинів, кафе, 

ресторанів, сільська адміністрація, котрі мають непоганий постійний 

прибуток. Також існує і середня ланка, яка складається з найманих 

працівників, вчителів, лікарів, водіїв, листонош та різноробів, які 

обслуговують всю сільську інфраструктуру. 

Пригадую ще 1980-і та 1990-і роки, коли проїжджаючи через 

мальовничі полтавські села можна було безкінечно милуватися гарно 
побіленими, стрункими та ошатними хатами місцевих мешканців [1]. Не 

можна було й очей відвести від різнокольорових намальованих квітів, які 

прикрашали білі глиняні стіни. А ті, що простіші, були окрашені бузиною, 

або підфарбовані синькою, надаючи їм блакитного кольору. Найчастіше 

фарбу для розмалювання виготовляли самі з екологічно чистого матеріалу, 

соку рослин (кропиви, бузини, молочаю тощо), використовували 

різнокольорову глину, сажу та попіл. А зараз хіба що якась стара 

прабабуся, яка ще пам`ятає ці давні рецепти, інколи до свят вибілює та 

прикрашає малюнком своє гостинне житло. А так, навколо стає все більше 

цегляних, бетонних та кам’яних осель, які поступово витісняють нарядні 

уквітчані народні житла, які своїм корінням сягають в давнину ще 

трипільських жител ІІІ – ІІ тисячоліття до Христа... 
Збереження та відновлення культурної спадщини, а саме українських 

традиційних жител – це національне питання для всієї країни та нації. 

Адже українська хата-мазанка – екологічно чиста і енергозберігаюча 

будова. В будівництві мазанки використовуються лише природні чисті та 

безпечні місцеві будівельні матеріали, такі як: глина, солома, очерет, рогіз, 

дерево. Технологія зведення мазанок була заснована людьми принаймні 

6000 років. Стіни мазанки складаються з каркасу (тонкі гілки дерева, або 

навіть хворосту) або сирої цегли (саману) і обмазуються глиною (звідки і 

назва). Стіни мазанки вапнуються. Це найкраще житло в умовах 

глобального потепління клімату, яке спостерігається в країні та 

призводить до спекотного літа вже кожного року. 
В кожному сільському населеному пункті потрібно зберегти декілька 

таких старих хат, відновити в них побут наших предків та зробити народні 

музеї, зони зеленого та сільського туризму, відкрити заїжджі двори, 

корчми чи шинки з українською національною кухнею для гостей тощо. 

Іншим видом розвитку сільських територій є, так звані, “родові 

поселення”, прибічники яких мають намір змінити спосіб життя з міського 

на сільський з метою створення “родових садиб” та переходу до 

селянського способу життя, заснованому на екологічному землеробстві [4]. 

Вони згодні: вести господарство на засадах органічного землеробства, не 
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допускати ерозії ґрунтів через захисні посіви багаторічних трав, 

дотримуватись засадження не менше однієї третини ділянки неплодовими 

деревами та кущами, обмежувати використання техніки, що порушує 

нормальні процеси у довкіллі, відмовитись від використання гербіцидів, 

пестицидів, фунгіцидів, неорганічних добрив у землеробстві та шкідливих 

домішок в тваринництві, користуватися переважно технологіями 

автономного нейтрального для довкілля енергозабезпечення (повітряні, 

водяні, біогазові та інші генератори, сонячні батареї та інші 

фотоелементи), використовувати прогресивні технології утилізації та 

використання побутових відходів, реалізовувати наміри по зміні 
світогляду через практичне дотримання вимог екології, захисту землі, 

поширення загальнолюдських цінностей, виховувати молоде покоління на 

принципово нових підходах, таких як народні традиції та звичаї, нові 

знання, будівництво помешкань із екологічно чистих матеріалів, що 

підлягають природній утилізації не шкідливої для довкілля [4, с. 218]. 

Австрійський психоаналітик А. Адлер говорив, що у кожної людини 

існує природне відчуття спільності або ж соціальний інтерес, що 

виражається у соціальній приналежності індивідуума до певної соціальної 

групи. Німецький вчений Е. Фромм виділяв таку екзистенційну потребу 

людини, як “потреба в корінні”. Відомий американський психолог А. Мас-

лоу ввів в науковий обіг так звану ієрархію потреб людини: 1) фізіологічні 

потреби, 2) потреби у безпеці та захисті, 3) потреби в приналежності та 
любові, 4) потреби в самоповазі, 5) потреби в самоактуалізації. Саме 

потреби в приналежності до певної соціальної групи, як то сім’ї, роду, 

колективу та нації говорять, що потреба у корінні займає одне із провідних 

місць у внутрішньому світі людини. Інші вчені: Я. Морено, Ф. Дольто, Л. 

Сонді, Б. Хеллінгер, А. Шутценбергер та ін. також підтверджували про 

важливість родового несвідомого в житті людини, сім’ї та нації. 

Саме тому, було б доцільним створення “козацьких поселень” на 

засадах відродження історичного минулого сільських територій, 

пов’язаних з козацькою спадщиною [2; 3]. Адже відомо, що за часів 

Козаччини в XVII–XVIII ст. територія Гетьманщини мала полково-

сотенний устрій, багато сучасних сіл мали статуси містечок та сотенних 
центрів зі своїм власним ратушним управлінням. Ще й досі деякі кутки та 

райони сіл називають за назвами сотень чи десятків певної козацької сотні. 

З безліччю місцевостей пов’язані історичні події нашого козацького 

минулого, збереглися фортифікаційні споруди, підземелля, сторожові вежі, 

козацькі цвинтарі, храми в стилі козацького бароко, місця битв та місця 

народження визначних діячів тих часів тощо. Вивченням та відновленням 

цих пам’яток козацької історії, встановленням пам’ятників, виданням 

історичних літописів певної місцевості, довідників та путівників повинно 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 120 

починатися відродження нашого історичного минулого. Адже відомо, що 

“той, хто не знає свого минулого, не має майбутнього”. 

“Козацькі поселення” мали б за мету об’єднувати людей, котрі 

цікавляться історичним минулим держави та певної історичної території, 

знають власний родовід, захоплюються звитягою та подвигами пращурів, 

мають бажання відновлювати українську національну самобутність, ведуть 

здоровий спосіб життя, готові впроваджувати військово-патріотичне 

виховання для молоді та ін. Прикладом можуть слугувати вже існуючі: 

Запорозька Січ на о. Хортиця, Грогоробригадирівська Січ в Кобеляцькому 

районі Полтавської області, Шар-гора Козельщинського району 
Полтавської області та ін. 

Висновки. Таким чином можна зберегти національні традиції і звичаї, 

які давно вже втрачено в містах. Адже українське село завжди посідало 

значуще місце і в самосвідомості українців, і в історії їхньої держави. Село 

завжди було головною цитаделлю української національної самобутності й 

ґрунтом опору будь-яким зазіханням ззовні. Його задачею було зберігати 

душу українського народу в її нетлінному природному єстві. Саме тому 

зберігати та відроджувати українську національну самобутність саме в 

сільській місцевості повинно стати першочерговим завданням в умовах 

сучасного розвитку сільських територій. 
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Розвиток аграрного потенціалу країни – запорука стійкого 

економічного зростання. Загалом, як свідчить міжнародний досвід, на 

сьогоднішній день необхідним є перехід від централізованої аграрної 
політики, сконцентрованої на аграрному секторі, до більш інтегрованої 

політики розвитку сільської місцевості, що передбачає наявність зв'язку 

між економічними, екологічними, соціальними та територіальними 

аспектами життєдіяльності сільських територій [2]. Для успішної 

реалізації цієї політики по-перше, необхідно забезпечити створення 

відповідних місцевих інститутів, серед яких – сучасні освітні заклади.  

Серед основних проблем розвитку сільських територій можна назвати 

масовий відтік молодих кваліфікованих кадрів з села до великих міст. 

Раніше нами було встановлено, що важливими пріоритетами державної 

аграрної політики є створення умов для закріплення в сільській місцевості 

кваліфікованих спеціалістів сільського господарства, освіти, культури, 

охорони здоров'я та побутового обслуговування [3]. 
Для підтримки інфраструктури села та запобігання масового виїзду 

молоді з сільських громад, необхідно запроваджувати програми для 

закріплювання випускників на селі, а саме програми першочергового 

зарахування вступники, які мають бажання працювати в сільській 

місцевості [1]. Реформа децентралізації тісно пов’язана з реформою освіти. 

За умов росту соціальної мобілізації, розвитку технологій та зміни 

комунікацій, виникла потреба у реформах, для чого важливо швидко 

навчатися та вміти адаптуватися.  

Освітня реформа складається з двох основних напрямків: зміни змісту 

освіти, а також оптимізації та розвитку освітніх мереж. Більшість 

об’єднаних територіальних громад України на даний час проводять 
реформу освітніх мереж та користуються проектом «Децентралізація: 

реформування освіти на місцевому рівні» громадської організації Центр 

«Доброчин». Проект було створено для допомоги громадам за фінансової 

підтримки Посольства Великої Британії в Україні та було реалізовано у 5 

областях (Херсонській, Одеській, Чернігівській, Волинській та 

Луганській). Цей проект носить рекомендаційний характер для 

реформування освіти в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ), який 

містить думку кожної окремої цільової групи, від учнів та їх батьків до 
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місцевої влади. Забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг є 

головною метою реформи освіти.  

Для оптимізації освіти в громадах, які було залучено до пілотного 

проекту, до аналізу освітньої системи експерти долучили всі зацікавлені 

цільові групи, також було враховано регіональні особливості кожної 

області. Майже 700 осіб брали участь у 25 заходах, спрямованих на 

оптимізацію освіти. Для кожної з громад експерти розробили власний 

План розвитку. По-перше, експерти проаналізували спроможність освітніх 

мереж, в окремих громадах процес збору інформації забрав багато часу, 

через відсутність у керівництва громад необхідної інформації. Експерти 
аналізували інформацію щодо демографічної ситуації, кадрового 

забезпечення, кількості учнів та результатів ЗНО, а також забезпеченість 

громад шкільними автобусами. Фінансування галузі та матеріально-

технічна база також були проаналізовані. Для визначення рівня 

«соціальної температури» в громадах проводились опитування та 

анкетування вчителів, батьків та учнів стосовно їх бачення якісних 

освітніх послуг в громаді. Демографічна ситуація, кадрове забезпечення, 

фінансування галузі та матеріально-технічна база, приміщення закладів 

загальної середньої освіти, якість надання освітніх послуг, статистичні 

дані та інформаційне забезпечення, а саме інформація, що необхідна для 

управління економічними процесами на рівні держави, що міститься в 

базах даних інформаційних систем або інших носіях [5], – це саме ті 
елементи, з яких створювалася необхідна методологія дослідження.  

В бюджеті ОТГ найбільш витратною статтею є сфера освіти, 

проаналізувавши дані 5 громад, встановлено, що, наприклад, Поромівська 

ОТГ Волинської області витрачає на потреби освіти 47,5% бюджету, 

Присиваська ОТГ Херсонська область – 54,5% бюджету, Куликівська ОТГ 

Чернігівської області 61,4% бюджету. 

Проблема з підвезенням виникла через незадовільний стан доріг. У 

Волинській області (Поромівська ОТГ), водії роблять по декілька виїздів 

за учнями і тому ті, що приїжджають до школи першими довго очікують 

початок занять. Розтягнення часу для підвезення учнів до школи є 

незручними умовами та завдає певних проблем. В Одеській області 
(Коноплянська ОТГ) прийняття рішення про оптимізацію шкільної мережі 

ускладнюється через відсутність прав власності на дороги між населеними 

пунктами. За таких умов транспортування учнів між селищами триває 

майже годину, а підвози у дві зміни є неефективними.  

У підсумку було визначено такі основні проблемні аспекти проведення 

освітньої реформи в ОТГ:  

- 50%-70% витрат бюджету ОТГ виділяється на освіту; 
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- рівень успішності складання учнями маленьких селищ зовнішнього 

незалежного оцінювання (ЗНО) значно нижчий ніж учнів закладів освіти 

великих міст; 

- неефективність системи закладів освітньої мережі зумовлена 

застарілими методами навчання та неукомплектованістю класів; 

- ефективній реалізації реформи освіти та оптимізації шкільної мережі 

на місцевому рівні заважає відсутність гарних доріг між населеними 

пунктами; 

- витрати бюджетних коштів на навчання в сільських школах вищі в 

декілька разів на одного учня, через неукомплектованість класів, ніж 
витрати на учня у великому місті; 

- школи з невеликою кількістю учнів менш матеріально-технічно 

забезпечені, ніж школи з повнокомплектними класами; 

- вчителі викладають предмети не за фахом в школах з 

малокомплектними класами; 

- успішна реалізація реформи залежить від консультації з педагогічним 

персоналом, батьками та учнями шкіл [5]. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЗЕРНА 
 

Захаріна О. В., к. е. н., доцент, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Важливим пріоритетом ринкової трансформації в аграрному секторі 

України є курс на формування та функціонування інфраструктури 
зернового ринку. Йдеться про створення обслуговуючих 
сільськогосподарських структур з надання різних послуг, у тому числі 
маркетингових, страхових, закупівельних, збутових, обслуговуючих, 
постачальницьких, переробних тощо. Виробництво повинно бути вигідним 
для виробників і достатньо, в необхідній кількості та якості задовольняти 
потреби споживачів. Цьому має сприяти розвинута інфраструктура ринку, 
тобто потрібна така система виробництва та його обслуговування, щоб 
забезпечити виготовлення кінцевої продукції в такій кількості і якості, яка 
користується попитом на ринку збуту, а виробництво могло б 
удосконалюватися і розвиватися. 

Вагомий внесок у розвиток теоретичних, методологічних і практичних 
аспектів функціонування інфраструктури ринку зерна належить вченим 
П. Саблуку, М. Лобасу, Л. Худолій, П. Гайдуцькому, М. Маліку, 
О. Шпичаку, В. Юрчишину, В. Бойко та ін. Проте недостатньо вивченими 
залишаються питання формування та функціонування інфраструктури на 
рівні регіону. Це й зумовило необхідність проведення окремого 
дослідження. 

Метою дослідження є розробка теоретико-методичних положень та 
практичних рекомендацій щодо ефективного функціонування 
інфраструктури ринку зерна. 

Об’єктом дослідження є процес формування інфраструктури 
зернового ринку. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, 
методичних і практичних аспектів формування і функціонування 
інфраструктури ринку зерна. 

Результати дослідження. Підвищення ефективності функціонування 
інфраструктури зернового ринку має відбуватися у напрямі подолання 
диспропорцій між каналами реалізації продукції, обмеження неефективних 
посередницьких ланок, створення ефективних елементів інфраструктури. 
Досягнення вказаного можливе на основі оптимальної взаємодії 
маркетингової (товарні біржі, агроторгові доми на кооперативних засадах, 
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи зі зберігання і збуту 
зерна), фінансово-кредитної (кредитні спілки, аграрні банки, кооперативні 
банки, страхові компанії) та інформаційно-консультаційної 
(консалтингові, дорадчі та інформаційно-консультаційні служби) 
складових інфраструктури. 
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У контексті аграрної орієнтації внутрішньої і зовнішньої політики 
України розглянемо перспективи та небезпеки для вітчизняного 
зерновиробництва шляхом проведення SWOT аналізу (табл.). 

Таблиця 

SWOT аналіз інфраструктури ринку зерна 
Внутрішні переваги Внутрішні недоліки 

1. Аграрна спрямованість регіону. 
2. Розвинений зерновий сектор. 
3. Широкий доступ до сировинних 
ресурсів. 
4. Наявність в області вже сформованих 
і діючих елементів ринкової 
інфраструктури. 
5. Наявність товаровиробників зерна з 
багатими традиціями та історією. 
6. Зацікавленість суб’єктів ринку зерна 
в покращенні його функціонування. 
7. Кваліфіковані кадри. 

1. Недосконале нормативно-правове 
регулювання ринку зерна. 
2. Немає системності та 
послідовності у формуванні і 
функціонуванні інфраструктури 
ринку. 
3. Недостатньо розвинута біржова 
діяльність. 
4. Обмежене інформаційне 
забезпечення суб’єктів ринку. 
5. Складність кредитування 
товаровиробників зерна. 
6. Незадовільна організація 
маркетингу. 
7. Недостатні фінансові ресурси. 
8. Слабка збутова мережа. 
9. Відсутність здібностей і навичок 
персоналу у ключових питаннях. 

Зовнішні можливості Зовнішні перешкоди (загрози) 

1. Підтримка ринку зерна державними 
органами влади. 
2. Розробка місцевих державних програм 
по розвитку інфраструктури ринку. 
3. Наукове забезпечення та достатній 
науковий потенціал області. 
4. Вертикальна інтеграція. 
5. Розробка програм по кредитуванні с.-
г. товаровиробників зерна. 
6. Відродження с.-г. обслуговуючої 
кооперації, кредитних спілок. 
7. Розвиток агроторгових домів на 
кооперативних засадах. 

1. Підвищення рівня тінізації 
аграрного ринку. 
2. Нестабільна кон’юнктура на ринку 
зерна. 
3. Зростання диспаритету цін на с.-г. 
продукцію.  
4. Форс-мажор (стихійні лиха, спека, 
неврожаї).  
5. Висока залежність від зниження 
попиту на продукцію. 
6. Зростання вимогливості покупців 
(особливо щодо якості продукції). 

Джерело: власні дослідження. 
 
SWOT-аналіз зернового ринку показав переважання слабких сторін та 

ризиків над сильними сторонами і можливостями. Відповідно до цього 
сформована стратегія розвитку ринку зерна передбачає орієнтацію на 
наступні пріоритети: оптимізацію землеволодіння та землекористування, 
насичення національного ринку доступним та якісним зерном, покращення 
на інноваційній основі матеріально-технічного забезпечення аграрних 
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формувань, створення ефективної системи розподілу зерна, розвиток 
експортного потенціалу ринку, розвиток ринку страхування 
сільськогосподарських ризиків, ефективну цінову політику, 
трансформацію політики підтримки доходів сільськогосподарських 
товаровиробників. 

Реалізація стратегії розвитку зернового ринку та підвищення 
конкурентоспроможності зерна передбачає створення сприятливого 
податкового, інвестиційного та комерційного клімату за рахунок 
формування відповідного нормативно-правового та економічного поля. 
Так, для забезпечення ефективного функціонування зернового ринку 
необхідно внести зміни до Податкового Кодексу України в частині: 

− Запровадження щорічних змін щодо відшкодування ПДВ і 
експертного мита в залежності від зміни цінової кон’юнктури на світовому 
ринку зерна. 

− Впорядкування правил та механізмів митного регулювання 
експорту зернових культур. Обґрунтованим є запровадження мита не на 
календарні періоди, а на маркетингові роки. 

− При визначені розмірів митних тарифів необхідно оперативно 
враховувати кон’юнктуру світового та вітчизняного ринків зерна з метою 
вилучення надприбутків та компенсації втрат. 

− Пільгового оподаткування експорту продуктів переробки зерна та 
підприємств, що займаються переробкою зерна на біоетанол. 

Досліджуючи сучасний стан інфраструктури вітчизняного ринку зерна, 
нами визначено, що ефективному його функціонуванню перешкоджає 
низка факторів. Зокрема, для забезпечення збереження запасів зерна не 
вистачає достатньої кількості та потужності зерносховищ. Тому вважаємо, 
що одним із важливих напрямків підтримки логістики на зерновому ринку 
є розбудова систем річкових та морських припортових елеваторів. 
Вважаємо доречним запровадження логістичної схеми, що передбачає 
визначення двох зон: експортної – це регіони, які наближені до портових 
елеваторів, і зони внутрішнього споживання – у цих регіонах доцільніше 
споживати зерно для тваринництва й його переробки (рис.). 

Таким чином, зерновий ринок – це складна економічна система, яка 
забезпечує найбільш ефективний обіг зерна завдяки взаємодії покупців та 
продавців в межах певного середовища. Дослідження руху матеріально-
зернового потоку показало наявність типових проблем на різних етапах. 
Усунення виявлених труднощів на ранніх стадіях сприяє їх уникненню в 
подальшому. Зерновий ринок є сировинним і, водночас, продовольчим 
ринком. Це обумовлює основні його параметри: олігопсонічний характер, 
високий рівень державного регулювання, низьку цінову еластичність 
тощо. 
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Рис. Логістичне зонування елеваторів 
 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, ринок зерна – 

це унікальна і складна економічна система, яка охоплює сукупність 
економічних відносин між суб’єктами ринку. Згідно об’єктивних 
закономірностей, економічний механізм ринку підтримує обертання 
капіталу, а організаційний, в свою чергу, – здійснює регулювання 
виробництва. Ефективне функціонування структурних елементів 
інфраструктури ринку зерна потребує розширення обсягів біржової 
торгівлі, запровадження на товарних біржах сучасних біржових 
механізмів, розвитку системи торгівлі деривативами, інформаційно-
комунікаційних систем, а також систем зберігання і транспортування 
зерна. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЕКТІВ 

 
Заюков І. В., к. е. н., доцент, 

Вінницький національний технічний університет, Україна 

 
Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», важливим 

напрямом реформування нашої країни є децентралізація, яка має сприяти 
економічному і соціальному розвитку територій України, зокрема 
сільських та посиленню відповідальності за ефективне формування і 
розподіл їх фінансових ресурсів. З іншої сторони, децентралізація, як 
свідчить досвід розвинених країн [1, с. 7], починає приносити соціально-
економічні зиски, лише після семи років після запровадження відповідних 
реформ. За даними Урядового порталу [2], на 10.10.2019 року в Україні 
сформовано 975 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), з них 37 
утворилися з центрами обласного значення, до яких приєдналося 108 
довколишніх сільських і селищних рад. Так, на теренах Вінниччини 
створено 42 ОТГ, зокрема 125 місцевих рад (до яких входять два міста 
обласного значення – Вінниця і Хмільник. Варто зазначити, що із 42 ОТГ 
Вінниччини у 5-ти ОТГ відбулись перші місцеві вибори, а саме в 
Павлівській, Соболівській, Літинській тощо.  

Для аналізу ефективності формування спроможних громад України, 
зокрема Вінниччини приведемо дані, які згруповані у вигляді рисунку. 
Отже, як видно з рисунку лідерами в загальному рейтингу областей щодо 
формування спроможних громад є Житомирська (1 місце), Хмельницька (2 
місце), Дніпропетровська (3 місце), а останніми в ньому займають місця – 
Закарпатська, Вінницька, Київська та Львівська області (табл.).  

Вінниччина в наведеному рейтингу посіла 22 місце з 24-ох. Це 
свідчить про те, що необхідно активізувати роботу в напрямку формування 
спроможних громад. Для цього, відповідно до Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» та розпоряджень Кабінету 
Міністрів України схвалено проект перспективного плану формування 
територій громад Вінницької області (затверджено обласною Радою 7 
скликання від 05.03.2019 року), де розвиток самодостатніх і спроможних 
територіальних громад та їх об’єднань є пріоритетним напрямком 
соціально-економічного розвитку Вінниччини. Про соціально-економічні 
результати об’єднань територіальних громад Вінниччини говорити ще 
зарано, але є дані [3], які свідчать, що бюджетна децентралізація та 
розширення повноважень їх сприяє підвищенню фінансової самостійності 
місцевих бюджетів та зміцненню їх фінансової автономії.  
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Рис. Загальний рейтинг областей  

щодо формування спроможних громад1 
Примітка: 1 – загальний рейтинг містить такі показники, як: кількість населення ОТГ; площа ОТГ, 

кількість територіальних громад, які не об’єдналися; районів, не охоплених об’єднанням в ОТГ; кількість 

ОТГ з чисельністю менше 5 тис. осіб; ОТГ з адміністративними центрами у містах обласного значення; 

покриття перспективними планами. 

Джерело: складено за [2]. 
 
Так, темпи приросту доходів загального фонду бюджету Вінниччини в 

першому півріччі 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. зросли 
на 19,3% (або на 0,69 млрд. грн.); відбулось збільшення капітальних 
видатків з бюджетів ОТГ на 32,2% (або на 28,9 млн. грн.) та надходжень до 
загального фонду бюджетів ОТГ на 20,5% (на 93,7 млн. грн.,), зокрема: 
податку на доходи фізичних осіб на 21,2% (або на 58,5 млн. грн..), рента за 
землю на 27,6% (на 16,1 млн. грн.) тощо. 

Зростання основних соціально-економічних показників розвитку 
територіальної громади Вінниччини дає можливість частину 
інвестиційних ресурсів залучати в проекти в межах активізації реформи 
децентралізації, зокрема в сільській місцевості (табл.). Так, в першому 
півріччі 2019 року був проведений XVI «Конкурс проектів розвитку 
територіальних громад (Конкурс)» облдержадміністрацією, яка виділила 
20 млн. грн. Проекти були поділені на категорії, їх всього чотири. 
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Наприклад, до першої категорії належать сільські ради, які не входять до 
складу ОТГ (передбачається співфінансування в обсязі не більше 75% від 
загального бюджету), а до четвертої категорії відносять спільні проекти, 
розроблені декількома місцевими радами на основі договору про спільну 
діяльність (співфінансування в обсязі не більше 50% від загального 
бюджету). Розподіл проектів наведений в таблиці. 

Таблиця 

Реалізація соціально-економічних проектів  

в територіальній громаді Вінниччини 

Напрямок 
Кількість 
проектів, 
одиниць 

Питома вага проектів 
в загальній структурі 

проектів, % 

Підтримка людей з обмеженими фізичними 
можливостями 

21 7,4 

Збереження історико-культурної спадщини 22 7,8 

Розвиток спортивної та туристичної 
інфраструктури населених пунктів 

71 25,4 

Впровадження енергозберігаючих технологій в 
закладах бюджетної сфери 

110 38,9 

Проведення енергетичних обстежень будівель 
комунальної власності тощо 

1 0,4 

Модернізація мереж вуличного освітлення 57 20,1 

Джерело: складено за [3]. 
 
Отже, як видно з таблиці, найбільше проектів були реалізовані в сфері 

впровадження енергозберігаючих технологій в бюджетній сфері. Це дає 
можливість підвищити ефективність використання паливно-енергетичних 
ресурсів, впроваджувати новітні енергоефективні та енергоощадні 
технології, покращити екологічний стан міст (селищ) через зниження 
впливу забруднюючих речовин тощо. Важливо акцентувати увагу, що 
кожен четвертий проект – це розвиток спорту і туризму – 25,4%. 

Це дає можливість паспортизувати об’єкти, прокладати екотуристичні 
маршрути, облаштувати місця масового відпочинку, придбати туристичне 
спорядження, інвентар та велосипеди, побудувати та облаштувати 
велодоріжки, створити оглядово-експозиційні майданчики, видавництва 
туристичного путівника громади тощо. Актуальними є проекти щодо 
підтримки людей з обмеженими фізичними можливостями – 7,4% проектів 
в загальній їх структурі. Наприклад, це дає можливість в територіальних 
громадах Вінниччини максимально забезпечити вільний доступ таких осіб 
до місць громадського користування, процес їх повноцінної інтеграції у 
суспільство та підвищення якості їхнього життя в цілому.  

З метою підвищення ефективності формування спроможних громад 
Вінниччини та забезпечення подальшого їх розвитку, зокрема в напрямку 
реалізації соціально-економічних проектів в 2017 році був створений 
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Вінницькій підрозділ Центральної установи «Центр розвитку місцевого 
самоврядування» (за підтримки Програми «U−LEAD з Європою»), який 
тісно співпрацює з Урядовими структурами України та обласною владою. 
Це дає можливість територіальним громадам Вінниччини активно 
залучатися до реалізації Проектів, які фінансуються країнами ЄС, зокрема 
це: Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в 
Україні» (DESPRO), ПРООН, «Партнерство для розвитку міст», 
«Енергоефективний Гнівань…», «Сільський туризм – вірний крок на 
шляху покращення транскордонного співробітництва…»), «Кластер 
«Яблуневий шлях»») та ін. 

Таким чином, сучасний досвід залучення територіальних громад Він-
ниччини до реалізації соціально-економічних проектів свідчить про його 
успішність та доводить, що в ході проведення реформи децентралізації 
можна досягнути синергетичного ефекту в забезпеченні розвитку ОТГ. Це 
відображається в збільшенні надходжень до обласного бюджету та 
бюджетів ОТГ, зростанні обсягів капітальних видатків, податкових 
надходжень і платежів та отриманні соціальних ефектів. Подальша 
кропітка робота в сфері об’єднання територіальних громад щодо 
охоплення тих громад, які ще не об’єдналися, збільшення їх чисельності в 
загальній структурі населення, популяризації ефективного досвіду 
функціонування вітчизняних і закордонних ОТГ дозволить підвищити 
рейтинг Вінниччини в напрямку формування спроможних громад.  
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЛІДЕРСТВА В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Зінчук Т. О., д. е. н., професор, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Переломними віхами в сучасній історії глобалізації стали складні 

перетворення не лише у теоретичному контексті самої категорії, але й все 
відчутніший її вплив на учасників даного процесу та їх економічні, 
інституційні, соціальні повноваження і рівень активності. Глобалізація 
продовжує залишатися складноструктурним явищем, природа, сутність та 
зміст якого доповнюються посиленням системоутворюючої функції 
соціального порядку. Унікальність глобалізації полягає у залежності 
держав одна від одної, зокрема від ключових учасників економічних 
операцій, які виходять за територіальні межі.  

В силу транснаціоналізації міждержавних відносин, на локальному 
рівні виникають проблем, пов’язані з втратою важелів впливу на соціальну 
сферу (впровадження інновацій у соціокультурний розвиток; задоволення 
потреб населення у якісній продукції, що відповідає біологічно 
обґрунтованим нормам і стандартам; підвищення економічної, політичної 
та інформаційної комунікацій тощо, оскільки зміщення акцентів 
відбувається переважно у бік науково-технічного розвитку та виробництва 
товарів й продуктів з найвищою часткою прибутку. Підхід до вирішення 
проблем соціального характеру повинен здійснюватися на якісно новій 
платформі розвитку суспільства, формуванні системи цінностей, які 
сприятливо впливають на перспективи реалізації творчих здібностей 
людей, забезпечуючи їх активну участь у трансформаційних процесах та 
доступ у здійсненні реформ. Отже, на основі лідерських позицій, які 
включають не лише посади, статуси, повноваження, але й передбачають 
активізацію діяльності задля досягнення визначеної мети.  

За традиційним, загальноприйнятим підходом – лідер – це 
відповідальна людина, яка переконує інших людей, вселяє довіру, 
підводить до дій, що мають гарантувати позитивні зміни. Разом з тим, 
уявлення про лідерство може бути різним в залежності від мети та завдань 
концепції. Відповідно, для одних лідерство може бути як мотивація, для 
інших, як результат. Але, у будь якому випадку, існують загальні риси 
(табл.), що визначають позицію лідера. Зміни, закладені у реформах 
місцевого самоврядування в Україні [1, 2], передбачають створення 
інституції нової якості, а саме введення посади старости в ОТГ, лідера, 
який отримав підтримку і повинен в межах своїх повноважень оперативно, 
прозоро і зрозуміло вирішувати певне коло питань. Обираючи 
представника ОТГ на посаду старости, проблеми соціального, 
економічного, побутового характеру розв’язуються через комунікацію між 
владою і громадою села. 
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Таблиця 

Основні риси та характеристики лідера 
Риси Характеристики 

Візія Вести за собою, мати своє бачення проблем та ділитися ними з іншими. Вміння 
спрямувати зусилля і натхнення на формування команди, націленої на спільну 
мету, демонструвати відданість всій команді.  

Мотивація Спрямування колег на досягнення цілей завдяки своїй особистій енергії, 
професійному потенціалу, врахування думок членів команди, бачення ідей та 
вміння переконувати в роботі «на результат». 

Уважність  Підтримка колег та володіння інструментами і навичками, необхідними для 
роботи в команді. Небайдужість та увага до людей, прикладання зусиль до 
виправлення їх шкідливих звичок, бути на службі команди, а не навпаки. Все це 
є частиною керівництва, яке обслуговує команду. 

Емпатія  Якісна риса лідера, який прагне до успіху, його емоційний інтелект та вроджена 
(якнайчастіше) здатність поставити себе на місце інших, розуміти та 
вирішувати їх проблеми. Оскільки лідер знає “секрети” свого бізнесу, він може 
співпереживати та співчувати членам команди, а емпатія надихає його 
співчувати клієнтам та членам їхніх команд і надихає на встановлення в’язків, 
які в кінцевому рахунку приводять до успіху. 

Креативність Здатність до створення середовища, яке спонукатиме усіх членів команди до 
розвитку своїх вмінь та уявлень з метою спільного внеску у проект. 
Передбачення кроків руху компанії. Повага до проявів творчих вчинків членів 
команди і навчання  
в оточуючих людей, позитивне відношення до їх ідей. 

Ґрунтовність Встановлення “високої планки” для своїх людей, вимогливість, врахування 
потреб людей, забезпечення необхідного часу і ресурсів для злагодженої роботи 
команди. 

Управління Лідер повинен бути на передньому плані, керувати своєю командою протягом 
усього процесу досягнення мети. Він має бути "факелоносцем", але й, водночас 
знати, коли потрібно відступити і змусити свою команду проявити ініціативу. 
Таким чином команда отримує шанс як для розвитку особистості, так і 
удосконалюється професійно. Отже, управління зосереджене на завданнях, а 
справжнє керівництво зосереджене на людях. 

Відпові-
дальність 

Управління людьми – найскладніше завдання лідера. Завдяки позитивному 
ставленню та довіри до команди, отримання кращих результатів. Поєднання 
високого рівня відповідальності за дії команди і винагорода за відмінне 
виконання роботи. 

Удоско-
налення 

Постійне вдосконалення та розвиток навичок лідерства, перетворення людей в 
своїх колективах у “зірок”. Поняття керівництва не має нічого спільного з 
ієрархією чи чиєюсь окремою позицією в компанії; з нав'язуванням поглядів. 
Водночас, лідер повинен враховувати думки людей, які володіють ситуацією, 
вміти їх переконувати через власний ентузіазм та оптимізм. 

Джерело:опрацьовано і доповнено на основі [7]. 

 

З цією метою в Україні і відбувається децентралізація – передача пов-

новажень і фінансів від державної влади до людей – органам місцевого са-

моврядування. Відповідно до Закону України “Про добровільні об’єднання 

територіальних громад” [1] за період 2015–2018 рр. сформовано і створено 

878 ОТГ, в яких проживає 9 млн людей і до складу яких увійшло більш, як 

4000 місцевих рад. За міжнародною оцінкою вважається, що такі темпи 
міжмуніципальної консолідації є високими. Інститут старост, який 

запроваджено згідно даного Закону, налічує за вказаний період 786 старост 

і майже 1,7 тис осіб виконують ці обов’язки. У комунальну власність ОТГ 
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передано більш, ніж 1,5 млн га земель сільськогосподарського 

призначення. Обсяги місцевих бюджетів суттєво зросли: з 68,6 у 2014 р. до 

234 млрд грну 2018 р., тобто на 165,4 млрд грн. [4]. Період реформування в 

Україні продовжуватиметься і вже з наступного 2020 р. всі набуті успіхи 

будуть закріплені і сформована політика спроможних громад з чітким 

розмежуванням повноважень та функцій контролю різних рівнів 

управління, а також розвиток форм місцевої демократії. Повноваження 

між рівнями управляння будуть розмежовані за принципом субсидіарності, 

а жителі ОТГ будуть забезпечені механізмами та інструментами впливу на 

місцеву владу та матимуть змогу брати участь у прийнятті рішень[4]. 
Таким чином інститут лідерства набуває подальшого розвитку і 

вдосконалення Оскільки в основу політики децентралізації закладені 

основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування та 

найкращі практики європейських країн, а також високі світові стандарти, 

позиції лідера мають доповнюватися інноваційними пріоритетами в його 

діяльності. Формування лідерських якостей, як правило, відбувається 

впродовж всього життя, що впливає на розвиток внутрішнього потенціалу 

людини-лідера і вміння адекватно реагувати на мінливість середовища.  

Стартовим майданчиком адаптації до глобальних викликів, пов’язаних 

з більш жорсткішими вимогами до лідера, має стати система вищої освіти. 

Так, підготовка магістра в галузі лідерства в розвинених країнах 

передбачає поєднання прогресивних наукових досліджень з сучасною 
практикою у відповідних галузях, організаціях і установах як державного, 

так і недержавного значення. Закладаючи основи лідерства протягом всієї 

шкільної освіти, вивчення основ політики лідерства продовжується й на 

університетському рівні.  

Академічний лідер – це людина, яка озброєна теорією та практикою за 

спеціально розробленими освітніми програмами, які надають випускникам 

додаткових професійних знань з метою позитивного впливу на політику і 

практику лідерства на світовому рівні. Дисциплінарні традиції в політиці 

лідерства закладаються у методичних підходах в системі вищої освіти [5]. 

Глобалізація і надалі впливатиме на практику лідерства, організаціям 

постійно доведеться пристосовуватися до подальшорозвиваючого 
ландшафту, щоб вижити у нових умовах [6]. 

Світові лідери, які очолюють організації міжнародного значення через 

систему освіти, науки та практики мають демонструвати високий рівень 

ефективного лідерства, як приклад наслідування. І хоча не існує 

загальноприйнятого набору лідерських навичок і практик, необхідних для 

ефективного лідерства в глобалізаційному середовищі, в умовах 

соціальної, економічної, політичної, культурної згуртованості світу інтерес 

до інноваційного розвитку лідерства лише зростатиме. 
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Протягом останніх років співробітництво України з Європейським 

Союзом стрімко розвивається. Так з 1 січня 2016 року розпочалося 
тимчасове застосування Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВ 
ЗВТ). З 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію між Україною та ЄС 
набрала чинності в повному обсязі. Декларація Україною спільного 
євроінтеграційного вектору полягає у дотриманні визнаних європейською 
спільнотою «правил гри», зокрема, стосовно розвитку аграрної політики та 
сільських територій. 

Європейський сільськогосподарський сектор функціонує відповідно до 
цілей та завдань Спільної аграрної політики (САП – Common Agricultural 
Policy). Півстолітній досвід реалізації САП країнами-членами Євросоюзу 
довів її ефективність та дієвість у захисті інтересів фермерів в умовах 
жорсткої ринкової конкуренції. 

Мета САП сформульована як збереження економічного сектора з 
нестандартними інституційними та соціальними рисами – соціально та 
економічно неоднорідного, «багатофункціонального» і заснованого на 
праці членів родини та сімейних фермах, що не дає змоги запровадити тут 
принципи промислового виробництва та конкурентних ринків [1].  

У 1962 р. все починалось з потреби громадян ЄС у доступних 
продуктах харчування та досягнення гідного та справедливого рівня життя 
для фермерів. Впродовж наступних двадцяти років вагома частка 
фінансових ресурсів направлялась на розвиток технічного прогресу в 
аграрному виробництві та підтримку фермерства, що сприяло підвищенню 
продуктивності сільськогосподарського виробництва та праці. Внаслідок 
цього став стрімко зростати рівень життя сільського населення та 
індивідуальний дохід фермерів, стабілізувався ринок продуктів 
харчування та зросла купівельна спроможність громадян.  

Проте, у 1984 році Євросоюз стикається з іншою проблемою – 
перевиробництвом сільськогосподарської продукції. Тому, 
Європарламентом було прийняте рішення щодо введення квот на окремі 
види сільськогосподарської продукції та зниження виплат фермерам. 
Внаслідок цього, з 1992 року САП переходить від підтримки ринку до 
підтримки виробників: скасовується цінове регулювання, натомість 
фермери починають отримувати прямі виплати [3]. 

У цей період перед свідомим суспільством постають інші виклики: 
збереження довкілля та виробництво безпечних для людини продуктів 
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харчування (Mac Sharryre form, Agenda 2000, Luxembourg reform of 2003, 
Health Checkof 2008). 

Запровадження нової реформи САП з 2013 р. послабило зв'язок між 
дотаціями та виробництвом. Фермери стали отримувати підтримку з дохо-
дів, за умови, що вони раціонально використовують сільськогосподарські 
угіддя та дотримуються стандартів безпеки харчових продуктів, навколиш-
нього середовища, здоров'я і гуманного поводження з тваринами [3].  

Пропозиції Європейської Комісії щодо виокремлення ключових цілей 
САП на 2020 рік є наступними: 

підтримка доходу для забезпечення життєздатності та стійкості 
фермерських господарств Євросоюзу, з метою зміцнення продовольчої 
безпеки; 

посилення ринкової орієнтації та підвищення конкурентоспромож-
ності з акцентом на наукових дослідженнях, технологіях та діджиталізації; 

розширення можливостей фермерів у ланцюжку вартості; 
сприяння пом'якшенню змін клімату та його адаптації, а також 

використанню енергозберігаючих технологій; 
діяльність щодо сталого розвитку та ефективного управління 

природними ресурсами, такими як вода, ґрунт та повітря; 
внесок у захист біорізноманіття, надання екосистемних послуг та 

захист навколишнього середовища; 
залучення молодих фермерів та сприяння розвитку господарської 

діяльності у сільській місцевості; 
сприяння зайнятості, добробуту, соціальному забезпеченню в сільській 

місцевості, включаючи біоекономіку та стале лісове господарство; 
задоволення потреб населення ЄС у споживанні якісних та безпечних 

продуктів харчування, за умов мінімізації харчових відходів та 
забезпечення гуманності у поводженні з сільськогосподарськими 
тваринами [2].  

Отже, CAП реформується з метою зміцнення конкурентоспроможності 
сільськогосподарського сектору, сприяння сталому сільському розвитку та 
інноваціям, підтримки робочих місць і підвищення добробуту у сільській 
місцевості, а також спрямування фінансової допомоги для продуктивного 
використання землі. 

Станом на 2019 рік аграрну політику України визначає чинний Закон 
України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 
2015 року» № 2982-IV від 18.10.2005 р. Таким чином четвертий рік поспіль 
поточні засади аграрної політики України не визначені. Відповідно до 
цього закону державна аграрна політика базується на національних 
пріоритетах і враховує необхідність інтеграції України до Європейського 
Союзу та світового економічного простору [5].  

Не менш важливим завданням державної аграрної політики має бути 
забезпечення населення продуктами харчування відповідної якості та 
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кількості, згідно діючих обґрунтованих нормативів, що сприятиме 
зміцненню продовольчої безпеки країни. Проте, на сьогодні відповідного 
нормативного документа в Україні не існує.  

19 липня 2017 р. Кабінетом Міністрів України було затверджено План 
заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій, який має бути 
реалізований за наступними напрямами: Підвищення якості життя 
сільського населення, Охорона та збереження природних ресурсів у 
сільській місцевості, Диверсифікація та розвиток сільської економіки, 
Удосконалення системи управління сільськими територіями, Освіта та 
інформаційно-консультаційне забезпечення [4]. 

На сьогодні можна виокремити близько трьох десятків ключових 
законопроектів, що покликані сприяти імплементації положень, 
зазначених у Концепції. Проте, нажаль, більшість аспектів даної Концепції 
не реалізовані, оскільки є декларативними та не містять фінансового 
підґрунтя у Державному бюджеті України. Вважаємо, що Концепція 
розвитку сільських територій має місце бути, проте її доцільно 
гармонізувати з чинним законодавством України і фінансовою 
спроможністю держави в цілому та визначити більш конкретні кроки 
вирішення наявних проблем сільських територій. 

У порівнянні із ключовими цілями САП на 2020 рік, стан, можливості 
та потреби аграрного сектору України можна протиставити першому етапу 
запровадження аграрної політики Євросоюзу. На сьогодні для України все 
ще є актуальним досягнення наступних цілей: 

забезпечити економічну та фізичну доступність до споживання 
населенням харчових продуктів відповідної якості та безпечності; 

забезпечити гідний рівень життя сільського населення; 
зменшити рівень безробіття; 
забезпечити стійкість продовольчого ринку, тощо. 
Проте, наразі свідоме європейське співтовариство вже почало 

опікуватися більш глобальними проблемами: як забезпечити потреби 
людини в органічних продуктах харчування при зменшенні шкідливого 
антропогенного впливу на навколишнє середовище, як зберегти та 
примножити природні багатства та ресурси? Тому, аграрна політика 
України повинна враховувати такі виклики та бути екологічно та 
соціально направленою.  

Рушійною силою у сприянні розвитку сільських територій, за цілісної 
та прогресивної аграрної політики та в умовах децентралізації, може стати 
розвиток сімейного фермерства. Особисті селянські господарства є доволі 
вагомим елементом агропромислового комплексу України, оскільки 
виробляють близько 41,3% від загального обсягу сільськогосподарської 
продукції. Господарства населення є справжнім «українським феноменом» 
та відіграють важливу роль у продовольчий безпеці країни.  
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Сімейні ферми задовольняють продовольчі потреби населення та 
формують грошові доходи селян. В процесі виробництва селянські 
господарства застосовують переважно ручну працю та використовують 
органічні добрива, тому можна стверджувати, що вироблена ними 
сільськогосподарська продукція є екологічно безпечною. Децентралізація 
надала можливість громадам розробляти та впроваджувати місцеві 
стратегії розвитку, з урахуванням наявних унікальних природних, 
людських, культурних, історичних та матеріальних ресурсів. Таким чином, 
посилення ролі територіальних громад села, селища в плануванні та 
здійсненні заходів з розвитку сільських територій сприятиме розвитку 
сімейного фермерства та імплементації базових принципів аграрної 
політики Європейського Союзу. 

 
Список використаних джерел: 

1. Consolidated version of the Treaty on the functioning of the European Union 
/ Official Journal of the European Communities – 26.10.2012.. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. 
do?uri=CELEX:12012E/TXT:EN:PDF 
2. Overviewof CAP Reform 2014-2020 / Agricultural Policy Perspectives Brief 
– N°5 / December 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec. 
europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/policy-perspectives/policy-briefs/05 
_en.pdf 
3. The common agricultural policy at a glance /The common agricultural policy 
supports farmers and ensures Europe’s food security. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/ 
common-agricultural-policy/cap-glance_en 
4. Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільсь-
ких територій / розпорядження Кабінету міністрів України від 19.08.2017 
р. № 489-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu. 
gov.ua/ua/npas/250155691 
5. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: 
Закон України № 2982-IV від 18.10.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-15 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-15


Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 140 

НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОЦІНКА ЇХ ЯКОСТІ 
 

Іванюк О. В., к. е. н., доцент, 
Шостак С. В., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 

Створення умов для досягнення європейського рівня життя вимагає 
концентрації зусиль владних інститутів, громадських об'єднань на 
пріоритетних напрямах реформування державного управління, серед яких 
чільне місце відведено становленню прозорої і етичної державної служби 
шляхом запровадження і забезпечення дотримання адміністративних 
стандартів, зокрема стандартів публічних (державних та муніципальних) 
послуг. Розробка технології функціонування владних інститутів на основі 
концепції послуги суспільству, людині, громадянину потребує 
відповідного законодавчого визначення та підготовки низки правових 
актів, які б закріплювали в межах компетенції кожного органу публічної 
влади перелік, порядок та регламенти надання цих послуг. 

Розробка методологічних підходів та методик щодо вдосконалення 
системи надання населенню публічних послуг в Україні 4 саме на часі. 
Першочерговим завданням системи виконавчої влади є розробка демокра-
тичних стандартів врядування, які базуються на функціонуванні виконав-
чої влади у форматі надання публічних, перш за все державних, послуг 
населенню і має на меті розвиток системи цих послуг згідно з підходами, 
які викладені в Концепції розвитку системи надання адміністративних 
послуг органами виконавчої влади (затверджена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р). Порядок надання 
адміністративних послуг, їх перелік, тощо закріплено в Законі України від 
6 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги». 

Таким чином, наявність актів загальнодержавного рівня та заходи, що 
здійснюються різними суб'єктами системи виконавчої влади з метою 
стандартизації технології своєї діяльності (зокрема, застосування 
адміністративних регламентів, функціональне обстеження державних 
органів, ініціативне створення описів послуг і організація "єдиних вікон"), 
відкривають шлях до реальної адміністративної реформи, основний 
результат якої, на нашу думку, і полягає у створенні основ приязної 
адміністрації, яка спроможна динамічно трансформуватися відповідно до 
викликів часу та реалізувати свої повноваження в інтересах людини, 
громадянина, суспільства в цілому. 

Сучасна наука формує новий підхід до проблем управління. Цільовим 
орієнтиром економічного та соціального розвитку є розв'язання проблем 
життєдіяльності людини (особи), соціальних груп, суспільства в цілому. 
Тобто основним завданням державного управління стає покращення 
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добробуту населення як основної складової якості його життя, що в умовах 
розвитку громадянського суспільства полягає у забезпеченні 
законодавчих, організаційних, економічних та інших умов для цього. 
Звідси випливає концепція сучасної сервісної держави як такої, що надає 
послуги особі (громадянину) та суспільству в цілому, а також системи 
владних інститутів як системи надання послуг. 

Найбільш широко охоплює всі варіанти надання послуг населенню 
поняття публічних послуг – "public services", до яких належать ті, що 
надаються споживачеві органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування та іншими неурядовими організаціями, а також бізнес-
структурами. Поняття державних послуг (зокрема управлінських, 
адміністративних) охоплює послуги, що надають органи державної влади. 
Споживачем (користувачем) послуг слід вважати не лише громадян, а й 
нерезидентів (іноземців), осіб без громадянства, організації, громадські 
об'єднання. Класифікацію послуг, надання яких потребує суспільство, 
варто провадити за такими критеріями: потреби людини (та юридичної 
особи), задоволення яких гарантоване нормативними актами; сфери 
реалізації послуг – сфери життєдіяльності суспільства; органи, що 
здійснюють надання послуг. Важливим шляхом підвищення ефективності 
надання послуг на нашу думку є їх демонополізація, що приводить до 
формування конкурентних умов для надавачів послуг і спонукає їх до 
оптимізації роботи.  

Перелік основних потреб, який покладений в основу класифікації 
послуг, включає потреби: у безпеці; у легітимації (визнанні) в 
групі/суспільстві; у підтримці повсякденної життєдіяльності; в інформації; 
у комунікації; у відпочинку, духовному та культурному розвитку. Якість 
надання послуг органами державної влади доцільно вимірювати із 
застосуванням соціальних та технологічних (нормативно-регламентних) 
засобів вимірювання. Критеріями оцінки соціальної ефективності (якості) 
надання послуг можуть слугувати: результативність, своєчасність, 
доступність, зручність, відкритість, повага до особи, професійність. 

Таким чином, питання покращення надання населенню послуг 
займають дедалі важливіше місце у діяльності органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади. Увага до цієї проблеми 
активізувалась останнім часом. Серед напрямків вдосконалення системи 
можна відокремити, по-перше, забезпечення безумовної і максимальної 
“прозорості” в діяльності муніципальної влади, проведення з її боку 
режиму постійного діалогу з населенням, використання для цих цілей 
усього арсеналу форм і засобів, які забезпечують гласність місцевого 
самоврядування. Для залучення пересічних громадян і громад у процес 
управління вони, насамперед, повинні бути обізнаними в стані справ, у 
наявності тих чи інших місцевих програм и проблем. 
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Що стосується підвищення якості надання адміністративних послуг, то 
для цього необхідно, насамперед, виробити критерії оцінки якості надання 
адміністративних послуг, встановити стандарти надання послуг та 
визначити систему контролю якості. Крім того, доцільно залучати 
споживачів до оцінювання якості надання адміністративних послуг, що 
дозволятиме чіткіше визначати пріоритетні проблеми у сфері надання 
адміністративних послуг та шляхи їх вирішення. 

Процеси децентралізації, які проходять зараз в Україні, покликані 
зробити кращим життя українців практично в кожній сфері і тому вони 
тісно переплелись із реформуванням системи надання адміністративних 
послуг, що триває в нашій державі вже декілька років. Головна мета 
реформи даної системи дуже проста і зрозуміла – зробити послуги 
доступними, швидкими і якісними. 

Разом з тим, на сьогодні в Україні не є поширеною, за окремими 
винятками, практика надання адміністративних послуг бізнесом, як це 
здійснюється в інших країнах, наприклад в Грузії, Німеччині тощо. Для 
належної організації надання адміністративних послуг як органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, так і, можливо, 
бізнесом, шляхом надання йому відповідних повноважень, дерегуляції на 
нинішньому етапі необхідно упорядкувати питання плати за надання 
адміністративних послуг. Ціна за надання конкретної адміністративної 
послуги має бути єдиною, незалежно від того чи ця послуга надається 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування чи 
бізнесом. Однак, в Україні ступінь готовності до застосування такого 
підходу ще є низьким і це питання потребує додаткового обговорення на 
різних рівнях. 
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За останні два десятиліття в Україні досить виразно проявилась 

різновекторність динаміки розвитку сільського господарства і розвитку 
сільських територій (сільського розвитку): попри збільшення валового 
виробництва сільськогосподарської продукції активізації соціально-
економічного розвитку сільських територій та значного підвищення рівня 
життя сільських мешканців не відбувається. 

Разом з тим підписання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом суттєво актуалізувало потребу гармонізації 
національного законодавства із системою права ЄС щодо підтримки 
сільського господарства та активізації розвитку сільських територій. Тому 
в нинішніх умовах адміністративно-територіальної реформи, децентралі-
зації системи державного управління та розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування в Україні особливо важливим завданням є 
модернізація системи управління розвитком сільських територій та 
розробка ефективних механізмів адаптації сучасних теоретичних моделей і 
кращого європейського досвіду у цій сфері до українських реалій.  

При цьому нова концепція управління розвитком сільських територій 
повинна містити не лише чітке визначення цільових (а фактично – 
ціннісних) орієнтирів у функціонуванні оновленої системи управління, а й 
методи формування (чи трансплантації) сучасних інститутів управління, 
які б найповніше враховували економічні, соціальні, політичні та 
ментально-культурні аспекти розвитку не лише окремих територій, а й 
України загалом [1]. 

Аналіз сучасного теоретичного забезпечення та кращих зразків 
практичної діяльності органів управління щодо активізації розвитку 
сільських територій у країнах ЄС засвідчив формування в них нової моделі 
управління, що базується на пріоритеті людини, стратегічній орієнтації на 
розвиток місцевого самоврядування та інноваційному підході до розвитку 
підприємництва. В Україні ж досі не створено цілісної системи управління 
соціально-економічним розвитком сільських територій, яка б відповідала 
новим економічним реаліям та охоплювала всі рівні управлінської ієрархії 
(національний, регіональний, субрегіональний та локальний). 

Одним із ключових елементів політики сільського розвитку в країнах 
ЄС є ідея організації багаторівневого управління на основі принципів 
субсидіарності, партисипативності та співвідповідальності [2]. Крім того, 
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західні фахівці все частіше наголошують на потребі формування «нової 
сільської економіки», яка б базувалась на диверсифікації економічної 
діяльності в сільській місцевості, та «нової парадигми сільського 
розвитку» [3; 4]. Зокрема, у спеціальному виданні Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку «Нова сільська парадигма» зазначається, 
що інструменти та політика, орієнтовані на розвиток сільського 
господарства, формують лише окрему підгрупу широкого кола питань, що 
стосуються розвитку сільських територій та благополуччя їх мешканців, а 
«нова парадигма» повинна стосуватися як змін у політичній спрямованос-
ті, так і коригування загальної структури управління розвитком сільських 
територій, у тому числі за такими напрямами [4]:  

 децентралізація управління політикою розвитку на всіх рівнях;  
 перехід від галузевого до територіального підходу в політиці 

сільського розвитку;  
 зосередження уваги на місцевій специфіці як засобі отримання 

нових конкурентних переваг (таких як зручності (екологічні чи культурні) 
чи традиційні місцеві продукти) та квазі-суспільних благах, що 
опосередковано підтримують місцеве підприємство;  

 посилення партнерських відносин між державним, приватним та 
громадським секторами у розробці та впровадженні місцевої та 
регіональної політики.  

Останнім часом у науковій літературі з проблем активізації розвитку 
сільських територій аналізується чимало нових теоретичних ідей та 
прикладів їх успішного практичного використання. На наш погляд, серед 
таких теоретичних розробок для України особливо актуальними є 
адаптація концепції «good governance» до проблем управління сільським 
розвитком. У вітчизняній літературі досі не знайшлося вдалого перекладу 
цього терміну (різні автори послуговуються такими словосполученнями як 
«добре врядування», «нове врядування», «належне врядування», 
«демократичне співуправління» тощо), а тому у цій роботі відповідну 
концепцію будемо називати GG-концепцією [5]. GG-концепція відповідає 
новому підходу до управління розвитком сільських територій, 
орієнтуючись на його дебюрократизацію й утвердження такої системи 
управління, яка б могла максимально задовольнити вимоги відкритого, 
демократичного і справедливого суспільства та ефективно регулювати 
взаємовідносини між державними інституціями (органами державної 
влади) та недержавними колами (бізнес, громадськість), [6]. Цілком 
зрозуміло, що імплементація GG-концепції в практику управління 
сільським розвитком вимагає формування відповідних адаптаційних і 
мотиваційних механізмів на всіх рівнях. У цьому контексті, на наш погляд, 
варто відзначити суттєве зростання в Україні зацікавленості питаннями 
адаптації соціоекономічного підходу до потреб реформування державної 
аграрної політики та модернізації системи управління сільським 
розвитком. Попри існування різних трактувань самої сутності 
соціоекономіки, її завдань та методів, співвідношення з іншими науковими 
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напрямами та дисциплінами, визначальною ознакою соціоекономічного 
підходу до вирішення завдань як теоретичного, так і практичного плану 
можна вважати розгляд економічних і соціальних аспектів розвитку у їх 
нерозривній цілісності [7–8]. 

Важливим елементом предметного поля соціоекономіки є людський 
чинник як головне джерело економічного зростання та розвитку, а це 
відкриває новий і дуже важливий напрям взаємодії економічної науки з 
іншими суспільними науками, що сформувався під впливом викликів 
практики [7]. Використання соціоекономічного підходу в управлінні 
сільським розвитком дозволяє сформувати «концептуально-стратегічні 
орієнтири та практичні рекомендації» для посилення соціальності 
господарського механізму самого управління [8]. 

Оскільки в теоретичному плані соціоекономіка сприяє глибшому 
розумінню економічних і соціальних аспектів сільського розвитку та їх 
взаємозв’язків, використання соціоекономічного підходу при прийнятті 
управлінських рішень неодмінно слугуватиме мобілізації необхідних 
ресурсів для активізації багатофункціонального за формою та 
збалансованого за змістом розвитку сільських територій. У цьому 
контексті на особливу увагу заслуговують питання, безпосередньо 
пов’язані з розробкою методів оцінювання взаємного впливу соціальних і 
економічних чинників сільського розвитку, а також з проектуванням 
інституційного середовища стимулювання і гармонізації розвитку 
сільських територіальних громад. 
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Реалізація сучасних стратегічних векторів сталого розвитку сільських 
територій України, що передбачає перехід від економіки використання 
ресурсів до економіки їх системного відтворення, потребує імплементації 
інституційних змін у підходах до ведення підприємницької діяльності. 
Зростання масштабів виробництва, інтенсифікація використання 
природних ресурсів, обмеженість напрямів фінансового забезпечення 
щодо впровадження принципово нових ресурсо- і енергозберігаючих 
технологій є передумовами пошуку нових підходів до розроблення 
стратегії сталого розвитку сільських територій. Значимість цих територій 
посилюється їх винятковим внеском у формування основ продовольчої 
безпеки та нарощування експортного потенціалу країни [1]. Ці та інші 
детермінанти розвитку сільських територій є основними пріоритетами 
державної політики України, спрямованої на підвищення стандартів життя 
сільського населення, зростання ефективності функціонування аграрного 
сектору, покращення стану довкілля. 

Основними векторами сталого розвитку сільських територій повинні 
стати: ефективне ведення сільського господарства, розвиток підприєм-
ницької ініціативи, орієнтація на європейські стандарти соціального захис-
ту селян, на повноцінне забезпечення багатофункціональності сільських 
територій, збереження навколишнього природного середовища та 
адаптація принципів, інституційних механізмів і ринкових підходів до 
функціонування сільського господарства і розвитку сільських територій до 
діючих в країнах-членах ЄС. 

Глобальна економічна криза зумовила необхідність пошуку нової еко-
номічної моделі, яка була б здатна підтримувати усталені високі темпи 
зростання разом із забезпеченням рівності доступу до ресурсів [2, c. 65]. 
Відповідно впровадження концепцій сталого розвитку потребує допов-
нення і удосконалення, оскільки забезпечення повноцінного соціального 
та еколого-економічного зростання є інструментом усунення бідності та 
економічної нерівності в розподілі доходів, зменшення соціального 
дисбалансу та поширенню ідей екологічної освіти. Неоднозначність 
економічної політики України в умовах глобалізації світової економіки, 
посилення інтеграційних процесів, зростання конкуренції на внутрішніх та 
зовнішніх ринках змушують формувати нові наукові підходи та економічні 
механізми забезпечення сталого розвитку національного господарства на 
стратегічну перспективу [3]. Основними завданнями розроблення 
механізму реалізації стратегії сталого розвитку сільських територій 
повинні бути зорієнтовані на: по-перше, формування привабливого 
інвестиційного клімату на території, по-друге, акумуляцію і накопичення в 
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необхідних розмірах фінансових ресурсів за рахунок використання 
власного економічного потенціалу; по-третє, домінування вирішення 
місцевих проблем економічного і соціального розвитку; по-четверте, 
інноваційний розвиток техніки, технології й організації виробництва.  

Одним із складових стратегічного аналізу сільських територій можна 
віднести PEST-аналіз, що дозволить оцінити вплив політичних, еконо-
мічних, соціальних та технологічних перешкод в контексті досягнення 
цілей сталого розвитку. При аналізі особливостей функціонування 
сільських територій виділено такі етапи: І етап – визначення груп 
сільських територій, що відповідають певним районам Житомирської 
області, через обґрунтування проблем, що перешкоджають досягненню 
сталого розвитку;ІІ етап –оцінка вагомості кожної окремої перешкоди; ІІІ 
етап –оцінка впливу кожної з перешкод на досягнення цілей сталого 
розвитку (за 5-ти бальною шкалою);ІV етап – встановлення зваженої 
оцінки за кожною групою перешкод та районом; V етап – розрахунок 
коефіцієнту перешкод (табл. 1). У результаті проведеного PEST-аналізу 
розраховано коефіцієнти сумарного впливу політичної, економічної, 
соціальної та технологічної перешкод на рівень сталого розвитку сільських 
територій кожної з виділених груп.  

Таблиця 1 
PEST-аналіз сільських територій Житомирської області 

Група Основні перешкоди розвитку 

К
о

еф
іц

іє
н

т 
в
аг

о
м

о
ст

і 
п

ер
еш

к
о

д
и

 

О
ц

ін
к
а 

в
п

л
и

в
у

 н
а 

ст
ал

и
й

 р
о

зв
и

то
к
 

З
в
аж

ен
а 

о
ц

ін
к
а 

Низький 
рівень 

сталого 
розвитку 

Нестабільність економічно-політичної ситуації 0,2 4 0,8 
Нерозвинена соціальна інфраструктура 0,3 4 1,2 
Зростання рівня безробіття, низький рівень 
рентабельності виробництва 

0,3 5 1,5 

Низький рівень освоєння результатів НТП 0,2 3 0,6 
0,33 / 1,35 1,0 - 4,1 

Середній 
рівень 

сталого 
розвитку 

Нестабільність економічно-політичної ситуації 0,1 2 0,2 
Нерозвинена соціальна інфраструктура (неякісне 
дорожнє покриття, нерозвинене транспортне 
сполучення) 

0,3 4 1,2 

Низька якість надання медичних послуг 0,3 3 0,9 
Високий рівень енергоємності виробництва 0,3 3 0,9 

0,33 / 1,06 1,0 - 3,2 

Високий 
рівень 

сталого 
розвитку 

Нестабільність економічно-політичної ситуації 0,1 3 0,3 
Недосконала соціальна інфраструктура 0,3 3 0,9 
Збільшення частки відходів від ведення 
сільського господарства 

0,4 3 1,2 

Недосконала інноваційно-інвестиційна політика 0,2 2 0,4 
0,34 / 0,95 1,0 - 2,8 

Джерело: власні дослідження. 
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Отримані результати PEST- аналізу дають змогу стверджувати, що 
більш сприйнятливою до впливу перешкод виявилась група низького рівня 
сталого розвитку (1,35), для якої економічні фактори (1,5) мають високу 
оцінку впливу на досягнення сталого розвитку, серед яких: зростання рівня 
безробіття, низька рентабельність виробництва. Що стосується групи 
середнього рівня сталого розвитку, то найбільшу зважену оцінку було 
отримано блоком соціальних перешкод сталого розвитку (1,2), зокрема: 
неякісне дорожнє покриття, нерозвинене транспортне сполучення, низька 
якість надання освітньо-культурних та медичних послуг. Щодо групи 
високого рівня сталого розвитку, варто відмітити, що значний вплив на 
формування соціально-економічного та екологічного розвитку мають 
технологічні перешкоди (1,2), що визначається через незначне застосу-
вання науково-технічних норм сільськогосподарського виробництва.  

Отже, використання інструментів стратегічного аналізу як одного з ме-
тодів комплексної оцінки сталого розвитку сільських територій демонст-
рує всебічне та глибоке охоплення всіх проблем та перешкод, що стоять на 
шляху до забезпечення соціально-економічного та екологічного зростання 
сільської економіки певного району чи територіального об’єднання [4]. 
Використання такого потужного комплексу стратегічного інструментарію 
дає змогу робити прогнози не тільки в короткостроковій перспективі, а й 
будувати стратегію на довгостроковий період розвитку. Це в свою чергу 
підвищує можливості органів місцевої влади ефективно, уникаючи бар’є-
рів інституційного характеру, що перешкоджають сталому розвитку, у 
процесі розробки стратегічних планів та дій. Головним завданням розроб-
ки стратегічного набору є формування дієвої стратегії розвитку сільських 
територій Житомирської області за умов сталості на основі соціально-еко-
номічного та екологічного аналізу, розрахованих індексних та інтеграль-
ного показників, SWOT- та PEST-аналізу. З огляду на це, для досягнення 
сталого розвитку сільських територій Житомирської області розроблено 
відповідні стратегії для кожної з визначених груп районів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Стратегії розвитку сільських територій Житомирської 

області щодо досягнення цілей сталого розвитку 
Назва 
групи 

Райони Стратегія Основні стратегічні завдання 
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створення нових робочих місць; підвищення 
доходів населення; створення умов для 
самозайнятості сільського 
населення;розвиток малого та середнього 
бізнесу; підвищення ефективності та 
диверсифікація виробництва;  
підвищення доходів домогосподарств.  

 

 

 

 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 149 

Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 
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покращення стану об‘єктів інженерної та 
соціальної інфраструктури;поліпшення стану 
сільських доріг; підвищення якості надання 
послуг охорони здоров‘я;  
збільшення частки населення сіл, охоплених 
кваліфікованою лікарською 
допомогою;підвищення рівня соціальної 
активності молоді;формування екологічної 
культури; впровадження заходів 
раціонального використання природних 
ресурсів та охорони навколишнього 
природного середовища 
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створення нових високотехнологічних 
виробництв та інноваційних підприємств; 
активне залучення внутрішніх і зовнішніх 
інвестицій у сільську економіку;зміцнення 
сектору інформаційних технологій; 
використання відходів сільського 
господарства для виробництва відновлюваної 
енергії;  
розширення обсягів використання 
туристичних ресурсів та розроблення нових 
комплексних туристичних продуктів. 

Джерело: власні дослідження.  
 
Процес розробки стратегії соціально-економічного та екологічного 

розвитку сільських територій передбачає вибір пріоритетів, що є 
конкурентними на внутрішніх та зовнішніх ринках. Цей вибір повинен 
базуватись на результатах діагностики природно-ресурсного потенціалу та 
оцінки ефективності всього організаційно-економічного механізму 
функціонування та господарського комплексу сільської місцевості в 
цілому. Механізм реалізації стратегії сталого розвитку повинен базуватися 
на тому, що її векторним напрямом є підвищення якості життя населення з 
раціональним використанням навколишнього природного середовища. 
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Однією з найгостріших проблем розвитку сільських територій України 

упродовж останніх років традиційно залишається надзвичайно низький 

рівень інноваційної активності суб’єктів господарювання, що працюють у 

сфері аграрного виробництва та суміжних із ним секторах економіки. 

Проблема ускладнюється фактичною відсутністю інноваційно-активних 

несільськогосподарських підприємств у сільській місцевості нашої 

держави [1, с. 4].  

Шляхи розвитку агропромислового сектору України передбачають 

збалансовані та взаємозв’язані структурні перебудови усіх його галузей, 

максимальне впровадження у виробництво найважливіших досягнень 

науково-технічного прогресу, світового досвіду, найбільш прогресивних 

форм економіки і організації виробництва на основі першочергового 

розв’язання актуальних проблем: перерозподіл землі та майна, включаючи 

поглиблення відносин власності на землю та запровадження механізмів 

реалізації права на власність; приватизація переробних підприємств; ре 

структуризація підприємств та форм господарювання; розвиток 

кооперації; впровадження ринкових методів господарювання – 

менеджменту та маркетингу; державне ре рулювання аграрної економіки 

шляхом ефективнішого використання цінових важелів, фінансово-

кредитної і податкової систем; розвиток ринків сільськогосподарської 

продукції, матеріально-технічних ресурсів та послуг; інтенсифікація і 

диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності тощо [2]. 

Зазначимо, що провідна роль у забезпеченні інноваційного розвитку 

економіки належить державі, де важливе значення займає законодавча 

база. Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні 

представлене такими законодавчими актами як Конституція України, 

закони України «Про інноваційну діяльність», «Про інвестиційну 

діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і 

науково-технічну експертизу», «Про спеціальний режим інвестиційної та 

інноваційної діяльності технологічних парків», «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні», «Про державне регулювання діяльності 

у сфері трансферу технологій», «Про пріоритетні напрями розвитку науки 
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і техніки» та іншими законами України, які регулюють економічні 

відносини у ційсфері. Однак, якщо проаналізувати організаційно-

економічний механізм забезпечення інноваційного розвиткуУкраїни та 

провідних країн світу, зокрема, нормативно-правову базу, то остання в 

Україні є вкрай широкою, при одночасному високому рівні недотримання 

законів. Натомість, в європейськихкраїнах нормативно-правова база є 

менш строкатою, проте, суб’єкти господарювання дотримуються усіх 

зазначених норм та рекомендацій [3, с. 19]. 

На світовому рівні інноваційний розвиток країни вимірюється на 

основі близько 80 показників, що характеризують розвиток людського 

капіталу (у тому числі якість вищої освіти), кількість запатентованих 

винаходів, кількість наукових організацій (науково-дослідних інститутів), 

кількість працівників, які задіяні у процесах розробки й реалізації 

інновацій тощо [4, с. 9]. 

Існують ряд проблем, які шкодять інноваційному розвитку аграрного 

сектора України. Вони пов’язані з тим, що: – не виконуються положення 

Указу Президента України «Про фінансову підтримку інноваційної 

діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та 

безпеки держави» в частині спрямування не менше 10% коштів, отриманих 

від приватизації державного майна, на фінансову підтримку інноваційної 

діяльності підприємств, які мають стратегічне значення (зернопродукто-

вий комплекс, наприклад, відноситься саме до таких); – законодавством 

Україні, на відміну від більшості країн світу, не передбачено 

стимулювання залучення у науково-технічну та інноваційну сфери 

позабюджетних коштів; – не стимулюються витрати аграрних підприємств 

на проведення наукових досліджень і розробок; – комерційні банки, а 

також інші можливі інвестори, економічно не зацікавлені вкладати 

інвестиції у розвиток інноваційного потенціалу сільськогосподарських 

підприємств; – низький обсяг державного замовлення на новітні 

технології, який щорічно становлять лише близько 1% бюджетного 

фінансування наукової сфери; – наявні вітчизняні науково-технічні 

досягнення в більшості випадків використовуються неефективно [5, с. 23].  

На нашу думку, низький рівень розробки й освоєння інновацій 

залежить, по-перше, від державного механізму. Це дає підстави 

стверджувати про те, що на сьогодні він є неефективним. По-друге, не всі 

підприємства можуть дозволити собі інноваційний тип розвитку, оскільки 

більшість з них відчувають брак обігових коштів найчастіше у період 

проведення весняних та осінніх польових робіт і особливо гостро ця 

проблема постала в останні періоди. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ 

В УКРАЇНІ: ОБМЕЖЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ 

 

Краєвська Г. О., к. е. н., с. н. с., 

Інститут демографії та соціальних досліджень 

ім. М. В. Птухи НАН України, Україна 

 

Тривалий час українські сільські поселення та сільська економіка 

розвивались в умовах домінування державної монополії на землю. 

Новітньою тенденцією є процес агрохолдинізації, що досить неоднозначно 
впливає на соціальний розвиток сіл і, фактично формує нову форму 

монополії на користування землею. На жаль, сучасний активний і досить 

суперечливий процес агрохолдинізації не сприяє зміцненню соціальної 

відповідальності агрокорпоративних структур, а усунення держави від 

арбітражної функції у трикутнику «праця – капітал – влада» обмежує 

розвиток соціально-економічної основи сільських поселень, створення 

нових продуктивних робочих місць для його мешканців чи покращення 

забезпеченості соціальними послугами.  

В результаті слабкості соціального діалогу у сфері сільського розвитку 

посилюються суперечності інтересів суб’єктів взаємодії, якими з одного 

боку є агрохолдинги – представники крупного капіталу, а з іншого – 

фермери, вивільнені працівники із сільського господарства, в результаті 
його трансформації, орендодавці земель, власне територіальна громада та 

влада, яка має виконувати арбітражну функцію націлену на нівелювання 

конфронтації у суспільному просторі. 

У розділі ХІІІ Конституції України зазначено, що: «Власність 

зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і 

суспільству» [1]. А згідно ст 319 Цивільного Кодексу України «Власник не 

може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та 

гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну 

ситуацію та природні якості землі» [2]. Дотримання цих положень, 

забезпечення умов для їх реалізації є необхідною передумовою для 

соціального діалогу в сфері сільського розвитку.  
Сформовані структурні диспропорцій в організаційно-правовій та 

ресурсній площинах аграрного виробництва, відсутність інституційного 

простору для реалізації соціально відповідального бізнесу ставлять під 

загрозу інтереси соціальних груп селянства та протиставляють їх 

фінансовим інтересам окремих бізнес-груп. Загострює ситуацію 

вивільнення працівників сільського господарства внаслідок трансформацій 

в ньому та ускладнений пошук роботи за місцем проживання витісняє 

економічно активне сільське населення в особисті селянські господарства. 

Все це сприяє поширенню бідності сільського населення й соціальної 
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напруженості в сільських територіальних громадах. Соціальний діалог в 

сфері сільського розвитку за таких умов набуває особливого значення.  

Небажані для сільських поселень та його мешканців соціальні наслідки 

у вигляді можливого зростання відкритого та прихованого безробіття 

можуть бути пом’якшені на основі стимулювання розвитку сільського 

ринку праці з тим, щоб кожен селянин зміг би знайти прийнятну роботу за 

наймом у межах раціональної територіальної доступності (15–20 км). 

Отже, нагальні проблеми зміцнення економічної основи українських 

сільських поселень повинні вирішуватись через посилення соціальної 

відповідальності держави за наслідки здійснюваних реформ для різних 
верств сільського населення та створення ефективного механізму 

соціального функціонування цих населених пунктів. 

Не менше обмежень існують у взаємодії агрохолдингів та територіаль-

них громад. Через поглинання агрокорпоративними структурами сільсько-

господарських підприємств, які увійшли у їх склад в статусі філій або 

підрозділів сільські територіальні громади втратили досить важливих 

платників податків. Податки сплачуються в містах, тобто за місцем 

реєстрації агрохолдингів. Разом з тим рівень наповнення місцевих 

бюджетів не дає змоги в повному обсязі утримувати об’єкти соціальної 

інфраструктури. Крім того великогабаритна техніка агрокорпоративних 

структур використовує дороги територіальних громад (місцевого 

значення), які не розраховані для таких потужностей, цим само руйнуючи 
їх та не відновлюючи за відсутності механізму реалізації цього процесу. 

Частина агрохолдингів підтримує соціальну сферу сільських поселень на 

території функціонування, розуміючи важливість формування іміджу 

соціально відповідальної компанії, однак цей процес має безсистемний 

характер і не відповідає можливостям корпоративних агроструктур та тим 

паче потребам територіальних громад. Такий стан речей існує у зв’язку із 

відсутністю законодавчої бази яка б стимулювала крупні підприємства 

витрачати кошти на соціальні заходи.  

Вертикальна інтеграція агро-індустріальних потужностей обумовлює 

концентрацію капіталу, яка дає змогу агрохолдингам пропонувати більшу 

орендну плату за землю, уникати посередників, зменшуючи трансакційні 
витрати на реалізацію продукції, мати преференції у застосуванні 

інновацій та політичної підтримки і таким чином витісняти з ринку 

фермерів, які за своїми особливостями господарської діяльності мають 

менші конкурентні переваги, а за умов уніфікації державної підтримки 

сільськогосподарських виробників перебувають в нерівних умовах з 

агрохолдингами, що створює нездорове ринкове середовище і є однією з 

причин надконцентрації земель в агрохолдингах України, окремі з яких 

входять за обсягом земельного банку в десятку світового рейтингу. Наразі 

державну підтримку одержують здебільшого потужні агрохолдинги, хоча 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 155 

саме невеликі підприємства могли б бути ядром відродження українського 

села, його економіки та людського потенціалу. 

Соціальний діалог ускладнюється по перше через особливість локації 

суб’єктів: агрохолдинги є зовнішнім суб’єктом по відношенню до 

території функціонування, решта суб’єктів працюють, проживають або 

володіють майновими активами в межах територіальної громади. По друге 

різноманітність включених у суперечність інтересів різних соціальних 

груп, які майже повністю становлять жителів сільських населених пунктів 

та окремих жителів міст (спадкоємці землевласники). По третє тлом цих 

процесів є адміністративно-територіальна реформа, що передбачає 
посилення відповідальності і ролі місцевих громад за свій розвиток, однак 

передумов для ефективного використання земель на користь 

територіальної громади як місцевого ресурсу не сформовано що посилює 

соціальну напруженість та уповільнює реалізацію реформи. 

Певним чином потенціал соціального діалогу обмежується 

латентністю інтересів суб’єктів які взаємодіють. Перехід територіальних 

інтересів із латентної в транспарентну форму пов'язаний із феноменом 

територіальної соціалізації – формуванням у свідомості жителів образу 

території проживання, уявлення про її цінність, а звідси –усвідомлення 

спільноти та конкретного змісту відповідних територіальних інтересів [3, 

с. 168]. Тому територіальна соціалізація є передумовою для формування 

балансів інтересів та зростання соціальної відповідальності крупного 
бізнесу як необхідної передумови його ефективного функціонування. 

Поінформованість населення територіальної громади, його взаємодія з 

органами місцевого самоврядування, участь у прийнятті рішень є 

механізмами впливу на територіальну соціалізацію.  

Для сприяння соціальному діалогу у сфері сільського розвитку слід 

створити недискримінаційні умови для набуття рівноправності його 

суб’єктів: З цією метою потрібно:  

Інституціоналізувати рух земельних угідь в інтересах селян і 

суспільства загалом шляхом створення структури, яка здійснюватиме 

контроль за дотриманням норм екологічності, відповідності ринковим 

вимогам та суспільним інтересам. 
Створити умови для консолідації дрібних (особисті селянські 

господарства) та середніх (фермери) сільгосптоваровиробників з метою 

оздоровлення конкурентного середовища та збалансування впливу на 

соціо-екологічний розвиток сільських поселень. Це вимагає програмних 

заходів стимулюючого спрямування на рівні окремих домогосподарств.  

Сприяння розвитку певної частини продуктивно працюючих особис-

тих селянських господарств (довгострокове кредитування на прийнятній 

основі, фінансовий лізинг, доступ до розвинутої інфраструктури аграрного 

ринку), що спростить їх трансформацію у фермерські господарства. 
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Особливої уваги потребує сприяння об’єднанню дрібних землевласників, 

які здають свою землю в оренду (в структурі оброблюваних земель 60 % 

складає оренда у власників паїв) в асоціації для набуття можливостей 

більш ефективно відстоювати власні інтереси.  

Враховуючи специфіку, обсяг та інтенсивність розвитку корпоратив-

них агроструктур назріла нагальна потреба унормувати питання щодо 

оподаткування та зміни статистичної звітності відповідно до цього. З 

метою наповнення бюджетів сільських територіальних громад слід 

удосконалити нормативно-правову базу щодо територіальної ознаки 

структурних підрозділів підприємства, які входять до складу агрохолдин-
гів із зазначенням, що вони мають сплачувати податки за місцем 

функціонування, а не реєстрації.  
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В сучасних економічних реаліях розвитку України сільські території 

не можна розглядати, обмежуючись вітчизняним досвідом, адже будь-яка 
країна належить до світового співтовариства. Вивчення кращого 
міжнародного досвіду управління соціально-економічними процесами на 
сільських територіях визначається напрямом наукової доктрини, що може 
бути застосована у вітчизняній практиці. 

Сільське господарство України є однією з найбільших галузей 
національної економіки. Загальна площа сільськогосподарських угідь, які 
використовують при вирощуванні продукції, перевищує 42 млн га та є 
найбільшою у Європі. Сільське господарство – це первинна сфера 
агропродовольчого комплексу, від якої залежить продовольча безпека 
держави. В Україні є один із найбільших у світі потенціал розвитку 
агропродовольчого виробництва, який значною мірою не реалізований. 

Проблема полягає в тому, що господарства населення за своєю 
організацією належать до екстенсивних форм ведення виробництва, які 
характеризуються відносно низьким рівнем продуктивності залучених 
ресурсів. Відповідно важливим чинником зростання ефективності й 
економічного потенціалу національно агропродовольчого комплексу є 
перехід натуральних і низькотоварних виробничих форм на ефективніші 
товарні, якими є фермерські господарства, зокрема сімейного типу. Саме 
господарства населення сільських територій України можуть сформувати 
значні резерви інтенсивного розвитку АПК загалом. 

Окрім цього, все більшої уваги та визнання набуває усвідомлення того, 
що сформувати ефективну систему соціально-економічної безпеки 
можливо лише на засадах комплексного багатофункціонального та просто-
рово-структурного підходу. Відповідної уваги потребують всі території 
держави, а не лише великі міста, обласні центри та місцевості з вищим 
соціально-економічним розвитком. Натомість, в Україні суттєво обділен-
ими державною підтримкою та фінансово-ресурсним забезпеченням 
сільські території. Це об’єктивно призвело до критичного загострення 
соціально-економічних проблем українського села, пов’язаних як з 
притаманним глобальним процесом урбанізації, так і економічним, 
соціальним, культурним, духовним занепадом, зумовленим низкою 
проблем, пов’язаних з недостатньо ефективним використанням соціально-
економічного потенціалу. Як наслідок, сьогодні перед сільськими 
територіями України постала низка викликів, зумовлених руйнуванням їх 
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соціально-економічної інфраструктури, погіршенням якості людського 
капіталу, нарощуванням соціально-демографічних диспропорцій, 
недостатньо ефективним використанням наявних природних ресурсів, 
погіршенням екологічних умов господарювання. Саме ці тенденції 
визначають актуальність та вагому необхідність визначення стратегічних 
пріоритетів, а також обґрунтування засобів відновлення розвитку 
вітчизняних сільських територій.  

Станом на 2018 р. близько 53 % чисельності постійного населення 
України проживало в сільській місцевості. За останні 10 років їх частка 
скоротилася на 9 відсоткових пунктів. Молодь працездатного віку часто не 
бачить перспектив залишатися проживати у віддалених сільських 
населених пунктах через відсутність високооплачуваних робочих місць і 
належного рівня розвитку соціальної інфраструктури.  

Досвід розвинених країн відносно подальшого розгляду можливостей 
соціально-економічного розвитку сільських територій, засвідчує, що існу-
ють фундаментальні суспільно-політичні принципи сталого розвитку, яких 
треба дотримуватись поряд і в узгодженості з національними особливостя-
ми соціально-економічних відносин. До них окремі вчені відносять нас-
тупні: 1) принцип раціональної економічної свободи; 2) трудові відносини 
в суспільстві будуються на принципах соціального партнерства держави, 
працівників та роботодавців; 3) принцип обов’язкового державного регу-
лювання ринкових відносин; 4) держава в усіх своїх діях дотримується 
принципу соціальної справедливості; 5) дотримання принципу демокра-
тичного колективного управління виробництвом та соціальною сферою 
суспільства. На основі пройденої еволюції наукових підходів до реалізації 
політики соціально-економічного розвитку та утвердженого державного 
устрою у світі сформувалося декілька моделей розвитку сільських 
територій та його підтримки. Перша модель – реалізація різноманітних 
програм підтримки незалежно одна від одної (США, Мексика, Нова 
Зеландія). Дуга модель – механізми та інструменти державної підтримки 
закріплені законодавчими актами (ЄС, Канада, Туреччина). 

Вивчивши їхній зміст, ми встановили, що різниця між цими моделями 
полягає у наступному. В ЄС напрями розвитку сільських територій 
зафіксовані в рамках Спільної аграрної політики – САП (The Common 
Agricultural Policy – CAP), в той час як в США основні напрями підтримки 
не виділені законодавчо в окремі програми. Європейська політика 
розвитку сільських територій допомагає сільським територіям країн ЄС 
вирішувати широкий спектр економічних, екологічних і соціальних 
проблем. З наведених напрямів розвитку сільських територій можна 
констатувати, що в країнах ЄС чіткіше виражений пріоритет людського 
розвитку в системі розвитку сільських територій порівняно з Україною. 

У всьому світі сільське господарство є єдиним великим виробничим 
сектором, який переважно базується на моделі сімейного бізнесу. На 
думку іноземних науковців, сімейні фермери, у тому числі дрібні, все 
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частіше розглядаються як ключові компоненти стратегії, спрямованої на 
поліпшення продовольчої та харчової безпеки, а також для подолання 
бідності у світі. Відповідно до Закону України «Про фермерське 
господарство», його організовують без статусу юридичної особи на основі 
діяльності фізичної особи-підприємця й має статус сімейного 
фермерського господарства, за умови використання праці членів такого 
господарства, якими є виключно фізична особа-підприємець і члени його 
сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Саме зростання 
чисельності ферм, зокрема сімейного типу, за рахунок легалізації 
підсобних агровиробництв господарств населення та створення на їх 
основі нових суб’єктів підприємницької діяльності, що функціонуватимуть 
у більшості як фізичні особи підприємці (ФОП), стане чинником розвитку 
підприємництва в сільському господарстві загалом. 

Таким чином, є потреба у відповідній увазі науковців та практиків до 
питання регулювання соціально-економічного розвитку сільських 
територій. На нашу думку, відсутність уваги до способу інтерпретації 
зарубіжного досвіду з розвитку сільської території стримує вироблення 
загальновизнаної наукової концепції. Така концепція повинна гармонійно 
поєднувати вітчизняні наукові напрацювання у сфері розвитку сільської 
місцевості з тими напрацюваннями зарубіжних учених, що придатні до 
застосування в особливих умовах сучасного функціонування сільських 
територій України. До того ж в подальшому актуальним є проведення 
дослідження щодо створення бізнес-моделі розвитку конкретного 
сільського населеного пункту в умовах децентралізації з урахуванням його 
економічного потенціалу, особливостей регіонального ринку, 
можливостей внутрішньогалузевої спеціалізації, природнокліматичних 
особливостей та інших важливих чинників. 
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Пріоритетизація розв’язання проблем гендерної нерівності на 

глобальному, національному та локальному рівнях обумовила розробку 

нових методів і інструментів подолання гендерних розривів в різних 

сферах життєдіяльності, імплементацію партисипативної філософії 
управління розвитком, узгодження інтересів різних соціальних груп в 

процесі бюджетування. З точки зору методології інклюзивного зростання, 

гендерний аналіз бюджетної політики є одним з елементів діапазону 

тематичних оцінок, які можуть інформувати про якість її формування, 

проте він робить процес розробки бюджету гендерно-сенситивним. Це 

доводить необхідність використання інструментів гендерного 

бюджетування в процесі управління фінансовими ресурсами сільських 

громад, особливо в умовах набуття ними нових можливостей 

акумулювання доходів та планування витрат. 

Під гендерним бюджетуванням розуміється стратегія досягнення 

рівності за ознакою статі завдяки фокусуванню на тому, як відбувається 

акумулювання та розподіл державних ресурсів, спосіб удосконалення 
процесу розробки та виконання бюджету в умовах структуризації 

фіскальної політики та адміністративних процедур для подолання 

гендерної нерівності [3]. Гендерне бюджетування має триєдину мету, що 

охоплює: сприяння підзвітності та прозорості у фіскальному плануванні; 

підвищення гендерної сенситивності бюджетного процесу; орієнтування 

на гендерну рівність та права жінок [4, с. 9]. Принциповим базисом її 

реалізації слугують принципи ефективності, фіскальної транспарентності 

та рівності, дотримання яких забезпечує трансляцію інтересів держави в 

подоланні гендерного дисбалансу через бюджетування.  

Практика окремих країн припускає включення таких цілей до політики 

формування доходів та добробуту населення, що відіграє позитивний 
вплив на розширення економічних можливостей жінок [2, с. 3]. Прогресив-

ний досвід застосування механізмів гендерного бюджетування демонстру-

ють країни “великої сімки” (G7), (табл.). Підтримуючи на рівні міжнарод-

ного співробітництва політику подолання гендерної нерівності в країнах, 

що розвиваються, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Бри-

танія та США дотримуються принципів гендерно-орієнтованої фіскальної 

політики. Успіх гендерних бюджетних ініціатив багато в чому залежить 

від того, наскільки адаптованими є реформи до контексту конкретної 

країни. Експерти МВФ вказують на кілька умов ефективного гендерного 
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бюджетування: забезпечення добре структурованої фіскальної політики і 

системи управління державними фінансами, яка сприяє рівності та 

підтримує вже досягнутий прогрес; формування сильних інститутів та 

систем управління державними фінансами; інтеграція гендерної складової 

у процедури розробки політики; посилення інструментарію вимірювання 

та оцінки впливу гендерних реформ [5].  

Таблиця 

Case-study гендерного бюджетування в країнах G7 
Політичні заходи Країни, котрі практикують 

Податкова політика: 

Індивідуальний податок на прибуток Великобританія, Італія, Канада, Японія 

Податкові пільги для одиноких або працюючих 

батьків 

Усі країни G7 

Цільові податкові пільги чи виплати  Франція, Японія 

Політика витрат: 

Гендерно-чутлива громадська зайнятість Усі країни G7 

Гендерні квоти на управлінські посади  Німеччина, Франція 

Рівна оплата праці в державному секторі Італія, Канада, Німеччина, Франція  

Баланс “робота-життя” Італія, Канада, Франція, Японія 

Підтримка жінок з низькими доходами Італія, Німеччина, Франція, Японія 

Освіта, ліквідація стереотипів Усі країни G7 

Профілактика здоров’я та вікових проблем  Усі країни G7 

Підтримка догляду за дітьми Великобританія, Італія, Канада, 

Німеччина, Японія 

Оплачувана відпустка для батьків Італія, Канада, Німеччина, Японія 

Гендерно-орієнтовані реформи соціального 

забезпечення 

Великобританія, Італія, Канада, Франція 

Диференціація пенсій за кількістю дітей Німеччина 

Програми протидії домашньому насиллю Усі країни G7 

Зовнішня допомога та співпраця, що відповідає 

гендерним аспектам 

Канада, Франція, Японія 

Джерело: побудовано за даними [1]. 

 

В Україні практика врахування гендерних чинників у процесі 

бюджетування перебуває на етапі зародження та стимулюється, 

переважно, за рахунок ініціативи міжнародних організацій та партнерів. 
Одним з перших прикладів успішного застосування гендерно-

орієнтованого підходу до бюджетування в Україні демонструє 

Новоборівська ОТГ Хорошівського району Житомирської області. 

Формування гендерно-орієнтованого бюджету в цій ОТГ було розраховано 

на 4 рівні видатків: 1-ий рівень – на потреби людей з інвалідністю; 2-ий 

рівень – на потреби дітей; 3-ій та 4-ий рівні – на потреби жінок та 

чоловіків відповідно. Мотивація переходу від традиційних підходів до 

бюджетування на користь гендерно-орієнтованого була обумовлена 

традиційним для більшості сільських громад спрямуванням структури 

видатків на користь фінансування так званих “жіночих” робочих місць – 
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тобто закладів освіти, медицини та інших об’єктів місцевої соціальної 

інфраструктури. Для того, щоб належним чином врахувати інтереси і 

чоловіків, і жінок, в громаді було сформовано партисипативний бюджет 

участі на суму 150 тис. грн., кошти якого було заплановано розподілити на 

7 проектів (3 – “чоловічі”; 3 – “жіночі”; 1 – молодіжний).  

За умови ефективної взаємодії між учасниками процесу бюджетування 

різних рівнів, він здатний набувати циклічного характеру (рис.) та 

забезпечувати очікуваний вплив на нівелювання гендерних проблем за 

рахунок цілеспрямованого фінансового впливу.  

 

 

Рис. Етапи та інструменти гендерного бюджетування 

Джерело: власні дослідження. 

 

Найвищий рівень політичної відповідальності у процесі гендерного 

бюджетування покладається на Міністерство фінансів України, яке 

відіграє вирішальну роль у розробці та контролі за дотриманням 

стандартів і правил бюджетних процедур. Органи місцевого самовря-
дування відповідальні за ідентифікацію проблем та визначення пріоритетів 

гендерної рівності на локальному рівні, їх належне відображення у своїх 

бюджетних програмах. Громадянське суспільство є ключовим партнером у 

здійсненні гендерного бюджетування, оскільки потенційний вплив його 

інститутів має вирішальне значення для формування бюджету, прийняття 

прозорих рішень та підвищення відповідальності уряду у сфері 

дотримання зобов'язань щодо гендерної рівності у державних витратах.  
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Підсумовуючи викладене, важливо підкреслити, що інтеграція 

гендерно-орієнтованого підходу до бюджетування не має наразі 

системного характеру, в тому числі – і завдяки упередженому ставленню 

до проблеми гендерної нерівності, ознаки якої в сільській місцевості часто 

свідчать про несприятливість позицій як жінок, так і чоловіків. Поширення 

практики гендерного бюджетування потребує підтримки на всіх рівнях 

державної влади, а також – зі сторони інститутів громадянського 

суспільства.  
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ПРОСТОРУ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В ЧАС 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ. 
ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

 
Кюнцлі Р., к. філол. н., 

Степанюк А., к. архіт., 
Львівський національний аграрний університет, Україна 

 
Постановка проблеми. В Україні започаткована адміністративно-

територіальна реформа, яка має сприяти розвитку самоврядування, – одна 
із найважливіших, яку необхідно здійснити для стійкого економічного 
зростання країни. При цьому важливо, щоб трансформації, які внаслідок 
цього відбуваються в культурно-мистецькому просторі архітектури 
українського села, спрямувати на гармонізацію архітектурного 
середовища. Для цього необхідно ознайомитися з досвідом європейських 
країн, які успішно проводять програми з оновлення села та збереження 
традиційного архітектурного середовища. 

Аналіз публікацій. До питання організації культурно-мистецького 
простору архітектури українського села, його архітектурно-розплануваль-
ної реконструкції, покращання та підвищення естетичної виразності 
сільських поселень та їхніх структурних елементів зверталися у своїх 
працях ряд вчених (Б. Маханько, С. Мойсеєва, Г. Майков, І. Віншу, 
Г. Лоїк, Ю. Соломін, С. Соколов, А. Степанюк). Всі ці дослідження були 
проведені до початку проведення адміністративно-територіальної реформи 
в Україні, що обумовлює актуальність цієї праці. 

Виклад основного матеріалу. Проведення адміністративно-
територіальної реформи дасть змогу передати повноваження і фінанси на 
місця проживання виробників національного продукту і його основних 
споживачів. Реформування зазнають передусім сільські та селищні ради. 

Основна мета реформи місцевого самоврядування – зробити громади 
спроможними, які будуть здатні забезпечити належний рівень надання 
послуг у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, 
житлово-комунального господарства [4]. Разом з цим відбудуться 
трансформації планувальної і архітектурно-просторової структури 
сільських поселень, що призведе до зміни культурно-мистецького 
простору архітектури українського села. 

Наукова новизна досліджень полягає в тому, що автори вперше в 
Україні проводять паралель між трансформаціями в культурно-
мистецькому просторі архітектури українського села, які зумовлені 
адміністративно-територіальною реформою, та гармонізацією архітектур-
ного середовища європейського села, де впроваджена програма оновлення 
села. Після об’єднання сіл та створення нової первинної системи 
розселення – громади, в Україні необхідно буде провести роботу з 
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забезпечення новостворених територіальних систем об’єктами місцевого 
самоврядування та інженерною і дорожньою інфраструктурою.  

Для забезпечення життєдіяльності цих територіальних систем та 
управління ними необхідно збудувати об’єкти для органів місцевого 
самоврядування з урахуванням функцій управління фінансами та 
комунальною власністю, містобудівною діяльністю, освітою, охороною 
здоров’я, культурою, соціальним захистом тощо, а також провести 
реконструкцію наявних, або збудувати нові об’єкти соціального, 
освітнього та культурно-побутового обслуговування населення [5]. В 
Україні відбудуться великі зміни, які призведуть до просторових 
трансформацій культурно-мистецького простору архітектури села. 

Перед тим, як приступати до вирішення проблем організації 
архітектурного середовища сільських поселень, необхідно ознайомитись з 
досвідом європейських країн, які, починаючи з 90-х років двадцятого 
століття, активно і успішно проводять політику щодо збереження традицій 
та гармонізації архітектури села. Проблема оновлення архітектурного 
середовища сільських поселень постала перед країнами Європи у час 
масштабної глобалізації суспільства та урбанізації територій. Основний 
принцип програми оновлення села базується на сприянні розвитку 
сільського виробництва, підтримці дрібного виробництва, що дає змогу, 
зберегти в цілісності еволюційно створену систему розселення та 
збереженні традиційного сільського архітектурного середовища [2].  

Оздоровлення села у Швейцарії почалося з об’єднання сіл в 
муніципалітети. При цьому враховуються особливості і специфіка 
соціально-економічного та просторового розвитку кожного населеного 
пункту. Під час об’єднання громад у муніципалітет Райден (села Райден, 
Ріхенталь, Лангнау) було враховано специфіку виробництва кожного села, 
наявність функціонуючих громадських будівель і споруд, особливості 
архітектурного середовища та ландшафту. «Завдяки злиттю, – каже мер 
Лютернауер, – ми змогли об’єднати наші ресурси і зміцнити наші позиції в 
якості важливого регіонального центру» [6]. Так був реконструйований у 
селі Райдені будинок для пристарілих людей. Муніципалітет спрямував 
загальногромадські кошти на його реконструкцію, створення 
відпочинкових і реабілітаційних зон. У селі Ріхенталі акцент зроблений на 
виробництво сільськогосподарської продукції, і сьогодні воно є основним 
постачальником своєї продукції для всіх структурних підрозділів 
муніципалітету. Село Ланґнау особливе своїми краєвидами та історичними 
будівлями, тут надали перевагу розвитку туристичного бізнесу. При 
об’єднанні сіл у муніципалітети громади надають великого значення 
збереженню архітектурного середовища сіл, яке в кожному селі є 
особливим і оригінальним. Реконструкція архітектурних пам’яток та 
пристосування їх до потреб громади – один з важливих елементів політики 
оздоровлення села у Швейцарії. 
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Об’єднання територій навколо єдиних адміністративних центрів 
відбувається у Швейцарії з особливим ставленням до автентичності 
архітектурно-мистецького середовища регіонів, яке є привабливим для 
туристів. Так, наприклад, після об’єднання різних за віросповіданням 
кантонів Аппенцелль Родос (реформатська) і Аппенцелль Іннерроден 
(католицька) в Аппенцелль об’єкти їх архітектурно-культурної спадщини 
залишилися незайманими. 

В Австрії, де формування сільських територій завершились ще в кінці 
XIX-го століття під впливом сільськогосподарського виробництва, 
програма оновлення села передбачає комплексний розвиток сільського 
архітектурно-просторового середовища з наданням державної підтримки 
розвитку сільського туризму. Першим етапом реалізації програми 
оновлення села в Німеччині було формування цілісної картини села 
майбутнього. Влада зробила санацію містобудівних недоліків та усунула їх 
за допомогою місцевих громад. Наступним етапом було збереження 
історичного середовища, проведення реконструкції архітектурних 
об’єктів, відродження традиційної культури та ремесла.  

На відміну від Швейцарії, Німеччини та Австрії, які мали збережене 
традиційне архітектурне середовище, польське село відчуло на собі 
«реформи» радянського режиму. Відродження та захист культурної 
спадщини в Польщі тісно пов’язані з розвитком сільських територій. 
Збереження традиційного села для Анни Міхалак – це збереження 
духовної атмосфери села, яка тісно пов’язана зі способом виживання та 
цінностями польського селянина, разом з тим вона вважає, що село 
традиційне – це село минулого, мріяти про повернення в минуле – 
безглуздо. Для цього є село-скансен – село без рільництва, яке розраховане 
тільки на туризм. Створення сіл-скансенів пов’язане скоріше зі створенням 
екотуристичних територій, ніж просто музеїв. Село-фабрика зорієнтоване 
на отримання доходів, на відміну від селянського господарства, яке 
засноване на стратегії виживання. Село-готель найчастіше розташоване на 
околицях міста і потрапляє під його вплив [3]. 

«Серед традиційних цінностей сільського населення, як і раніше, є 
очевидним почуття вдячності за фізичну працю та працю загалом. Можна 
сміливо сказати, що це почуття набагато сильніше, ніж, наприклад, у 
промислових робітників. У традиційних суспільствах робота селян ніколи 
не була просто товаром. Це була співтворчість, солідарність та взаємність. 
Отже, досі селянин дивиться на свої зусилля і результати своєї співпраці з 
природою інакше, ніж офіційний одержувач ринку [1]. 

Висновки. Згідно з проведеним аналізом, можна зробити висновок, що 
адміністративно-територіальна реформа, яка започаткована в Україні, 
істотним чином вплине на архітектурно-просторові вирішення культурно-
мистецького простору села. Для спрямування цих трансформацій у русло 
гармонізації архітектурного середовища та збереження національних 
традицій культурно-мистецького простору українського села важливим є 
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вивчення та використання європейського досвіду оновлення села в умовах 
урбанізаційних процесів.  

Такі принципи архітектурно-просторової реконструкції культурно-
мистецького простору європейського села, як: оздоровлення сільських 
територій у Швейцарії через врахування особливостей і специфіки 
соціально-економічного та просторового розвитку кожного окремого 
населеного пункту; містобудівельної санації недоліків і формування 
цілісної програми розвитку села в Німеччині; визначення за 
функціонально-територіальним поділом та архітектурно-природніми 
ресурсами специфіки сільських поселень та сприяння подальшого їх 
розвитку у Польщі – можуть бути успішно застосовані в Україні в умовах 
проведення адміністративно-територіальної реформи.  
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КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
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Ланченко Є.О., к. е. н., доцент, 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, Україна 

 

Розробка концепції реалізації економічного потенціалу об’єднаних 

територіальних громад (надалі – ОТГ) спрямована на створення 

сприятливого середовища розвитку підприємництва, аграрної і соціально-
трудової сфери, залучення інвестицій і поліпшення кон’юнктури ринку 

праці в ОТГ, які згідно з багатьма державними програмними документами 

мають першочергове значення. 

Головним напрямом розвитку ОТГ та забезпечення належної якості 

життя населення є обґрунтування заходів реалізації економічного 

потенціалу ОТГ. Основна ідея Концепції спрямована на розробку нової 

системи реалізації економічного потенціалу для ОТГ, яка спрямована на 

забезпечення їх фінансово-економічної спроможності, розвитку аграрної 

сфери та збереження екологічної рівноваги на селі. Складові елементи 

економічного потенціалу ОТГ є об’єктом досліджень багатьох сучасних 

науковців. Необхідність осучаснення аграрної моделі розвитку сільських 

територій і громад з метою реалізації їх економічного потенціалу була 
обґрунтована в працях багатьох учених. Вони запропонували напрям 

багатофункціонального розвитку ОТГ за рахунок розміщення об’єктів 

промисловості, сфери послуг, рекреації тощо на сільських територіях. 

Проте соціально-економічний і демографічний стан сільських територій, 

зубожіння населення в громадах не поліпшується. 

Метою Концепції є формування сукупності елементів системи 

реалізації економічного потенціалу ОТГ, яка спрямована на забезпечення 

високого рівня життя населення відповідно до умов сталого розвитку. 

Концепція реалізації економічного потенціалу ОТГ має врахувати стан 

розвитку соціально-трудової, природно-екологічної, виробничої, аграрної 

та управлінської сфер життєдіяльності ОТГ, що вимагає комплексних 
досліджень. Нині формується нова методологія досліджень реалізації 

економічного потенціалу ОТГ, яка враховує застосування не тільки 

методів економічної науки, а й соціології, географії, філософії: 

соціометричний метод, метод польових досліджень, герменевтики тощо. 

Розробляються методики реалізації економічного потенціалу ОТГ і його 

складових елементів, результативності трудової діяльності персоналу 

органів місцевого самоврядування, стану якості життя в ОТГ, соціально-

трудових відносин в аграрній сфері тощо. 
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З 2014 р. в Україні реалізується реформа місцевого самоврядування, 

пов’язана з децентралізацією влади. Станом на 10.09.2019 утворено 951 

ОТГ, до складу яких увійшли більше 4389 колишніх місцевих рад та в яких 

проживають 10,2 млн людей. У цілому планується створити 1400-1500 

ОТГ, які стануть основою територіального розвитку України. ОТГ 

отримали в комунальну власність 1,5 млн га земель сільськогосподарсь-

кого призначення за межами населених пунктів. Завдяки змінам у 

Бюджетному та Податковому кодексах України відбулася фінансова 

децентралізація й доходи місцевих бюджетів збільшилася в рази, 

фінансується з державного бюджету інфраструктурний розвиток ОТГ. 
Проте, починаючи з 2013 р. простежується тенденція збільшення 

чисельності безробітних селян, що посилює соціальну напругу в громадах, 

оскільки пропозиція робочої сили тут значно перевищує попит. Особливо 

гостро стоїть проблема молодіжного безробіття та безробіття населення 

середнього віку. Сільська молодь стрімко покидає своє місце проживання 

та мігрує в міста й за кордон на навчання й/або з метою 

працевлаштування. Відсутність професійної освіти населення зумовлює 

ріст безробіття в ОТГ. Для формування трудового потенціалу в ОТГ 

потребує розвитку вища аграрна освіта, професіоналізація посадових осіб 

органів місцевого самоврядування, які мають освіту за різними 

спеціальностями: педагогіка, медицина, правознавство тощо. 

Концепція дозволить забезпечити фінансову спроможність і умови 
сталого розвитку ОТГ, створити комфортні умови праці й життєдіяльності 

населення. Буде обґрунтовано організаційно-інституційні засади 

поетапного забезпечення раціональної зайнятості населення в 

підприємствах аграрного й інших секторів сільської економіки ОТГ у 

коротко-, середньо- й довгостроковому періодах та регіональному розрізі 

шляхом збільшення внутрішнього виробництва агропромислової продукції 

в країні, трудових доходів і купівельної спроможності населення завдяки 

виваженій економічній, аграрній, соціальній, інвестиційній і регіональній 

політиці держави щодо розвитку ОТГ. 

При реалізації Концепції буде впроваджена система заходів реалізації 

аграрної, трудової і фінансової складових економічного потенціалу ОТГ у 
напрямі забезпечення раціональної зайнятості населення, розвитку 

підприємництва й поліпшення соціально-демографічної ситуації в ОТГ, 

оптимізації фінансово-бюджетних відносин, що за участю Всеукраїнської 

асоціації сільських та селищних рад України впроваджуватиметься на всій 

території держави. Реалізація Концепції забезпечить формування 

інституціонального середовища функціонування системи реалізації 

економічного потенціалу ОТГ для досягнення синергетичних ефектів: 

пожвавлення розвитку реального сектора економіки й формування 

ланцюгів доданої вартості в ОТГ; збільшення кількості робочих місць для 
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населення громади та його трудових доходів; стабілізація соціально-

демографічної складової розвитку країни; ефективне управління 

розвитком сільських територій тощо. 

Реалізація економічного потенціалу ОТГ уможливить: 

активізувати розвиток місцевої економіки, сформувати базу 

оподаткування й відповідні фінансові надходження в місцеві бюджети; 

забезпечити фінансово-економічні й інфраструктурні умови розвитку 

ОТГ;  

ефективно використовувати природно-ресурсний потенціал в інтересах 

ОТГ й поліпшення якості життя населення; 
розробити практичні напрями соціально-економічного розвитку ОТГ і 

відповідний механізм їх реалізації завдяки формуванню соціального 

партнерства в ОТГ; 

покращити якісну характеристику трудового потенціалу та його 

реалізацію в ОТГ, зупинити депопуляція населення. 

У процесі проведення наукових досліджень встановлено, що ОТГ не 

повною мірою використовують природно-ресурсну, трудову й фінансову 

складові економічного потенціалу. Децентралізація влади, розширення 

повноважень територіальних громад і підвищення відповідальності за 

розвиток територій потребуватиме якісно нового підходу до реалізації 

економічного потенціалу ОТГ. На сьогодні гостро виникла потреба в 

ефективному його використанні з метою підвищення рівня життя на селі. 
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Ефективність здійснення публічного управління визначається значною 

кількістю складових та факторів. Серед них, досконалість нормативно-
правової бази, забезпечення ресурсами (матеріальними та людськими), 

оперативність прийняття рішень, володіння повнотою інформації та ін. 

Жорстко централізований тип публічного управління є доцільним за умов 

невеликої території та чисельності населення або визначений ситуацією 

(військовий стан, надзвичайні ситуації та ін.). Застосування такого типу 

управління у період Незалежної України засвідчив необхідність реформ. 

Саме тому одним із пріоритетних реформ публічного управління є 

децентралізація. 

Поняття децентралізація доцільно розглядати не лише в контексті 

адміністративно-територіального устрою держави, а й зважаючи на 

систему органів публічної влади, їх повноваження та ресурсне 

забезпечення. Незважаючи на закріплення децентралізації в Конституції 
України як основи територіального устрою, відмінності від законодавства 

інших держав є досить відчутними, адже за кордоном основною засадою є 

«поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади», 

що дозволяє підтримувати баланс всередині країни та уникнути конфліктів 

на місцевому рівні [1, c. 9]. Саме тому визначення оптимального рівня 

концентрації владних повноважень для кожної інституційної ланки є 

одним із ключових завдань для України. Крім того, розширення впливу 

громадськості забезпечує реальний розвиток демократії, але необхідно 

розуміти, що поняття децентралізації має різні напрями, тому ототожнення 

цього поняття винятково із місцевим самоврядуванням також є 

помилковим. Тому здійснення децентралізації в Україні має бути 
забезпечено конкретною правовою базою задля практичної реалізації 

реформи. Зокрема, за суб’єктами та сферами впливу виокремлюють 

територіальну, функціональну й предметну децентралізацію, причому 

розрізняють вертикальну та горизонтальну форми за принципом ієрархії. У 

свою чергу, територіальна децентралізація включає політичну, 

адміністративну та фінансову складову, тому впровадження нової моделі 

потребує комплексного підходу з урахуванням розподілу концентрації 

завдань та компетенції на центральному рівні.  
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Однак, проблема держав, які сформувалися в межах соціалістичної 

ідеології, командно-адміністративної системи та планової економіки 

полягає в необхідності повної трансформації усіх сфер (бюджетної, 

фіскальної, інституційної, адміністративно-територіальної, соціальної, 

судової, освітньої) з чітким розмежуванням теорії та практичних 

можливостей. Труднощі проведення реформи пов’язані не лише із 

застарілістю самої системи всередині держави, а й із наявністю можливих 

ризиків, які полягають у таких проблемах як: автономізація окремих 

регіонів та реалізація одноосібних амбіцій; загроза монолітності політики 

держави у відповідних сферах; дезінтеграція діяльності публічної 
адміністрації щодо надання послуг та прийняття управлінських рішень; 

ускладнення координації роботи на центральному та місцевому рівнях; 

зростання ризиків щодо прийняття та виконання рішень посадовцями, які 

можуть розширити коло повноважень тощо.  

Крім того, реформування кожної складової передбачає подолання 

нових труднощів. Для прикладу можна розглянути реформу публічної 

влади, спрямовану на підвищення суб’єктності локальних органів та 

реалізацію принципу субсидіарності. Впровадження цієї реформи 

передбачає розв’язання ряду ключових питань: по-перше, повноваження 

органів місцевого самоврядування не мають чіткого розмежування та 

залишаються обмеженими, що знижує їхню спроможність вирішувати 

локальні питання в межах Конституції України; по-друге, місцеві бюджети 
досить слабкі та залежні від центру; по-третє, земельне питання залиша-

ється невирішеним; по-четверте, подолання диспропорції між адміністра-

тивно-територіальними одиницями однакового рівня, розривність цілісної 

території та перебування територіальних громад сіл, селищ та міст у складі 

інших локальних одиниць тощо [2, с. 13]. Безумовно, це неповний перелік 

проблем, які необхідно вирішити найближчим часом, причому вони 

стосуються лише одного вектора децентралізації, тому впровадження 

стратегічних програм потребує тривалого часу, комплексного підходу та 

компетентності в реалізації змін.  

Зобов’язання щодо децентралізації влади містяться в ключових 

програмних документах, а саме: у Плані дій уряду «Відновлення України» 
від 03.09.2014; у Коаліційній угоді; у Програмі діяльності КМУ від 

11.12.2014. Зокрема, у даних документах зазначається, що метою 

децентралізації влади – є «відхід від централізованої моделі управління в 

державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та 

побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, 

реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого 

самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової 

самодостатності місцевого самоврядування» [3, c. 7]. 
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Безумовно, децентралізація влади на користь місцевих уповноважених 

суб’єктів не може мати абсолютний характер. Так, за районними 

державними адміністраціями, які входять до централізованої системи 

органів виконавчої влади необхідно зберегти повноваження щодо 

контролю за законністю актів місцевого самоврядування та щодо 

координації діяльності територіальних органів виконавчої влади, які не 

включені до складу місцевих держадміністрацій. Окремі органи, такі як 

територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, матимуть 

можливість зберегти власні повноваження з огляду на те, що їхні функції 

недоцільно передавати місцевому самоврядуванню з міркувань 
ефективності реалізації. Втім, подальше впровадження реформ потребує 

не лише формального закріплення, а й врахування усіх ризиків та 

перебудову системи загалом.  

Очікуваними результатами реформи децентралізації є: формування 

територіальних громад, здатних і спроможних самостійно або через органи 

місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення; ство-

рення умов для економічного та соціального розвитку територіальних гро-

мад та їх об’єднань; чіткий розподіл повноважень між рівнями органів міс-

цевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади та терито-

ріальними органами центральних органів виконавчої влади; організаційна 

та матеріальна автономія територіальних громад та органів місцевого са-

моврядування, наближення якості їхньої діяльності до принципів Євро-
пейської хартії місцевого самоврядування; наближення надання адміні-

стративних та соціальних послуг до жителів територіальних громад та їх-

ніх об’єднань, підвищення якості цих послуг; формування системи конт-

ролю з боку держави та населення за наданням адміністративних послуг; 

зменшення диспропорцій у доступі до послуг у різних територіальних 

громадах; покращення на цій основі якості життя людей [4]. 

У Вінницькій області станом на 01.01.2019 р. сформовано 37 об’єдна-

них територіальних громад (включає 110 територіальних громад, що об’єд-

налися), частка населення області, яке проживає у ОТГ – 41,4%. Власні 

доходи ОТГ 2018 року зросли на 62.1% порівняно з 2017 роком. Власні 

доходи включають: відрахування від загальнодержавних податків і зборів 
(податку з доходів фізичних осіб (надходження від якого забезпечують 

майже 57% усіх власних доходів ОТГ), акцизів, рентних платежів та ін.), 

надходження від місцевих податків і зборів (єдиного податку, податку на 

майно, плати за землю, туристичного збору тощо) та інші надходження 

(штрафи, кошти від відчуження комунального майна, гранти) [5]. 

Поєднання управлінських повноважень та фінансових ресурсів (власних та 

субвенцій з державного бюджету) дозволяють значно покращити 

соціально-економічне життя, рівень інфраструктури сільських територій. 
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Таким чином, децентралізація піддається аналізу не лише з погляду на 

територіальну організацію держави, а й з урахуванням призначення, 

предмета, функцій публічної влади, визначення виду та основних напрямів 

реалізації реформи. ЇЇ успішність залежить від державного устрою та 

політики, визначених критеріїв щодо ефективності й діяльності публічної 

влади, подолання факторів ризику. Перспективність та успішність 

децентралізації можлива лише у разі збалансованого поєднання та чіткого 

розмежування компетенцій в межах центрального та локального рівнів з 

урахуванням історичного досвіду, особливостей розвитку держави, 

використання проектів національного та міжнародного рівня, забезпечення 
реформи із наявністю комплексного підходу та враховуючи реакцію 

суспільства на готовність до змін та подолання кризових етапів. 
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 
 

Литвинчук І. Л., д. е. н., професор, 

Каурова Н. Ю.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Нова економіка і поняття "інтелектуальний потенціал" невіддільні. 

Використання інтелектуального ресурсу і створювати нові рішення 

починає займати центральне місце в економіці, заснованій на знаннях. 
Знання і можливості завжди були в ядрі створення вартості. Це стало 

більш очевидно у вік інформації, де розумовий компонент роботи все 

більш і більш важливий. При аналізі індивідуального і суспільного 

виробництва не приділялося особливої уваги інтелектуальному потенціалу 

(ІП), розглядалися більш відчутні матеріальні активи, і компонент знання в 

ланцюжку створення економічної вигоди був затінений тенденцією 

визначення бізнесу як переважно матеріальної діяльності. На сьогодні 

переваги ІП змінили поняття про більший дохід, (зокрема, за допомогою 

використання ліцензійних технологій). Зростає інтерес до 

інтелектуального і творчого потенціалу, інновацій, до організаційного 

навчання. Можливості управління людським інтелектом і конвертації його 

в корисні товари та послуги стають новим напрямком в сучасному бізнесі. 
Застосування знань для забезпечення конкурентоспроможності стало все 

більш і більш важливим в організаційних стратегіях. 

В умовах розвитку ринкових механізмів, зокрема інтенсивної конку-

рентної боротьби, посилюється роль людського ресурсу як провідного 

фактора забезпечення прибутковості будь-якого суб’єкта господарювання. 

Досвід західних економік свідчить про необхідність максимального вико-

ристання і розвитку знань, здібностей, досвіду персоналу, тобто інтелек-

туалізації всіх аспектів діяльності вітчизняних підприємств. Це пояснюєть-

ся насамперед важливістю інновацій і прагненням до інноваційного 

лідерства у кожній з галузей економіки. Новітні розробки і нововведення 

неможливі без залучення висококваліфікованих кадрів. Тому актуальною 
проблемою на сьогодні є формування і використання інтелектуального 

потенціалу, який стане основою розвитку як промислового підприємства, 

так і національної економіки й суспільства загалом. 

Пріоритетною складовою Інтелектуального Потенціалу національної 

економіки виступає людський Інтелектуальний Потенціал, тобто залучені 

в економіку люди, їх знання, творчі, інтелектуальні та комунікативні 

                                                
*Науковий керівник – Симоненко Л. І., к. е. н., доцент, Житомирський 
національний агроекологічний університет 
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здібності та можливості, що можуть бути використані для створення 

інтелектуального продукту. Людський ІП на макроекономічному рівні є не 

що інше, як Інтелектуального Потенціалу зайнятого населення. Вважаю, 

що в України є унікальна можливість врахувати найкращий світовий 

досвід та розробити дієвий план розвитку сфери інтелектуальної власності. 

Найбільш успішно інтелектуальний потенціал може розвиватися по 

створенню нової продукції та для освоєння нових ніш на товарних ринках. 

Інтелектуальні ресурси підприємства формуються на двох рівнях, які 

представлені в таблиці. 

Таблиця 

Формування інтелектуальних ресурсів підприємства 
Рівень ресурсів 
підприємства 

Цільовий характер ресурсів 

1-ий рівень 

інтелектуальні ресурси є сукупністю індивідуальних, особис-
тісних характеристик конкретної особи, сукупність яких від об-
ражає її можливості у висуненні креативних ідей, виконанні 
аналітичних операцій, прийнятті раціональних рішень тощо 

2-ий рівень 

рівні інтелектуальні ресурси перетворюються із винятково 

індивідуальних характеристик на колективне надбання, яке 
використовує організація (підприємство) для досягнення 
встановлених цілей. 

 

Інтелектуальний потенціал є тими можливостями, на які найвагоміший 

вплив має фактор часу. Адже в сучасних умовах прискореного розвитку 

технологій, наявні на підприємстві інтелектуальні ресурси можуть швидко 

втратити свою актуальність. Тому інтелектуальний потенціал слід розгля-
дати як динамічну систему, характеристики елементів якої змінюються в 

часі. Кінцевою метою формування і реалізації інтелектуального потенціалу 

є створення і впровадження інновацій у господарську діяльність з метою 

забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

Розвиток інтелектуального потенціалу та його ефективне використан-

ня не тільки служить підґрунтям формування в Україні інформаційної 

економіки, базованої на інтелектуальних та інформаційних технологіях, а 

й стає основою якості життя, охоплюючи рівень доходів, обсяги 

споживання, захист довкілля, становлення особистості. Власне 

інтелектуальна продукція генерує нові ідеї, розв’язує проблеми 

обмеженості невідтворних ресурсів, товарів, послуг, робочих місць, 

збереження довкілля та підвищення рівня життя населення. 
В України є всі шанси стати інтелектуально потенційною країною, 

головне вірно і доцільно спрямовувати всі дії тоді і буде позитивний 

результат. Наприклад, в Україні є достатня кількість кваліфікованих 

спеціалістів у галузі інформаційних технологій. А в даний час, саме 
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інформаційні технології є однією зі складових шостої технологічної хвилі і 

в найближчі десятиріччя їх роль буде лише зростати. 
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СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
СТАЛИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ  

 
Ливдар М. В., к. е. н., доцент, 

НУ «Львівська політехніка», Україна, 
Багрійчук В. О., к. т. н. 

 
Розвиткові процеси цивілізацій в узагальнених станах світових систем 

привели суспільства і народи до кризових меж поляризації часових динамік 
споживання природних потенціалів довкілля та космічно-планетарних умов 
натурального поновлення земної матерії щодо забезпечення сталості 
життєтворення в світі. Так, за прогнозами вчених вже протягом перших 
десятиліть XXI століття відчутною стане нестача ключових енергетичних 
ресурсів, необхідних для збалансованого та стабільного існування людини на 
Землі. Головними каталізаторами появи і розвитку таких руйнівних явищ є 
технократична діяльність держав, керована антропоцентричними егоїстичними 
інтересами та низько моральні способи розв'язання суперечностей особистості 
з навколишнім середовищем. Тобто, найнебезпечнішою для гармонійного 
життєтворення в сучасному світі є так звана антропологічна криза – криза 
людського духу – втрата в людині людяності.  

Ознайомлення з історичними, археологічними та іншими джерелами 
засвідчує, що формування та утворення окремішніх соціальних і суспільних 
територій, їх подальша трансформація в держави відбувалося, в основному, 
міграційними, міжплемінними та військовими способами, мотивованими 
бажанням ватажків і правителів набувати кращі землі, природні ресурси, мати 
абсолютну владу над поневоленими народами та збагачуватися. Мантри 
користолюбства понівечили духовну світоглядність первородної людини, як 
небесної форми живої розумної матерії творення морального і гармонійного 
земного життя. Прагматичні чинники владної матеріальної доцільності 
наситили суспільства демонізмом ідеологічних, культурних, мілітарних 
зверхностей, жадобою переваг юдейства над Божою Істиною Всесвіту. що вже 
караючим споживацьким бумерангом руйнує екосферу Землі. Однак, ще 
існуюча в сьогоднішньому вимірі можливість збалансувати екологічні, 
демографічні, гуманізаційні умови існування біорозмаїття світу, відродити 
моральність і духовність життєтворення та зрівноваженого використання і 
відновлення викопних вуглеводнів, економного використання земних багатств, 
на наш погляд, потребує невідкладної консолідації держав і суспільств для 
розробки зважених і дієвих рішень збереження земного життя людей.  

Поряд із міжнародними, законодавчими, експертно-науковими та іншими 
важливими організаційними заходами, визначальними за рівнями найбільш 
ефективних, методологічно адаптованих аспектів успішної реалізації та 
забезпечення сталості суспільств і довкілля є також, не менш важливі, 
наступні основні чинники:  

 формат спеціального конкурсного вибору менеджера за напрямками 
формалізації проектних технологічних рішень, взаємодій з державними і 
міжнародними інституціями, громадами та організаціями країни;  

 визначення базових секторальних/галузевих напрямків національних 
економік для першочергового теоретико-прикладного моделювання та 
апробації рішень сталого розвитку;  
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 розробка інноваційної моделі натурального/масштабного проекту-
вання/ спорудження діючих експериментальних об’єктів/макетів/форм/ 
житлових, виробничих, господарських та інших утворень; 

 створення освітньо-пізнавальної, навчальної, виховної і розвиткової 
системи формування у дітей та дорослих здатностей яснобачення, активації 
резервів функціонування мозку, розкриття фізичних, творчих, професійно 
орієнтованих та наукових задатків і потенціалів людини, розробки 
інформаційно-методичних засобів за програмою «ЗДОРОВЕ ДОВКІЛЛЯ»;  

 проектування та будівництво еколого-енергоощадних економних 
житлових середовищ, соціально орієнтованої інфраструктури, лікувально-
профілактичних центрів, виробництв будівельних матеріалів з натуральної 
місцевої сировини, запровадження органічного господарювання, організація 
індустрій якісної і здорової їжі, спрямованих на екологізацію життя та побуту 
народонаселення, гармонізацію людських формацій, збереження природного 
біорозмаїття і довкілля.  

Розглядаючи приведену вище інформацію як об’єднавчу платформу 
генерування ідей, пошуку способів та консолідованих шляхів, реалізації в 
Україні концептуальних основ сталого розвитку – глобальної проблеми 
людства, важливо деталізувати найважливіші фактори, інструменти, способи 
дієвого, системного і якісного оздоровлення суспільної, промислової і 
господарської життєдіяльності держави. Для публічного обговорення 
пропонуються наступні інтегровані параметри та показники успішного 
життєтворення і потенціалу народонаселення: ЛЮДИНА – СЕРЕДОВИЩЕ – 
ЗДОРОВ’’Я, фаховий розгляд яких, допоможе започаткувати активізацію 
інноваційних розробок та створення оптимальних моделей і прикладних 
механізмів, відновлення здорових станів довкілля – фундаментальних 
чинників успішного розвитку України в світі.  

ЛЮДИНА – НЕБЕСНЕ СВІТОТВОРЕННЯ 
РОЗУМНОЇ ФОРМИ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ, 

Людському Розумі і в Сутності Людини, 
Таїнства Всесвіту і Місія Творця, 

У логіці речей й земних доріг Людини, 
Величність Вічності й продовження Життя. 

У приведених віршованих рядках віддзеркалено зміст небесного 
світотворення і зародження життя на Землі, що для офіційної науки, і надалі 
залишається загадкою. Натомість, у релігійних вченнях і віруваннях, народних 
переказах, світовій міфології знаходимо інформацію про створення світу, 
заповіді поведінки людини та її існування. Феномен появи людини на Землі, як 
розумної форми живої матерії, здатної відтворювати власну біологічну 
структуру, адаптуватися до природних умов довкілля, самовдосконалюватися, 
зберігати і поновлювати свою популяцію свідчить також про її найважливішу 
цінність – підтримувати сталість народонаселення світу в Планетарному 
масштабі.  

Системність та стабільність зрівноваженої діяльності суспільств, прогрес 
цивілізацій, охорона навколишнього середовища, безпосередньо пов'язані з 
особистістю людини, умовами її існування в соціальному та природному 
середовищі, моральними, економічними, правовими, етичними та освітніми 
станами, світосприйняттям, рівнем інтелекту. Усвідомлення людським 
розумом Божественної величі духовної першооснови появи земного життя та 
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відповідальності за скоєння гріховних вчинків було і надалі залишається 
базовими основами виховання поколінь практично для всіх культур, етносів і 
племен. Аксіомою функціонування в земному просторі розумної форми живої 
матерії є природні фізіологічні процеси формування й відтворення її 
індивідуальної біологічної структури, що підпорядковано космічно-земним 
взаємовпливам і небесному Світотворенню.  

Древні вчення та сучасні дослідження космічно-галактичних процесів 
розглядають людину як інтелектуальну енергоінформаційну матрицю 
Світобудови, що у біоматеріальній інтегрованості духу, душі й тіла зберігає і 
передає код життєтворення у суспільний Планетарний земний простір 
Сонячної системи (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Складові ноосфери та фактори космічно-земних 

взаємовпливів на організм людини. 
 
Встановлено, що організм людини, як живої системи побудований на 

основі: речовини, енергії й інформації. Інформація через біохімічні процеси, 
розум та інтелект управляє системою в просторі й часі, визначає зміст і 
матеріальну форму, в якій перебувають речовина та енергія. Згідно з 
висловлюванням В. І. Вернадського, Космос впливає на людину через її 
біополе, а кожний предмет є носієм, біополя. Сумарне ж біополе Землі 
становить собою «сферу розуму». Здатність людського організму генерувати і 
випромінювати окремі частотні спектри також підтверджує органічну 
цілісність людини з енерго-польовою природою ноосфери. Найбільш 
важливий для людини діапазон енергоінформаційного обміну клітин частотою 
40–70 ГГц, що відповідає 40–70 міліардам коливань в секунду, в результаті 
чого утворюється загальне торсійне або, так зване, ”ефірне” поле людини. 
Останнє забезпечує фіксацію клітин організму у визначеному положенні та 
просторі і вкупі з фізіологічними системами людини функціонує, резонує і 
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взаємодіє з різноманітними енергіями навколишнього середовища та довкілля. 
Таким чином, багатовікові дослідження природи світотворення дозволили 
людству, лише останніми десятиліттями, частково, пізнати окремі механізми 
взаємовпливів космічно-земних полів на клітини, стани і фізіологію організму 
людини та вивчати процеси його функціонування.  

Фактично сутність існування живої матерії – це безперервне генерування 
власною фізіологічною системою частотних спектрів або енергетичних 
вібрацій – похідних роботи сердечно-судинної системи в магнітному полі 
Землі. Як відомо, людина існує на Землі біля 22,8 мільйонів років, і є 
результатом космічної і земної еволюції, а отже життя людини, підпоряд-
коване силами і законами Всесвіту(макрокосму) та земного буття (мікро-
косму). Відомими вченими Л. Чижевським і В. Вернадським. вперше, 
підтверджені дії космічних факторів на явища, які відбуваються в біосфері 
Планети. В ”Людині Розумній” втілено первородне небесне управління 
енергіями плоті та наділено її інтелект інстинктом творення земного життя, що 
в рівно зваженій духовно-матеріальній діяльності народів буде забезпечувати 
сталість ноосфери і гармонійний розвиток світу. 

Очевидно, володіючи множиною знань про людину, розуміючи дії кос-
мічних і земних енерго-інформаційних полів на системи її організму, над-
важливим і невідкладним в сьогоднішньому урбанізованому та мілітари-
зованому світі має стати формування особливих високоінтелектуальних та 
професійних адміністративних інституцій, здатних розробити оптимальні 
стратегії екологізації екосфери Землі – заміни техногенних економік та 
індустрій чистими виробництвами, просвітництвом і вихованням суспільств 
дружніми довкіллю взаєминами – напевно, найбільш цілісних і дієвих 
інструментів реалізації доктрини сталого земного життя.  

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СЕРЕДОВИЩ  
СТАЛОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВ 

Еволюційні процеси цивілізацій визначаються умовами і способами 
використання ресурсів довкілля і надр Землі, як єдиних джерел матеріального 
забезпечення життя людини в залежності від кліматичних і природніх станів 
територій. Таким чином, суспільства розбудовуючи житлові, індустріальні 
утворення формували напрямки господарювання та економічні можливості 
свого розвитку. Тобто, функціональні складові економічної діяльності держави 
є основними чинниками споживання природної сировини, її переробки і 
техногенним каталізатором виникнення негативних і руйнівних явищ в земній 
біосфері. Тому, доцільно розглянути механізм оптимізації секторальних 
галузей з метою розробки моделі дослідження технологічних, управлінських 
та інших складових для мінімізації небезпечних промислових впливів на 
біорозмаїття, клімат та атмосферу нашої Планети.  

Отже, враховуючи також те, що однією з провідних галузей України є 
сільськогосподарське виробництво, де аграрний сектор формує 16–22% 
національного доходу і близько 60% фонду споживання населення, а його 
частка у зведеному бюджеті держави за останні роки становить 8–9%, та 
займає друге місце серед секторів економіки у товарній структурі експорту, 
першочерговим, безумовно, є відродження українського села. 

Продовжуючи розбудовувати більш демократичну і ефективну систему 
державотворення в країні розпочато адміністративно-територіальну реформу 
шляхом добровільного об’єднання громад, що створить умови для місцевого 
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економічного розвитку, зокрема, сільським населеним одиницям, надання 
жителям високоякісних та доступних публічних послуг, всебічного 
забезпечення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності, а також в 
соціальному захисті. Окремою, особливою складовою перспективного 
економічного, культурного та інтелектуального розквіту сільських територій 
стане створення, в межах адміністрування громад, новітніх екологічних 
поселень, що дозволить покращувати існуючі житлові сільські утворення 
ощадними технологіями обробітку землі, вирощування якісної харчової 
сировини, її переробки і збереження енергетичної цінності продуктів, сприяти 
жителям сіл освітніми і прикладними знаннями з організації органічного 
господарства, а також усвідомленням важливості і переваг колективної 
взаємодії та життєтворчої єдності спільнот.  

Досвід Данії, Норвегії, Швеції, Польщі, Швейцарії та інших країн, де з 
середини 90-х років ХХ ст. започатковано програми реорганізації 
малозаселених населених пунктів в екопоселення засвідчує, що не тільки 
окремі житлові утворення, а й цілі держави, зокрема, Швейцарія, Норвегія 
стали країнами-екопоселеннями [1]. Тому з метою практичної реалізації 
концепції «сталого розвитку» пропонується створення першої в Україні 
інноваційної експериментальної моделі науково-дослідного, освітнього, 
еколого-енергоощадного житлового та соціально-господарського комплексу, 
що дозволить в натуральних умовах вивчати багатогранні складові виховання, 
розвитку та діяльності індивідууму, адаптовувати методологію принципів 
сталості в громадянське суспільство [2].  

Для формалізації структурних напрямків, оперативного управління і 
забезпечення очікуваного динамічного стійкого функціонування комплексу в 
методологічних виховних, освітніх, господарських, міжнародних форматах 
співпраці рекомендовано наступні базові умови та цінності: 

- сприйняття канонічності Божественної первородності зародження життя 
на Землі, творення сутності розвитку і збереження людських популяцій на 
основі гуманістичних взаємин, Любові до Світу та довкілля, розуміння 
підпорядкованості людини Космічному Розуму; 

- організацією освітнього, навчального, науково-дослідного, інтелекту-
ального оперативного супроводу секторальних напрямків структури 
комплексу, синхронізацією його діяльності за умов прогнозованих 
ситуативних зовнішніх впливів, вихованням та підготовкою фахівців з 
екологізації життєдіяльності людини та сталості розвитку цивілізацій; 

- використання науково-технічних, інженерно-технологічних та 
інноваційних розробок, екологічної сировини, матеріалів, засобів, 
інструментів та механізмів органічного господарювання і обробітку землі; 

- запровадження медичного формату у філософію функціонування 
проектованого комплексу, адаптація аспектів профілактичної медицини в 
методологію виховання і розвитку дитини, якісне харчування, формування 
здорового організму і способу життя людей – інтелектуальної та фізичної 
основи комфортності суспільства і потенціалу держави; 

- створення фінансових механізмів оптимізації напрямків, видів, джерел 
наповнення та матеріалізації структурних складових проекту, стимулювання 
фахової творчості і професійної майстерності учасників проекту, правильного 
розподілу результатів колективної праці, розробки ״дольового приватного 
індексу″ власності кожного жителя України на природні ресурси держави. 
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЖИТЛА, ФІЛОСОФІЯ ЗДОРОВОГО 
ДОВКІЛЛЯ ТА ОРГАНІЧНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

На підставі вивчення наукових джерел з проблематики виховання та 
розвитку людської особистості відомо, що родинне житлове середовище за 
своєю глибинною суттю є первинним, де закладаються основи розвитку 
”людини розумної”, формується її інтелект, світогляд, життєвий потенціал, 
культура та здоров'я нації. Правильне харчування, досконала освіта та знання, 
якісне житло і моральна поведінка є мірилами здоров'я людини, інтегрованим 
показником її успішності в житті, необхідними умовами становлення 
гармонійної особистості. Про вплив житла на організм людини свідчить досвід 
минулих поколінь, археологічні та історичні дані про те, що найбільш 
комфортно людина почуває себе в житлі побудованому із природних та 
екологічних матеріалів на енергетично чистій території і правильно 
розміщеному за сторонами світу. 

Однак, внаслідок інтенсивної індустріалізації будівництва з існуючих 
раніше домобудівних технологій було витіснене використання більшості 
натуральних матеріалів, котрі найбільш органічно сприяють формуванню 
здорового організму людини, спокійній та затишній атмосфері житла, сталому 
довкіллю і комфорту побуту. За екологічністю та сумісністю з організмом 
людини перше місце займає житло із деревини, друге – із композитних 
матеріалів на основі чистих відходів – деревна стружка, лушпайки рису, 
солома, очерет, торф, третє – із глини, вапна, гіпсу. Цегляні і бетонні будинки 
займають 5–6 місця. Будинки, зведені із поляризованої керамічної цегли, що 
забезпечує структуризацію полів житла також мають комфортний простір 
оселі. Виходячи з функційності, екологічності, економічності, енергоощад-
ності, мінімального часу будівництва, зручності до реконструкції нами 
розроблені матеріали та апробовані способи і технології спорудження 
житлових будинків високої якості і доступної ціни (рис. 2).  

Житлова споруда, як форма матеріального захисту та оберегу людини 
інтегрує дію на організм людини 89% екологічних факторів здоров'я. За 
медичними спостереженнями показники стану здоров'я народонаселення і 
надалі погіршуються. Екосистема Землі деградує, а перед людством щорік 
постають нові, досі невідомі захворювання і проблемні виклики. Тому 
важливо щоб організаційна та виховна методологія системного відродження 
моральності і духовності людини здійснювалася в освітньо-інформаційних та 
практично-прикладних базисних форматах вікових, етнічних, релігійних і 
культурних рівнях та надбаннях цивілізацій, що буде сприяти найбільш 
цілісному нерозривному взаємозв’язку формування світоглядів дитини від її 
народження і впродовж всього свідомого життя, наповнюючи соціально-
суспільні утворення новими доброзичливими і здоровими поколіннями – 
позитивом людяності та філософією здорового довкілля  

Прикладним аспектом цього є органічне господарювання, яке забезпечує 
стійку систему продукування якісних харчових товарів і економічно обґрунто-
ваної сільськогосподарської діяльності. Органічне землеробство – це проекту-
вання і створення екосистем ґрунту, рослин і тварин взаємопов’язаних оптимі-
зацією технологій обробки за критеріями продуктивності, споживчої якості, 
калорійності і сумісності з організмом людини, її фізичним станом. Суть цього 
процесу приведена в стародавній китайській мудрості: «Стан землі і перш за 
все оброблюваної – кращий показник морального здоров’я суспільства» [3].  
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Рис. 2. Приклад матеріалів та житлових конструкцій будівництва 

 
Тут доречно привести слова лауреата Нобелівської премії Нельсона 

Мандели. Він казав: «…перехід до нової філософії існування держави – 
забезпечення умов для щастя людини. Головним його елементом є здоров’я. І 
як його кінцевий прояв – тривалість життя. Щастя неможливо втиснути в якісь 
параметри. Але тривалість життя – величина конкретна і зрозуміла кожній 
людині. Так само, як і параметри тих факторів, від яких воно залежить, – 
якість води, повітря, харчів. А також гармонія з Природою, бережливе 
ставлення до неї».  
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Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна 

 

На сьогоднішній день, однією з найважливіших стратегічних цілей 

держави є формування сталого розвитку сільських територій. Проблеми з 

якими сьогодні стикається село, носять економічний, соціальний, 

культурний та інші аспекти. Важливе значення набуває розробка вдало 
обраної стратегії по відродженню села, як важливої складової 

територіального устрою країни [1, с. 51–52]. 

На жаль через поступовий занепад сільських територій, який 

пов'язаний і з демографічною ситуацією, масштабним збільшенням і 

розвитком міст, потужними глобалізаційними процесами в світі, з якими 

дуже важко конкурувати сучасному селу, результатом є: нерозвиненість 

або відсутність різноманітності місцевих економік, тому низькі доходи і 

стандарти життя; невідповідність сільського житла і комунальних послуг, 

а також інших сільських служб; руйнування соціальної та культурної 

життєдіяльності багатьох сільських поселень (пияцтво, наркоманія та ін.); 

занепад ландшафтів, дикої природи, землі і водних систем, через 

несанкціоновані сміттєзвалища, нераціональне сільське господарство та 
ін.; втрата архітектурних пам'яток, природних чудес, регіональних і 

місцевих культур. 

Потрібно сконцентрувати зусилля, щоб оживити і зміцнити економіку 

сільських територій усіх регіонів країни, програми розвитку сільської 

місцевості слід формувати і здійснювати з урахуванням значного 

різноманіття інтересів сільських територій усіх регіонів України, такі 

програми будуть сприяти підвищенню обізнаності та залучення сільських 

жителів, а також відповідного визнання їх інтересів і потреб. Процес 

паспортизації сіл України має величезне значення і дозволить визнати 

особливості кожного з сільського населеного пункту і його потреби з 

метою відображення цих потреб в політиках розвитку і формуванні 
стратегії. Важливо звернути увагу на розробку динамічного партнерства з 

усіма секторами (урядові установи, неурядові інституції на місцевому, 

регіональному, національному та міжнародному рівнях), дотримуватися 

принципу субсидіарності. Акцент слід робити на підході "знизу-вгору", що 

сприятиме творчості і солідарності сільських громад. 

Сьогодні діяльність територіальних громад зводиться до роботи 

сільської чи селищної ради, майже відсутні органи самоорганізації 

населення, а представників виконавчого комітету, найбільш активних 

учасників життя поселення не так багато і їх часто ототожнюють з 
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представниками думки суспільства. Необхідно довести до розуміння 

селян, що вони самі займають головну роль в розвитку політики і 

діяльності для власного добробуту і захисту спадщини. Сьогодні, як 

ніколи, потрібно відновити, а подекуди побудувати нові ефективні зв'язки 

між урядом і сільськими громадами, держава повинна поважати думку 

кожного громадянина, прислухатися до потреб суспільства на будь-якому 

адміністративному рівні. Метою відновлення сильного села повинна бути 

сильна громада, яка може і хоче працювати, і яка буде захищати свої 

інтереси на всіх рівнях. Тоді і державі буде легше керувати і контролювати 

суспільні процеси на селі, і навіть невеликі державні інвестиції зможуть 
приносити більш значущі результати, ніж зараз. 

Дуже часто в процесі реалізації будь-якої програми можна помітити 

такий бар'єр, як недолік активності, часто використовується як 

виправдання поразки. Це, перш за все, можна пов'язувати з численними 

програмами, які готував уряд для розвитку села та сільських територій. 

Більшість з цих програм не були реалізовані через відповідного нестачу 

коштів, але також, ми часто зустрічаємося з висловлюваннями: "Ми все 

підготували, а люди з цього не скористалися". Так, дійсно, на жаль 

сьогодні, ми можемо спостерігати недолік активності на селі, але це можна 

вважати дуже небезпечним поясненням. Тому проблема розвитку і полягає 

в пошуку відповідних інструментів активізації населення. Дуже часто 

спілкування з населенням відбувається в формі опитування про його точку 
зору щодо роботи сільської ради, або в дискусіях на тему вирішення тієї чи 

іншої проблеми, але як і раніше, в більшості випадків, єдиним виконавців 

всіх цих рішень є сільський чи селищний рада. І в разі будь-яких помилок 

тільки вони залишаються винними у всіх проблемах, а суспільство знімає з 

себе будь-яку відповідальність. Саме це і є проблемою, необхідно, щоб 

місцеві органи влади активно залучали жителів даної території до 

управління розвитком, із залученням власних коштів і щоб всі жителі 

відчували відповідальність і складність управління територіальним 

розвитком. Цікавий приклад підтримки розвитку активності на селі 

використовують в Польщі, це, наприклад, підтримка хорів, місцевих 

ансамблів, клубів за інтересами (для жінок, дітей, молоді, спортивні, 
художні та ін.). Цікавим досвідом є видання в Ґміні Жеґоцина (Польща) 

"кухонної книги", де загальним редагуванням громади було підготовлено і 

випущено книгу місцевих рецептів [2]. Це був позитивний досвід, тому що 

важливо будь-яким чином розворушити людей, якщо громадянин стане 

активним хоча б в культурній сфері, то він буде активним і в 

господарському плані. Ми дотримуємося думки, що одним з можливих 

методів активізації жителів є місцеве партнерство, ця ідея не нова, 

яскравим прикладом цього виду партнерства є можливість газифікації сіл, 

побудова водопроводів, освітлення вулиць та ін. Найбільш яскраві 
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приклади місцевого партнерства між місцевою владою і жителями є в 

США, що стосуються облаштування парків, дитячих майданчиків та ін., і 

вже через десять років ці ініціативи трансформувалися в потужну 

агентство місцевого розвитку (CDC – Community Development 

Corporation), яке займається організацією багатьох сфер життя населення 

на різних рівнях, в тому числі і в сільських територіях. Тобто на практиці 

був реалізований принципі співпраці та взаємодопомоги. Ще одним 

яскравим прикладом партнерства є, заснована колишнім прем'єром 

Великобританії Тоні Блером, програма під назвою "Ідеальна територіальна 

одиниця", особливістю якої є підбір якісних оцінок у вигляді ідеально 
керованої територіальної одиниці. Основними принципами побудови 

територіального самоврядування в Британії є керівництво, демократія і 

залучення жителів, ефективне управління для досягнення результатів. Цей 

досвід, перекладений в український вимір, може означати схильність до 

практичної участі місцевої громади в реалізації завдань, які ставить перед 

собою сільський чи селищний рада, важливо побачити наскільки велику 

роль у розбудові територіального самоврядування має вироблення 

близької, робочої участі тих, для кого це самоврядування працює. Щоб 

починати будь-яку співпрацю в партнерстві, необхідно сформулювати 

чітко вивірену ідею, навіть якщо вона є не глобальною (озеленити парк). 
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ім. В.В. Докучаєва, Україна 

 
Одним із засобів пом'якшення наслідків кризи на сільських територіях, 

поповнення районного бюджету і органів місцевого самоврядування, як 
показує досвід Європейських країн, є розвиток туризму.  

Україна являє собою надзвичайно привабливий туристичний простір з 
позицій біологічного, кліматичного, природного і культурно-історичного 
розмаїття. Значний інтерес в цьому відношенні має Харківська область. 
Вона географічно та економічно вигідно розташована на сході України, її 
великі території, зайняті лісами, болотами, річками і озерами, луками, 
значна частина який майже не отримали значного впливу на стан 
природних екосистем, саме це і дозволяє сформувати значний інтерес для 
туристичних відвідувань громадян. 

Харківщина – територія з багатою історією, зі сприятливими 
природними і екологічними факторами, одна з найбільших областей 
України – завжди була і залишається регіоном, привабливим для 
внутрішнього вітчизняного та іноземного туризму.  

Головною умовою розвитку і зміцнення бренду туристської фірми є 
оптимальна якість наданого нею турпродукту, а саме здатність продукту 
виконувати або перевиконувати цілі подорожі, або співвідношення 
очікуваної і реально сприйнятої клієнтом послуги. 

За визначенням експертів СОТ, екотуризм – це цільові поїздки в місця 
з відносно недоторканою природою і добре збереженою культурно-
історичною спадщиною, це прогулянка по паркам, зеленим насадженням, 
національним паркам з метою насолоди природою і добровільної 
допомоги по охороні природи. При цьому вони не повинні порушувати 
цілісності екосистем і заподіювати збиток культурному спадку.  
Екологічний туризм створює такі умови, при яких охорона навколишнього 
середовища і раціональне використання природних ресурсів стає 
економічно вигідними для місцевого населення, він представляє собою 
своєрідний ключовий елемент в прогнозуванні розвитку територіальних 
комплексів і в розробці регіональних програм розвитку туризма. 
Екостратегія – це фактор ринкового успіху фірми і умова її розвитку в 
майбутньому. До основних принципів екологічного туризму відносять: 

- відпочинок на природі, що не надає шкідливого впливу на 
навколишнє середовище, а отримані в результаті туристичної діяльності 
кошти повинні спрямовуватися на поліпшення її стану; 

- екологічні продукти харчування, застосування екологічних методів і 
технологій виробництва – починаючи від вирощування продукції та 
закінчуючи управління відходами, більш важливі для споживачів, ніж 
національна кухня; 
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- збереження і розвиток місцевих народних промислів, культурних 
традицій, місцевих звичаїв, історичних пам'яток і будівель, мальовничих 
місць; 

- залучення місцевого населення, яке отримує додаткові доходи від цієї 
діяльності, за рахунок здачі в оренду приміщень, а також від продажу 
сільськогосподарської продукції, покращення благоустрою житла, куль-
турного обміну з туристами, зростання освітнього рівня місцевого 
населення; 

- екологічний туризм виконує функцію екологічної освіти і просвіти, 
через єдиний «зелений стиль» всього туристичного продукту; 

- приносити прибуток населеному пункту (району, області), 
перебуваючи в єдиної зв'язку з місцевими планами економічного і 
соціального розвитку. 

Саме дотримання цих принципів, прийнятих для екологічного 
туризму, дозволяє туризму бути найбільш ефективним і корисним для 
сільських жителів. Тому тенденція сучасності – підкреслювати 
екологічний характер туризму як для залучення туристів, так і для стійкого 
розвитку сільських територій, для збереження природного і культурного 
розмаїття, для покращення якості життя місцевого населення, 
стимулювати розвиток місцевої економіки, при виробництві місцевої 
продукції та послуг у представленні туристичного продукту. 

Харківська область має всі передумови для того, щоб сфера 
екологічного туризму стала однією зі значних в соціально-економічному 
комплексі області. Адміністрація Харківської області має намір створити в 
регіоні сучасний, високоефективний і конкурентоспроможний 
туристичний комплекс, що забезпечує, з одного боку, широкі можливості 
для задоволення потреб українських та іноземних громадян, з іншого 
економічне зростання області, в тому числі за рахунок податкових 
надходжень до бюджету, припливу інвестицій. Інфраструктуру туризму 
слід організувати таким чином, щоб дозволити іншим галузям отримати 
від неї вигоду, а також, щоб функціонування місць туристичного 
призначення вносило внесок у розвиток існуючих галузей і стимулювало 
створення інших видів діяльності, таких, як суспільне харчування, 
готельний бізнес, надання транспортних послуг, виробництво сувенірів, 
розширення асортименту продукції, що випускається. 

До складу Харківської області входить 27 районів, кожен з яких має 
свою родзинку. Серед природних об'єктів, що охороняються, можна 
відзначити дендропарк у Краснокутську, а також селищі Докучаєвське, 
садово-паркові комплекси у Сковородинівці, Старому Мерчику, Шаровці 
та ін. В області багато слідів поселень людей за останні 10000 років, 
наприклад, у Богодухівському, Борівському, Валківськкому, 
Коломацькому, Краснокутському, Ізюмськкому районах. Зустрічаються 
сліди скіфів, хозарів (салтівська культура), сарматів і печенігів (навіть є 
населений пункт з такою назвою – Печеніги). 

З історією слов'ян та Київської Русі пов'язують матеріали розкопок на 
Удах поблизу Харкова. У 1111 році у районі Ізюму київський князь 
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Володимир Мономах воював з половцями. Через 70 років князь Ігор 
зупиняється у районі гори Кременець в Ізюмі, де тоді був умовний кордон 
Київської Русі. Ця подія відбита епізодом у літописі «Слово о полку 
Ігореві» («О, Русская земле, ти уже за спиною…»). Татаро-монголи, що 
зруйнували ці землі у середині XIII сторіччя, довгий час не дозволяли 
орати «Дике поле». У 1596 році південніше Ізюму була заснована перша 
російська фортеця – Цареборисів. Зберігся меморіальний камінь масою у 
кілька тонн, який позначив закладення фортеці у 1596–1612 роках. 

Освоєння у другій половині XVII сторіччя району, що дістав назву 
«Слобідська Україна», представлене назвами багатьох населених пунктів: 
Балаклія, Васищеве, Ізюм, Куп’янськ, Чугуїв та десятками інших. Після 
1654 року сюди переселялись з Західної та Північної України цілими 
селами, іноді навіть давали старі назви новим поселенням (Вільшана, 
Зололчів та ін.). Склався оригінальний адміністративний устрій – поділ на 
полки (Харківський, Ізюмський та ін.). Поблизу від оборонних споруд 
росли села і міста. На заході області у 1708–1709 роках пройшли військові 
дії шведських і російських військ, що передували Полтавській битві. У 
першій половині XVIII сторіччя були споруджені на півдні області у 
районі Балаклії, Лозової, Первомайського потужні земельні укріплення – 
Українська оборонна лінія. Залишки фортець і валів цієї лінії збереглись у 
Краснограді та інших місцях. 

Численні храми у селах і містах стали чудовими архітектурними 
прикрасами області. В області є місця, пам'ятники, музеї, пов'язані з 
подіями, справами та подвигами династій та окремих осіб, таких як: Дани-
левські, Донець-Захаржевські, Квітки, Каразіни, Харитоненки, Шидловсь-
кі, Л. Кеніг, П. Мартинович, І. Первомайський, І. Рєпін, Г. Сковорода, 
К. Треньов, Г. Хоперська, А. Щусев, О. Ярош та ін. Багато більшовицьких 
пам'ятників, присвячених подіям другої світової війни (меморіальні 
комплекси «Висота маршала Конєва», «Дробицький яр», кургани Слави, 
братські могили, меморіал у селі Соколове та ін.), [1]. 

Все це дає можливість узагальнити доцільність становлення та 
розвитку екотуризму на території регіону і залучення місцевих мешканців 
як потенційних виробників даної групи послуг.  
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Медвідь В. Ю., д. е. н., професор  

Сумський національний аграрний університет, Україна, 
Вольська О. М., д. держ. упр., професор, 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», Україна 

 

Методологія розвитку сільських територій тісно пов’язана з науковою 

парадигмою. У цьому випадку під науковою парадигмою розуміється 

«вихідна концептуальна схема, модель постановки проблеми і їх 

вирішення, панівними в науці методами дослідження» [1, с. 604]. Будь – 

яка наукова парадигма включає основоположні передумови, методи 

дослідження, а також способи розв’язання виявлених проблем [2, с. 78]. За 

своєю сутністю наукова парадигма означає «науковий метод дослідження 
(в органічній єдності комплексу методологічних принципів, законів, 

засобів тощо) та отриману на їх основі цілісну теорію (тобто сукупність 

знань, поглядів, ідей тощо), які сповідають члени наукового товариства з 

притаманними їх світоглядними цінностями, ідеалами і переконаннями 

упродовж певного часу» [3, с. 368]. Тому наукова парадигма, в тому числі, 

економічна, може бути представлена, які цілісна система економічних 

законів і категорій, одержаних на основі використання методів пізнання. 

Стосовно предмета дослідження сьогодні налічується чимало наукових 

парадигм, у рамках яких інтерпретуються проблеми сільських територій. 

Історично поняття «сільська територія» пов'язано із сільськогоспо-

дарським виробництвом. Однак, зважаючи на останні тенденції 

скорочення чисельності сільського населення (табл.), багато територій 
втрачають свій сільськогосподарський профіль, що потребує чіткішого 

розмежування у теоретичних підходах до функціонування та розвитку 

сільського господарства та сільських територій. Потребує розмежування 

понять «сільська місцевість» та «сільська територія», яка є значно 

ширшим, тому що ідентифікація останньої не обмежується адміністра-

тивно-територіальною побудовою. Так, в 2018 р. в Україні налічується 

12897 тис. осіб сільського населення, що дорівнює 30,72% від загальної 

чисельності наявного населення країни. Причинами зниження чисельності 

населення є демографічна криза, високий рівень прихованого безробіття у 

сільській місцевості, низький рівень розвитку соціально-побутової 

інфраструктури села, трудова міграція сільського населення в пошуках 
більш високої оплати праці, виїзд молоді через відсутність можливості 

реалізувати свій потенціал та ін.  

Досліджуючи досвід Європейських країн, необхідно зазначити, що 

кожна країна має розроблену державну цільову програму розвитку 

сільських територій з акцентуванням уваги на трьох складових: 
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підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки та 

підтримка сільськогосподарських виробників; підтримка комплексних 

проектів розвитку соціальної інфраструктури та покращення якості життя 

сільського населення; покращення стану навколишнього середовища та 

захист довкілля. Однак, останні дослідження практики державного 

регулювання та підтримки сільських територій країн ЄС свідчать про 

зміну підходів до сільського розвитку. 

Таблиця 

Динаміка сільського та міського населення в Україні за 2007–2018 рр. 

Роки 

Чисельність наявного населення 
Структура, % 

Всього 
у тому числі 

міське сільське міське сільське 

2007 46372,7 31668,8 14703,9 68,29 31,71 

2008 46143,7 31587,2 14556,5 68,45 31,55 

2009 45962,9 31524,8 14438,1 68,59 31,41 

2010 45778,5 31441,6 14336,9 68,68 31,32 

2011 45633,6 31380,9 14252,7 68,77 31,23 

2012 45553,0 31378,6 14174,4 68,88 31,12 

2013 45426,2 31336,6 14089,6 68,98 31,02 

2014 42929,3 29673,1 13256,2 69,12 30,88 

2015 42760,5 29585,0 13175,5 69,19 30,81 

2016 42584,5 29482,3 13102,2 69,23 30,77 

2017 42386,4 29371,0 13015,4 69,29 30,71 

2018 41976,0 29257,0 12897,0 69,70 30,72 

*Складено за джерелом [4] 

 

Відбувається зміщення акцентів на ключовому секторі аграрного 

виробництва на різновекторність економічної діяльності в сільській 
місцевості (сільський туризм, ІТ, ремесла та інші). Наголошується на зміні 

ключових інструментів державної політики з субсидування на 

спроможність залучення додаткових інвестиційних ресурсів, при чому 

парадигма державної політики вирівнювання трансформується у 

стимулювання та розвиток місцевих ініціатив, стале використання наявних 

ресурсних можливостей, забезпечення конкурентоспроможності сільських 

територій.  

Українська реформа адміністративно-територіального устрою 

(децентралізація), яка відбувається за алгоритмом утворення спроможних 

об’єднаних територіальних громад є спробую зміни парадигми розвитку 

сільських територій. Ключовою відмінністю нової парадигми сільського 
розвитку стає зміна ключових дієвих осіб політики. Централізоване 

керування національним урядом змінюється на децентралізоване, 

багаторівневе урядування. Формування нової політики сільського розвитку 

відбувається за активної участі органів місцевого самоврядування, 
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місцевих бізнесових структур, сільських мешканців, активних та 

небайдужих місцевих громадян, залученням місцевого наукового 

потенціалу. Таким чином, реформа створює умови для перегляду старої 

парадигми розвитку сільських територій на основі нового територіального 

планування та формування концептуальних положень організації 

міжтериторіального партнерства та співробітництва. 

Наразі в Україні (станом на 10 жовтня 2019 р.) створено 975 

об’єднаних територіальних громад (29,5% від загальної чисельності 

населення та 41,8% від загальної площі території), з яких 37 з центрами у 

містах обласного значення. Проте, необхідно зазначити, що ще 
залишаються необ’єднаними 59,1% від загальної кількості сільських, 

селищних, міських рад базового рівня станом на 01.01.2015 р. За час 

реформи укладено 477 договорів міжмуніципального співробітництва 1134 

територіальними громадами [5]. 

Таким чином, парадигматика є досить складною конструкцією у 

порівнянні з концептуалізацією. Проведене дослідження свідчить, що 

розширення повноважень (децентралізація), в тому числі фінансова, 

сприятиме підвищенню ефективності використання наявних ресурсів, 

забезпечить підвищення інвестиційної привабливості сільських територій, 

забезпечить підвищення добробуту та якості життя сільського населення. 
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Принаймні два останні десятиліття ми в Україні перебуваємо під 

чарами двох міфів, що мають страшну руйнівну силу, наслідки якої 
(«маємо те, що маємо») – депопуляція, зубожіння народу, шалена 
еміграція за кордон тощо. Ці жахливі результати державного управління 
зазвичай списуємо на погане оточення (Будапештський, меморандум не 
виконують, в ЄС і НАТО не приймають!?), на не таких президентів 
(корупціонери, узурпатори!?), на гібридну війну з Росією (бойові втрати 
патріотів України вже перевищили втрати СРСР в Афганістані, анексовано 
Крим, втрачаємо частину Донбасу!?) тощо. Так, ці чинники не 
прикрашають наше життя, але і вони є похідними двох руйнівних міфів 
нашого менталітету в новітній історії. 

Заінтригований читач отримає велике розчарування від їх оголошення, 
наскільки відомими і банальними вони нам здаються.  

Перший хибний міф полягає у впевненості в тому, що Україна – 
демократична держава. Вершиною української демократії часто 
називають Майдан. Але за першість у майданній демократії з нами може 
поспорити Республіка Казахстан. Саме там 30 років тому розпочався 
народний рух майданної демократії проти ядерних випробувань, лідером 
якого став відомий поет Олжас Сулейменов. Цей рух (за підтримки 
Президента Нурсултана Назарбаєва) під назвою «Невада-Семипалатинськ» 
вийшов на міжнародний рівень і добився закриття найбільших у світі 
полігонів – під Семипалатинськом (Казахстан), на Новій Землі (Росія) і в 
штаті Невада (США). Сьогодні Міжнародний антиядерний рух «Невада-
Семей» (із центром в м. Алмати, РК) змінює акценти і бореться за ядерне 
роззброєння і проти техногенних катастроф, зокрема, на атомних 
електростанціях (типу Чорнобиля, Фукусіми). Останні, до того ж, під час 
постійного охолодження реакторів викидають у довкілля шалені кількості 
неприродного тепла, збільшуючи «парниковий ефект», танення льодовиків 
и наближаючи «всесвітній потоп». 

Щодо Майдану як вершини демократії, висловлю, можливо, 
непопулярне судження: Майдан це не вершина демократії, а свідоцтво 
доведення людей до відчаю у наслідок дефіциту демократичних 
механізмів правління у державі. 

Другий хибний міф полягає у тому, що демократія і авторитарний 
стиль правління – це протилежні, несумісні речі (наприклад, сталінська 
авторитарна диктатура – це погано, а наша демократія – це хороше). Істина 
ж полягає у тому, що за демократією прийняття рішень невідворотно 
повинна слідувати диктатура їх виконання. Без жорсткого виконання 
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прийнятих рішень демократія перетворюється на балаканину, втрату часу, 
кадрових ресурсів з руйнівними наслідками, що і спостерігаємо. 

Актуальність проблеми полягає у тому, що в Україні, насправді, вкрай 
сутужно як із демократією прийняття рішень, так із жорсткою 
дисципліною їх виконання. 

Завданнями даного теоретико-методологічного дослідження є:  
по-перше, критичний аналіз ситуації з демократією в країні на підставі 

теоретичної моделі основних механізмів народовладдя; 
по-друге, висвітлення вітчизняного і зарубіжного досвіду демократич-

ного правління на прикладі сільськогосподарського підприємства (Неплю-
євське братство на Сумщині), педагогічних закладів (дитяча колонія під 
Полтавою і дитяча комуни в Харкові на чолі з Антоном Макаренком; Сах-
нівська школа-толока на Черкащині на чолі з Олександром Захаренком), 
територіального регіону Полтавської області (на чолі з Федором 
Моргуном).  

Видатний управлінець Англії ХХ століття Вінстон Черчилль дуже 
своєрідно визначив демократію (народовладдя) як найкращу форму 
правління: «Демократія – препогана форма правління, але нічого кращого 
людство поки не придумало». Іншої думки був патріот, журналіст, поет і 
культурний діяч Володимир Данилейко: «Demox – наростень на шкірі, 
demos – не народ, а наріст на тілах націй, сиріч «метиси», «приплод»; 
…Націям потрібні не звироднілі демократії, а вистояні націократії, – за 
ними майбутнє історії» [3, с. 132].  

Отже, якщо до демократії за Черчиллем додати поправку Данилейка, 
то це – влада титульної нації з представництвом національних меншин.  

Оглянувши вертикаль влади в Україні – від керівників держави до 
менеджменту низової ланки, можна виявити два «викривлених дзеркала» 
нашої демократії: по-перше, це ілюзія демократії у верхніх ешелонах; по-
друге, ілюзія демократичної влади у керівників низових колективів із 
власною печаткою.  

Перша ілюзія демократії (яка для топ-менеджерів країни не є ілюзією, 
бо більшість із них або самі олігархи, або – найманці олігархів) – це просто 
фіговий листок демократії, що прикриває безсоромну надексплуатацію 
«олігархатом» власного народу і надр України. Розвіює цю ілюзію: 

1) ігнорування соціології: за даними Є. Головахи (2017) провідний Інс-
титут соціології НАН України за останні роки не отримав жодного замов-
лення на соціологічне дослідження чи моніторинг громадської думки (?!); 

2) відсутність закону про місцеві референдуми; завдяки і цьому, 
зокрема, ми втратили Крим і ризикуємо втратити Донбас; доходить до 
трагікомічного: екс-нардеп Ю. Бублик… судився з апаратом ВР за його 
реєстрацію (?!);  

3) відсутність виборів народних депутатів за відкритими списками, 
адже кукловодам олігархату потрібні «свої» люди, а не найдостойніші; 

4) відсутність дієвих механізмів припинення повноважень обраних 
посадовців (слід вітати закон про імпічмент президента!, але наскільки він 
буде дієвим, побачимо). 
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Саме дефіцит цих основних механізмів демократії, наголосимо ще раз, 
і виводить людей на Майдан, де пряме народовладдя межує з… бунтом, 
революцією та громадянською війною [2; 4; 11]. 

На рівні організацій низової ланки стикаємося з іншим викривленим 
дзеркалом демократії, коли остання перетворюється на охлократію на чолі 
з «кухаратом», який прагне реальної влади. На озброєння береться метод 
виживання колег із будь-якого колективу за… власним бажанням [9; 12]. 
Тому Закон проти булінгу (цькування з елементами фізичного насилля) у 
школах, слід розширити до масштабів боротьби з мобінгом / булінгом у 
сімейних, учнівських, трудових колективах країни.  

Якщо звернутися до кращого вітчизняного і світового досвіду демо-
кратичного управління, який із фігових листків прикриття неподобств вла-
ди повинен перетворитися на кращу профілактику псевдодемократії «олі-
гархату» та охлократії «кухарату», то слід відмітити Хрестовоздвиженське 
православне трудове братство (ХПТБ, 1881-1929, с. Воздвиженське, 
Ямпільського р-ну Сумської обл.), яке заснував громадський, релігійний 
діяч і педагог Микола Миколайович Неплюєв (родом із Ямполя). У 
«Трудову комуну» входили також Притулок для сиріт, Воздвиженська 
сільськогосподарська школа (давала освіту на рівні коледжу), 
Преображенська жіноча школа та Храм Воздвиження Христа Господнього.  

Л. Г. Мельник [7] назвав феномен братства Неплюєва – єдиною 
утопією в світі, яка відбулася / була реалізована! Мільйонер Неплюєв 
подарував безпритульним і бідним Сумщині не меценатську (спонсорську, 
благодійну) «рибу», а найкращу на той час «вудку». І не просто для 
заробітку на життя, а для відтворення самого життя вільної особистості у 
вільній освітній, соціально-культурній, виробничій і духовній громаді, яка 
налічувала до 1000 членів (під його особистим керівництвом, 1889-1908, і 
після його смерті – до 1929 року!), без урахування найманих працівників, 
що жили за правилами громади. 

Основами демократії братства були: вільне членство (вхід і вихід); 
наділення братчиків широким колом прав і свобод (пряма демократія 
загальних зборів); участь в ухвалі рішень, самоврядуванні й організації 
життя громади; рівність членів громади, що супроводжується виборністю, 
підзвітністю та громадським контролем. 

Н. С. Солодовник (очевидець арештів, примусового виселення членів 
братства і його ліквідації в 1929 р) про соціально-психологічному портреті 
братчиків (які для виживання при більшовиках перейменували себе в 
комунарів): «Дуже вже кидалася в очі «несхожість» Воздвиженських 
комунарів із простими селянами: «Не п’ють, не лихословлять, не курять, 
називають один одного братами і сестрами, слухають панську / буржуазну 
музику (в Братстві був свій симфонічний оркестр). Взагалі – «не ті люди, 
не наші» [7, с. 112]. А тому – «закласти», заарештувати, виселити, а землю, 
інфраструктуру, знаряддя праці й усе майно привласнити або розікрасти, 
що і було зроблено під проводом більшовиків у 1929 році (?!).  

Іронія педагогічної долі полягає в тому, що «невідомий» Неплюєв і 
його трудова педагогіка були предтечами більше «відомих» нам 
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навчально-трудових закладів Данії, Росії, України та ізраїльських кібуц [1; 
5; 6; 7; 8; 11]. 

Дитяча трудова колонія ім. М. Горького (1920–1928) на Полтавщині 
Макаренка (родом із Сумщини), яка переїхала до Куряжа під Харковом і 
діє дотепер. Болшевська трудова комуна ОГПУ НКВС (1924–1937) у 
Підмосков’ї Матвія Самойловича Погребинського (родом із Полтавщини). 
Комуна ім. Ф. Е. Дзержинського (1927–1935/40) у Харкові Макаренка, 
вихованці якої виробляли фотоапарати ФЕД і мали торгове 
представництво з їх реалізації в Лондоні. Трудові «школи самопомочі» для 
дорослих соціальних маргіналів від 18 років і до пенсійного віку, які 
започаткував данський педагог Ганс Християн Кофод (Кофоєд), 
паралельно з Неплюєвим, Макаренком і Погребинським, що діють у Данії 
дотепер [8]. Система трудового виховання і освіти в них майже співпадає 
з макаренківською; результати соціальної адаптації (зокрема, й 
іммігрантів, від яких Європа потерпає і сьогодні) блискучі. 

Сучасні опоненти Макаренка, що чіпляють на великого педагога 
ярлики «тоталітариста, сталініста», не є оригінальними, адже вони 
переспівують безпідставну критику його відомих хулителів – від 
Н. Крупської до Ю. Азарова. 

Антон Макаренко (1983–1986) у своїй роботі завкола (завідуючого 
колонією в с. Ковалівка під Полтавою) керувався прямою демократією 
рішень загальних зборів учорашніх злочинців (!), [6; 8; 11].  

Він практикував:  
Демократичне трудове виховання. Новенькому колоністу завкол 

радить тижнів два походити по колонії, придивитися до всіх трудових 
колективів, бригад, ланок і обрати найбільш підходящу для себе. Що це, як 
не вільний вибір професії? І він не обмежується тільки робочими 
спеціальностями. Другий вибір – це самовизначення у вищій освіті, яку 
отримало понад 90% вихованців.  

Демократичне сімейне виховання. Старшим хлопцям дозволялося 
зустрічатися з дівчатами, але їм нагадують про наслідки передчасного 
батьківства, що заспокоює. Дівчатам грали весілля і дарували «придане».  

Демократичне правове виховання. Макаренко порушує монополію 
педагогів на оцінку і залучає колоністів до участі у… товариських судах. 
Фактично він моделює суди присяжних у дорослій юриспруденції та 
формує правову свідомість вихованців як профілактику проти самосуду 
лінча, революційного терору чи свавілля розлюченого натовпу.  

Практикує прийом «відтермінованого покарання», про яке «забуває», 
коли спостерігає зміни у поведінці винуватця на краще.  

Гуманний карцер. Колонія за статутом повинна утримувати карцер. За 
браком вільних приміщень Макаренко під карцер відводить… свій кабінет, 
який обладнаний трьома «засобами покарання»: диван (аби «шибеник» 
відіспався), шафу (з хорошими книгами) і стіл (за яким їх можна почитати) 
– маємо скоріше не карцер, а… кабінет психологічного розвантаження.  

Демократичний менеджмент. Макаренко для забезпечення 
життєдіяльності колонії створює систему тимчасових загонів, які 
очолюють за чергою… всі вихованці («чергові командири»). Він долає 
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розподіл колективу на «актив» та «болото» і залучає кожного до 
опанування ролі лідера.  

Демократичне економічне виховання. Випускники Макаренка 
одержували перед виходом у доросле життя чотири документи: атестат 
про освіту, посвідчення про кваліфікацію, трудову книжку, ощадну 
книжку (стартовий капітал). Виникає питання: чому вихованцям 
Неплюєва, колишній «шпані» Макаренка це все було можна, а сучасним 
дітям – не передбачено?  

Демократичне дозвілля. Діти самі планують подорожі на канікулах. У 
своєму театрі ставлять не тільки класику, а і «капусники» про власне 
життя-буття, які за пристрастями не поступаються класиці [6; 8; 11]. 

Порівняно маловідомий український педагог О. А. Захаренко [1] довів 
у наші дні в Сахнівській «школі-толоці» на Черкащині, що демократична 
трудова педагогіка Неплюєва, Макаренка, Погребинського, Кофода 
годиться не тільки для неповнолітніх чи дорослих маргіналів суспільства, 
а і для дітей із звичайних дво-, три-, чотириярусних родин!  

Методом трудової «толоки» Захаренко з учителями, дітьми і родинами 
с. Сахнівка на Черкащині збудували найкращу в світі школу, яка має 
сьогодні: корпус початкових класів зі спальнями, дендропарк, стадіон зі 
спортивними майданчиками, парк атракціонів, землю в оренду, парк 
сільгоспмашин, теплицю, майстерню слюсарну, майстерню столярну, 
двоповерховий шкільний музей, два плавальних 25-метр. басейни, 
планетарій, обсерваторію… Столиці – заздрять! Захаренка долучив до 
спільної роботи у школі всіх мешканців села (брали участь навіть ті, в кого 
не було дітей!).  

Одну із статей про нього редактор журналу «Педагогіка толерант-
ності» Ярослав Береговий озаглавив – «Директор Сахнівки» (!). Автор про-
довжив аналогію, і свою оду, присвячену пам'яті великого педагога, назвав 
«Директор… Землі».  

Остання строфа цього вірша: 
Не знаю, чи дадуть, свої, Героя? 
І Нобеля, не наші, – чи дадуть? 
Найголовнішим титулом вдостою – 
«Директора Землі», де діти хай ростуть! 
У період децентралізації влади і передачі багатьох повноважень із 

столиці на місця (в регіони, територіальні громади), великого значення 
набуває досвід демократичного регіонального менеджменту, який 
коротко розглянемо на прикладі діяльності колишнього керівника 
Полтавської області Федора Моргуна [4; 10; 11].  

1. Вивчення історії питання та найпередовішого світового і 
вітчизняного досвіду. Великомасштабному впровадженню ґрунтозахисної 
природної системи землеробства, наприклад, передувало знайомство з 
корифеями вітчизняної аграрної науки (Докучаєва, Ізмаїльського, 
Овсинського та ін.), і сучасних вчених та практиків Канади, США, 
Казахстану, України, Росії (Фолкнера, Лисенка, Мальцева, Бараєва, 
Шикули та ін.). 
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2. Впровадження інновацій із залученням кваліфікованих фахівців не 
волюнтаристським примусом, а демократичним прикладом. Для 
впровадження екологічної системи землеробства на Полтавщині була 
створена система базових господарств, на прикладі яких вчилися фахівці 
всієї області (а згодом – України, СРСР і світу).  

Взірцем такого господарства й досі є «Агроекологія» (с. Михайлики 
Шишацького р-ну Полтавської обл.), що очолює Герой Соціалістичної 
Праці, Герой України С. С. Антонець, який разом із доктором 
сільськогосподарських наук Ф. Т. Моргуном, професорами і докторами 
наук М. К. Шикулою (Київ), В. М. Писаренком (Полтава) та ін., розробили 
екологічну систему органічного землеробства без застосування гербіцидів, 
пестицидів та мінеральних добрив. 

Для порятунку сільських шкіл, української мови і культури була 
зроблена ставка на програму «Учитель: школа-педвуз-школа», розробку і 
впровадження якої було доручено ректору Полтавського педагогічного 
інституту І. А. Зязюну (наймолодшому в СРСР, запрошеному 
Ф. Моргуном із Києва), зав. кафедрою педагогіки М. П. Лебедику 
(запрошеному із Запоріжжя), зав. кафедрою психології В. Ф. Моргуну 
(запрошеному з Москви), зав. кафедрою педагогічної майстерності 
полтавки Н. М. Тарасевич і всім членам колективу вишу. До неї 
долучилися і багато шкільних учителів, які очолили «Школи юного 
педагога» на місцях. Пізніше, на межі ХХ-ХХІ століть, ця програма була 
покладена в основу Всесоюзної програми «Вчитель сільської школи» (на 
чолі з академіком І. Зязюном) і, в незалежній Україні – Всеукраїнської 
програми «Учитель» (на чолі з академіком В. Кременем) [4; 10; 11]. 

3. Використання елементів прямої демократії (засобами обласних 
радіонарад). Знамениті «радіоняні» Федора Моргуна (своєрідний аналог 
козацького Віче чи сучасного Майдану) не тільки економили пальне 
керівних «Бобіків» («Волг», «Таврій» тощо). Ці радіонаради дозволяли 
оперативно залучити до прийняття рішень із будь-яких питань увесь актив 
області, а інтерес до їх змісту «простих селян і робітників» був настільки 
великим, що приходилося організовувати трансляцію в сільських клубах.  

Радіонаради грали роль і соціологічного моніторингу громадської 
думки регіону, що є також важливим елементом демократії. 

4. Масове і регулярне залучення преси, радіо, телебачення, діячів 
культури і мистецтва до життя області. Сьогодні ми з сумом 
констатуємо відставання України у масмедійно-психологічному 
компоненті гібридної війни. А Ф. Моргун превентивно (з випередженням) 
і систематично залучав діячів масмедіа, науки, культури і мистецтва до 
головних подій у всіх сферах життя області – від нарад, конференцій, 
семінарів локального масштабу до Сорочинського ярмарку, який набув 
тепер всеукраїнського статусу. 

5. Пряме включене спостереження і спілкування з людьми методом 
піших прогулянок без запрошень. Один із місцевих міфів, який особливо 
дратував Ф. Моргуна – буцімто його часто бачили на гвинтокрилі, на 
якому він літав ланами, а також ганяв у лісосмугах керівників, аби не 
випивали. Насправді гелікоптером скористався один раз за 15 років 
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керування областю, коли його терміново доправили до Кременчука, у 
якому назрівала загроза техногенної катастрофи. Регулярно подорожував 
Полтавщиною пішки (без охорони, без краватки, без водія, який за 
декілька кілометрів очікував у домовленому місці, хіба – з палицею від 
собак). Так було ближче і до людей, і до істини, і до землі (без якої 
агроном – не агроном!). Як найвища подяка сприймаються слова душі 
українського народу Ліни Костенко у дарчому надписі на титульній 
сторінці свого роману у віршах «Маруся Чурай» (1982): «Дорогому 
Федорові Трохимовичу Моргуну з побажанням доброго врожаю на кожній 
ниві його невтомної творчої праці». 

Висновки у цілому:  
1. Чим швидше народ України позбудеться міфів про існуючу 

демократію в прийнятті рішень і необов’язковість дисципліни їх 
виконання, тим скоріше він розбудує і демократію, і правову державу, і 
Європу в Україні. 

2. Монополія на правління олігархату, що рядиться в тоги демократії, 
ось перше викривлене дзеркало топ-менеджменту в Україні, яке спотворює 
наше життя і веде народ до зубожіння, еміграції та депопуляції; правління 
«кухарату» в організаціях низової ланки також не афішується, але нікуди 
не поділося; якщо зброєю олігархів є корупція і грабування, то знаряддям 
«кухарів» часто стає мобінг / булінг (пряме чи приховане цькування) 
кваліфікованих кадрів, «псевдодемократичною вершиною» якого є… заява 
на звільнення «жертви» за власним бажанням. 

3. Основними механізмами демократії є: по-перше, регулярні 
соціологічні моніторинги громадської думки; по-друге, місцеві та 
всеукраїнські референдуми з правовими (а не дорадчими) наслідками; по-
третє, вибори депутатів усіх рівнів за відкритими списками; по-четверте, 
дієві процедури припинення повноважень обраних посадовців усіх рівнів. 

4. Блискучі природні експерименти з «педагогіки майбутнього» 
видатних освітян України – Миколи Неплюєва, Антона Макаренка, які у 
своїй роботі керувалися прямою демократією загальних зборів (!), освітян-
гуманістів Василя Сухомлинського, Олександра Захаренка, який на 
Черкащині долучив до спільної роботи з учнями всіх мешканців села, 
регіональне народовладдя агроеколога Федора Моргуна – це потужна 
школа демократії та громадянського суспільства в Україні. 

Україна, немов той древній богатир, стоїть на роздоріжжі: один шлях 
веде до колонії (аж ніяк не до макаренківської); другий – до анархії, 
третього Майдану і громадянської війни (у підсумку – до розчленування и 
також до колонізацій); третій шлях – до демократичного громадянського 
правового суспільства і справжньої незалежності. Вільний вибір за нами! 
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РОЛЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ 

ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 

 

Мороз Ю. Ю., д. е. н., професор, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Децентралізація в Україні відкриває не тільки нові можливості для 

створення самодостатніх сільських територій, вона створює умови для 

перегляду існуючої парадигми економічного розвитку суспільства.  
Провідною ознакою розвитку сільських територій на сучасному етапі 

має бути інклюзивність, активне залучення до процесу здійснюваних 

реформ усіх суб’єктів господарювання громади, кожний із яких є 

важливим і цінним незалежно від рівня їх соціально-економічного 

розвитку і наявного потенціалу. 

Спроможною територіальною громадою є така громада, в якій 

фінансові, інфраструктурні та кадрові ресурси є достатніми для вирішення 

її органами місцевого самоврядування питань місцевого значення, 

передбачених законодавством, в інтересах громади за умови циркулярного 

економічного розвитку. 

Найважливішим аспектом у встановленні та розвитку територіальної 

громади є формування бачення її майбутнього із рівним доступом до 
послуг, високої якості життя та комфортними і безпечними умовами 

проживання. Самодостатність територіальної громади забезпечують три 

складові сталого розвитку – екологічна, економічна та соціальна. 

Екологічна сталість, це не лише догляд та збереження довкілля, але й 

задоволення елементарних людських потреб: чисте повітря, екологічно 

чисті харчові продукти; забезпечення благоустрою територій; здійснення 

заходів із енергозбереження; забезпечення житлово-комунальних послуг, 

таких, як водопостачання та водовідведення; поводження з твердими 

побутовими відходами тощо. Це виконання завдань циркулярної 

економіки, які позитивно вплинуть на навколишнє середовище у 

майбутньому. 
Економічна сталість є однією з важливих складових, що визначає 

економічний поступ розвитку громади. Досягненню економічної сталості 

передує створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, 

залучення місцевих та іноземних інвестицій у місцеву економіку, надання 

максимального сприяння господарюючим суб’єктам, які працюють на 

території громад, перепідготовка кадрів з урахуванням майбутніх потреб 

бізнесу, створення життєздатної у фінансовому відношенні економічної 

бази громад. Усі ці фактори впливають на створення робочих місць, а отже 

попереджатимуть відтік населення з громади. 
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Соціальна сталість передбачає належне медичне обслуговування, 

безпечне і здорове житло, високоякісну освіту для всіх мешканців 

громади; підтримку громадської безпеки та правопорядку; зміцнення духу 

громади, її згуртованості, що породжує почуття приналежності до певної 

території, тобто розвитку локальної ідентичності, сприяння творчому 

розвитку, збереження традицій тощо. 

Найбільш вдалим способом забезпечення самодостатності і постійного 

економічного росту територіальних громад та збереження ресурсів є 

господарська діяльність заснована на циркулярній економіці. Для цього на 

території громади повинні одержати розвиток господарюючі суб’єкти що 
будуть забезпечувати потреби членів громади щодо спільного і повторного 

використання майна, змінювати його призначення після першого 

використання, переробки та утилізації відходів та іншої діяльності 

направленої на одержання максимальної величини доданої вартості з 

одиниці матеріальних та прирівняних до них ресурсів. Дослідники фонду 

Еллен МакАртур на економічному форумі у Давосі озвучили цифру, що 

збільшення рівня переробки та повторного використання товарів може 

забезпечити зростання світової економіки до 2025 року додатково на один 

трильйон доларів США.  

Одним із важливих суб’єктів господарювання циркулярної економіки 

на території громади можуть бути пункти прокату майна для особистих, 

господарських і підприємницьких потреб. 
Ефективність управління діяльністю підприємств прокатного бізнесу 

вимагає функціонування якісної інформаційної системи, що оперативно 

нагромаджує і систематизує достовірні відомості про господарські 

операції та процеси через показники рахунків бухгалтерського обліку.  

Послуги прокату мають свої характерні особливості, які полягають в 

порядку видачі та обліку предметів прокатного фонду.  

Відповідно з пп. 5.2.6 П(С)БО 7 "Основні засоби", предмети прокату 

належать до основних засобів, а конкретніше – до інших необоротним 

матеріальних активів, які обліковують на субрахунку 116 "Предмети 

прокату". Предмети прокату амортизують одним зі способів, наведених у 

п. 26 П(С)БО 7:  
– прямолінійним (річну суму амортизації визначають діленням 

амортизованої вартості на строк корисного використання об'єкта прокату);  

– виробничим (місячна сума амортизації становить добуток 

фактичного місячного обсягу послуг і виробничої ставки амортизації). 

Останній компонент дорівнює амортизованій вартості, що ділиться на 

загальний обсяг послуг, які підприємство планує виконати з 

використанням об'єкта прокату. 

Для зручності ведення обліку пунктам прокату необхідно діяти за 

таким алгоритмом: 
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1. Відкрити до субрахунку 116 "Предмети прокату" субрахунки 

другого порядку для відображення руху об’єктів виданих напрокат, – 

116/1 "Предмети прокату на підприємстві" і 116/2 "Предмети прокату, 

видані в прокат". 

2. Завести спеціальний електронний журнал, де показувати рух 

предметів прокату від підприємства до клієнта і навпаки.  

3. Замовлення-зобов'язання зберігати окремо за предметами, що 

знаходиться в користуванні і за тими, які вже повернули. 

Для відображення доходів, отриманих від даного виду діяльності, 

призначено субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг". Витрати 
за послугами прокату акумулюють на витратних рахунках 23 

«Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні 

витрати», 93 «Витрати на збут».  

Доход, пов'язаний із наданням послуг з прокату, визначають виходячи 

зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо 

можна достовірно оцінити результат такої операції. Для цього повинні 

бути дотримані умови для: 

1) правдивої оцінки доходу; 

2) надходження економічних вигод від наданих послуг; 

3) достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату 

балансу, а також витрат на їх здійснення і завершення. 

Якщо предмети здають у найм на тривалий строк, то нарахування 
доходів проводять помісячно. При одержанні передоплати за послуги 

прокату, потрібно робити проводку Дт 301 «Готівка», 311 «Поточні 

рахунки в національній валюті» Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними 

покупцями», а в момент нарахування доходу (це може бути закінчення 

строку, за який внесено плату або повернення предмету прокату) – Дт 361 

«Розрахунки з вітчизняними покупцями» Кт 69 «Доходи майбутніх 

періодів» і Дт 69 «Доходи майбутніх періодів» Кт 703 "Дохід від реалізації 

робіт і послуг". 

Таким чином, діяльність прокатних пунктів на території сільських 

громад може забезпечити всі потреби членів громади через спільне і 

повторне використання майна за оптимальної його наявності. В розвиток 
територіальних громад на принципах циркулярної економіки повинні 

також працювати обслуговуючі кооперативи, які можуть забезпечити 

повне використання потенційного рівня господарюючих суб’єктів, які 

здійснюють діяльність на території громади. 

Більш детальний перелік послуг, які можуть надавати обслуговуючі 

кооперативи, може мати такий вигляд: зберігання і реалізація 

сільськогосподарської продукції; переробка сільськогосподарської 

продукції, лісової сировини та наявних відходів; матеріально-технічне 

постачання, прокат, лізинг, оренда; виробництво окремих видів 
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сільськогосподарської продукції (вирощування насіння деяких 

сільськогосподарських культур, молодняку птиці, свиней, племінної 

худоби тощо); ремонт сільськогосподарської техніки та її технічне 

обслуговування; транспортне обслуговування; газифікація, телефонізація, 

електронізація і комп’ютеризація сільського господарства; виконання 

окремих видів сільськогосподарських робіт (оранка, збирання врожаю, 

боротьба з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, 

штучне осіменіння худоби, ветеринарне обслуговування); виконання 

будівельних робіт і замовлень на проектну документацію; виробництво 

окремих видів добрив, техніки й устаткування для потреб селян; 
консультаційне обслуговування (бухгалтерське, фінансове, аудиторське, 

агрономічне, зоотехнічне, економічне та ін.). 

За цих умов актуальним завданням є запровадження ринку землі, що 

сприятиме поліпшенню інвестиційних процесів та ефективне 

використання водних і лісових ресурсів. 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ 
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

В СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ УКРАЇНИ  
 

Назаркевич О. Б.*, к. е. н., 
ДУ «Інститут регіональних досліджень 

ім. М. І. Долішнього НАН України», Україна 
 
Зміна напрямку управління економікою в бік органів місцевого 

самоврядування сформувала нову модель територіального розвитку, яка 
базується на принципах конкурентоспроможності та самозабезпеченості. 
Сільські території України від процесу децентралізації особливо очікують 
позитивних змін, що зумовлено погіршенням екологічної та демографічної 
ситуації, руйнуванням соціальної інфраструктури, а відтак появи 
депресивних територій і обезлюднення сіл.  

У світовій практицімале підприємництво активно сприяє збалансова-
ному розвитку сільських територій, збільшенню доходів населення, 
підвищенню якості й рівня життя людей в сільській місцевості. Розвиток 
сільських територій України та формування спроможних громад теж 
головним чином залежить від суб’єктів малого підприємництва. Після 
передачі значних повноважень та ресурсів місцевим органам влади 
активізація та розвиток підприємницької діяльності є одним із ключових 
завдань необхідних для підвищення спроможності та забезпечення 
самодостатності громад. 

У сільських громадах мале підприємництво розвивається в двох 
основних напрямах: сільськогосподарському і несільськогосподарському. 
Несільськогосподарське підприємництво є важливим чинником збере-
ження і розвитку українського села, а також самого аграрного сектору. 
Адже значне погіршення демографічної ситуації на селі спричинене 
відтоком сільської молоді до міст та закордон через відсутність в сільських 
населених пунктах належних умов для життя та працевлаштування.  

Сільськогосподарська діяльність, в результаті трансформації госпо-
дарського комплексу України на початку 90-х років XX ст., представлена 
різними організаційно-правовими формами. Найпоширенішою організа-
ційно-правовою формою у сільському господарстві, яка виникла у цей час, 
є фермерське господарство – форма підприємницької діяльності сімейного 
типу, переважно членів сім’ї та родичів, які виявили бажання виробляти 
товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та 
реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих 
їм у власність та користування, у тому числі в оренду [4]. 31 березня 2016 
р. у правове поле введено сімейні фермерські господарства, які 
використовують у своїй діяльності працю виключно члени однієї сім’ї [3]. 

                                                
*Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента 
України за конкурсним проектом Ф82/48585.. 
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Іншою перспективною, але менш поширеною організаційно-правовою 
формою, яка сприяє активізації малого підприємництва у сільських 
громадах є кооперація. За словами видатного українського економіста С. 
Злупка «Розвиток кооперації – це феномен української економічної думки 
та господарської практики» [2, c. 485]. Феномен сільськогосподарської 
кооперації полягає в тому, що вона має подвійну природу. З одного боку, 
це економічна структура – підприємство, що виконує певні 
підприємницькі функції, керуючись економічними інтересами своїх 
клієнтів-власників. З іншого кооператив – це соціальне утворення, де ті, 
хто кооперуються, знаходять собі соціальний захист, разом задовольняючи 
свої економічні інтереси [5]. В сучасних умовах кооперація малих 
сільськогосподарських виробників – це один з головних шляхів для селян 
відстояти свої інтереси у якості потенційних партнерів та водночас 
конкурентів великого сільськогосподарського бізнесу, подолати соціальну 
апатію щодо самозайнятості населення та тиск на дрібних пайовиків у 
визначенні цінових умов та продажу своїх ділянок [1, с. 50]. 

Об’єднання ресурсів, можливостей й ідей малих сільськогосподарсь-
ких товаровиробників на основі кооперації формує сприятливе 
середовище, через розвиток інфраструктури ринку для їх потреб і розвитку 
механізмів фінансової підтримки суб'єктів малого підприємництва. 
Оскільки інфраструктура аграрного ринку, що забезпечує збереження, 
реалізацію та транспортування сільськогосподарської продукції малих під-
приємств слабо розвинута, то об’єднання товаровиробників із спільними 
цілями сприятиме реалізації їх продукції на міжнародних ринках у 
майбутньому. Відповідно кооперативна модель господарювання має стати 
потужним поштовхом до відродження українського села, адже створю-
ватимуться нові робочі місця, покращиться фінансове та інфраструктурне 
забезпечення. 

В умовах реформування місцевої системи управління необхідно 
покласти головну відповідальність за організацію кооперативного руху у 
сільських громадах на органи місцевого самоврядування. Адже існує низка 
перешкод розвитку кооперації, які важко подолати без підтримки місцевих 
лідерів, голів громад. Спостерігається низький рівень обізнаності 
населення щодо можливостей та переваг кооперативних форм 
господарювання, негативний вплив неформальних інститутів, що мають 
самопідтримуючий характер: бартеризація економічних взаємовідносин 
між власниками паїв та їх орендарями, ухилення від податків, надмірне 
екстенсивне використання земельних ресурсів, кумівщина, поширення 
індивідуалістських рис ментальності українського селянина. Інституційні 
перешкоди вимагають проведення у територіальних громадах системної 
просвітницької, методологічної та роз’яснювальної роботи з різних 
аспектів розвитку обслуговуючої кооперації, малого підприємництва. 

До стимулювання розвитку малих форм господарювання у сільських 
громадах, окрім місцевої влади, необхідно залучати різноманітні 
підприємницькі структури та міжнародні організації. В багатьох сільських 
громадах України є позитивний досвід співпраці міжнародних структур, 
державного і приватного сектору спрямованої на розвиток нетрадиційних 
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сільськогосподарських галузей, переробку продукції тваринництва, 
ягідництва тощо. Наразі державно-приватне партнерство розглядається як 
найбільш дієва форма поєднання зусиль держави та підприємницьких 
структур щодо реалізації масштабних інфраструктурних проектів (рис.).  

 

Форми партнерства

Саморегулівні 
організації

 міжгалузеві об єднання первинних виробників сільгосппродукції із зазначеними 
організаційно-правовими формами та інших суб єктів господарювання 

 галузеві об єднання суб єктів господарювання за певним видом економічної діяльності 

об єднання за видами продукції (послуг) агропродовольчого ринку 

Об'єднані громади сіл та селищ
Кластери, кооперативні 

об'єднання, асоціації

цілі

Забезпечення успішного діалогу між учасниками партнерства та зацікавленими особами: 
зростання довіри до державних структур, формування нової системи співпраці між різними 

учасниками аграрних відносин 

Розвиток переробної галузі для стратегічних сільськогосподарських культур,  формування і 
нарощування  експортних потоків цієї продукції  

Забезпечення продовольчої безпеки і розвиток сільської місцевості за рахунок формування 
нового середнього класу на селі – сімейних фермерських господарств, збільшення 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Розвиток перспективних напрямів аграрної сфери: органічного виробництва 
сільськогосподарської продукції, зеленого туризму, несільськогосподарської зайнятості

Ефективне використання бюджетних коштів спрямованих на розвиток аграрного сектору та 
сільських територій

Забезпечення розвитку екологічно-орієнтованих напрямів сільськогосподарської діяльності, 
екологізації сільських територій та агроландшафтів  

Розвиток соціальної інфраструктури 

Покращення демографічного стану населення у сільській місцевості, зменшення трудової 
міграції за кордон

Державно-приватне партнерство

 
Рис. Форми та цілі впровадження державно-приватного 

партнерства з метою розвитку малого підприємництва 

у сільських громадах України 
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Варто зазначити, що успішний розвиток європейської системи 

кооперації базувався на широкому використанні механізмів державно-

приватного партнерства з метою концентрації ресурсів на розвитку 

виробничої та сільської інфраструктури. 

Впровадження державно-приватного партнерства з метою розвитку 

малого підприємництва матиме позитивний вплив на якість життя у сільсь-

ких громадах Україні, а відтак сприятиме зменшенню міграції працездат-

ного населення, розвитку соціальної інфраструктури, підвищенню 

продовольчої безпеки та експортного потенціалу національної економіки. 

Правове оформлення впровадження державно-приватного партнерства має 
базуватися на таких основних концептуальних положеннях: забезпечення 

максимальної ефективності для усіх учасників партнерства, цільового 

використання коштів та правонаступності, платності та дотримання 

зобов’язання. Дотримання даних положень усіма учасниками партнерства 

сприятиме успішному досягненню поставлених цілей. 
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
НЕМАСОВИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ НА СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРИЯХ УКРАЇНИ 
 

Нездоймінов С. Г., к. е. н., доцент, 
Гуцуляк М. П., магістрант, 

Одеський національний економічний університет, Україна 
 
Головним завданням державного та регіонального управління в умовах 

сталого розвитку є структурна перебудова економіки України на засадах 
обов'язкової інтеграції екологічної політики в стратегію економічних 
реформ. Всесвітнім економічним форумом підготовлено та опубліковано 
результати глобального дослідження із супроводжуючим його рейтингом 
країн світу за рівнем екологічної ефективності. Позиції в рейтингу 
розподілені на підставі Індексу екологічної ефективності 2018 (The 
Environmental Performance Index 2018), що відображають досягнення країн 
у сфері управління природними ресурсами та їх раціонального 
використання. Індекс екологічної ефективності 2018 оцінює стан 
навколишнього середовища та життєздатність екосистем 180 країн світу. У 
цьому році лідером за рівнем екологічної ефективності визнано 
Швейцарію. У першу десятку лідерів також увійшли Франція, Данія, 
Мальта, Швеція, Великобританія, Люксембург, Австрія, Ірландія та 
Фінляндія. Наша держава в рейтингу посіла 109 сходинку і опинилась між 
Туреччиною (108) та Гватемалою (110) (див. рис.1). Значення Індексу 
сформоване за шкалою від 0 до 100 (гірше-краще) на підставі оцінки 24 
показників, згрупованих у 10 категорій, які відображають різні аспекти 
стану оточуючого природного середовища та життєздатності екосистем 
(збереження біологічного різноманіття, ступень навантаження економічної 
діяльності на оточуюче середовище, ефективність державної політики в 
сфері екології тощо).У 2018 році Індекс України склав 52,87 
бали[1].Найгірше значення отримав показник, який оцінює втрати нами 
лісового покриву (14,08). Крім того, ряд показників оцінено менше, ніж на 
50 балів (див. рис.2). Найкращий бал (88,71) присвоєно Україні за 
категорією «забруднення важкими металами», яка розглядає вплив 
наявного у повітрі, воді, ґрунті та штучних матеріалах свинцю на стан 
здоров'я людей.  

Звернемо увагу на результати двох соціологічних опитувань щодо 
ставлення громадян України до довкілля, які проводилось Соціологічною 
агенцією "Фама" на замовлення Ресурсно-аналітичного центру "Суспільст-
во і довкілля" (травень 2018 року; в рамках проекту "Екологічно свідомий 
громадянин – запорука успішного виконання Угоди про асоціацію" за 
підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду "Відродження" в 
рамках грантового компоненту проекту Громадська синергія), а також 
соціологічне опитування щодо ставлення громадян ЄС до довкілля, яке 
регулярно проводить Євробарометр (листопад 2017 р.). 
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Рис. 1. Україна в рейтингу країн за рівнем екологічної 

ефективності, 2018 

 

 
Рис. 2. Значення Індексу України за категоріями стану 

оточуючого природного середовища, 2018 
 
За результатами опитування відмічається, що загальна кількість 

екологічних практик громадян є значно нижчою в Україні, ніж в ЄС, а 
переважна частина таких практик в Україні пов’язана з економічною 
мотивацією (наприклад, зменшення споживання енергії та води).43%, 
опитаних мешканців України зменшили споживання енергії, 36% – 
сортували більшу частину сміття для утилізації, 29% – почали 
користуватись екологічно чистішим транспортом та відмовились від 
купівлі одноразових пластикових виробів, 23% – зменшили побутове 
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споживання води. Тим не менше, кожен десятий українець нічого не 
зробив за останніх півроку для захисту довкілля. 48,2% не зменшили 
використання одноразових поліетиленових пакетів, а лише 1,8% ніколи їх 
не використовували. Суттєво відстає Україна і за купівлею товарів 
місцевих виробників. Європейці більше схильні купувати екологічно 
безпечні товари, хоча ставлення до екомаркування товарів є доволі 
однаковим [2]. 

Громадяни України вважають пріоритетними такі сфериекологізації 
довкілля: управління відходами і ресурсами (48,8%), охорону природи 
(41,5%) та якість води й управління водними ресурсами, включаючи 
морське середовище (40,3%). Мешканці усіх регіонів України визначили 
напрямки "управління відходами і ресурсами" та "якість води й управління 
водними ресурсами, включаючи морське середовище" пріоритетними 
щодо реформ у сфері охорони довкілля. Підтримка такої пріоритетності 
відповідає баченню українцями основних екологічних проблем – 
зростання кількості відходів вважає найважливішою екологічною 
проблемо 37,4% українців, скорочення популяцій чи вимирання видів – 
34,8%, а брак питної води – 30% [2]. 

Фахівці підкреслюють, що активізація сімейного господарювання на 
селі, сприяння розвитку екологічних проблем та відродження 
національних традицій через практику «зеленого» туризму сприяє 
волонтерському рухові, патріотичним настроям, забезпечує альтернативну 
зайнятість, у тому числі за рахунок розвитку ремесел та промислів, 
тренінгів та освітніх практик, культурологічній діяльності [3]. 

Протягом 2011–2015 років Європейська Комісія виступила з 
декількома важливими ініціативами у галузі ефективності використання 
ресурсів, кульмінацією яких став «Пакет циркулярної економіки», 
прийнятий у грудні 2015 р. Економіка замкненого циклу або циркулярна 
економіка (англ. Closed-loopeconomy, Circulareconomy) – модель 
економічного розвитку, заснована на відновленні та раціональному 
споживанні ресурсів, альтернатива традиційній, лінійній економіці [4, 
с. 95]. Європейський Союз запровадив ініціативу – побудувати «зелену» 
інфраструктуру екосистемних послуг. За визначенням фахівців ООН, 
екосистемні послуги представляють собою безліч вигід, якими природа 
наділяє суспільство. Екосистемні послуги створюють можливості для 
життя людей, наприклад, шляхом надання їм калорійної їжі і чистої води, 
регулювання захворювань і клімату, сприяння запиленню культур і 
формування ґрунтів, а також забезпечення туристичних, рекреаційних, 
культурних потреб населення. 

Сучасними трендами розвитку екосистемних послугу сфері немасових 
видів туризму є:1) фермерський туризм, – як швидко зростаючий ринок 
послуг, що дозволяє городянам поєднуватися з природою; 2) туризм на 
природоохоронних територіях з водними акваторіями та рибальськими 
селищами. Фахівці вважають, що послуги рекреаційної рибалки – це 
зростаючий туристичний сектор з приблизно 118 мільйонами рибалок у 
розвиненому світі; 3) природний туризм у лісах, який слід враховувати у 
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регіональному плануванні та управлінні лісогосподарською діяльністю. 
Таким чином, доходи від «зеленого» туризму можуть стати стимулом для 
впровадження заходів сталого розвитку сільських та природоохоронних 
територій, регіональної інфраструктури [5–6]. 

Для розвитку немасових видів туризму, Міністерство аграрної 
політики України у регіонах країни ініціювало роботу щодо формування 
шести агро-рекреаційних кластерів у рамках реалізації Концепції розвитку 
сільських територій. Функціонування аграрних рекреаційних кластерів 
дозволить розвивати мережу «зеленого» та аграрного туризму у сільській 
місцевості. Отже, створення умов для збалансованого розвитку 
агроекосистем, розвиток немасових видів послуг «зеленого» туризму, буде 
мати позитивний ефект в умовах регіонального розвитку та 
самозабезпеченості сільських територій України. 
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http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in-ukraine-publications/4203-2017-natsionalna-dopovid-tsili-staloho-rozvytku-ukr%20aina-iaka-vyznachaie-bazovi-pokaznyky-dlia-dosiahnennia-tsilei-staloho-rozvy%20tkutssr
http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in-ukraine-publications/4203-2017-natsionalna-dopovid-tsili-staloho-rozvytku-ukr%20aina-iaka-vyznachaie-bazovi-pokaznyky-dlia-dosiahnennia-tsilei-staloho-rozvy%20tkutssr
http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in-ukraine-publications/4203-2017-natsionalna-dopovid-tsili-staloho-rozvytku-ukr%20aina-iaka-vyznachaie-bazovi-pokaznyky-dlia-dosiahnennia-tsilei-staloho-rozvy%20tkutssr
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ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ 

ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА 

АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Нікішина О. В., д. е. н.,с. н. с., 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України, м. Одеса, Україна 

 

Забезпечення сталого розвитку сільських територій передбачає 

відтворювальний розвиток індивідуального сектору аграрного ринку, в 
якому працює 78 % зайнятих в агросфері та виробляється 52,3 % 

сільгосппродукції в Україні. Нині у логістичному ланцюгу аграрного 

ринку (далі – ЛЛАР) відбувається перерозподіл доданої вартості на 

користь корпоративного сектору, що не відповідає економічним інтересам 

малих виробників, зокрема особистих селянських господарств (далі – 

ОСГ), держави та населення. Логістичний підхід до оцінки 

збалансованості інтересів суб’єктів ЛЛАР дає можливість об’єктивно та 

різнобічно аналізувати розподіл доданої вартості між індивідуальним і 

корпоративним секторами, визначати конфлікти, що має важливе значення 

для розробки механізму збалансування інтересів суб’єктів ЛЛАР. 

На погляд автора, базовим протиріччям у логістичному ланцюгу 

аграрного ринку є внутрішньоланкове протиріччя між економічними 
інтересами суб’єктів корпоративного й індивідуального секторів 

виробничої ланки, яке, в свою чергу, генерує низку міжланкових протиріч 

у ЛЛАР, наслідком дії яких є перерозподіл доданої вартості на користь 

великих корпоративних структур. Доведемо дане твердження шляхом 

емпіричних досліджень. 

Проведений аналіз часток суб’єктів корпоративного й індивідуального 

секторів у виробництві аграрної продукції (таблиця 1) дозволив встанови-

ти певні особливості в перерозподілі товарних ніш виробничої ланки. За 

статистичними даними, корпоративний сектор виробляє 65,6 % зернових 

культур, 66,2 % соняшнику, 88,5 % цукрових буряків та 62,6 % м’яса в 

країні. Водночас ОСГ продукують 98,1 % картоплі, 85,6 % і 78,4 % 
овочевих і плодово-ягідних культур відповідно та 72,6 % молока. 

Фермерські господарства займають певні ніші у виробництві сільгосппро-

дукції (див. табл. 1). Сформована суб’єктна структура аграрного вироб-

ництва є наслідком економічного домінування корпоративного сектору, 

ступінь контролю якого агрохолдингами щорічно зростає, та залежному 

становищі індивідуальних господарств, яке О. М. Бородіна та 

І. В. Прокопа визначають як «відторгнення» в економічній, соціальній та 

інституційній складових аграрної системи [1, с. 91]. 
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Таблиця 1 

Частки суб’єктів корпоративного й індивідуального 

секторів у виробництві аграрної продукції в Україні, %* 

Види товарів 

Корпоративний 
сектор 

Індивідуальний сектор 

Фермерські 

господарства 

Господарства 

населення 

2010 2018 2010 2018 2010 2018 

1. Зернові культури 63,9 65,6 12,0 14,4 24,2 19,9 

2.Cоняшник 64,7 66,2 17,8 19,8 17,5 13,9 

3.Буряк цукровий фабричний 83,7 88,5 8,4 6,9 7,9 4,7 

4.Картопля 1,7 1,3 0,9 0,5 97,4 98,1 

5. Культури овочеві 9,3 11,7 2,6 2,7 88,1 85,6 

6. Культури плодові та ягідні 16,4 16,4 0,0 5,3 83,6 78,4 

7. М'ясо всіх видів 52,8 62,6 2,3 2,5 44,9 34,9 

8. Молоко  18,7 25,4 1,0 2,0 80,3 72,6 
*Розраховано за даними Державної служби статистики України [2]. 

 

Порівняльний аналіз рівнів рентабельності товарів у розрізі суб’єктів 
різних секторів виробничої ланки дозволяє визначити домінуючий напрям 

розподілу доданої вартості (таблиця 2).  

Таблиця 2 

Динаміка рівнів рентабельності продукції 

в сільськогосподарських підприємствах України, %* 

Види товарів 
Роки 

2005 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Зернові культури 3,1 25,7 42,6 37,8 25,0 24,7 

2.Cоняшник 24,3 36,7 78,4 61,9 41,3 32,5 

3.Буряк цукровий фабричний 4,8 17,8 27,7 24,6 12,4 -11,4 

4.Картопля 16,1 9,9 24,6 0,6 10,0 6,8 

5. Культури овочеві 17,8 14,5 32,0 15,3 9,9 13,3 

6. Культури плодові та ягідні 12,7 65,8 58,3 25,0 35,4 6,4 

7. Молоко всіх видів 12,2 11,1 12,7 18,6 26,9 16,1 

8. М'ясо: великої рогатої худоби -25,0 -34,5 -16,9 -23,2 3,4 -17,7 

свиней 14,9 5,6 12,6 -4,1 3,5 6,9 

птиці 24,9 -12,6 -5,4 3,4 7,0 5,7 
*Розраховано за даними Державної служби статистики України [2]. 

 
У 2018 р. найвищий рівень рентабельності мали зернові культури та 

соняшник (24,7 % і 32,5 % відповідно), на вирощуванні яких спеціалізу-

ється корпоративний сектор; виробництво цукрового буряку вперше за 

2005-2018 рр. було збитковим. Рівень рентабельності товарів, виробництво 

яких сконцентроване в індивідуальному секторі, є значно нижчим і 
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складає 6,8 % для картоплі, 16,1 % для молока, 13,3 % і 6,4 % для овочевих 

і плодово-ягідних культур відповідно. Відтак, обсяг прибутку, як складової 

доданої вартості, створеного в корпоративному секторі, мінімум вдвічі 

перевищує його величину в індивідуальному секторі. 

З огляду на відсутність статистичних даних щодо рентабельності 

продукції ОСГ, для оцінки стану їх доходності проведемо порівняльний 

аналіз рівнів та індексів цін агропідприємств і ОСГ (таблиця 3). 

Розрахунки вказують на нижчі рівні цін товарів ОСГ у ринкових нішах, 

контрольованих корпоративним сектором. Виняток складає молоко, ціна 

якого в індивідуальних господарствах близько на 25 % нижче цін 
продукції сільськогосподарських підприємств. 

Таблиця 3  

Відношення цін на аграрну продукцію господарств 

населення до цін сільгосппідприємств в Україні, %* 

Товари 
Роки 

Індекси цін (3/1.), 
пункти 

2015 2016 2017 СГП** ОСГ 

А 1 2 3 4 5 

1.Пшениця 100,6 91,2 91,6 1,362 1,240 

2.Ячмінь 105,6 94,3 92,6 1,369 1,200 

3. Кукурудза 87,2 88,1 90,7 1,256 1,306 

4. Жито 120,1 106,3 122,6 1,394 1,423 

5. Соняшник 87,0 90,3 91,0 1,141 1,195 

6.Картопля 131,2 123,1 129,0 1,408 1,385 

7. Культури овочеві 181,4 136,4 177,8 1,044 1,023 

 з них закритого ґрунту 56,9 49,1 48,7 1,318 1,128 

8. Культури плодово-ягідні 136,2 163,1 135,0 1,307 1,296 

9. Молоко 77,1 72,9 75,6 1,627 1,596 
*Розраховано за даними Державної служби статистики України [2]; 
**СГП – сільськогосподарські підприємства. 

 

Порівняльний аналіз базових індексів цін двох категорій 

товаровиробників (див. табл. 3) свідчить про перевищення темпів 

приросту цін агропідприємств над аналогічним показником для ОСГ (за 
винятком жита), що теж доводить існуючу тенденцію перерозподілу 

доданої вартості на користь корпоративного сектору.  

У даному контексті доказову базу посилює аналіз даних щодо 

групування сільгосппідприємств за обсягами реалізованої аграрної 

продукції [2]. За даними Держкомстату, у 2016 р. реалізацією товарів у 

невеликих обсягах (до 500 тис. грн.) здійснювало лише 7,4 % і 6 % 

підприємств у сегментах зернових культур і соняшнику, і 50,1 % 

виробників плодово-ягідних та овочевих культур. Водночас збутом 

великих партій зерна й насіння соняшнику (2-20 млн. грн.) займалися 
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59,4 % і 62,8 % сільгосппідприємств у відповідних сегментах, що свідчить 

про контроль корпоративними структурами високорентабельних товарних 

ніш виробничої ланки, а також наступних ланок логістичного ланцюга 

аграрного ринку. 

В умовах нерівноправних економічних відносин суб’єкти інди-

відуального сектору залишаються відторгненими від прибуткових каналів 

збуту продукції, а їх інтеграція до ЛЛАР корпоративного типу незмінно 

супроводжується втратою доданої вартості, тобто процес гармонізації 

економічних інтересів різних ринкових суб’єктів відсутній. Зворотною 

реакцію індивідуальних виробників на дану ситуацію та невирішені 
протиріччя інтересів є формування у межах виробничої ланки власного 

мікрологістичного ланцюга (виробництво – зберігання – споживання), 

який за дискримінаційних умов входження до корпоративних ланцюгів 

забезпечує часткову реалізацію економічних інтересів первинних 

агровиробників. Формування внутрішньоланкових мікроланцюгів 

притаманне, зокрема, стратегічному зерновому ринку України [3, 4]. 
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КАТАЛІЗАТОРИ ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ГРОМАД У СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
Олексенко Р. І., д. ф. н. професор, 

Ортіна Г. В., д. н. з держ. управл., доцент, 
Таврійський державний агротехнологічний 

університет ім. Дмитра Моторного, Україна 
 
Актуальність даного дослідження обумовлена необхідністю обґрунту-

вання концептуальних теоретико-методологічних основ формування та 
соціально-економічного розвитку спроможних територіальних громад на 
основі узагальнення існуючого вітчизняного та зарубіжного досвіду, а 
також приведення їх практичного застосування в умовах децентралізації в 
Україні. 

Дослідження провідних зарубіжних та вітчизняних вчених доводять 
необхідність переосмислення теоретико-методологічних положень щодо 
формування та соціально-економічного розвитку спроможних територіаль-
них громад в умовах децентралізації. Зокрема, вагомий вклад у розвиток 
фундаментальних досліджень у сфері реформи місцевого самоврядування 
зробили: Ю. П. Шаров, С. М. Серьогін, Т. А. Заяц, А. О. Касич, Т. О. Хар-
ченко, Дж. Треллер, Р. Сілвермен, К. 3 Паттерсон, С. Саккетті, А. Хрісто-
фор, М. Моска Б. Гузієвська та інші.  

Процес глобалізації світової економіки вводить нові закономірності та 
змінює рівні відповідальності за соціально-економічний розвиток країни. 
В даному контексті посилюється роль громад у соціально-економічному 
розвитку локальних територій. Реформи децентралізації, які проходять 
зараз в Україні, мають перетворити територіальні громади з об'єкта 
управління на суб'єкт управління, який самостійно забезпечуватиме свою 
спроможність. Сьогодні територіальні громади в Україні виявилися не 
готовими до таких змін. Як місцева влада, так і громада не володіють 
необхідними знаннями, інформацією, не мають навичок та досвіду для 
планування розвитку та підвищення спроможності своїх територій. Така 
ситуація призводить до гальмування процесу децентралізації та помітному 
зниженню ефекту від запроваджених реформ. Встановлено, що до 
основних критеріїв, які мають прямий вплив на формування спроможних 
об'єднаних територіальних громад, можна віднести наступні (розроблено 
експертами Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ 
при Мінрегіоні): 

- чисельність громади: не менше 5–7 тис. осіб; 
- питома вага базової дотації: не більше 30 % від суми власних 

доходів; 
- витрати на утримання управлінського апарату: не більше 20% від 

обсягів власних ресурсів громади. 
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Тому, існує необхідність у переоцінці уже набутого досвіду щодо 
формування спроможності територіальних громад, розробці дієвих 
методик та сценаріїв соціально-економічного розвитку, враховуючи їх 
готовність до запропонованих ініціатив. 

Наразі переважна більшість територіальних громад України, маючи 
право вирішувати питання місцевого значення, неспроможна їх 
виконувати через брак власних коштів, занепад або відсутність 
інфраструктури (необхідних будівель, споруд, доріг тощо), а також брак 
кадрів відповідної кваліфікації. Тому значна частина питань місцевого 
значення не вирішується належним чином – не утримуються приміщення 
шкіл і лікарень та інші будівлі комунальної власності, не забезпечується 
благоустрій території, нічне освітлення вулиць тощо. Метою реформи 
місцевого самоврядування є, передусім, забезпечення його спроможності 
самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого 
значення.  

Однак, в сучасних умовах політичних змін Україна потребує розробки 
власних механізмів та інструментів, які б враховували здобутки світової 
науки та могли б бути задіяні в нашій країні з урахуванням внутрішніх 
особливостей законодавства та адміністративно-територіального устрою 
України. Тому існує необхідність у переоцінці уже набутого досвіду щодо 
формування спроможних територіальних громад, розробці дієвих методик 
та сценаріїв їх соціально-економічного розвитку, враховуючи їх готовність 
до запропонованих ініціатив. 

 
Список використаних джерел: 

1. Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: монографія \ 
Ортіна Г.В., Сокіл О.Г., Прус Ю.О., Застрожнікова І.В., Єфіменко Л.М. – 
Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 171 с. 
2. Формування та шляхи створення об’єднаних територіальних громад в 
умовах децентралізації: хрестоматія / за заг. редакцією Г.В. Ортіної. – 
Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – 2019. – 410 с. 
3. Що повинна забезпечити своїм мешканцям спроможна територіальна 
громада? Електронний ресурс. // ONLINE НОВА КАХОВКА. НОВИНИ 
МІСТА, ОБЛАСТІ ТА КРАЇНИ. 2015. Режим доступу: http://nk-
online.com.ua/shho-povinna-zabezpechiti-svoyim-meshkantsyam-spromozhna-
teritorialna-gromada/ 
4. Барвінківська районна рада Харківської області. Офіційний сайт. 2015. 
26 червня. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.barvinkove-
rada.com.ua/Osnovni%20podii%202015/Podii%20chervnya%202015.htm 
5. Ковальчук Н. Об’єднані територіальні громади: переваги та ризики // 
POLISSYA.NET. 2016. 9 серпня. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://polissya.net/2012-08-01-08-20-33/korusni-novunu/3354-obiednani-
terutorialni- 

http://nk-online.com.ua/
http://nk-online.com.ua/shho-povinna-zabezpechiti-svoyim-meshkantsyam-spromozhna-teritorialna-gromada/
http://nk-online.com.ua/shho-povinna-zabezpechiti-svoyim-meshkantsyam-spromozhna-teritorialna-gromada/
http://nk-online.com.ua/shho-povinna-zabezpechiti-svoyim-meshkantsyam-spromozhna-teritorialna-gromada/
http://www.barvinkove-rada.com.ua/Osnovni%20podii%202015/Podii%20chervnya%202015.htm
http://www.barvinkove-rada.com.ua/Osnovni%20podii%202015/Podii%20chervnya%202015.htm
http://polissya.net/2012-08-01-08-20-33/korusni-novunu/3354-obiednani-terutorialni-gromadu-perevagu-ta-ruzuku.html
http://polissya.net/2012-08-01-08-20-33/korusni-novunu/3354-obiednani-terutorialni-
http://polissya.net/2012-08-01-08-20-33/korusni-novunu/3354-obiednani-terutorialni-


Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 220 

ІННОВАЦІЇ ЯК ЛОКОМОТИВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

 

Ортіна Г. В., д. н. держ. упр., доцент, 

Олексенко Р. І., д. ф. н., професор, 

Єфіменко Л. М., к. н. держ. упр., доцент, 

Таврійський державний агротехнологічний 

університет ім. Дмитра Моторного, Україна 

 

Успішність реалізації заходів, спрямованих на розвиток національної 

господарської системи в межах антикризової стратегії, буде визначатися 
тим, наскільки вони будуть доповнені відповідними перетвореннями і 

зусиллями в інституційній, соціально-культурній та політичній сферах. 

Зокрема, за роки ринкових перетворень в Україні так і не було створено 

повноцінного інституційного середовища, необхідного для стабільної та 

ефективної економічної діяльності господарюючих суб'єктів, їх 

економічного і технологічного прогресу. При цьому жодна стратегічна 

мета в галузі соціально-економічного розвитку не може бути успішно 

реалізована за відсутності інституційного середовища, що забезпечує 

гармонізацію інтересів членів суспільства і досягнення єдності сприйняття 

ними цілей розвитку. 

Суттєву роль у фінансуванні інновацій відіграють банки. Банки 

можуть кредитувати всі етапи життєвого циклу нововведення. Зазвичай 
кредит видається під наявні у заявника фонди, гарантії держави, укладені 

договори на придбання виробленої за рахунок використання кредиту нової 

продукції. При цьому відсоткову ставку за кредит на інноваційну 

діяльність необхідно встановлювати залежно від ефективності інновацій, 

термінів їх окупності, відповідності пріоритетам науково-технічного 

розвитку і ступеня ризику. Банк може стати співвласником результату, 

компенсуючи свої витрати у вигляді прибутку від експлуатації 

нововведення. У договорі на фінансування може визначатися термін, після 

закінчення якого частка коштів банку у фінансуванні інновації за 

бажанням юридичної особи, яка отримала позику, може бути ним 

викуплена. Банки можуть брати участь в організації комплексної 
експертизи нововведення, залучаючи висококваліфікованих фахівців. 

Зазвичай вартість комплексної експертизи становить 1% від розрахункової 

вартості або визначеної ціни розробки. Банк може також надавати 

інноваційним підприємствам інформаційні, посередницькі, консульта-

тивні, науково-технічні, рекламні, прогнозні, кон'юнктурні послуги. Банк 

може стати організатором фінансових проектів та спільних підприємств на 

акціонерній основі. Перешкодами для широкого залучення комерційних 

банків у процес кредитування інноваційних проектів в Україні є, як 

правило, нерозробленість методичних аспектів кредитування інноваційних 
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підприємств, що враховують фактори ризику. На нашу думку, повернення 

кредиту комерційного банку інноваційним підприємством повинне 

ґрунтуватися на диференційованому підході до величини відсоткової 

ставки. До факторів, які слід враховувати під час визначення величини 

відсоткової ставки, можна віднести: – прибуток від реалізації 

інноваційного проекту; – розмір витрат, що визначається на стадії 

дослідно-конструкторських робіт на основі функціонально-вартісного 

аналізу; – питома вага позикових коштів інвестиційного фонду або банку в 

загальному обсязі відшкодування витрат; – строк здійснення інноваційного 

проекту, що визначає терміни залучення кредитних коштів на його 
виконання і повернення їх кредитору. З огляду на ризиковий характер 

інноваційних проектів і невизначеність кінцевого результату слід 

очікувати, що планові значення цих факторів можуть не збігатися з їх 

фактичними значеннями. Співвідношення фактичного і планового 

значення факторів приводить до зміни відсоткової ставки, що сприятиме 

орієнтації кредитоотримувачів на досягнення найкращих результатів під 

час використання кредиту. 

Україні системи венчурного фінансування інноваційних підприємств 

реального сектору економіки, адже венчурний бізнес органічно поєднує в 

собі два види підприємництва: фінансове й інноваційне. Доцільне 

створення двох фондів: галузевого та регіонального. Причиною низьких 

темпів розвитку венчурного бізнесу в Україні є, з одного боку, те, що 
держава не бере на себе реальних ризиків інноваційної діяльності, тоді як 

за кордоном під час створення венчурних фондів внесок держави 

становить до 40% капіталу фондів. З іншого боку, у чинному законодавстві 

відсутні юридичні форми, адекватні потребам венчурного бізнесу, а 

процедури реєстрації венчурних фондів є складними. Через нерозвиненість 

фондового ринку спостерігається низький рівень ліквідності венчурних 

інвестицій і невеликий вибір доступних стратегій. Є і проблеми, пов'язані з 

нестачею кваліфікованих менеджерів. Внаслідок названих обставин 

більша частина венчурних інвестицій спрямовується не в нові компанії, а у 

вже наявні. Інструментом активізації інтересу до венчурного фінансування 

інноваційних проектів може бути проведення венчурних ярмарків. Модель 
організації Венчурних ярмарків була вперше розроблена в США. У 

процесі ярмарків вирішуються три основні завдання, такі як оцінка 

інвестиційного потенціалу у високотехнологічній сфері, надання 

посередницьких послуг виробникам і споживачам наукомістких проектів, 

підвищення освітнього рівня учасників у галузі використання 

різноманітних фінансових інструментів. У США за рахунок проведення 

венчурних ярмарків у наукомісткий сектор залучається понад 90 млн. дол. 

на рік. Перетворення знань у головну рушійну силу розвитку суспільства, 

зростаючі темпи інноваційного оновлення вимагають докорінної 
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перебудови системи освіти. Освіта має стати безперервним і стратегічно 

орієнтованим процесом, який дасть змогу фахівцям у процесі роботи 

отримувати нові знання для інноваційних галузей і сфер діяльності. Такий 

підхід передбачає державну підтримку освіти на перспективних напрямах, 

а також субсидування створення робочих місць у наукомістких галузях. 

Оскільки головним споживачем інновацій є виробництво, необхідно 

забезпечити його сприйнятливість до нововведень, яка досягається за 

дотримання таких умов: – інноваційна діяльність є неодмінною умовою 

виживання і підтримки конкурентоспроможності виробництва; – 

виробництво має або може залучити необхідні для інноваційної діяльності 
ресурси; – є вичерпна інформація про можливості інноваційних 

перетворень і очікувану ефективність інноваційних проектів; – державна 

політика забезпечує необхідні і достатні преференції для мотивації 

інноваційної активності підприємств, що враховують ризики і тривалі 

терміни окупності інновацій. 

Зростання ролі інноваційної діяльності на сучасному етапі розвитку 

національної економіки пов'язане, з одного боку, з найвищим рівнем 

напруженості конкурентної боротьби, а з іншого – з перетворенням 

інновацій в найпотужніший інструмент ринкового змагання. Основною 

метою впровадження інновацій є стратегічне нарощування переваг 

порівняно з іншими конкурентами. Наведені обставини вказують на 

наявність глибокого взаємозв'язку між інноваційною діяльністю та 
конкуренцією. Успішний інноватор у певний, хоч і обмежений, період 

часу володіє монопольною владою над ринком. І тільки потім під дією 

процесу дифузії нововведень і/або появи нових науково-технічних 

досягнень його економічний диктат порушується, що не виключає 

відновлення втраченої монопольної влади шляхом освоєння нових 

інновацій або переходу цієї влади до іншого новатора. Одержання 

кінцевого ефекту від інновацій приводить нас до необхідності розвивати 

кооперацію науково-дослідних підрозділів з виробничим сектором. 

Отже, інноваційна політика України реалізовується через механізми, 

що являють собою конкретні заходи, які використовуються органами 

державної влади та суспільством для її успішного проведення. Такі 
механізми різні за формою та ефективністю, тому необхідно застосовувати 

їх комплексно та системно. Реалізація євроінтеграційних прагнень України 

та виконання завдань сталого розвитку регіонів можливе лише за умови 

застосування скоординованого державою керівництва суспільними 

процесами, зокрема інноваційними. Механізмами реалізації інноваційної 

політики є такі: інституціонально-правовий, організаційно-структурний, 

економічний, комунікативний, інформаційний. На визначення та 

формування механізмів впливає тип державної інноваційної політики та 
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обрана державою інноваційна модель розвитку конкретного стратегічного 

напряму. 
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GREENING AS A TREND IN THE TERRITORIAL 

COMMUNITIES DEVELOPMENT 

 

Plotnikova М., associated Profesor, Dr., 

Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine, 

Ramanauskas J., Profesor., Dr. habil., 

Klaipeda University, Lithuania 

 

Strengthening the asymmetries and imbalances in regional development 

contributed to the emergence of several structures for addressing and 

overcoming the negative consequences of the agglomerations' growth. The bi-

directional nature of human flows: to cities and outside the country (as an 

example of the circulation of labor migration to the centers of concentration of 

resources and capital – 92% of the villagers) and in rural areas, which is owing 

to economic, politic and worldviews (in particular, the desire for ecological 

living conditions, a healthy lifestyle, the formation of the foundations of food 

security and self-development, the development of an original culture, including 

through seasonal relocation or change of residence), [1, 3].  

Objective is providing a model of self-development rural development.  
For people with middle and high incomes, it is decisive to increase the 

quality of life, in particular, the availability of recreation, the safety of the 

environment, and conditions for children [9]. At the same time, rural territories 

as a specific space with significant water, land and other resources, 

infrastructure (in particular roads, bridges, pipelines, etc.) are less populated 

than cities [4]. 

The reason for moving to rural area is the choice: free (financial 

opportunities, the strive for a natural lifestyle – represented by wealthy people, 

freelancers, people with flexible work schedules and the possibility of distance 

employment and other social groups) and forced (live in the city for financial 

reasons, for example refugees and others). World experience in rural 

development has the following regional specifics of organization and 

stimulation: 1) initiated and stimulated by the state (China, some countries of 

Latin America); 2) unauthorized seizure (countries of Central Asia, South 

Africa, Latin America, the Caucasus, Brazil and some Balkan countries, for 

example, squatter settlements [6]); 3) organized with local authorities. K. 

Stanilov and S. Hyort offer the following typology of suburban development: 

1) seizure of territories; 2) the development of existing rural settlements 

(satellite settlements of agglomerations mainly by poor citizens, the middle class 

and wealthy people, 3) transformation of cottages; 4) construction of projected 

suburban settlements; 5) development of non-residential infrastructure [7]. A 
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significant part of the inhabitants of Great Britain, the USA, Norway and other 

countries lives in small cities (from several tens to several thousand people), [8]. 

The development of technologies, communications, mobility and the reduction 

of employment in agriculture reduces the discrepancy in living conditions in 

cities and rural areas due to spatial integration and reduced spatial 

differentiation, and the desire of young people to have their own home makes 

living in rural areas attractive. 

When determining a specific community, it is important to evaluate its 

borders, its constituent parts; functioning (activity), historical development. 

Each community is unique, and the main purpose of its work is to discover this 

uniqueness and to develop the community on this basis. The activity of a 

community depends on its leaders, on their ability to unite people and to 

encourage them to fulfill their needs and hopes. The concept of community is 

often associated with moral, religious values, emotional, moral, religious ties, 

mutual responsibility, a spirit of solidarity, etc. J. Rawls indicates: "The 

community is seen as a society, united by a common religious, philosophical or 

moral doctrine" [5]. According to the Dictionary of Modern Lithuanian 

Language [2] Dabartinлs, 2019), a community is a group of people who have 

united (cooperated) in the place of residence or common interests, a team tied 

with production and other relations. The forms of participation of rural 

communities in the decision-making process can be different: organizational 

(civic groups, interest groups), individual (voting, participation in projects and 

programs), dissemination of information (participation in meetings, conferences, 

press), information search (work with documents, review), etc. 

The accent on changing consciousness and the surrounding space forms the 

post-industrial society in Ukraine, in the World. The desire for the development 

of civic institutions, the formation of a unified worldview of an environmental 

orientation, ensuring understanding and implementation of the idea of unity and 

cooperation between man and Nature are dominant in modern society. The 

mechanism that determines society's development is protection, restoration and 

enhancement of the natural resource potential of the territories. "Management 

without a unified center" is one of the systemic approaches to managing a new 

type of society, it can be implemented using the principle of the block-chain 

system as a network resource, as well as social engineering, rule of law through 

the creation and functioning of public organizations.  
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА 

ТА ЇХ ОБЛІК У РОСЛИННИЦТВІ 

 
Польова Т. В., к. е. н., доцент, 

Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Україна 

 
В Україні рослинництво є важливою галуззю сільськогосподарського 

виробництва, яка постійно розвивається, удосконалюється та супроводжу-
ється якісними змінами. Аналіз будь-якого окремого елементу діяльності 

завжди розпочинається із загальної економічної характеристики підпри-
ємства. Предметом діяльності досліджуваного ТОВ «Топаз» є вирощуван-

ня зернових, технічних та інших сільськогосподарських культур. Агро-
фірма здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї 

роботи, веде статистичну та іншу звітність відповідно до чинного 
законодавства України. 

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних 
документах систематизується на рахунках бухгалтерського обліку, в 

регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Регістрами синтетичного 
обліку виробництва продукції рослинництва є Журнал-ордер та відомість 

за рахунком 231 «Рослинництво». При калькулюванні собівартості 
реалізованої продукції підприємство керується вимогами П(С)БО 16, в 

якому з доходом від реалізації продукції порівняльна лише виробнича 
собівартість реалізованої продукції, до якої не включені адміністративні 

витрати, витрати на збут, операційні, фінансові та інші витрати. На 
підприємстві аналітичний облік витрат на виробництво продукції 

рослинництва ведеться за об’єктами обліку витрат на субрахунку 231 
«Рослинництво», до якого відкриваються субрахунки другого порядку: 

231.1«Пшениця», 231.2 «Гречка», 231.3 «Кукурудза», 231.4 «Ячмінь», 
231.5 «Овес», 231.6 «Просо», 231.7 «Соняшник». Економічна 

характеристика підприємства, яка розкриває ефективність його діяльності, 
рентабельність, ліквідність може бути продемонстрована за допомогою 

аналізу показників виробництва основних видів продукції. Для цього 
використовуються дані статистичної звітності форми № 50-сг «Основні 

економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств». 
Важливим фактором, від якого значною мірою залежить діяльність 

підприємства є земля. Від ефективності застосування цього ресурсу 
залежить величина прибутку, яку отримає підприємство, ефективність 

виробництва продукції, її собівартість. Використання земельних угідь на 
підприємстві здійснюється під посів й вирощування зернових культур та 

соняшнику, посівна площа та їх структура наведені у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Склад і структура землекористування ТОВ «Топаз» 

Види угідь 

Площа, га 
Відхилення показника 

(+/-), га 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 
  

Сільськогосподарські 

угіддя 
2427 2433 2455 6 22 

в т.ч. рілля 2226 2231 2394 5 163 

сінокоси – – – – – 

пасовища – – – – – 

багаторічні насадження 201 202 61 1 -141 

 
Сільськогосподарські угіддя підприємства включають ріллю та 

багаторічні насадження. З табл. 1 видно, що площа сільськогосподарських 
угідь на підприємстві постійно збільшується, в 2018 році збільшилась на 

1,15%, або на 28 га порівняно з 2016 роком. Найефективнішим видом 
земельних угідь є рілля, тобто земельні ділянки, які систематично 

обробляються і використовуються під посіви сільськогосподарських 
культур, включаючи посіви багаторічних трав. В структурі земельної 

площі протягом всіх трьох років вони займають найбільшу питому вагу та 
поступово збільшуються. Здійснюючи аналіз використання земельних 

угідь доцільно розрахувати коефіцієнт розораності за формулою: 

,100



П

Пріл
Кроз

  (1) 

де Кроз – коефіцієнт розораності, %; 
Пріл – площа ріллі, га; 

ΣП – загальна площа сільськогосподарських угідь, га. 
Підставивши відповідні табличні дані до формули визначено, що 

рівень розораності в 2016 році становив 91,72%, в 2017 – 91,70% та у 2018 
– 97,5%. У звітному році майже усі сільськогосподарські угіддя 

підприємства були розорані, що є позитивною тенденцією діяльності. 
Високий рівень розораності, з одного боку, характеризує інтенсивне 

використання землі в сільському господарстві, а з іншого, необхідність 
запровадження відповідних заходів щодо захисту земель від вітрової і 

водної ерозії. Значну питому вагу у структурі ріллі займають площі посіву 
сільськогосподарських культур. Від розміру площі залежить обсяг 

виробництва продукції рослинництва, тому здійснимо їх аналіз, 
використавши для цього дані табл. 2. Аналіз динаміки свідчить, що 

загальна посівна площа збільшилась на 334 га за 2016-2018 роки. 

Найбільшу частину посівних площ займають пшениця та соняшник 
протягом усього досліджуваного періоду. Це зумовлюється наявністю у 
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регіоні місцезнаходження підприємства сприятливих природнокліматич-
них умов та значним попитом на ці культури. 

Таблиця 2 

Структура посівних площ та виробленої продукції підприємства  

Культури 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

площа 

наса-

джень, га 

вироблено 

продукції, 

ц 

площа 

наса-

джень, га 

вироблено 

продукції, 

ц 

площа 

наса-

джень, га 

вироблено 

продукції, 

ц 

Пшениця  600 19200 700 16800 900 24850 

Гречка 25 258 33 231 – – 

Кукурудза 317 7770 200 6000 284 6208 

Ячмінь 80 1760 103 2066 127 1981 

Овес – – 6 156 – – 

Просо 65 1950 138 2496 – – 

Соняшник 800 12000 958 16297 910 20600 

Разом 1887 42938 2138 44046 2221 53639 

 

У 2016 році під пшеницю було відведено 600 га ріллі, а вже у 2018 
році площа становила 900 га, що більше на 300 га. Забір цієї продукції 

збільшився на 5650 ц. На ТОВ «Топаз» простежується стале розширення 
посівної площі соняшника. В 2018 році значно збільшилась кількість 

вирощеного соняшнику на 8600 ц проти 2016 року. Проте в цьому ж році 
значно звузилася спеціалізація підприємства, припинили вирощувати 

гречку, овес та просо, адже їх виробництво виявилося не рентабельним. 
Реалізацію товарної продукції в динаміці на основі даних табл. 3. 

Таблиця 3 

Виручка від реалізації сільськогосподарської 

продукції на ТОВ «Топаз» за 2016-2018 роки 

Показники 

2016 р.  2017 р.  2018 р.  Відхилення 

су
м

а,
 т

и
с.

 г
р

н
. 

п
и

то
м

а 
в
аг

а,
 %

 

су
м

а,
 т

и
с.

 г
р

н
. 

п
и

то
м

а 
в
аг

а,
 %

 

су
м

а,
 т

и
с.

 г
р

н
. 

п
и

то
м

а 
в
аг

а,
 %

 

  

су
м

а,
 т

и
с.

 г
р

н
. 

п
и

то
м

а 
в
аг

а,
 

%
 

су
м

а,
 т

и
с.

 г
р

н
. 

п
и

то
м

а 
в
аг

а,
 

%
 

Пшениця 

озима 
2040,70 30,77 4026,50 24,27 5341,30 25,93 1985,80 197,31 1314,80 32,65 

Гречка 97,50 1,47 – – – – -97,50 – – – 

Кукурудза  681,90 10,28 1916,60 11,55 880,90 4,28 1234,70 281,07 
-

1035,70 

-

54,04 

Ямінь 

озимий 
311,30 4,69 355,70 2,14 524,70 2,55 44,40 114,26 169,00 47,51 

Просо 383,40 5,78 – – – – -383,4 - - - 

Соняшник 3116,90 47,00 9978,60 60,15 13851,60 67,25 6861,70 320,15 3873,00 38,81 

Інша 

продукція 
– – 312,50 1,88 – – 312,50 – -312,50 – 

Разом 6631,70 100 16589,90 100 20598,50 100 9958,20 250,16 4008,60 24,16 
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Значна частка рослинницької продукції реалізується не одразу і 

певний час зберігається на складах підприємства. така ситуація свідчить 
про бажання підприємств після спаду загального поживного ажіотажу 

одержати більший прибуток за рахунок збільшення цін.  

Аналіз наведених даних свідчить про суттєве нарощування обсягів 
реалізації продукції протягом аналізованого періоду. Майже вдвічі 

зменшився дохід від реалізації кукурудзи в 2018 році, порівняно з 2017 
роком. Проте, при цьому збільшився дохід від реалізації інших 

сільськогосподарських культур. Найбільш прибутковим для підприємства 
є реалізація соняшнику і з кожним роком ТОВ «Топаз» отримує все 

більший дохід від його реалізації. Якщо в 2016 році підприємство 
отримало 6631,7 тис. грн. чистого доходу, то вже в 2018 році цей показник 

дорівнює 20598,5 тис. грн., тобто загальний обсяг виручки збільшився на 
13966,8 тис. грн. Збільшення обсягу реалізації продукції досягається за 

рахунок зростання обсягу виробництва, зменшення залишків готової 
продукції на кінець звітного періоду та підвищення рівня цін. ТОВ 

«Топаз» самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює 
свою діяльність виходячи з попиту на вироблену продукцію, а також 

необхідності господдарського та соціального розвитку підприємства, 
збільшення доходів. Протягом досліджуваного періоду підприємство 

покращило свої показники, а саме було розширено площу сільськогоспо-
дарських угідь, в тому числі ріллі, значною мірою збільшено виручку від 

реалізації сільськогосподарської продукції, що в майбутньомусприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. 
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ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ 

 
Пошивалова О. В., к. фіз.-мат. н., доцент, 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна 
 
Одним із основних джерел збільшення результативності показників 

діяльності підприємств є ефективне управління персоналом. Формування 
стратегічно важливих конкурентних позицій підприємств АПК на 
світовому ринку потребує пошуку нових підходів в управлінні 
підприємствами на основі вивчення досвіду європейських країн, що надає 
можливість сформувати власне бачення дієвого економічного механізму 
стимулювання персоналу, який впливає на ефективність діяльності 
підприємства в цілому та забезпечує підвищення рівня продуктивності 
праці. Зміни пріоритетів у мотивації трудової діяльності й джерелах 
формування доходів, втрата зв’язку між мотивуванням та отриманням 
кінцевого результату відбулися внаслідок наявності відмінностей в оплаті 
праці працівників різної кваліфікації. 

Актуальність обраної теми обумовлена необхідністю визначення 
ефективності стимулювання персоналу задля реалізації місії підприємств 
на засадах побудови економіко-математичних моделей, що можуть 
удосконалити існуючу систему управління персоналом. Крім цього, це 
шлях до удосконалення системи стратегічного управління формування і 
розвитку економічного потенціалу підприємств АПК в сучасних умовах. 

Незважаючи на достатню кількість публікацій, питання оцінювання 
стимулювання персоналу підприємств АПК досліджені недостатньо. Крім 
того, недостатнім є рівень застосування апарату економіко-математичного 
моделювання при визначенні системи стимулювання персоналу, 
перспективних напрямів розвитку персоналу. 

В сучасних умовах господарювання головною умовою конкуренто-
спроможності підприємств є продуктивна діяльність персоналу. Персонал 
завжди був і залишається пріоритетним стратегічним ресурсом підпри-
ємства, а отже, і головним фактором формування та забезпечення його 
конкурентоспроможності. Персонал як пріоритетний, стратегічний, 
особливий ресурс підприємства має складну кількісну та якісну структуру. 
В умовах кризи на багатьох вітчизняних підприємствах, особливо гостро 
постає питання превентивного антикризового управління (у пер. з фр. 
«preventif» та від лат. «praeventus» означає «попереджуючий що-небудь, 
запобігаючий») всієї сукупності ресурсів, особливо людських [1]. Все це 
змінює ставлення людини до вибору професії, оплати праці, 
відповідальності до виконання своїх обов’язків, прагнення до кар’єрного 
росту, що потребує від управлінців розробки новітніх мотиваційних 
методів управління. Подальший розвиток інформаційних технологій також 
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сприяє трансформації всіх складових системи управління людських ресур-
сів на підприємстві – оцінювання, планування, організації, стимулювання. 

Оцінювання є складовою системи управління персоналу, це процес 
визначення ефективності виконання працівниками своїх посадових 
обов’язків і реалізації організаційних цілей або процес визначення 
відповідності якісних характеристик персоналу (здібностей, умінь, 
мотивів) вимогам посади або робочого місця [4]. Оцінка ефективності 
стимулювання персоналу є інструментом, за допомогою якої підприємства 
АПК досягають рішення управлінських завдань: підвищення реалізації 
продукції для максимізації прибутку, розширення напрямів діяльності для 
виживання на ринку. Оцінювання персоналу має багато цілей.  

Метод оцінювання компетентності експертів є взаємна оцінка 
компетентності на основі методу попарного порівняння. Попарне 
порівняння – це процедура встановлення вподобання об’єктів при 
порівнянні всіх можливих пар та подальше впорядкування об’єктів на 
основі результатів порівняння [2]. За результатами оцінювання 
компетентності формується матриця компетентності експертів, 
елементами якої є ранги. Ця матриця показує кваліфікацію експерта 
відповідно його судженню. Але використання взаємної оцінки 
компетентності експертів можливо при існуванні таких припущень: 
відсутність конформізму серед експертів – впливу авторитетів на 
судження; дружелюбних відносини; наявності знань щодо професійної 
компетенції кожного з експертів. Нами було обрано метод оцінювання 
компетентності на основі самооцінки, який не потребує дослідження 
неформального спілкування експертів.  

Визначення кількісного та персонального складу є слабо 
формалізованою задачею, рішення якої базується на суб’єктивному 
судженні спеціаліста відповідального за організацію загальної процедури 
експертного оцінювання. Необхідно виокремлення компактної множини 
фахівців, які мають близькі рейтинги компетентності. На цієї компактної 
множині можна визначити «центр тяжіння» та навколо нього описати 
гіперсферу радіуса R. Величина цього радіусу визначає кількісний та 
якісний склад експертної групи. Задача вибору величини радіусу R є 2-х 
критеріальною. По-перше, ступень узгодження суджень членів експертної 
групи суттєво залежить від щільності оцінок компетентності експертів. 
По-друге, ймовірність упущення оригінальних рішень експертів, які мають 
низькі рейтинги компетенції. Але кількість експертів впливає на точність 
групової оцінки.  

Персональний склад експертної групи складається із загального числа 
претендентів і формується з найбільш компетентних спеціалістів, які 
можуть проявити здатність до передбачення та виявлення 
закономірностей, у нашому випадку, ефективності впровадження окремих 
засобів стимулювання персоналу підприємств. Для цілей дослідження 
експерти були відібрані виходячи із міркування, що найбільший ступінь 
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обізнаності в досліджуваному питанні мають працівники вищої та 
середньої ланки управління підприємствами коли середня похибка при 
включенні чи виключенні експерта дорівнює 0,2.  

Формування системи оцінювання стимулювання персоналу починаєть-
ся зі здійснення розподілу показників на групи. Структуризація показників 
оцінювання стимулювання персоналу виконано за чотирма групами 
відповідно до піраміди потреб Абрахама Маслоу [3]: потреби існування; 
потреби соціальні; потреби у визнанні; потреби в самореалізації. Потреби 
існування представлені матеріальним стимулюванням, потреби соціальні – 
соціальним стимулюванням, потреби у визнанні – професійним 
стимулюванням, потреби в самореалізації – організаційним. 

Розроблена комплексна методика може використовуватися при 
стратегічному та тактичному плануванні стимулювання персоналу 
підприємств, що чинитиме вплив на підвищення якості роботи. Отже, 
враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що моделювання 
виступає основою господарської діяльності та управлінських рішень 
підприємств АПК з метою підвищення ефективності використання 
людських ресурсів. Крім того, постає проблема теоретико-методологічного 
обґрунтування використання моделювання як необхідної складової 
управління в сучасних ринкових умовах функціонування підприємств 
АПК, що потребує подальшого проведення наукових досліджень щодо 
методології, методики і технології застосування обґрунтованого прогнозу-
вання та моделювання соціального розвитку переробних підприємств. 
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Постановка проблеми. Конституційне право кожного жителя України 

на збереження найвищої цінності – життя та здоров’я актуалізує питання 
його забезпечення в умовах кожної окремої територіальної громади. 

Однією з першочергових проблем, що потребує значної уваги та 

вирішення є правильне формування і ефективне використання персоналу 

місцевих закладів охорони здоров’я та узгодження їх діяльності зі 

стратегією розвитку громади та потребами її жителів. 

Результати дослідження. Діяльність сучасних закладів охорони 

здоров’я супроводжується проблемами внутрішнього та зовнішнього 

походження. Внутрішні в основному пов’язані з ресурсним забезпеченням 

та потребою в удосконаленні процесів формування та використання 

персоналу. Зовнішні проблеми першочергово проявляються у потребі 

швидко адаптуватися під мінливі умови зовнішнього середовища (потреби 

споживачів послуг, законодавчі зміни, побудова ефективної співпраці з 
керівництвом об’єднаних територіальних громад та ін.).  

Відповідно до чинного законодавства охорона здоров’я – це система 

заходів, що здійснюються органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони 

здоров’я, фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані в 

установленому законом порядку та одержали ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з медичної практики, медичними та 

фармацевтичними працівниками, громадськими об’єднаннями і 

громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і 

психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної 

активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній 
тривалості її життя [2]. Наведене визначення вказує на потребу 

застосування системного підходу в управлінні та адмініструванні галуззю 

охорони здоров’я. 

Вважаємо, що забезпеченню ефективної діяльності лікарень сприятиме 

приділення особливої уваги їх керівництва до вирішення вказаних вище 

проблем. Так, для вирішення проблем зовнішнього походження, така 

діяльність перш за все має передбачати узгодження напрямів їх 

стратегічного розвитку з загальнодержавними та стратегією об’єднаних 

територіальних громад (рис.). 
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Рис. Забезпечення ефективності діяльності закладів охорони здоров’я 
 

Алгоритм діяльності керівництва закладу охорони здоров’я має 

передбачати дії щодо вивчення стратегії розвитку галузі охорони здоров’я, 

стратегічних орієнтирів розвитку громади в цій сфері (яка, як правило, 

передбачає врахування потреб її жителів) та узгодження з ними 

стратегічних напрямів розвитку лікарні. Таким чином, вирішення вказаних 

вище зовнішніх проблем можливе завдяки узгодженості стратегічних 

орієнтирів у сфері охорони здоров’я на всіх рівнях та оперативній реакції 

керівництва закладів охорони здоров’я на зміни що відбуваються. 

Внутрішні проблеми – це такі, що піддаються вирішенню 

управлінським впливом керівництва, зокрема на один із головних видів 

ресурсів, тобто медичний персонал. Якість надання медичних послуг 
залежить насамперед від здійснення всіх передбачених заходів щодо 

управління персоналом у розрізі функціонального та організаційного 

аспектів. Функціональний напрям передбачає управління процесами 

добору персоналу; оцінку персоналу при прийомі, атестації; 

профорієнтацію і трудову адаптацію; мотивацію; організацію праці; 

навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів; управління 

діловою кар’єрою; управління поведінкою персоналу в організації; 

управління соціальним розвитком; управління конфліктами і стресами. 

Організаційний аспект передбачає закріплення відповідальності за 

діяльність працівників закладу за відповідними структурними 

підрозділами чи посадовими особами адміністрації закладу [3, с. 14]. 
Організаційний аспект посилює функціональний, оскільки передбачає 

приділення значної уваги рівню оснащеності лікарні та створенню 

комфортних умов праці. 

Ураховуючи специфіку робочого часу медичних працівників, яка 

полягає в підвищеному нервово-емоційному навантаженні в процесі 

професійної діяльності та потенційно небезпечних для здоров’я умовах 

праці, довготривалих чергуваннях, під час планування робочого часу 

необхідно чітко дотримуватися законодавства, відповідно до якого 

медичні працівники належать до категорії працівників із скороченою 

Вивчення загальнодержавних стратегічних орієнтирів розвитку 

закладів охорони здоров’я 

Стратегія розвитку ОТГ 

Стратегія розвитку закладу охорони здоров’я 
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тривалістю робочого часу, що передбачає скорочення тривалості робочого 

часу до 33 годин на тиждень. Зазначені тенденції дають змогу виділити 

важливість налагодження ефективної взаємодії персоналу закладів 

охорони здоров’я з пацієнтами на інноваційній основі [1]. Зокрема 

удосконаленню використання медичного персоналу можуть сприяти не 

лише посилення автоматизації інформаційної бази закладу шляхом 

встановлення комп’ютерів на робочих місцях та оснащення необхідним 

обладнанням для підвищення якості надання послуг, а і впровадження 

інноваційних способів організації взаємодії між працівниками управління 

різних рівнів, нових підходів до мотивації праці тощо. 
Висновки. Таким чином, проведені дослідження вказують на те, що 

забезпечення ефективного функціонування закладів охорони здоров’я 

передбачає два основні напрями – зовнішній (надання якісних медичних 

послуг відповідно до вимог пацієнтів, узгодження стратегічних цілей 

закладу охорони здоров’я з загальнодержавними та територіальними 

тощо) та внутрішній (наявність необхідної кількості кваліфікованого 

персоналу, створення належного соціально-психологічного клімату в 

колективі та забезпечення належного рівня оснащеності закладу).  
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СИСТЕМНІСТЬ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

Ратошнюк Т. М., к. е. н., с. н. с., 
Інститут сільського господарства Полісся НААН України, 

Капітула Л. Л., к. е. н., с. н. с., 
Житомирський технологічний коледж КНУБА, Україна 

 
Стабільний розвиток сільської території переважно залежить від 

організації регіональної специфіки та галузевої спеціалізації, 
інфраструктури, фінансової стабільності регіону. У цьому зв’язку 
визначальне місце в управлінні сільською територією належить напряму 
удосконалення наукових основ формування та діяльності місцевої 
громади, як органу місцевого самоврядування на основі системності. 
Засади системності є одним із науково-методологічних положень 
економічної організації розвитку сільських територій, які виходять із 
положень, що кожна з таких територій сама по собі є своєрідною системою 
і це змушує організовувати її розвиток на відповідних принципах та 
підходах. У свою чергу лише системний підхід здатний надати 
становленню кожної окремо взятої сільської громади, всієї їх сукупності, і 
сільського розвитку загалом необхідну динаміку, тісний взаємозв’язок усіх 
її складових, орієнтацію на кінцевий результат. У контексті пошуку нової 
моделі подальшого сталого розвитку сільських територій, однією з 
пріоритетних вважається концепція сталого розвитку сільських територій, 
за якої подальше зростання відбувається на основі узгодження та 
гармонізації соціальної, економічної й екологічної складових з метою 
задоволення потреб сучасного і майбутніх поколінь [1]. Основою сталого 
розвитку є паритетність відносин: людина – господарство – природа. 

Сталий розвиток узагальнює в собі процес виживання й відтворення 
генофонду нації, активізацію ролі кожної людини в суспільстві, 
забезпечення її прав і свобод, збереження навколишнього природного 
середовища, формування умов для відновлення біосфери та її локальних 
екосистем, орієнтацію на зниження антропогенного впливу на навколишнє 
середовище й гармонізацію розвитку людини в природі. Необхідно 
відзначити, що структурні ознаки сталого розвитку господарських систем 
на сільських територіях формуються в полі: духовність – культура – 
політика – економіка (рис.), [2]. Наведені ознаки гармонійно поєднуються 
із наведеними вище «людина – господарство – природа» і визначаються 
тісними наслідковими взаємозв’язками. 

Орієнтуючись на визначенні засад сталого розвитку, відзначимо, що 
забезпечення сталого розвитку сільських територій ґрунтується на прита-
манних державі геополітичних, географічних, демографічних, соціально-
економічних й екологічних особливостях, з урахуванням наступних 
принципів: забезпечення гармонізації співіснування людини і природи;  
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Рис. Структурні ознаки динаміки сталого 

розвитку сільських територій 

 

реалізації права на справедливе задоволення потреб та рівність 

можливостей розвитку сучасних і майбутніх поколінь; невід’ємності 

захисту й підтримання належного стану навколишнього природного 

середовища в процесі розвитку суспільства; відповідальності за 

погіршення навколишнього природного середовища; нарощування 

виробничого потенціалу регіону та здійснення заходів щодо екологізації 

господарської діяльності; забезпечення у встановленому законодавством 
порядку доступу населення до інформації, включаючи інформацію про 

види діяльності; співробітництва у створенні відкритої міжнародної 

економічної системи (на першому етапі – співробітництво між регіонами, а 

на другому – між іншими країнами), яке веде до економічного зростання і 

розвитку всіх країн; проведення екологічної оцінки екологічних наслідків 

усіх видів діяльності, яка відбувається в даному регіоні та може негативно 

вплинути на навколишнє природне середовище; забезпечення сільських 

жителів роботою, зменшення різниці рівнів життя різних верств населення 

і подолання бідності та ін. 

Враховуючи наведені принципи, основними цілями онтологічних 

систем формування та розвитку горизонтальної інтеграції у виробничих, 
переробних та сервісних сферах сільських територій є: 

- економічне зростання – формування різних виробничо-господарсь-

ких, переробних формувань, сервісних та обслуговуючих об’єднань, 

забезпечення можливостей, мотивів і гарантій праці громадян, якості 

життя, раціонального споживання матеріальних ресурсів; 

- охорона навколишнього природного середовища – створення 

громадянам умов для життя в якісному навколишньому природному 

середовищі, захист та відновлення біорозмаїття, реалізація екологічного 

імперативу розвитку виробництва; 
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- добробут – запровадження єдиних соціальних стандартів на основі 

науково обґрунтованих нормативів бюджетної забезпеченості одного 

жителя, з урахуванням регіональних особливостей; 

- справедливість – встановлення гарантій рівності громадян перед 

законом, забезпечення рівних можливостей для досягнення матеріального, 

екологічного і соціального благополуччя; 

- ефективне (стале) використання природних ресурсів 

господарюючими суб’єктами; 

- стабілізація чисельності населення – збільшення сільського 

населення, збільшення тривалості життя і чисельності населення, надання 
всебічної підтримки молодим сім’ям, охорона материнства та дитинства; 

- освіта – забезпечення сільських територій необхідною 

інфраструктурою та надання гарантій для одержання освіти громадянами, 

збереження інтелектуального потенціалу країни; 

- міжнародне співробітництво – активна співпраця з міжнародними 

організаціями різних країн світу з метою раціонального використання 

екосистем, ведення ефективного виробництва, гарантування безпечного і 

сприятливого майбутнього.  

Водночас трансформаційні процеси, відповідно до вимог ринкової 

економіки та ресурсо-екологічної безпеки в самому аграрному 

виробництві й на селі, перебудова структури сільського господарства, 

зростання продуктивності земельних угідь й аграрної праці, мають не 
послаблювати, а, навпаки, посилювати увагу до вирішення проблем 

розвитку сільських територій. Це стосується, насамперед, ведення 

ефективного аграрного виробництва на селі, зайнятості населення у 

виробничих, переробних та сервісних сферах. Ефективна діяльність 

можлива у випадку задоволення інтересів громади в матеріальній, 

соціальній, культурній та духовній сферах. Такі інтереси повинні бути 

стимулом, поштовхом розвитку інтеграційних процесів на сільських 

територіях, впливати на рівень занятості населення [3]. 

Соціальний розвиток села та розвиток інтеграційних процесів на селі 

можливі за умов: перерозподілу видатків державного і місцевих бюджетів 

з метою вирівнювання доходів, побутових і культурних умов жителів 
сільських місцевостей; формування єдиної системи територіально-

самоврядного управління розвитком сільських територій за принципом 

розбудови села заради кожного мешканця; забезпечення прибутковості 

господарювання в сільськогосподарському виробництві шляхом створення 

умов для технічного і технологічного переоснащення сільськогосподарсь-

ких підприємств, заохочення до створення фермерських господарств та 

кооперативів різних видів діяльності, впорядкування економічних 

відносин між суб’єктами аграрного ринку. 
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Стабільний розвиток сільської території переважно залежить від 

організації регіональної специфіки та галузевої спеціалізації, 

інфраструктури, фінансової стабільності регіону. У цьому зв’язку 

визначальне місце в управлінні сільською територією належить напряму 

удосконалення наукових основ формування та діяльності місцевої 

громади, як органу місцевого самоврядування на основі системності. 

Засади системності є одним із науково-методологічних положень 

економічної організації розвитку сільських територій, які виходять із 

положень, що кожна з таких територій сама по собі є своєрідною системою 

і це змушує організовувати її розвиток на відповідних принципах та 
підходах. У свою чергу лише системний підхід здатний надати 

становленню кожної окремо взятої сільської громади, всієї їх сукупності, і 

сільського розвитку загалом необхідну динаміку, тісний взаємозв’язок усіх 

її складових, орієнтацію на кінцевий результат. 

Механізм розвитку сільських територій має на меті узгоджувати 

інтереси всіх суб’єктів (роботодавців, власників, профспілок та сільських 

громад). Програмні заходи, які мають реалізовуватися в рамках цього 

механізму, повинні врахувати поточну ситуацію на ринку праці та 

передбачати ймовірні прогнози розвитку, мати поступальний характер при 

прийнятті управлінських рішень. Моделювання аграрної політики 

неможливо без створення дієвого механізму розвитку сільських територій, 

підвищення якості життя, виступає одним з визначальних чинників 
формування людського і відповідно, соціального капіталу на селі.  
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ЦИФРОВІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Руденко М. В., к. е. н., доцент, докторант, 

Національний науковий центр «Інститут 

аграрної економіки» НААН, Україна 
 

Сьогодні переважна більшість вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств або збирається використовувати, або фактично впроваджує у 
практичну діяльність різні інструменти та рішення сучасних цифрових 
технологій. Парадигма цифрової трансформації управління сільськогоспо-
дарськими підприємствами переосмислює новітні технології менеджменту 
до сучасних реалій роботи підприємства[1, c. 95]. Інноваційно-технологіч-
ний розвиток стає важливим фактором формування цифрового управлінсь-
кого потенціалу сучасного сільськогосподарського підприємства [2, с. 9]. 

Архітектоніка механізму цифровізації управління в кожному окремому 
сільськогосподарському підприємстві залежатиме від специфіки побудови 
основних елементів управлінської системи, проте в загальному вигляді 
пропонуємо розглядати наступну послідовність конструювання механізму 
цифровізації управління, яка складається з чотирьох ключових складових 
елементів:  

– по-перше, фінансування цифрової трансформації управління; 
– по-друге, забезпечення умов для впровадження нововведень  
– по-третє, реалізації цифрової трансформації управління; 
– по-четверте, управління оновленою системою (рис).  
Дослідимо більш детально складові конструювання механізму 

цифровізації управління в сільськогосподарських підприємствах. 
Фінансування цифрової трансформації управління передбачає оцінку 
потенційних фінансових можливостей підприємства, а саме: стан чистого 
грошового потоку, можливостей альтернативних джерел фінансування 
(зовнішні запозичення), якісний стан структури фінансового управління, 
оцінка страхових ресурсів тощо. В процесі дослідження з’ясовано, що 
відносно висока вартість залучених джерел фінансування необхідних для 
цифровізації управління доводить доцільність використання саме 
внутрішніх резервів, які формуються від операційної, інвестиційної чи 
фінансової діяльності підприємства. Ключовим моментом процесу 
фінансування заходів цифровізації управління є жорсткість контролю 
витрат всього ланцюгу технологічного оновлення. Ефективність 
фінансування цифрової трансформації управління можна підвищити 
шляхом розробки комплексної програми цифровізації управління, 
вищезазначене більше стосується крупних сільськогосподарських 
підприємств та агрохолдингів. 
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Рис. Послідовність конструювання механізму цифровізації  
управління в сільськогосподарських підприємствах* 

 
Забезпечення умов для впровадження нововведень та безпосередня 

реалізації цифрової трансформації в системі управління сільськогоспо-
дарськими підприємствами формується шляхом мотивування персоналу до 
застосування управлінських інновацій, яка дозволить підприємствам 
аграрного сектору економіки вийти на якісно новий рівень в організації 
виробництва та управлінні в умовах прискореного розвитку науково-
технічного прогресу. 

Мотивуванням персоналу сільськогосподарських підприємств до 
впровадження та використання цифрових технологій в управлінні 
виступають, на нашу думку, наступні складові:  

– потреба працівника у прояві особистих якостей (формується завдяки 
соціально-психологічній необхідності людини до самовираження), 
дозволяє керівнику та підлеглим полегшити процес взаємодії і донесення 
ідей та думок один до одного; 

– безпосередній мотив до використання цифрових технологій, 
залежить від застосування на підприємстві прогресивних та інноваційних 
методів управління, створення інформаційно-технічної бази підприємства, 
системи навчання персоналу та підвищення його кваліфікації, фінансових 
стимулів для персоналу тощо; 

– доведення основної мети цифровізації управління, передбачає 
зрозумілі персоналу цілі та інструменти цифровізації, недостатня 
поінформованість підлеглих призводить до саботування та спротиву 
нововведенням в управлінні, що посилює стопорний стан загального 
процесу цифровізації; 
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– дієвий зворотний зв’язок, дозволяє виявити ступінь задоволення 
працівників (як керівників так і підлеглих) цифровізацією управління на 
підприємстві, який умовно можна поділити на високий (повне 
задоволення), середній (часткове задоволення) та низький (повне 
незадоволення).  

Виявлення реального ступеня задоволеності працівників 
цифровізацією управління в сільськогосподарському підприємстві 
дозволить сформувати дієві заходи щодо коригування протікання процесу 
цифровізації з урахуванням існуючих на підприємстві особливостей та 
можливостей впровадження новітніх управлінських технологій. Повна 
відмова від використання цифрових технологій в управлінні поступово та 
неминуче приведе підприємство у прірву технологічного відставання. 

Управління оновленою системою менеджменту передбачає викорис-
тання в межах підприємства реалізованих в практичній управлінській 
діяльності цифрових технологій та ноу-хау, а також включає заходи щодо 
визначення впливу цифровізації управління на економічний, технологіч-
ний та соціальний розвиток сільськогосподарського підприємства. 
Вважаємо, що ключовим завданням практичного застосування оновленої 
цифрової системи управління є створення умов для розширеного відтво-
рення та накопичення, що поєднує відтворення суспільного продукту, 
засобів виробництва, виробничих та управлінських відносин, а також 
кваліфікованої робочої сили, при цьому забезпечуючи досягнення 
максимального ефекту від використання залучених ресурсів у 
цифровізацію системи управління сільськогосподарським підприємством. 

Таким чином, використання на практиці запропонованої автором 
послідовності конструювання механізму цифровізації управління в 
сільськогосподарських підприємствах потребує не лише впровадження 
передових технологій у процеси управління підприємством (сучасне 
устаткування, обладнання, засоби та програмне забезпечення), але і 
фундаментальні зміни в підходах та механізмах управління, зовнішніх та 
внутрішніх комунікаціях, корпоративній культурі тощо. Практична 
реалізація описаних вище алгоритмів цифрового оновлення системи 
управління в сільськогосподарських підприємствах забезпечить основу 
для якісного стрибка та прогресу в аграрній сфері. 
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Русак И. Н., к. э. н., доцент 
Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 
 
Республика Беларусь характеризуется как государство с социально-

ориентированной рыночной экономикой. Значительное внимание в 
системе государственного управления территориальным развитием в 
нашей стране уделяется развитию сельских территорий как одного из 
обязательных элементов осуществления политики развития территории, 
особенно в районах страны, характеризующихся сельскохозяйственной 
специализацией.  

Как показывает сложившаяся практика зарубежных стран [1], для 
Республики Беларусь на сегодняшний день целесообразно применение 
Территориально-ориентированный подход к развитию сельских 
территорий как одного из инструментов, способов, средств, механизмов, 
обеспечивающих устойчивое развитие территории [1]. Основными 
принципами Территориально-ориентированного подхода будут: 

• инклюзивность (всеобщность) – поддержка интересов всех 
представителей местного сообщества территории, а не отдельной 
категории или социальной группы населения; 

• партисипативность (общественное участие) – вовлечение местных 
сообществ и всех заинтересованных (власть, население, бизнес) в 
обсуждение проблем территории, в процесс принятия решений и 
планирование развития; способ мотивации власти и населения к 
взаимодействию при перераспределении полномочий и ответственности 
«сверху-вниз». Развитие рассматривается как партнерство, процесс 
взаимодействия и объединения усилий населения и власти; 

• интегрированность (комплексность и системность) – определение 
проблем территории и путей их решения на основе комплексного 
рассмотрения социальных, экономических и экологических факторов в 
контексте концепции устойчивого развития; 

• гибкость – своевременный учет влияния и оперативная реакция на 
изменения условий среды, которые могут повлиять на территорию и 
способы решения ее проблем [1]. 

Как одним из положительных моментов применения данного подхода 
можно отметить первоочередную важность интересов самой территории, 
реализацию ее конкурентных преимуществ, удовлетворение местных 
потребностей территории в развитии социальной сферы, материально-
технической сферы, которая полностью соответствует принципам 
устойчивого развития и способствует открытию центров экономического 
роста на самом базовом уровне. Одним из направлений развития сельской 
местности, который могут внедрять практически безболезненно жители 
села является агроэкотуризм (рис.).  
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Рис. Число работающих субъектов агроэкотуризма 

по областям Республики Беларусь, 2018 год 
Источник: разработка на основе данных Белстата [2]. 

 
Общее число субъектов агроэкотуризма возросло с 1775 единиц в 2012 

году до 2473 единиц в 2018 году [2], что говорит о положительной 
динамике данного направления развития бизнеса в сельской местности. 

К сожалению, на данный момент существует ряд сдерживающих 
факторов, которые требуют первоочередного решения: отток трудовых 
ресурсов из сельской местности в город; практически отсутствие частной 
собственности на землю; низкий уровень доходов населения в сельской 
местности; отсутствие развитой сети производств областного и 
национального значения в сельской местности; низкий экономический 
эффект государственных дотаций сельскому хозяйству; недостаточная 
инициативность граждан в сельской местности; низкое информирование 
сельских жителей об актуальных вопросах социально-экономического 
развития страны и ряд других.  

В заключение хочется выразить надежду, что применение террито-
риально-ориентированного подхода к развитию Республики Беларусь 
позволит повысить уровень жизни и качество жизни населения сельских 
территорий. 
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Ефективним економічним навігатором ведення успішного агробізнесу 

на сільських територіях є територіальний маркетинг. Враховуючи два 
взаємовиключаючі вектори розвитку агробізнесу, які з однієї сторони 
проявляються як драйвер економіки, що здатний генерувати експортну 
виручку, виводити країну в лідери на світових ринках аграрної продукції, а 
з іншої виступають, як основа державницької політики на селі, підтримки 
сільських територій – потребують конкретних програм і проектів, які б 
застосовували інноваційно-інвестиційні ресурси. Зазначені аспекти 
найкраще дозволяє вирішити технологія територіального маркетингу. 

Концепція територіального маркетингу почала розвиватися порівняно 
недавно. Більшість науковців розглядають територіальний маркетинг як 
інструмент для розвитку різноманітних сфер діяльності. Так зокрема, 
Ф. Котлер, досліджуючи територіальний маркетинг у процесі підвищення 
привабливості регіонів, акцентує увагу на маркетингових місцях, 

залученні інвестицій на розвиток підприємств, регіонів тощо [1, с. 11].  
Визначати регіональний маркетинг як інтегральну діяльність у регіоні 

та за його межами щодо зосереджених ресурсів і можливостей їх реалізації 
та відтворення пропонують А. Старостіна та С. Мартов [2, с. 57]. На їх 
думку маркетингові зусилля регіонів, які прагнуть досягти найкращих 
результатів у соціально-економічному розвитку, спрямовані на ефективну 
реалізацію основних функцій території як місця проживання, відпочинку і 
господарювання; покращення управління та інфраструктури; підвищення 
конкурентоспроможності розміщених на території підприємств. Згідно з 
визначенням А. Шромніка: “...територіальний маркетинг – це сукупність 
скоординованих дій місцевих, регіональних або загальнодержавних 
суб’єктів, що прагнуть прискорити процеси обміну і впливу шляхом 
розпізнавання, формування і задоволення потреб та сподівань мешканців” 
[3, с. 36]. Однак, такі підходи мають більш узагальнений характер. 
Зважаючи на те, що суб’єктами маркетингу є виробники продукту 
(товарів, послуг), споживачі і посередники [4, с. 93], можна відстежити 
тісний взаємозв’язок між агробізнесом, розвитком громади та сільською 
місцевістю. У зв’язку з цим актуалізується питання формування 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ), в яких зосереджені три 
вищезгадані сегменти. Сучасний контекст їх розвитку комплексно 
охоплює: маркетинг територій ОТГ, об’єктом уваги якого виступає 
територія в цілому, здійснюється як всередині, так і за її межами; 
маркетинг всередині території ОТГ в контексті виробництва конкретних 
товарів і послуг на території ОТГ. 
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За умов сьогодення, не заперечним залишається факт щодо зростання 
ролі маркетингової діяльності в системі агробізнесу. Тривалий час вважа-
лося, що різні етапи його розвитку пов’язані з ядром маркетингу – кінце-
вим споживачем та його незадоволеними потребами. Однак сьогодні мар-
кетингові інтереси багатьох вітчизняних агроформувань зміщуються в сто-
рону процесу налагодження взаємозв’язків між усіма ринковими суб’єкта-
ми, з метою максимізації корисного ефекту від їхньої взаємодії. До них 
відносяться і суб’єкти господарювання, і сільська територія, і ОТГ в ціло-
му. Об’єднуючою ланкою їх розвитку є маркетинг територій (рис.). 

 

 
Рис. Формування територіального маркетингу розвитку агробізнесу 

на сільських територіях 
Джерело: власні дослідження 
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інших ресурсів, а також можливостей їх відтворення [5, с.73]. Комплексне 
відображення таких дій проявляється у дієвості суб’єктів господарювання 
сільської місцевості. Формування і покращення іміджу сільських територій 
підвищує ділову та соціальну конкурентоспроможність аграрних 
формувань, розширює їх участь в реалізації міжнародних, регіональних та 
місцевих програм, стимулює використання ресурсів та активізує процес 
надходження зовнішніх та внутрішніх інвестицій.  

Висновок. Враховуючи важливість впливу територіального маркетингу 
на розвиток агробізнесу на сільських територіях, постає питання розробки 
оптимального алгоритму дій щодо реалізації та досягнення максимального 
ефекту. Так, зокрема:  

1) необхідно провести аналіз заходів, що пропонуються різними 
установами, об’єднаннями та особами, дослідити та використати 
зарубіжний досвід вирішення соціально-економічних проблем сільської 
місцевості та суб’єктів господарювання (ревізія маркетингу); 

2) виявити потреби і можливості аграрного бізнесу, його розвитку та, 
відповідно, територіальної громади (розробка маркетингу); 

3) визначити терміни і черговість проведення заходів щодо наявних 
ресурсів сільської території або територіальної громади (розробка проекту 
маркетингу); 

4) з урахуванням наявних пріоритетів сформулювати довгострокову і 
поточну концепцію маркетингу сільських територій та аграрних 
формувань. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН 

У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Рябець К. А., к. ю. н., доцент, 

Київський університет ім. Бориса Грінченка, Україна 

 

Наслідками неефективного функціонування публічного управління у 

сільській місцевості є значна кількість проблем, що пов’язані з якістю 

питної води, порушенням правил охорони водних ресурсів, а також 

режиму використання водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. 

Статистичні дані свідчать, що сільське населення у порівнянні із 

міським більш гостро відчуває проблеми щодо отримання питної води із 

джерел централізованого водопостачання та доступу до централізованих 

систем водовідведення. Зокрема, у положеннях аналітичної записки 

Мінекоенерго зазначено, що одним із напрямів водної політики є 

забезпечення водної безпеки для підтримання життєдіяльності людини та 

здорового довкілля. Поряд з цим, для України характерні проблеми забез-

печення рівного права на питну воду та санітарію: а) нерівність між сільсь-

ким та міським населенням щодо доступу до централізованих джерел 

водопостачання, між різними областями/регіонами (у 2015 році доступ до 

централізованого водопостачання в областях різниться від 85% для 

сільського населення (у Херсонській області) – до 3,7% (у Чернівецькій), а 

показник охоплення міського населення послугами централізованого 

водопостачання сягав 100% у 5 областях – Київській, Миколаївській, 

Тернопільській, Херсонській, Черкаській та м. Києві, найнижче значення 

цього показника було у Чернігівській області – 45,7%; б) нерівний доступ 

до централізованих систем водовідведення (такий доступ має лише 1,9% 

сільського населення та 87,1% міського населення), [1].  

Необхідно відзначити, що на сьогодні в Україні не сформований 

окремий напрям державної політики щодо забезпечення сільських 

населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим 

водопостачанням. Своєю чергою, на загальнодержавному рівні відповідно 

до положень Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» 

на 2011–2020 роки [2] покращення якості питної води з наявних джерел 

централізованого водопостачання у сільських населених пунктах 

передбачається шляхом упровадження станцій (установок) доочищення 

питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для 

водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема в 
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сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної 

води з доставкою її спеціальним автотранспортом.  

Шляхом подолання проблеми централізованого водовідведення 

Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України» на 2011–2020 

роки визначає будівництво та реконструкцію водопровідних та 

каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та 

обладнання, зокрема в сільських населених пунктах (першочергово 

Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, 

Кіровоградська, Одеська, Херсонська області та інші регіони). 

Положення ст. 13 Закону України «про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення» [3] регламентують повноваження 

органів місцевого самоврядування у сфері питної води, питного 

водопостачання та водовідведення, до яких належить затвердження та 

реалізація місцевих програм у сфері питної води, питного водопостачання 

та водовідведення, участь у розробленні та реалізації відповідних 

державних і місцевих програм. Керуючись викладеними законодавчими 

положеннями органи місцевого самоврядування, у тому числі 

управлінська діяльність яких розповсюджується на сільську місцевість, 

долучаються до реалізації Загальнодержавної цільової програми «Питна 

вода України» на 2011–2020 роки, або затверджують власну місцеву 

програму «Питна вода». Прикладом останнього є Програма «Питна вода 

Великосеверинівської сільської ради» на 2018–2020 роки [4]. 

Зазначена практика Великосеверинівської сільської ради щодо 

розробки та затвердження місцевої Програми «Питна вода» є безумовно 

позитивною, оскільки надає можливість щороку у проекті місцевого 

бюджету враховувати потребу у видатках на її виконання та відповідно 

створює реальні гарантії для реалізації сільським населенням права на 

питну воду. 

Впровадження у сільській місцевості політико-правового напряму 

щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних 

смуг ускладнюється правовою прогалиною, що має місце у п. 10 Порядку 

визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення 

господарської діяльності в них 5. Вона полягає у залишені поза правовим 

регулюванням процедури встановлення водоохоронної зони та 

прибережної захисної смуги у межах села. Для усунення даної правової 

прогалини пропонуємо п. 10 вказаного Порядку викласти у наступній 

редакції: «На землях міст, селищ і сіл розмір водоохоронної зони, як і 

прибережної захисної смуги, встановлюється відповідно до існуючих на 

час встановлення водоохоронної зони конкретних умов забудови».  
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ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Сава А. П., д. е. н., с. н. с., заступник директора з наукової роботи, 

Тернопільська державна сільськогосподарська 

дослідна станція ІКСГП НААН, м. Тернопіль, Україна 

 

Розроблення і реалізація ефективної політики розвитку сільських 

територій розглядається як одна із стратегічних цілей України. Наявні 

диспропорції у їх функціонуванні і сповільнений процес становлення 
суспільства не дозволили сформувати комплексні системи регулювання 

розвитку сільських територій. В результаті сьогодні залишається не 

вирішеним цілий ряд проблем, таких як спад виробничих систем, 

зниження якості життя сільського населення, руйнування соціальної, 

транспортної інфраструктури тощо. 

Ефективне регулювання розвитку сільських територій неможливе без 

урахування комплексу чинників, що всесторонньо відображають цілі й 

завдання управління, які дозволяють перевірити ступінь досягнення цілей, 

оцінити якість як окремих управлінських дій і заходів, так і всієї системи 

регулювання загалом. 

Ми виділили основні фактори (економічні, соціальні, екологічні), за 

допомогою яких можна провести оцінювання стану сільських територій та 
виявити пріоритетні напрями їх розвитку. При цьому слід враховувати 

інституціональні чинники, які варто відобразити під час формування 

моделі та концепції розвитку сільських територій. 

За висновками академіка НААН Ю. О. Лупенка, наразі в Україні 

сформувалися п’ять основних моделей розвитку сільських територій: 

галузева, перерозподільча, територіальна, селоцентристська та змішана [1]. 

Галузева, або міжгалузева модель, базується на ототожненні 

сільського розвитку із загальною модернізацією сільського господарства 

та агропродовольчого комплексу з урахуванням диверсифікації 

економічної діяльності на селі. Перерозподільча модель пов’язує сільський 

розвиток зі зменшенням відмінностей між найвідсталішими сільськими 
регіонами та іншими секторами економіки. Територіальна (або 

кластерна) модель передбачає локальне формування економічно активних 

територіальних громад чи територій на основі інтеграції усіх компонентів 

сільського розвитку, включаючи різні галузі. Селоцентристська, або 

селозберігаюча модель, передбачає пріоритетне задоволення інтересів та 

збереження традицій сільського населення, характерних інституційних 

особливостей сільських територій. Змішана модель ґрунтується на 

використанні окремих компонентів різних моделей, переважно галузевої і 

територіальної. 
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За словами науковців ННЦ «Інституту аграрної економіки», у світі 

складно знайти однозначну модель – як правило, використовують 

комбіновані. Тому в Україні також не варто зосереджуватися лише на 

якійсь одній моделі. Зокрема, в Європі рухалися за трьома основними 

концепціями [1]. 

Передусім, це виробнича концепція або концепція розвитку сектора 

економіки. Для неї розвиток сільських територій ототожнюється із 

загальною модернізацією сільського господарства та агропродовольчого 

виробництва. Так звана концепція зближення пов’язує розвиток сільських 

територій виключно зі зменшенням відмінностей між найбільш відсталими 
сільськими регіонами й іншими галузями економіки. Ще одна концепція – 

використання можливостей території. Йдеться про розвиток сільських 

районів загалом, із використанням усіх наявних ресурсів. Причому в 

більшості країн поєднуються галузева та територіальна моделі. 

Розвиток сільських територій, на погляд С. В. Іванова, має 

ґрунтуватися на основі концепції соціальної держави, що, за визначенням, 

означає справедливий перерозподіл доходів між різними верствами і 

групами населення; створення відповідних умов для розвитку особистості; 

реалізація права на змістовну працю для кожної працездатної людини; 

високий рівень матеріального добробуту й задоволення духовних потреб; 

захист громадян від негативних аспектів механізму ринкової економіки; 

забезпечення економічної, соціальної та політичної стабільності 
суспільства [2, с. 419; 3]. 

Як зазначає академік НАН України В. М. Геєць, глобальні виклики 

сучасності довгострокового характеру (виснаженість навколишнього 

середовища та його ресурсів, нові види хвороб, глобальне потепління, 

конфлікти за ресурси й ряд інших) можуть виявитися нерозв’язаними у 

процесі економічного зростання колишніх моделей розвитку. Відповіддю 

на негативний сценарій розвитку подій може стати політика відтворення 

економічної та соціальної життєдіяльності на основі загальної гуманізації 

виховання та освіти, яка сприятиме формуванню в наступному поколінні 

«критичної маси» людей, здатних і в індивідуальних, і в колективних 

засадах суспільного і державного устрою раціоналізувати свою поведінку 
(в тому числі й у взаємодії з навколишнім середовищем) [4]. 

Український уряд запланував реалізацію власної концепції розвитку 

сільських територій з поєднанням галузевої та територіальної моделі, дія 

якої триватиме до 2025 року [5; 6]. Йдеться про виділення «аграрного» 

акценту в її змісті та нарешті виокремлення окремим об’єктом 

регулювання поняття «сільські території». 

Перший аргумент випливає із доручення розробити план заходів із 

реалізації Концепції, тобто «аграрне» відомство стає координатором цього 

процесу. Одним із головних пріоритетів документу є механізм підготовки 
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аграрного та сільського секторів держави до функціонування в умовах 

зони вільної торгівлі з ЄС. Це свідчить про деяку обмеженість вектора 

спрямованості стратегічного документу розвитку сільських територій. 

Водночас цілі та завдання Концепції вказують на існування другого 

аргументу – територіальної спрямованості підходу. Як свідчить зміст 

документу, його метою є створення необхідних організаційних, правових 

та фінансових передумов для сільського розвитку, що передбачає розвиток 

несільськогосподарської діяльності, підвищення рівня якості життя 

сільського населення, охорону навколишнього середовища, збереження 

сільського населення та розширення управлінських можливостей 
територіальних громад. 

Таким чином, проектна характеристика Концепції розвитку сільських 

територій свідчить про використання положень не лише двох моделей, а 

усіх можливих варіантів вирішення комплексної проблеми зрівноваженого 

(збалансованого) розвитку сільських територій. 

Для реалізації такої мети урядом обрано певний варіант сценарію 

розвитку сільських територій, який полягає у створенні умов для 

раціонального формування конкурентоспроможного багатогалузевого і 

багатоукладного сільського господарства; диверсифікації сільської 

економіки; сприятливого середовища проживання на основі нарощування 

людського і соціального капіталу та розвитку партнерства держави і 

бізнесу. 
У цьому можна визначити ще одну надзвичайно важливу особливість 

Концепції – кінцевою точкою досягнення мети є людина, яка уособлює 

собою представника природної, соціальної та економічної сфер, а також 

засновника і учасника інституціонального середовища. Таким чином, 

можна стверджувати про необхідність виділення у теорії дослідження 

розвитку сільських територій концепції людиноцентризму як запоруки 

гармонійного досягнення збалансованих цілей сталого розвитку. 

Цієї ж думки дотримується академік НААН М. Й. Малік, який вважає, 

що в центрі проблеми виходу села з кризи повинна стояти «людина села» з 

усіма її проблемами. Найважливішим аспектом залишається підвищення 

життєвих стандартів, що включають як підвищення рівня доходів на селі, 
так і поліпшення культурно-оздоровчих послуг, пристосування сільського 

стилю життя до сучасних вимог цивілізації [7]. 

Згідно з запропонованим концептуальним підходом, наукова гіпотеза 

полягає у виділенні людини як носія взаємозалежних і комплексних 

властивостей природного, соціального та економічного середовищ її 

життєдіяльності. Тобто людину необхідно розглядати як біологічний 

організм, який є невід’ємною частиною соціуму та проявляє свою сутність 

в економічних відносинах. Кожен із цих проявів функціонування людини 

формує певні правила поведінки із об’єктами та суб’єктами природного, 
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соціального та економічного середовищ. Це трансформується у модель 

інституціонального середовища, що створює передумови для ефективної 

системи регулювання розвитку сільських територій на різних рівнях. 
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ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Самошкін А. А., к. біол. н., начальник відділу Н. В. Ф. Г., 

«КОМПАНІЯ МАЇС», м. Синельникове,  

Дніпропетровська область, Україна 

 

Органічне виробництво корисних і безпечних для здоров’я продуктів 

харчування зараз на слуху і, мабуть, тільки ліниві не говорять і не пишуть 
про це. Дійсно, цей всесвітній тренд закликає сільгоспвиробників 

відмовлятися від сучасних інтенсивних технологій, що базуються на 

використанні хімічних добрив, ростових речовин, засобів захисту, 

консервантів, генної модифікації, тощо, які шкодять здоров’ю людей і 

оточуючому природному середовищу. На світовому рівні, навіть, 

Міжнародна Насіннєва Федерація (ISF) 16 жовтня 2019 року провела 

Всесвітній День Їжі. Його тема: «Здорові дієти для нульового голоду» 

визнає роль, якою фермери впливають на різноманітність продуктів 

харчування, диверсифікуючи виробництво та застосовуючи стійкі 

сільськогосподарські методи для збереження природних ресурсів, а також 

збільшуючи продуктивність[1].Але цій інноваційний виклик, сформований 

під впливом масмедійного шуму навколо цього питання, здійснити не так 
просто і легко, як здається на перший погляд. Ці процеси умовно можна 

розподілити на три потоки – це а) попит, б) пропозиція, в) контроль. В 

умовах вільного ринку спостерігаємо з одного боку стурбованість з 

приводу якості продуктів харчування та їх впливу на здоров’я, з іншого – 

пропозицію товару, який м’яко кажучи не зовсім відповідає стандартам, 

які між іншим, ще й не впроваджені. Контроль, баланс і рівновагу в цьому 

процесі має здійснювати держава і вона вже почала це робити. Другого 

серпня поточного року почав діятиЗакон№2496-VIII «Про основні 

принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції», але підзаконних актів, інфраструктури контролю за 

його виконанням поки що – немає [2]. В той же час, в Україні існують 
сільгосппідприємства, які вже мають історію виробництва, реалізації і, 

навіть, експорту органічної продукції [3]. Більшість з них – невеликі і 

середні за площею землі, оскільки перехід на «органіку», несе в собі 

ризики, потребує часу і витрат, на які великі холдинги не бажають йти, бо 

пристосувались до ринкових умов, які опанували. Саме тому, в системі 

розвитку і управління сільських територій, особливо родових та 

екологічних поселень, виробництво органічної продукції є інноваційним і 

інвестиційно привабливим при правильних організації та адмініструванні. 
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Міжнародні та вітчизняні наука і передовий досвід накопичили 

достатньо інформації про органічне сільське господарство [4–7], але 

подібно до ситуації з вищезазначеним Законом, системи впровадження і 

прив’язки до конкретних сільських територій поки що недостатньо. Це 

питання актуалізується, також, в зв’язку з процесами децентралізації 

управління і створення окремих територіальних громад, та очікуваного 

скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського 

призначення. Для власників розпайованої землі виробництво органічної 

продукції може бути шляхом до розвитку власної справи, перетворивши 

землю з ресурсу в засіб виробництва. В умовах, коли перед селянином 
відкриваються два шляхи: продати за безцінь пай і піти до латифундиста 

батраком, або розпочати дрібнотоварне виробництво органічної продукції, 

яка користується все зростаючим попитом. Звичайно ж, тут необхідна 

допомога держави в формі забезпечення фермера необхідною науково-

технічною і методичною інформацією з використанням ЗМІ, забезпечення 

пільгової фіскальної та кредитної політики сприяння розвитку дорадчої 

служби і кооперативного руху. В умовах розгубленості і невизначеності 

політики в аграрному секторі економіки роль громадянського суспільства 

зростає в рази. Тому ми зараз спостерігаємо активізацію наукової 

спільноти, що проявляється в постановах і рішеннях НААНУ, 

Міністерства науки і освіти, Міністерства аграрної політики, в організації 

науково-практичних конференцій на базі Аграрних академій і 
університетів, які намагаються комплексно вирішувати проблеми села і 

виробництва сільськогосподарської продукції. Проблема полягає не в 

тому, що відсутні технології та їх складові, інформація та рекомендації від 

науки, а в тому, що немає інфраструктури їх впровадження. 

Прикладом може слугувати досвід переходу на ринкові відносини 

окремих державних і приватних селекційно-насіннєвих компаній. Після 

розпаду Радянського Союзу і краху планової економічної системи, що 

базувалась на загальнонародній власності на засоби виробництва і забез-

печувала господарства ресурсами, в тому числі насінням, через рознарядки 

держпостача, господарства опинись у розпачу перед необхідністю 

самостійно, без вказівки держави обирати технології, ризикувати і нести 
відповідальність за свій вибір. Майже всі дев’яності роки минулого 

століття, поки держава не оговталася і не створила систему фіскального 

контролю за економікою, в сфері сільського господарства панувала стихія 

базару. Одночасно в розчинені брами економічної відкритості України 

сюди поринули зарубіжні національні і транснаціональні компанії, 

пропонуючи «технологічні пакети», що містили ЗЗР, гібридне насіння, 

техніку. Під привабливими умовами кредитування, гарантії закупу врожаю 

зерна, використовуючи маркетингові схеми вони зорієнтували наш 

аграрний сектор на виробництво валютоокупної продукції – соняшника, 
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рапсу, кукурудзи на основі інтенсивних технологій з насиченням 

пестицидами і мінеральними добривами. В гонитві за «легкими» 

прибутками наш сільгоспвиробник опинився в залежності від західних 

партнерів, порушуючи традиційне землекористування з довгими 

сівозмінами, органічними добривами, різноманітністю вирощуваних 

культур. Насіння вітчизняних сортів і гібридів вимушене було 

конкурувати з кращими зразками світової селекції при тому, що наші 

селекціонери були відокремлені від насінницьких господарств, зв’язок з 

якими був порушений. Матеріально-технічне забезпечення науки і 

насінництва державою був зведений до мінімуму, а самофінансуванню і 
самозабезпеченню роз’єднанні кільця насінницького ланцюга навчанні не 

були. Зразком для відродження індустрії насінництва стали зарубіжні 

фірми та їх спільні підприємства в Україні. Оптимальною формою 

насіннєвого підприємства виявились компанії так званого «замкненого 

циклу», які включали в себе селекційну програму, вирощування насіння 

високих репродукцій, його доробку на власних насіннєвих заводах і 

маркетинг готової продукції. Коли всі перелічені функції зосереджені в 

одному підприємстві, управління якістю продукції може гарантувати 

високі її стандарти і стабільність виробництва. В умовах відсутності 

доступних банківських кредитів, нестабільного валютного регулювання, 

податкового тиску і законодавчої бази, що часто змінюється, це вкрай 

складна задача. В нашому прикладі державна установа вирішила її завдяки 
вдалому використанню іноземної інвестиції і спільного підприємства з 

надійним і потужним партнером із США, а приватне підприємство – 

вмілому використанню наявних можливостей, жорстокій економії, досвіду 

і професійності команди, що правильно поставила мету і шлях її 

досягнення. Це тривалий процес, що потребує терпіння, жертовності, 

витривалості і завзяття, але результат – вартий того. Особливістю цього 

процесу є необхідність комплексного і одночасного виконання бізнес-

плану, жорсткої виробничої і технологічної дисципліни, відповідальності 

кожної ланки виробництва, зберігання і реалізації продукції. 

Принципи, що містяться в наведеному прикладі, можуть бути 

використані в побудові структури виробництва в окремій територіальній 
сільській громаді, незалежно від роду і форми діяльності. Головне – це 

комплексний підхід і замкнення на кінцевий продукт з глибокою 

переробкою сировини і високою доданою вартістю виробленої продукції. 

А для цього необхідна висока наукоємкість, якість і затребуваність 

продукту. Невеликі і середні підприємства більш гнучкі і чутливі до 

мінливих потреб ринку, а тому і краще пристосовані до органічного 

сільського господарства, що передбачає складну систему заходів переходу 

на вичищення ґрунту від залишків «захімічення», розробки і впровадження 

технологій вирощування і переробки органічної продукції, її сертифікації, 
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маркетингу і реалізації. При тому, що управління виробництвом має 

поєднуватись з розвитком інфраструктури регіону, соціальної і культурної 

сфери, задовольняти потреби населення. 

Головне і вирішальне – це люди, виконавці всього описаного і 

переліченого. Такі люди – є і вони потребують підтримки. Підтримки з 

боку держави, громадянського суспільства, науковців і фахівців, усіх, кому 

не байдуже майбутнє України. 
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Постановка проблеми. Майбутнє кожного сільського населеного 

пункту, а в основній мірі і сам факт його існування, залежить від вмілого, 

раціонального та ефективного управління на місцевому рівні. Крім 
муніципального управління базового рівня у населених пунктах сільських 

районів важливу, а у деякій мірі домінуючу, функцію відіграють 

комунальні установи та заклади районного рівня, що є чи не єдиними на 

окремо взятій території у певній сфері, які надають адміністративні, 

соціальні, освітні, медичні та інші послуги. На субрегіональному рівні від 

імені територіальних громад сіл, селищ, міст управління такими об'єктами 

спільної власності громад, що задовольняють спільні потреби цих громад, 

здійснюють районні ради [2, 5]. Але, у зв’язку з реалізацією державної 

політики у сфері децентралізації влади та фінансових ресурсів без 

належного нормативно-правового забезпечення функціонування у таких 

умовах органів місцевого самоврядування субрегіонального рівня, 

виникають суттєві проблеми у виконанні районними радами повноважень 
з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ та міст, як юридичними особами, так і з точки зору майнових прав 

та обов’язків, а також виникає відсутність права районної ради 

забезпечувати просторове планування та розвиток території усього району, 

бо об’єднані громади ніби і на території району, але не входять до мережі 

районних доходів і видатків. А отже це становить загрозу виконання 

районними радами повноважень у рамках спільних потреб територіальних 

громад відповідного району. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам органів 

місцевого самоврядування субрегіонального рівня та, зокрема, управлінню 

комунальною власністю в контексті спільної власності територіальних 
громад, присвятили свої наукові публікації та дослідження В. Батрименко, 

В. Бутиріна, В.Величко, В. Куйбіда, Ю. Крегул, А. Лелеченко, І. Мізіна, В. 

Прохорова та інші, а висвітленню проблем розвитку сільських територій, у 

т.ч. і зарубіжний досвід, – праці таких вчених як: Є.Авайкіна, С.Горлова, 

В.Збарський, Л.Лисенко, В.Мацибора та інші. Проте, проведені 

дослідження у цій сфері не у повній мірі висвітлюють проблеми та 

взаємозв’язок між реалізацією районними радами повноважень з 

управління спільною власністю територіальних громад та сталим 
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розвитком сільських територій і визначають механізми реалізації цих 

повноважень у теперішніх умовах. 

Виклад основного матеріалу. За останніми дослідженнями та 

публікаціями, а також нормативно-правовими документами як України, 

так і європейської спільноти, сталий розвиток сільських територій визна-

чається як системний розвиток сільських населених пунктів, проміжними 

та балансуючими результатами якого є: збільшення доходів населення, а 

отже і зростання економіки, повна зайнятість працездатного населення, за-

безпечення усіх соціальних гарантій, адміністративних та соціальних пос-

луг, належне транспортне забезпечення, цільове та ефективне використан-
ня і відтворення природних ресурсів, людського і кадрового потенціалу, а 

також належний розвиток культури, забезпечення достатнього освітнього 

рівня дітей та молоді, медичне забезпечення як на первинному, так і на 

вторинному рівні надання медичної допомоги, та інші [1]. 

Районні ради, як представники спільних інтересів територіальних 

громад сіл, селищ та міст відповідного району, відповідно до Конституції 

України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

управляють об’єктами спільної власності цих територіальних громад, а 

саме: районними лікарнями, стоматологічними поліклініками, школами 

естетичного виховання, музичними і художніми школами, районними 

бібліотеки і будинками культури, у т.ч. і як районними методичними 

центрами у цих галузях, трудовими архівами, закладами інклюзивної 
освіти, позашкільними закладами фізкультури і спорту, військово-

патріотичного виховання, центрами соціальних служб, територіальними 

центрами по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян тощо, не 

враховуючи комунальні об’єкти, що перебувають в управління районних 

рад на території районів, у яких не всі громади об’єдналися, – це: 

загальноосвітні заклади освіти (школи, гімназії, ліцеї) та амбулаторії, 

фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, і, на нашу думку, від 

ефективної реалізації таких повноважень та раціонального використання 

цих ресурсів напряму залежить розвиток усіх громад району та їх 

територій. Але чинне законодавство України не у повній мірі надає 

можливість реалізовувати районними радами свої законні права, обов’язки 
та повноваження, у т. ч. у сфері управління районною комунальною 

власністю, та раціонально використовувати їх ресурси.  

Так, прийняття у 2014 році Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» по факту, на нашу думку, нівелювало таку 

інституцію районного рівня як «представник спільних інтересів 

територіальних громад», оскільки відповідно до цього законодавчого акту 

територіальні громади на договірних засадах мають право утворювати 

спільні інфраструктурні об’єкти (комунальні підприємства, установи та 

організації), утримувати їх, а також утворювати спільні органи для 
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управління ними та виконання визначених законом повноважень [6]. 

Також громади мають можливість, хоча активність і у попередньому і у 

цьому не спостерігається, реалізовувати свої повноваження та виконувати 

потреби територіальних громад у рамках державно-приватного 

партнерства шляхом укладення договорів, зокрема на управління майном, 

концесію, спільну діяльність та інші [3].  

Крім того, для утримання об’єктів районної комунальної власності 

необхідне належне фінансове забезпечення, що напряму пов’язане із 

надходженням достатньої кількості коштів до районного бюджету, а отже 

його реальної збалансованості, коли належна сума видатків відповідає 
його доходам. Дотримання такої «вимоги часу» у теперішніх реаліях є 

неможливим, оскільки територіальна розповсюдженість повноважень 

районних рад визначається межами усього району, а, як свідчить 

статистика, 9404 сільських населених пунктів із 18 973 уже об’єдналися у 

807 об’єднаних громад і 37 із 490 сільських районів уже повністю 

«покриті» такими громадами [7]. До того ж, більше 90% дохідної частину 

районних бюджетів в основній масі складає податок на доходи фізичних 

осіб та, крім того, надходять вони лише з тих територій, які не 

об’єдналися, тоді як у об’єднаних територіальних громадах ця частка 

складає 70% при надходженні інших податків і зборів та відсутності 

обов’язку передавати певні фінансові ресурси на районний рівень. 

Заслуговує на увагу і той факт, що районними радами відповідно до вимог 
Бюджетного кодексу України застосовується програмно-цільовий метод 

фінансування, у т.ч. і окремих об’єктів спільної власності територіальних 

громад. І виникають колізії, коли бюджетна установа, заклад, комунальне 

некомерційне підприємство районного рівня зобов’язане надавати послуги 

на території усього району, але його утримання (матеріально-технічна 

база, заробітна плата працівників, оплата комунальних та інших послуг 

тощо) має забезпечуватися коштами районного бюджету, тобто тими, що 

надійшли з територій ще не об’єднаних громад. Так, Законом України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» передбачено, що 

районні ради мають передати у власність об’єднаних громад бюджетні 

установи, розташовані на їхній території, відповідно до розмежування 
видатків між бюджетами [4]. Як свідчить практика, районними радами 

передано загальноосвітні заклади освіти та заклади первинної ланки 

медицини (амбулаторії, ФАПи та ФП), але передати усі інші бюджетні 

організацій означає позбавити інші громади їх законного права 

користуватися цими послугами. Окрім того, наприклад, передача 

об’єднаним громадам вторинної ланки медицини (районних лікарень, 

стоматологічних поліклінік) є неможливим, оскільки відповідно до 

бюджетного законодавства ці видатки закріплені виключно за районними 

бюджетами. І саме з утриманням вторинної ланки медицини виникає 
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найбільше проблем, бо станом на сьогоднішній день Національна служба 

здоров’я України ще не фінансує ці заклади, а їм надається лише державна 

субвенція на заробітну плату та окремі медичні витрати, а все інше – за 

рахунок місцевого бюджету, а саме – районного. До речі, у поточному році 

державні гарантії на забезпечення хворих інсуліном також покладені на 

місцеві бюджети, як правило районні бюджети, бо об’єднані громади 

вирішують самі надавати ці кошти районній лікарні для хворих своєї 

підвідомчої території чи ні. Така ж ситуація із ліками та спеціалізованим 

харчуванням, яке є надто дороговартісним, для хворих на орфанні 

захворювання – ці видатки є видатками районного бюджету уже декілька 
років. Саме тому районні ради та комунальні установи і заклади вимушені 

шукати шляхи збалансування вимог сьогодення та потреб населення 

району, а отже укладають договори із об’єднаними громадами про надання 

останніми субвенцій на утримання об’єктів спільної власності, 

відкривають філії закладів на території ОТГ, а також укладають одноразові 

угоди та меморандуми про співфінансування, наприклад, на утримання 

трудових архівів, забезпечення інклюзивної освіти, охорону 

навколишнього середовища, придбання житла дітям-сиротам, медичного 

обладнання, ремонту доріг, тощо [1]. 

Висновки. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що 

теперішня система місцевого самоврядування в Україні створює певні 

труднощі в реалізації районними радами своїх власних повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, а 

отже має зазнати певних змін, щоб забезпечувати рівні права та 

можливості виконання повноважень органами усіх рівнів самоврядності на 

основі чіткого розмежування цих повноважень без їх дублювання з 

урахуванням оптимальної системи територіального устрою та організації 

влади, а також раціональний і ефективний баланс усіх ресурсів й 

ресурсного потенціалу з метою забезпечення належного сталого розвитку 

сільських територій, надання повного пакету адміністративних та 

соціальних послуг, повсюдне охоплення населення сільських територій, у 

т.ч. і значно віддалених, належними якісним освітнім, медичним, 

культурно-просвітницьким та іншим простором. Виконання цих заходів, 
на нашу думку, забезпечить досягнення одного із найважливіших 

пріоритетів та завдань розвитку сільських територій такого, як створення 

сприятливого середовища проживання на селі та умов для розширення 

можливостей територіальних громад села, селища для розв’язання 

існуючих в них проблем. 
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ПРОБЛЕМА ТРАНСКОРДОННОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ТА ЇЇ 

ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПРИКОРДОННЯ 

 

Смолич Д. В., к. е. н., доцент, 

Луцький національний технічний університет, Україна 

 

Однією з ключових проблем сільських територій прикордоння 

України, що негативно впливає на їх розвиток, є тенденція зростання 

обсягів транскордонної трудової міграції. Обстеження трудової міграції, 

проведеного станом на 1 січня 2019 року показує загальну позитивну 
тенденцію збільшення міграційного приросту населення нашої країни у 

2018 році на 18 589 осіб [1]. Міграційний приріст (скорочення) населення – 

це різниця між кількістю прибулих на дану територію та кількістю 

вибулих за її межі. При цьому, таке збільшення міграційного приросту 

населення країни відбулось за рахунок зменшення виїзду та відповідно 

повернення в країну, в тому числі з роботи за кордоном, 29 331 осіб 

міських поселень та водночас відбулось скорочення міграційного приросту 

мешканців сільських територій в цілому по країні на –10 742 осіб. Така 

ситуація зумовлена відсутністю робочих місць в селах, що вимушує 

жителів шукати роботу в містах, або за кордоном, що є особливо 

актуально для жителів сіл та селищ прикордоння. 

Серед загальної кількості трудових мігрантів майже половину (48,5 %) 
складали короткострокові трудові мігранти, понад третину – особи, що 

повернулися до України лише кожний сьомий працював за кордоном 12 

місяців та більше [1]. Найвищою інтенсивність міграції є у західних 

регіонах країни, що зумовлено територіальною близькістю до країн ЄС. 

Власне, на Республіку Польща до 2014 року припадало близько чверті усіх 

трудових мігрантів, алеу зв’язку з переорієнтацією частини міграційних 

потоків з Росії, протягом 2014-2016 років, частка українських трудових 

мігрантів у Польщі ще зросла. Разом з тим, слід відмітити, що 

інтенсивність міграції сільських і міських жителів прикордонних регіонів 

відрізняється від даних в цілому по країні. Зокрема, як демонструють дані 

таблиці на прикладі Волинської області, яка є прикордонною, бачимо 
наступну тенденцію, а саме: показник скорочення міграційного приросту 

міських жителів у 2018 році порівняно з 2017 роком має негативну 

тенденцію збільшення, проте у 2019 році порівняно з 2018 роком навпаки 

даний показник зменшується. Щодо сільського населення, то бачимо 

наявність міграційного приросту в цілому протягом 2017-2019 років, що є 

позитивним явищем. Проте, у 2019 році динаміка приросту показує спад 

даного приросту на 210 осіб, що є індикатором можливих негативних змін 

в сільській місцевої в майбутньому. 
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Таблиця 

Аналіз динаміки чисельності, структури та міграційних 

процесів Волинського регіону 

Чисельність наявного 
населення (осіб) 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Абсолютне 
відхилення  

2018/2017 2019/2018 

Волинська область 1 040 954 1 038 457 1 035 330 -2497 -3127 

Міське населення 544 552 542 680 540 679 -1872 -2001 

Загальний приріст 
скорочення (–) міського 
населення 

-1 001 -1 872 -2 001 -871 -129 

в тому числі природний 
приріст, скорочення (–) 
міського населення 

377 -212 -687 -589 -475 

Міграційний приріст, 

скорочення (–) міського 

населення 

-1 378 -1 660 -1 314 -282 346 

Сільське населення 496 402 495 777 494 651 -625 -1126 

Загальний приріст 
скорочення (–) 
сільського населення 

-713 -625 -1 126 88 -513 

в тому числі природний 
приріст, скорочення (–) 
сільського населення 

-836 -1 462 -1 753 -626 -291 

Міграційний приріст, 

скорочення (–) 

сільського населення 

123 837 627 714 -210 

Розраховано за даними [2]. 

 

Негативні наслідки транскордонної трудової міграції для розвитку 

територій збільшує її «ланцюговий» характер, який проявляється в тому, 

що вдале працевлаштування одного трудового мігранта нерідко тягне за 

собою міграцію багатьох його родичів і знайомих. У сільській місцевості 
дію цього чинника підсилюють розгалужені родинні зв’язки і груповий 

(«бригадний») спосіб працевлаштування чоловіків, які серед трудових 

мігрантів кількісно переважають [3]. До основних негативних наслідків 

транскордонної трудової міграції жителів прикордонних регіонів, в тому 

числі сільських мешканців, можна віднести: 

- втрата кваліфікованої робочої сили (виїзд на постійне місце 

проживання висококваліфікованих фахівців); 

- небажання працювати в Україні після повернення з за кордону, де 

трудові мігранти мають змогу заробляти порівняно швидкі (малий 

прикордонний рух) та великі (європейські заробітні плати) грошові кошти; 

- трудова міграція не рідно є причиною руйнування родин та сімей; 
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- тенденції невмотивованості у працевлаштуванні, поширення стандар-

тів утриманського способу життя у молодого покоління (дітей трудових 

мігрантів), які мали б становити основу економічно активного населення 

на найближчу перспективу; 

- нелегальність працевлаштування, яка посилює ризики неврегульова-

ної трудової міграції. 

Транскордонна трудова міграція зумовлює марнотратне витрачання 

коштів держави на підготовку фахівців, які реалізують свій трудовий 

потенціал і фахові навички за кордоном, створюючи там додаткову 

вартість [4]. Поряд з тим, транскордонна трудова міграція створює певні 
можливості для жителів сільських територій, і не тільки. Зокрема, 

працюючи за кордоном, працівники можуть отримати позитивний досвід 

та навички, які повернувшись в Україну, вони зможуть реалізувати. Для 

прикладу, сільські жителі, попрацювавши за кордоном, можуть опанувати 

нові методики вирощування і різання худоби, що уможливить нарощення 

ефективності такої діяльності та її експорт в перспективі в ЄС. 

Крім того, тіньові грошові кошти трудових мігрантів забезпечують 

купівельну спроможність для членів їх родин, що мешкають в Україні. 

Наявні значні заощадження колишніх трудових мігрантів дають їм 

можливість, повернувшись, відкрити власний бізнес, що також є 

позитивною можливістю. 
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ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
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Гонта Н. А., 

Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція 

Інституту картоплярства НААН, Україна 

 

Одним з основних аспектів аграрної політики України є побудова такої 

моделі розвитку сільських територій, яка б відповідала стандартам 
розвиненої європейської країни. Концепт адміністративної децентралізації 

в Україні ідеологічно сформувався впродовж останніх трьох років після 

активізації намірів інтегруватися до Європейського Союзу. Процес 

децентралізації владних повноважень в Україні створив передумови для 

самостійного соціально-економічного сільського розвитку на базі громад. 

Розвиток сільської економіки Волинської області значною мірою 

залежить від природноекономічних умов, виробничо-ресурсного, 

фінансового та людського потенціалу й діяльності окремих сільських 

територіальних громад. Перші результати адміністративної реформи на 

Волині та в Україні у цілому, показали підвищення зацікавленості органів 

місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів 

й пошуку резервів їх наповнення, покращення ефективності 
адміністрування податків і зборів тощо. Волинська область в 

загальноукраїнському рейтингу областей щодо формування об’єднаних 

територіальних громад (далі ОТГ) за показниками 2018 р. займає 4 

сходинку. До процесу децентралізації в області функціонувало 412 

сільських рад, нині вже створено 51 ОТГ, які займають 59,2 % території, де 

проживає 39 % населення. Співвідношення бюджетних доходів та витрат 

сільських територіальних громад відображають загальний соціально-

економічний стан відповідної території та її потенціал до сталого 

розвитку. Тому, аналіз сучасного стану, розробка, обґрунтування та 

реалізація науково-організаційних засад й практичних рекомендацій щодо 

соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах 
децентралізації на регіональному рівні є доцільним та набуває нині 

особливої актуальності.  

На шляху Волинської області до децентралізації проблемним 

питанням є оптимізація структури адміністративно-територіальних 

одиниць. Останні характеризуються надзвичайною подрібненістю на 

базовому рівні, особливо сільські території. Перспективний план 

формування територій Волинської області затверджено розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 993 (в редакції 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 422-р. 
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та змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМУ № 328-р від 

16.05.2018 р.) [1]. Так, у 2015 році було утворено 5 ОТГ, у 2016 р. – 10, у 

2017 р. – 25, а у 2018 – 11 ОТГ. Загалом перспективним планом 

передбачено створення 75 ОТГ на Волині. Всього в області 412 

територіальних громад. Площа об'єднаних територіальних громад –

 10770,2 км2, що становить 53,47% від загальної площі території 

Волинської області. Із загальної чисельності населення в області (1037,9 

тис. осіб) 359,1 тис. осіб (34,6 %) проживають в ОТГ. В табл. наведено 

основні показники створення ОТГ в регіоні у розрізі адміністративних 

районів станом на 1.01.2019 р. На території області функціонує 26 
ЦНАПів. Також у перших двох раундах Програми «U-LEAD з Європою» в 

частині створення та модернізації ЦНАПів 15 волинських ОТГ стали 

переможцями. До того ж на території області підписано 9 договорів про 

співробітництво ОТГ, якими скористалося 27 громад. Щодо медицини та 

освіти, то на Волині є 3 госпітальні округи (1 госпітальна рада) і 30 

опорних шкіл (19 з них в ОТГ), [2]. 

Станом на 1.01.2019 р. 40 громад вже прийняли у комунальну 

власність 234 заклади загальної середньої освіти області. Загалом в 

опорних закладах області навчається 14 405 учнів, з них у опорних 

закладах об’єднаних територіальних громад – 9 339 учнів. Крім того, 

Волинські ОТГ, як додатковий ресурс росту отримали землю поза межами 

населених пунктів сільськогосподарського призначення. Варто зазначити, 
що в кінці 2018 р. – 22 грудня, чотирнадцять об’єднаних територіальних 

громад отримали 24 234,69 гектарів земель сільськогосподарського 

призначення поза межами населених пунктів. Це четверта передача землі 

волинським ОТГ. Третя відбулася 27 вересня 2018 р., тоді вісім 

волинських об’єднаних територіальних громад отримали 15595,09 гектарів 

земель поза межами населених пунктів с.-г. призначення. Друга відбулася 

6 червня 2018 року – сім волинських ОТГ отримали землю сільськогоспо-

дарського призначення поза межами населених пунктів. У червні 2018 р. 

волинським ОТГ передали близько 9 тисяч гектарів. Перша передача 

відбулася 27 лютого 2018 року – Городищенська ОТГ отримала 962 

гектари. Й надалі земельні ділянки передаються ОТГ у 2019 році. 
Рекомендований експертами Центрального офісу реформ при Мініс-

терства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України частка адміністративних видатків у власних доходах 

складає 20 % рівень дотаційності – 30 %. У Волинській області вище 

вказаний показник у першому кварталі 2019 р. склав 24,2 %, а з 

розрахунку на 1 мешканця отримано власних надходжень на суму 2228,16 

грн. Лідирують Боратинська (3686,91 грн), Підгайцівська (2667,30 грн), 

Зарічанська (1627,39 грн) сільські ОТГ, що підтверджує платоспромож-

ність та можливості для власного розвитку ОТГ області на перспективу. 
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Таблиця 

Основні показники результатів децентралізацій них 

перетворень у Волинській області 

Райони 

Показники станом на 1.01.2019 р. 

Кількість рад, що 

об’єднались 

Кількість 

ОТГ 

Площа 

ОТГ, км2 

Кількість 

населення, осіб 

Вол.-Волинський 21 4 932,55 23297 

Горохівський 4 1 170,92 9032 

Іваничівський 21 4 447,13 22768 

Камінь-Каширський 5 1 301,27 5186 

Ківерцівський 14 4 684,13 36921 

Ковельський 23 6 1356,72 31779 

Локачинський 12 3 479,08 11386 

Луцький 28 9 825,31 60318 

Любешівський 16 1 1108,95 28890 

Любомльський 21 4 1267,19 34587 

Маневицький 12 2 747,42 18892 

Ратнівський 16 4 911,97 27552 

Рожищенський 6 1 180,00 5355 

Старовижівський 13 4 782,62 22354 

Турійський 7 2 267,52 12132 

Шацький 3 1 307,45 8694 

Всього по області 222 51 10770,23 359143 

Джерело: складено за даними: https://decentralization.gov.ua/areas/0332/ 

rayons?page=2 

 

Проблемним визначено слабкість кадрової ланки та відсутність 

фахівців й спеціалістів у органах місцевої влади та в окремих ОТГ 

(зокрема проектних менеджерів, фахівців з написання грантових програм, 

землевпорядників та ін.), які б забезпечили вирішення проблем у 

фінансовій, інформаційно-консультаційній проектно-будівельній сферах. 
Із загальної кількості старост, яких в ОТГ області є 134, лише 5 осіб (3,7%) 

– це обрані, а інші 129 осіб – призначені на ці посади, що ускладнює 

процес управління, оскільки значна частина з них часто працює за старими 

управлінськими принципами. 

Щодо стратегічного планування, то у 2018 році на Волині стартувала 

робота із розробки 17 стратегій ОТГ. Тут варто відмітити роботу 

Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування. Ця організація 

створена за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-

дарства України. Центр став платформою як для тих громад, які хочуть 

об’єднатися, так і для тих, які вже йдуть цим шляхом. Організація надає 

допомогу майбутнім ОТГ підготувати документи і налагодити ефективне 

https://decentralization.gov.ua/areas/0332/rayons?page=2
https://decentralization.gov.ua/areas/0332/rayons?page=2
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управління громадами. На базі Центру відбуваються семінари та круглі 

столи, які допомагають покращувати життя у громадах. Волинському 

ЦРМС вдалося налагодити співпрацю з усіма «гравцями» у сфері 

децентралізації: обласною державною адміністрацією, обласною радою, 

асоціаціями об’єднаних міст і сіл, представниками громадського сектору 

та міжнародної технічної допомоги. Усі працюють на результат, а успіх 

кожного – стає спільним успіхом. Налагоджена співпраця поміж 

працівниками Центру та радниками, адже чимало проблем лежать не в 

одній площині, а на перетині галузей, тому експерти спільно знаходять 

відповіді на усі питання життєдіяльності ОТГ. 
Задля забезпечення економічного розвитку ОТГ Волинської області 

доцільним вбачається: активізація інноваційно-інвестиційної діяльності 

господарюючих суб’єктів, які розміщені на території ОТГ та розвиток 

інноваційної інфраструктури; розвиток сільськогосподарської обслуговую-

чої кооперації для підвищення конкурентоспроможності сільськогос-

подарської продукції, яка виробляється в сільських домогосподарствах; 

активна участь у заходах, які пропонують різні програми підтримки 

сільського розвитку, в т.ч. інфраструктурної субвенції; пошук партнерів та 

написання грантових проектів співпраці як з вітчизняними так і 

зарубіжними партнерами.  
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РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Стегней М. І., д. е. н., професор, 

Бошинда І. М., аспірант, 

Мукачівський державний університет, 

Архангельська А.-М. І., магістрант, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна 

 

В період сьогодення ефективний розвиток країни та її регіонів 
залежить від всіх ключових ланок розвитку суспільства. Враховуючи це, в 

процес розвитку регіонів слід включати концепції сталого розвитку: 

економічну, соціальну та екологічну, кожна з яких має на меті 

довгостроковий розвиток регіонів та країни в цілому. Особливо 

актуальним це питання є для сільських територій, де як ніде інде 

відчувається та стає помітним антропогенний вплив на навколишнє 

середовище. Через це спричиняється зменшення виробництва 

сільськогосподарської продукції, що тягне за собою послаблення в 

економічній сфері, а також відбувається вплив і на соціальну складову 

через зменшення робочих місць та специфіку культурологічного 

відродження суспільства. Саме тому можна стверджувати, що концепція 

сталого розвитку є притаманною для розвитку регіонів та для дослідження 
розвитку сільських територій в умовах децентралізації зокрема.  

Враховуючи впровадження децентралізації в Україні, суттєвого впливу 

на розпорядження та раціональне використання природних ресурсів за-

бувають органи місцевого самоврядування Саме вони в інтересах громади 

мають повноваження на використання земель для сільськогосподарського 

виробництва, рибного та лісового господарства. При цьому децентралізації 

підлягає складний процес управління збалансованою кореляцією екологіч-

них, економічних та організаційних складових, включаючи стан атмосфер-

ного повітря, земельних і водних та лісових ресурсів, упорядкування 

антропогенного тиску на навколишнє середовище із збереженням 

відповідного біорізноманіття, проблемні питання поводження з відходами, 
радіологічного стану території тощо [3]. Розглядаючи політику 

децентралізації, слід акцентувати увагу на можливості забезпечення 

фінансовими ресурсами самоврядні адміністративно-територіальні 

одиниці для впровадження регіональних та місцевих програм щодо 

сільських територій на засадах сталого розвитку [2]. 

Сільське господарство, як окрема галузь на ринку економіки, прита-

манна за своєю специфікою малому бізнесу. Саме у малому бізнесі зосере-

джена велика кількість суб’єктів сільського господарства. Враховуючи 

сільське господарство як специфічну форму економічної діяльності у 
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зв’язку з місцями його функціонування, специфікою роботи та впливом на 

життя селян можна акцентувати увагу на тому, що дана галузь потребує 

збалансованого еколого-економічного ресурсного потенціалу. В сучасних 

умовах трансформації економічних систем, даний потенціал слід дослі-

джувати у концепції багатофункціонального розвитку економічних меха-

нізмів.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Схема виконання функціональних обов'язків суб'єктами 

господарської діяльності у сільській місцевості 

 

Виходячи з цього, була розроблена схема виконання покладених 

зобов’язань на суб’єкти господарської діяльності, які використовують 

природно-ресурсний потенціал сільських територій (рис.). Важливим 

інструментом державного забезпечення діяльності малого бізнесу на 

сільських територіях в умовах децентралізації є виважена та ефективна 

політика стосовно мінімізації ризиків для представників малого бізнесу у 

процесі своєї діяльності. За рахунок цього можливе зростання кількості 

представників малого бізнесу у сільському господарстві, що принесе за 
собою і збільшення кількості робочих місць у сільській місцевості, 

розвиток інфраструктури тощо. Досліджуючи статистичні показники по 

Закарпатській області стосовно присутності малого бізнесу у 

сільськогосподарському секторі економіки можна констатувати що серед 

всіх видів економічної діяльності, в яких представлений малий бізнес на 

сільськогосподарський сектор впродовж 2015-2018 років припадає майже 

п’ята частина від усіх малих підприємств зареєстрованих в області. Як ми 

бачимо із статистичних даних зображених в таблиці, сільське господарство 

має тенденцію до зростання. Якщо у 2016 році кількість таких підприємств 

в області становила 882 одиниці, то в 2018 році 1146 одиниць, що є більше 

ніж на 250 підприємств. Враховуючи це, можна констатувати факт, малий 

Суб'єкти господарської діяльності, які використовують 

 природно-ресурсний потенціал сільських територій: 

 юридичні та фізичні особи, що здійснюють діяльність на сільських 

територіях(зокрема суб'єкти малого бізнесу); 

 органи управління на державному, регіональному та місцевому рівнях  

Функції, які вони виконують: 
 Фінансування природоохоронних заходів; 

 Платне природокористування; 
 Екологічна експертиза виконуваних проектів; 

 Ліцензії для природокористування;  
 Створення механізму підтримки та реалізації екологічних програм 
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бізнес у сільській місцевості має позитивні ознаки до розвитку в умовах 

децентралізації, яка активно розвивається в країні в останні роки. 

Таблиця 

Частка малих підприємств у сільському, лісовому 

та рибному господарстві в Закарпатській області [1] 
Роки 2015 2016 2017 2018 

Усього малих підприємств 5853 4800 5543 6173 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 

1092 882 1125 1146 

Від загальної кількості (%) 18,66 18,38 20,29 18,56 

 

Не зважаючи на такі дані по розвитку підприємств, за результатами 

аналізу по кількості сільських поселень в Україні виявлено, що їхня 

кількість скоротилась на 342 одиниці впродовж останніх 15 років (2000-

2015 роки). Тільки третина мешканців держави проживає в сільських 
місцевостях, а цієї кількості близько 17,5% є зайнятими в сільському, 

лісовому та рибному господарстві [3].  

Враховуючи специфіку сільських територій в умовах децентралізації 

та можливості малого бізнесу, сільські місцевості почали переходити з 

єдиного ключового сектору економіки, який був для них притаманним – це 

агровиробництво, до більш різнопланових секторів, до яких можна 

віднести сільський туризм та інноваційний розвиток вже наявних 

підприємств малого бізнесу на сільських територіях. Спираючись на 

децентралізацію сільських територій, та ведення на ній малого бізнесу, 

саме інноваційна модель розвитку передбачає для представників малого 

бізнесу: інвестиційне забезпечення процесу виробництва, інноваційно 

орієнтованого ринку інвестицій, інноваційно інтегрованих структур, 
пов’язаних з розвитком механізмів співпраці між державою та малим 

бізнесом на сільських територіях. 

Важливим фактором є те, що при децентралізації, у процесі розвитку 

сільських територій значну роль відіграють міські поселення, навколо яких 

об’єднуються села в об’єднані територіальні громади. Міські обєднані 

територіальні громади, завдяки обєднанню міських та сільських 

агломерацій, позитивно впливають на розвиток сільських територій і 

вносять інноваційні підходи щодо розвитку сільських поселень, 

суспільного та економічного життя в сільській місцевості, впливають 

позитивно на діяльність та розвиток бізнесу на цих територіях. 

Враховуючи вищесказане, можна дійти висновку, що децентралізація 
влади, яка зараз набуває масштабів в Україні, сприяє розвитку малого 

бізнесу в сільській місцевості. На прикладі Закарпатської області, яка за 

своєю специфікою має багато саме сільських поселень досліджено що 

децентралізація сприяє розвитку сільського, рибного та лісового 
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господарства, яке представлено малими підприємствами. Для більш 

ефективного розвитку громад в області, що б спонукало до впровадження 

концепцій сталого розвитку регіону є активний розвиток зеленого туризму 

в сільських поселеннях. Це б призвело до соціально-економічного 

розвитку сільських територій в Закарпатській області. 
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ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ 

ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

Східницька Г. В., к. е. н., доцент, 

Львівський національний аграрний університет, Україна 

 

В Україні сьогодні спостерігаються лише окремі сигнали виходу з 

кризової ситуації економічної й соціальної сфер життя. Для виправлення 

ситуації потрібно застосувати антикризове управління та антикризове 
регулювання з використанням антикризових стратегій [6, с. 95]. Саме тому 

необхідно впровадити процес цілеспрямованого впливу органів 

державного управління на упередження, недопущення та мінімізацію 

негативних наслідків кризових явищ з метою забезпечення сталого 

економічного розвитку [2, с. 287].  

Для виходу з кризи Україна змінила вектор розвитку, застосувавши 

реформу децентралізації. На цій основі приходимо до висновку, що 

сьогодні ключовим моментом має бути використання інноваційно-

інвестиційної моделі розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 

Наразі у рамках реалізації „Концепції реформування місцевого самовря-

дування та територіальної організації влади в Україніˮ проводиться робота 

з формування об’єднаних територіальних громад [5]. Прийняття Закону 
України „Про добровільне об’єднання територіальних громадˮ, який 

регулює порядок створення об’єднань на мезорівні [3], не сприяв 

активізації цього процесу. Тому для забезпечення однієї з цілей 

децентралізації, – покращення фінансової спроможності територіальних 

громад, необхідним є пошук нових шляхів та механізмів удосконалення 

цієї реформи.  

Отже, передача управління фінансовими потоками об’єднаним 

громадам дозволить вирішити комплекс проблем перспективного розвитку 

територій за збереженням балансу «економіка – суспільство – екологія». 

При цьому перевагу потрібно віддати моделі поліфункціонального 

розвитку територій із впровадження принципів диференціації і 
диверсифікації господарської діяльності.  

Закордонний досвід впровадження результативних антикризових 

заходів свідчить про вагомість державної підтримки розвитку малого і 

середнього підприємництва. І саме територіальні громади можуть надати 

підприємцям гарантії подальшого функціонування, забезпечивши 

населення трудовими місцями [5, С. 97]. До критеріїв розвитку 

національної економіки в умовах децентралізації належать:  

– рівень економічної та фінансової спроможності регіону;  

– рівень соціального та людського розвитку регіону;  
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– рівень екологічної стійкості регіону.  

На підставі об’єктивного зростання частки міжбюджетних трансфертів 

доцільно при здійсненні оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів 

варто проводити оцінку показників, що характеризують реалізацію 

міжбюджетних відносин. За рахунок встановлення фінансової стійкості 

бюджетів територіальних громад досягається об’єктивність отриманих 

результатів оцінки муніципальних бюджетів, а також досліджуються 

чинники, що на них впливають [4, С. 20].  

З метою покращення ситуації, що склалася у фінансовій сфері на 

мезорівні, потрібно посилити ефективність антикризового управління на 
місцевому рівні.  

Збільшення рівня фінансової стійкості передбачає:  

 а) ефективне управління державними та місцевими коштами;  

 б) посилення відповідальності за дотримання законодавства;  

в) впровадження єдиної методики до оцінки фінансової стійкості 

бюджетів територіальних громад;  

г) зростання ролі місцевих податків і зборів шляхом скасування старих 

і запровадженням нової, економічно ефективної власної податкової бази 

(що частково зроблено в прийнятому Податковому кодексі України);  

 д) перерозподіл доходів між місцевими бюджетами шляхом 

удосконалення податкового та бюджетного законодавства, зокрема 

зарахування податку з доходів фізичних осіб до бюджетів територіальних 
громад;  

е) посилення зацікавленості органів місцевої влади щодо підвищення 

рівня власної дохідної бази за рахунок обсягу інвестицій, рівня доходів 

населення;  

 ж) скорочення централізованого фінансування;  

з) стимулювання інвестиційної активності в регіоні шляхом 

урахування природно-ресурсного, науково-технічного, виробничо-

економічного та людського потенціалу [4, С. 21].  

З початку 2015 року розпочато впровадження реформ відносно 

децентралізації влади в Україні. Однак, згідно з проведеним аналізом, 

поки що не можна говорити про значний успіх децентралізаційних 
процесів.  

Як відомо, процес добровільного об’єднання територіальних громад 

сьогодні набирає нових обертів, незважаючи на всі перешкоди, що його 

супроводжує. До таких основних стримуючих факторів на шляху до 

об’єднань адміністративно-територіальних одиниць, слід віднести ситуації 

із перспективних планів формування територій громад чи коли в 

результаті добровільного об’єднання передбачалося входження 

територіальної громади, розташованої на території суміжного району і 

інші. Не менш важливим залишається питання прогнозування та 
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самостійного формування дохідної частини місцевих бюджетів, оскільки 

виконання власних та делегованих повноважень має бути фінансово 

забезпеченим. Так, для розрахунку прогнозних надходжень об’єднаних 

територіальних громад доцільно: 

по-перше, в розрізі податку з доходів фізичних осіб, визначитися із 

плановим фондом заробітної плати робітників, службовців, працівників 

всіх установ та підприємств, галузі сільського господарства, враховуючи 

показники минулих років, при цьому враховуючи основні чинники 

зростання фонду оплати праці, такі як підвищення мінімальної заробітної 

плати тощо. Для осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, 
виходити з тенденції, яка склалася в останні періоди; 

по-друге, при розрахунку сум земельного податку враховувати дані 

державного земельного кадастру; облік кількості та якості земель; 

зонування територій населених пунктів; нормативна та грошова оцінка 

земель; 

по третє, пам'ятати, що при сплаті податку на нерухомість, 

оподатковується як житлова нерухомість, так і нежитлова нерухомість, 

оскільки базою оподаткування виступає загальна площа об’єкта житлової 

та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток [4, С.14-16].  

При формуванні доходів місцевих бюджетів об’єднаних 

територіальних громад їх планування і прогнозування відіграють дуже 

важливу роль, так, як плата за користування дає змогу напряму покрити 
витрати в наданні місцевих послуг.  

Також вважаємо, що органам місцевого самоврядування доцільно 

дуже виважено підходити до визначення ставок земельного податку, 

податку на нерухоме майно, плати за реєстрацію суб’єкта господарської 

діяльності, адже володіння землею, нерухомістю, транспортними засобами 

є ознакою певного рівня доходів, та до надання пільг в оподаткуванні, 

включаючи повне звільнення від них(особливо при наданні пільги з 

податку на нерухомість для фізичних осіб – враховувати їх майновий стан 

та рівень доходів).  

З метою належного і ефективного процесу планування доходів 

місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад, а відтак і 
поступового збільшення їх обсягів органам місцевого самоврядування 

доцільно спільно діяти у сфері обчислення кількості платників податків на 

тій чи іншій території, їх податкоспроможності і розмірів їх нарахувань та 

адміністрування місцевих податків і зборів, забезпечення своєчасного і 

повного виконання платниками податків своїх податкових зобов’язань 

тощо. Оскільки дохідна частина місцевих бюджетів більшою мірою 

формується з місцевих податків і зборів, тому органи фіскальних служб 

разом із місцевою владою мають контролювати рівень добровільного 

виконання платниками вимог податкового законодавства слідкувати за 
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дотриманням податкової дисципліни, що мінімізувати позабюджетний 

відтік фінансових ресурсів. 
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК БАЗИС РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ 

СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У ПРОЦЕСАХ СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Терон І. В., к. е. н., с. н. с., 

Інститут демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, Україна 

 

Однією з важливих наукових проблем є визначення особливостей фор-

мування та переведення в продуктивний формат соціальних драйверів і 
факторів, що визначають динаміку, якість і спрямованість соціального роз-

витку сільських територій країни як «комплексу суспільних відносин, що 

виникають у зв’язку з облаштуванням сільських територій, соціальним і 

матеріальним забезпеченням достатнього життєвого рівня сільського насе-

лення на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства, а також вільного 

розвитку кожного селянина» 1, с. 36–37. Серед таких чинників ключове 

місце посідає соціальний капітал як основа реалізації конкретних інтересів 

індивідуальних та групових суб’єктів суб’єкт-суб’єктних взаємодій у 

процесах соціального розвитку сільских територій. Інтеративно 

виокремимо такі інтереси сільського населення як найчисельнішої групи 

суб’єктів соціального розвитку сільських територій 2:  

- державна підтримка відродження селянства як носія самобутніх 

українських традицій, норм моралі та взірців національно-культурної 

спадщини і досвіду господарювання; сприяння розвитку сільської 

зайнятості забезпечення нарівні з містянами доступу до суспільних благ; 
охорона державою рекреаційного потенціалу сільських територій та ін.; 

- належна якість життя індивіда та його родини – гідний стабільний 

трудовий дохід; гарантованість та безпечність зайнятості; добрий стан 

здоров’я та наявність хороших ресурсів для його підтримки; сприятливе 

природне середовище життєдіяльності. Окремі дослідники вважають цю 

групу інтересів базовими для соціального розвитку сільських територій, 

адже, не вирішивши особистісних проблем, людина не буде включатися в 

інші соціальні відносини [3, с. 57]; 

- оптимальні умови реалізації потреб громади в цілому і кожного її 

члена зокрема, або принаймні, досягнення мінімально суспільно 

прийнятного рівня їх задоволення.  
Як показують наші дослідження, сільські поселення порівняно з 

міськими мають значно більш високі параметри соціального відторгнення, 

ігнорування соціальних потреб, істотного обмеження рівня трудового 

доходу населення. Сучасні траєкторії відтворення соціального капіталу 

детерміновані радикальними ринковими суспільно-економічними перетво-

реннями, трансформувати культурне середовище і життєвий уклад 
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сільського населення. Неврахування соціальних наслідків суперечливих, 

непослідовних реформ, зокрема, аграрної реформи, зруйнували 

продуктивну якість соціальних зв’язків на рівні сільських поселень. У 

результаті зміни традиційних норм селянських менталітету і культури з їх 

взірцями виразної підтримки міцних общинних зв’язків на рівні сільських 

поселень практично не представлений консолідуючий тип соціального 

капіталу, що спирається на традиційні колективістські цінності – довіру, 

справедливість, патріотизм, солідарність, спільну зайнятість на одному 

підприємстві.  

Сьогодні найбільш стабільним є закритий тип капіталу групової 
згуртованості на основі сімейно-родинних зв’язків селян: за даними 

Державної служби статистики України, в 2018 році 89% опитаних селян 

визначили сім’ю і дітей одним з 3 головних ціннісних пріоритетів (в 2006 

р 83,1%), [4]. Попри безперечні переваги такого типу капіталу (надійність 

родинних соціокультурних традицій, можливість використовувати сімейні 

ресурси для більшості життєвих ситуацій селянина), простір його 

формування скоротився внаслідок зменшення трудового доходу і в цілому 

матеріально-ресурсного забезпечення сільських сімей, а також посилення 

територіальної роз’єднаності і автономності сім’ї, які не компенсованих 

можливостями сучасних засобів масової комунікації. Додамо, що сільське 

населення оцінює динаміку свого матеріального благополуччя як таку, що 

скорочується, і тому, за даними української статистики, допомога родичів 
має обмежений характер і практично не гарантує навіть мінімально 

прийнятного рівня якості життя селян: при наявності особистого 

підсобного господарства селяни споживають м’яса і м’ясопродуктів, риби 

і рибопродуктів, яєць, фруктів, ягід, горіхів, винограду на душу населення 

менше, ніж городяни, а всі останні роки, ще й молочних продуктів. На 

початок 2018 року 39,3% селян постійно відмовлялися від необхідного, 

крім харчування, а частка тих, яким вдалося забезпечити достатнє 

харчування, в останні роки знизилася до рівня 2005-2006 років (5,9%) [4]; у 

2018 році через брак коштів на лікування рідних 97,4% опитаних селян не 

змогли придбати через їхню занадто високу вартість ліків; 98,2% 

приналежності, 48% відвідати лікаря, 91,9% не змогли скористатися пос-
лугами стоматолога [5, с.57]. Сумарно частка домогосподарств в сільській 

місцевості з різним ступенем незадоволеності своїми житловими умовами, 

склала в 2018 році 55,2% проти 39,3% домогосподарств у містах [6]. 

Неспроможний компенсувати брак сімейного соціального капіталу 

капітал неформальних зв’язків земляцтва, дружніх зв‘язків: вони менш 

міцні, ніж родинні, а сам феномен дружби в останні роки істотно 

знецінився. Нині в своїх життєвих потребах селяни насамперед поклада-

ються на себе і родину: за результатами опитувань у 2018 році, в ієрархії 

пріоритетів життєвих цінностей українських селян друзі, спілкування 
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знаходяться на останніх місцях і тільки 2,2% визнали їх одним з 3 

головних життєвих цінностей ( перший пріоритет 0,0%, другий пріоритет 

0,2%, третій 2,0%; відповідно в містах 0,1%, і 0,7%, 3,3%) [4], незважаючи 

на поширення мережевого спілкування через інтернет -комунікації, і в 

сільській місцевості, і в містах цей пріоритет чітко знижується. При цьому 

сьогодні в селі практично відсутні умови для формування закритого 

капіталу групової згуртованості на основі трудових колективів: 

латифундистського земельні господарства ТНК використовують власний 

персонал, а місцеву робочу силу залучають дуже обмежено. 

Перманентна потреба і бідність, маргіналізація частини сільського на-
селення, депопуляція сільських поселень дискредитують з точки зору се-

лян цінності, потенційно здатні стати базовими для інтеграції і взаємодії, 

формують у селян комплекс неповноцінності, неспроможності відшкоду-

вати зусилля на підтримку групової довіри сільської громади і потенціалу 

спорідненості, типові для практики накопичення продуктивного соціаль-

ного капіталу. 

Нині в умовах децентралізації та розвитку місцевого самоврядування 

існує потенційна можливість формування і відтворення соціального 

капіталу сільських поселень за моделлю соціальної солідарності, найбільш 

перспективною щодо забезпечення інклюзивного розвитку сільських 

територій, коли людина бере продуктивну ініціативну участь в житті 

громади, управління селом. Однак варто при цьому враховувати небезпеку 
тенденції взаємного відчуження влади і населення. Внаслідок низького 

рівня довіри до більшості громадських інститутів, розчарування у владі і 

впевненості у спроможності до бажаних змін у 2018 році соціальну спра-

ведливість серед ключових пріоритетів визнали тільки 8,0% селян (0,2%; 

0,4%; 7,4% за першим, другим і третім пріоритетом значимості). І хоча 

майже половина селян впевнені в завтрашньому дні, виділяючи це серед 

головних пріоритетів, ця впевненість в майбутньому як пріоритетна життє-

ва цінність у селян скорочується, що можна розцінювати як ознаку скоро-

чення реальних ресурсів соціального капіталу всіх типів, якими володіє 

сільське населення. Крім того, дуже незначна кількість сільських жителів 

покладає на себе відповідальність за стан свого добробуту (в нашому 
випадку за облаштування поселення і його соціальний розвиток) 5,7%; і 

тільки 1,5% відсотків покладають відповідальність повністю на себе. 

Отже, соціальний капітал сільських територій зазнав істотних 

модифікації в напрямку згортання виконання властивих йому функцій 

(самозабезпечення, ресурсної, інтеграції, стабільності, безпеки), які прямо 

або опосередковано торкаються забезпечення інтересів усіх жителів 

сільських поселень і суб’єктів соціального розвитку села.  
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Соціальний захист та підтримка людей з обмеженими можливостями 

(людей з інвалідністю) є складовою діяльності держави щодо забезпечення 

прав і можливостей інвалідів нарівні з іншими громадянами та полягає у 
наданні пенсії, державної допомоги, пільг, компенсаційних та інших 

виплат, соціальних послуг тощо. На рис. 1 зображено дані щодо 

чисельності осіб з інвалідності в Україні за станом на 2017 рік. 

 

53,40%
36,80%

9,80%

1 група - 240,6 тисяч осіб 2 група - 900,5 тисяч осіб

3 група - 1306,2 тисяч осіб  
Рис. 1. Чисельність осіб з інвалідністю в 2017 р. 

 
За даними Державної служби статистики України станом на початок 

2017 року кількість осіб з інвалідністю в Україні становить 2603,319 тис. 

осіб, із них I групи – 240,591 тис., II групи – 900,478тис., III групи – 

1306,151 тис., крім цього діти з інвалідністю до 18 років становлять 

156,099 тис. осіб [2]. За питомою вагою чисельність осіб з інвалідністю 

досягає 6% населення України. У сільській місцевості відсоток інвалідів 

становить близько 30 %. Отже для сільської місцевості проблема даного 

питання зростає у декілька разів [2]. 

Збільшення кількості людей з інвалідністю зумовлене суперечливим 

соціально-економічним розвитком українського суспільства, який знизив 

рівень життя більшості людей, незадовільним станом системи охорони 
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здоров’я, недостатньою безпекою та охороною праці, низьким рівнем еко-

логічної культури, наявністю різноманітних катаклізмів – природних, еко-

логічних, воєнних, зокрема наслідки протистояння України з Російською 

Федерацією, антитерористичної операції на сході, Чорнобильської 

катастрофи [3]. Здобуття інвалідності стає наслідком і багатьох інших 

причин, які зображені на рис. 2. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 2. Причини отримання інвалідності 

 

До інвалідів війни належать особи з числа військовослужбовців, 

учасників бойових дій, які стали інвалідами внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва, захворювань, отриманих при захисті Батьківщини чи 

виконанні військових обов'язків, визначених законодавством України. 

Ситуація на сході України дуже тяжко відобразилася на тих, хто приймав 

участь у бойових діях (табл.). Близько 4% населення України є ветеранами 

війни. Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій в зоні 

АТО/ООС склала 369,259 тисяч осіб. Серед них близько 5 тисяч – це люди 

з інвалідністю [1]. Катастрофа на Чорнобильській АЕС і по сьогоднішній 

день дає про себе знати. Тисячі Радіоактивні речовини, які і досі 

залишилися в повітрі, особливо в радіусі виникнення вибуху, і досі 
заражають організми людей, викликають різні захворювання та змінюють 

 

Особи, які 
отримали 

інвалідність, 

внаслідок… 

Участі в 
антитерористичної 

операції 

Участі в 
міжнародних 

операцій з 
підтримання 

миру і 

безпеки 

Участі в 
Революції 

Гідності 

Участі в 

ліквідації 
аварії на 

ЧАЕС 

Участі в ядерних 
аваріях та 

випробуваннях, при 
застосуванні 

ядерної зброї 

Участі у 
здійсненні заходів 

із забезпечення 
національної 

безпеки і оборони, 
відсічі і 

стримування 
збройної агресії  

 

Участі у 
ліквідації 

винищувальних 
батальйонів 
диверсійно-

терористичних 
груп на 

території 

колишнього 
СРСР 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83_%D0%B1%D0%BE%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 286 

статус людей на «особа з інвалідністю».людей страждають від її жахливих 

наслідків. 

 

 

Таблиця 

Статистичні дані щодо чисельності осіб, які приймали 

участь у зоні АТО/ООС 
Учасники бойових дій Чисельність, осіб 

Ветерани військової служби 192900 

Особи з інвалідністю внаслідок війни 138552 

Особи, які знаходилися в зоні ООС 309990 

Учасники, які постраждали під час Революції Гідності 433 

Всього учасників військових операцій та бойових дій 549877 

 

Слід зазначити, що від радянських часів в українському суспільстві 

лишилася погана думка про те, що інвалідів повинна забезпечувати та 

турбуватися про них держава. Але держава не в змозі надати належний 

рівень соціального захисту. Політика щодо інвалідів була не дуже 

активною – державні пенсії, матеріальна підтримка, можливість 

працювати на спеціалізованих підприємствах організацій інвалідів. Особи 
з обмеженими можливостями були позбавлені доступу до багатьох 

соціальних благ нарівні зі здоровими людьми. Інваліди й досі стикаються 

зі зневагою, забобонами і страхами, які впродовж історії людства 

стримували соціальний розвиток цієї категорії членів суспільства та 

відсторонювали їх від захисту [3]. Люди з інвалідністю в українських 

селах мають набагато менше можливостей та спектр послуг, ніж у місті. 

Наприклад, поширеною проблемою для таких осіб є проблема пересування 

з села до міста. Проблема полягає в нездатності людей з обмеженими 

можливостями самотужки дістатися до зазначеного місця в звичайному 

автобусі.  

Отже, хочеться зробити наголос на тому, що ситуація з інвалідністю в 
Україні ускладнюється, і необхідно прийняти заходи для того, полегшити 

життя людям, котрі стали жертвою різних обставин, що призвели до 

отримання статусу інвалідів. Наш проект спрямований на те, щоб 

вирішити проблему транспортного пересування людей з інвалідністю. За 

законом України про інвалідність ці люди мають право на державну 

підтримку. Тому ми пропонуємо випустити автобуси для користування 

виключно для людей з інвалідністю. Ці автобуси будуть направлені з 

визначених населених пунктів до певного міста.  

Згідно із українського законодавства учасники та інваліди АТО мають 

право на безкоштовний проїзд, тому такі спеціальні автобуси для людей з 

інвалідністю повинні бути безкоштовними. Слід зазначити, що автобуси 

https://3222.ua/article/porushennya_sotsalnih_garanty_uchasnikv_boyovih_dy__plgoviy_prozd.htm
https://3222.ua/article/porushennya_sotsalnih_garanty_uchasnikv_boyovih_dy__plgoviy_prozd.htm
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повинні бути не малих розмірів, бо повинні вміщувати не менше 10 осіб. 

Людей з інвалідністю протягом всієї поїздки повинні супроводжувати дві 

особи: водій та соціальний працівник, який допомагатиме пасажирам 

підійматися в салон та висаджуватися з нього. Щодо оплати цієї послуги, 

то ситуацією повинна зайнятися обласна адміністрація. Вона зобов’язана 

виділяти кошти на безкоштовний проїзд для інвалідів до сільської ради або 

до громади в залежності від статусу цього органу. Водія та соціального 

працівника визначають зі підсумками конкурсного відбору претендентів за 

результатами проходження тестування на психіку, на реакцію та 

вирішення ситуацій, які можуть скластися під час переїзду. 
Під кінець всього вищесказаного, необхідно додати, що особи з 

обмеженими можливостями здоров’я потребують соціальної підтримки як 

від держави, так і від окремих людей. Для країни нашого рівня не надто 

складно зробити крок назустріч постраждалій частині населення. Автобуси 

для людей з інвалідністю – це сигнал про допомогу з боку вищих органів 

державної влади, сигнал, який дає зрозуміти народові України про 

небайдуже ставлення до себе. В цьому випадку, у населення 

пробуджуються почуття вірності та патріотизму щодо своєї держави. 
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ВЕЛОСИПЕДАМИ У МІСТІ ДНІПРО 

 
Федотова Т. А., к. е. н, доцент, 
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Застосування велосипедів, як виду транспорту на сьогоднішній день є 

доцільним, адже вони, на відміну від автомобілів, не завдають шкоди 
навколишньому середовищу, а тому можуть стати добрим поштовхом до 
покращення екології міста Дніпро. Також такий спосіб пересування 
позитивно впливає на фізичні показники людини, адже рух на велосипеді 
стимулює діяльність серцево-судинної системи, органів травлення, та 
покращує загальний стан здоров’я. Все більше українців на сьогоднішній 
день страждають хворобами системи кровообігу, органів дихання та 
травлення. Серцево-судинні захворювання є причиною 68% смертей в 
Україні. Основними причинами захворювань є погана екологія, стреси, 
гіподинамія та нездоровий спосіб життя [1]. Поширення велосипедного 
спорту було б гарним рішення цієї проблеми, адже використання 
велосипеду має численну кількість переваг. Вплив використання 
велосипеду на здоров’я людини: покращується функціонування системи 
кровообігу та легень; покращується стан суглобів; зміцнюються м’язи та 
кістки; зменшуються ризики інфаркту; організм людини омолоджується; 
зникає стрес. 

Велошеринг – це система оренди велосипедів, яка передбачає вільне їх 
використання у будь-яких частинах міста. Сутність системи загального 
використання велосипедів полягає у тому, щоб зробити застосування цього 
виду транспорту максимально доступним, комфортним та безпечним. 
Задля цього потрібно встановити потрібну кількість станцій з 
велосипедами, концентрація і розмір яких буде залежати від району 
розташування. Програми з «велошерингу» успішно функціонують у 
багатьох країнах Європи, таких як Польща, Швеція, Франція, Іспанія, та 
інші. Здебільшого програми з поширення загального використання 
велосипедів є некомерційними, адже вони спрямовані на покращення та 
оптимізацію життєдіяльності людини. В Україні, на відміну від інших 
країн Європи, велосипед як постійний засіб пересування використовує 
лише 2% населення. Звісно, що це негативно впливає на екологію країни 
та на фізичне здоров’я людей [2]. В табл. 1 представлено статистику 
інтенсивності використання велосипедів у різних країнах Європи за 
зростанням. 

Що стосується розташування, то найбільша кількість станцій з 
«велошерингу» повинна знаходитися у центральних районах міста, а саме: 
поблизу туристичних об’єктів; у місцях розташування навчальних 
закладів; біля торгових або розважальних центрів; у парковій зоні. 
Відповідно, у місцях з меншою концентрацією людей, наявність 
велосипедних станцій не є такою необхідною.  
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Таблиця 1 
Статистика використання велосипедів у розвинених країнах Європи  

Країна 
Відсоток 

велосипедистів 
Способи використання 

Китай 37,2 
Здебільшого використовують, як засіб пересування на роботу і з 
роботи 

Бельгія 48 
Використання характеризується тим, що велосипедний спорт є 
національним видом спорту 

Швейцарія 48,8 Дуже популярними є туристичні поїздки на велосипедах 

Японія 56,9 
Велосипеди використовуються як альтернатива громадському 
транспорту, адже це дійсний засіб позбавлення заторів на дорогах 

Фінляндія 60,4 
Використовується як найзручніший і швидкий спосіб 
пересування 

Норвегія 60,7 Дозвілля людей неподільно пов’язане з велосипедним спортом  
Швеція 63,7 Велосипед є невід’ємною частиною туристичного бізнесу країни  

Німеччина 75,8 
Велосипедний спорт є традицією та невід’ємною частиною 
культури  

Данія 80,1 
Користування велосипедами зумовлене тим, що населення 
розуміє позитивний вплив цього засобу пересування на екологію 
та здоров’я людини 

Нідерланди 99,1 
Велосипед використовується у всіх сферах життя, саме тому 
столиця Норвегії – Амстердам визнана найекологічнішою 
столицею світу. 

Джерело: сформовано на основі [2]. 
 
Також розташування зон «велошерингу» повинно бути сплановано 

відповідно до особливостей руху автомобільного транспорту, маршруту та 
ландшафту, які впливатимуть на доцільність використання велотранс-
порту. Система «велошерингу» потрібна: для прогулянок містом; для того, 
щоб більш швидко дістатися з одного пункту до іншого; альтернативний 
варіант громадському транспорту, який економить час у час пік. Для 
поширення системи «велошерингу» потрібно: достатня площа, яка буде 
охоплювати точки мережі прокату; достатня кількість велосипедів; 
комфортні та безпечні велосипеди; простота використання системи; 
достатній рівень сервісу; вигідність використання. В табл. 2 представлено 
способи впровадження проекту з поширення «велошерингу» у Дніпрі 

Таблиця 2 
Способи впровадження проекту у Дніпрі 

Спосіб Плюси Мінуси Витрати 
Велосипеди 
із замком, 
який блокує 
колесо 

- Не потребує автоматизованих станцій, що 
робить використання більш економічно 
вигідним 
- Замок оснащений GPS-трекером, що 
дозволяє контролювати пересування 
велосипеду 
- Щоб заблокувати велосипед достатньо 
натиснути на кнопку 
- Реєстрація через мобільний додаток дозволяє 
відстежувати пересування велосипеду, що 
забезпечує безпеку 

- Щоб 
розблокувати 
велосипед 
знадобиться 
мобільний 
додаток 
- Висока ціна 
на замки для 
велосипедів  

Від 12 млн. 
гривень на 
1000 
велосипедів 
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Продовження таблиці 2 
Спосіб Плюси Мінуси Витрати 

Велосипеди 
біля 
громадських 
місць 

- Користування напівавтоматизоване 
(користувач сплачує через мобільний додаток, 
а ключ від велосипеду отримує у працівника 
закладу, біля якого стоїть велосипед) 
- Використовуються замки підвищеної 
надійності та звичайні велопарковки, що 
робить спосіб більш економним 
- Реєстрація через мобільний додаток дозволяє 
відстежувати пересування велосипеду, що 
забезпечує безпеку 

- Не всі 
заклади 
працюють 
цілодобово, 
можлива 
черга. 

800 000 грн на 
100 
велосипедів 
Прогнозована 
виручка з 
одного 
велосипеду – 
383 грн на 
місяць, це 
дозволить 
окупити 100 
велосипедів за 
півтора роки 

Джерело: сформовано на основі [3]. 
 
Висновки: впровадження систем загального користування 

велосипедами у місті Дніпро значно покращило б екологію міста, та 
здоров’я мешканців. Більш того, наведені вище приклади організації 
системи «велошерингу» є економічно вигідними та потребують 
найменшого фінансування. Система загального користування 
велосипедами вплинула б на туристичну привабливість міста, що теж 
позитивно позначилося на рівні його розвитку. 

 
Список використаних джерел: 

1. Нездоровье нации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://magazine.nv.ua/journal/3244-journal-no-32/nezdorove-natsii.html. 
2. 10 стран любителей велосипедов[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:https://ex3m.com.ua/articles/10-stran-lyubitelej-velosipedov. 
3. Городской велопрокат: какую технологию выбрать вашему городу 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://medium.com/сетевые-
велопрокаты-кафебайк/городская-сеть-велопроката-какую-технологию-
выбрать-d6cd9c59f80d 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Федотова Т. А., к. э. н., доцент, 

Муха А., студент, 

Днепровский национальный университет им. О. Гончара, Украина 

 

Маршрутные такси во многих населенных пунктах стали практически 

главным видом общественного транспорта, и многим пассажирам они 

кажутся удобными. Во-первых, в маршрутке больше возможности ехать 
сидя, особенно с конечной остановки, во-вторых, они часто 

останавливаются не на остановках, а где удобнее пассажиру, в-третьих 

ходят чаще, чем автобусы. Но при детальном рассмотрении становится 

понятно, что от маршруток больше вреда, чем пользы. И в социально 

ориентированном городе маршрутные такси не должны превалировать над 

коммунальным транспортом. 

В этой оптимальным представляется проект, ориентированный в 

перспективе на замены маршрутных такси на вместительные автобусы, 

трамваи и троллейбусы нового поколения через местные органы 

управления. Одно из ведущих мест в этом проекте занимает также вопрос 

создания линии транспорта для обслуживания студентов и школьников. 

Проблема транспортного обеспечения поездки на обучение и обратно для 
школьников и студентов (прилегающих к городам сел) из сельской 

местности очень актуальна на современном этапе. Главная проблема 

маршруток – это вместимость. В один микроавтобус помещается 15 

пассажиров, в один обычный трамвай или автобус – 120, а в современные 

сочлененные трамваи поместится и 300 пассажиров, что особенно 

актуально на загруженных маршрутах. Маршрутки могут быть в тех 

районах, где очень низкий пассажиропоток. Например, в частном секторе, 

в малонаселенных селах. Но дублировать маршруты нормального 

транспорта микроавтобусами не эффективно. В 2018 году, по данным 

Госслужбы статистики Украины, автомобильным транспортом было 

перевезено почти 1,91 млрд пассажиров [1]. Насколько корректны эти 
цифры, сказать сложно, потому как государство очень приблизительно 

рассчитывает (если рассчитывает вообще), сколько пассажиров было 

перевезено в пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутках. 

Перевозки маршрутками – прибыльный, но далеко не всегда регаль-

ный бизнес. Например, объем рынка только Киева и Киевской области сос-

тавляет около 10 млрд грн в год [1]. Сюда входят городские, пригородные, 

внутриобластные, межобластные маршрутки. В бюджет из этих денег 

должно поступать 22–30% предусмотренных законодательством налогов и 

сборов. Если обобщить, то бюджеты разных уровней (город, район, 
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область) недополучают в год около 2–3 млрд грн. от транспортных компа-

ний в виде налогооблагаемой выручки за транспортные услуги [1]. Укра-

ине к сожалению еще очень далеко до других стран, где функционирует 

трамвай в воздухе, отдельные крытые дороги для автобусов и специальные 

транспортные системы для университетов, а транспорт в сельской 

местности модернизированней и современней, чем у нас в городах. Изучив 

топ-5 наиболее эффективных транспортных средств передвижения в 

других странах и ознакомившись со стоимостью их введения, приходим к 

выводу, что изменить ситуацию с транспортным обеспечением в Украине 

вполне реально, скомбинировав эффективные проекты зарубежных стран. 
Вот несколько вариантов решения этих проблем: 

- Надземный трамвай позволит не быть зависимым от пробок на 

дорогах. Идеально подходит для узких улочек, в которых одна машина еле 

помещается, не говоря уже про общественный транспорт. Производство 

такого трамвая обойдется примерно в $3,7 млн [2].  

- Автобус с персональными дорогами. Запущенный в 1974-м метробус 

Куритибы стал первой в мире системой скоростного автобуса – когда 

автобусы двигаются по отделенному от остальной дороги пути. Такая 

система объединяет скорость и вместительность метро с гибкостью, 

низкой затратностью и простотой этого транспорта. 

- Автобус с направляющими. Такие автобусы в Куритибе ездят по 

выделенному участку, но всё-таки двигаются по общей с остальным 
транспортом дороге. Но для австралийского же О-Бана построили 

специальные участки: часть маршрута автобусы едут по обычной дороге, 

после чего съезжают на трассу с направляющими. Ее длина – 12 

километров, а максимальная скорость движения – 100 км/ч. Такой вид 

транспорта идеально подходит для сельской местности. Стоимость – $98 

млн [2].  

- Беспроводной трамвай. Позволит соединить окраины города с 

прилегающими сельскими населенными пунктами. Стоимость – €1.25 

млрд [2]. 

- Транспортная система университета Западной Виргинии в 

Моргантауне. Это первая в мире и самая масштабная система 
персонального автоматического транспорта. Ее вагончик приезжает по 

вызову пассажира и без водителя перевозит его в один из корпусов 

университета. Сами вагоны движутся по специальной дороге на 

пневматических шинах. Питаются они от электродвигателей, которые 

могут разгонять их до 50 км/ч. Хотя в среднем вагончики двигаются со 

скоростью 22 км/ч. Стоимость – $130 млн [2]. Данная система была бы 

очень эффективна для использования в сельской местности с учетом того, 

что не всегда пассажиропоток доходит до минимального, а качество дорог, 

вернее их отсутствие, часто оставляет жителей без транспортной связи в 
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непогоду, в том числе и без медицинской помощи. Однако возможность 

построения такой транспортной магистрали в нашей стране дело очень 

далекого будущего. Если сопоставить все затраты на покупку новых, и 

регулярный ремонт старого транспорта в Украине со стоимостью 

возможных нововведений – сумма сильно отличаться не будет, а ситуация 

на дорогах страны станет в несколько раз лучше. 

Таким образом, решение на государственном уровне проблем с 

транспортом для студентов и школьников, в сельской местности является 

выгодной политикой не только по улучшению состояния транспортной 

системы Украины, а и в части обеспечения возврата студентов в 
прилегающие к городам села. 

 

Список использованных источников: 

1. Реально ли в Украине запретить маршрутки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://delo.ua. 

2. 5 способов решить транспортные проблемы Украины [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://businessviews.com.ua. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ГРАБЕЖЕЙ И КРАЖ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Федотова Т. А., к. э. н., доцент, 

Самойло Н. В., студент, 

Днепровский национальный университет им. О. Гончара, Украина 
 
Уличные кражи в сельской местности – это одна из наибольших 

проблем для местных жителей. Кража техники, ювелирных украшений и 
телефонов на улицах – зона риска для всех украинцев, как в городе, так и в 
селе. Уровень преступности в сельской местности ниже, чем в городах, 
однако намного ниже и уровень раскрываемости и более проблематичен 
поиск украденных вещей, которые реализуются в основном в других 
населенных пунктах. Стоит обратить внимание, что за девять месяцев 2018 
года уровень преступности в Украине, по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года, снизился на 8% [2]. Однако, несмотря на это, 
показатели остаются на высоком уровне (табл.).  

Таблица 
Статистика нарушений по Украине за 2017–2018гг.  

Вид нарушений 2017 год 2018 год 
Всего нарушений 523 911 487 133 
Мошенничество  37 014 33 290 
Кражи  261 282 238 490 

Источник: сформировано на основе: [1]. 
 
Так как в Украине не стабильная ситуация в экономике и ведутся 

длительные военные действия на востоке страны, то обоснованным 
является тот факт, что, согласно данным УНИАН и OSAC США, уровень 
преступности в Украине вырос на 20%. Причем более половины всех 
преступлений составляют преступления против собственности, такие как 
кража. По данным рейтинга преступности в мире, составленного сервисом 
Numbeo. В этот рейтинг попали 3 города Украины, а именно: Киев, 
Харьков и Львов. Из 327 городов в рейтинге Киев оказался на 130-м месте 
в списке, Харьков – на 139-м, а Львов – на 207-м. [3] (чем выше место – 
тем индекс преступности выше).  

Для улучшения статистических показателей и уменьшения количества 
уличных грабежей предлагается программа сокращения количества краж и 
помощи в поиске украденных вещей. Найти украденные вещи после их по-
хищения в сельской местности достаточно сложно. После кражи техники 
или ювелирных украшений, последующим действием преступника явля-
ется, как правило, их сдача в ломбарды, из которых потом очень сложно 
забрать или даже узнать, в какой ломбард сдана украденная вещь. Для ре-
шения данного вопроса предлагается программа по поиску украденных ве-
щей. Если человек стал жертвой грабежа, то ему достаточно будет обра-
титься в специально созданную организацию, которая организует поиск, 
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принципы работы которой представлены на рисунку. Даная программа 
проста в использовании и доступна для всех слоев населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Принципы работы специальной организации 
 
Таким образом, решение на государственном уровне проблемы 

нахождения краденных вещей является актуальным и необходимым. В 
результате местные жители не будут страдать от последствий краж, 
особенно в сельской местности, где не налажен процесс ее решения, а на 
государственном уровне, в свою очередь будет снижен уровень преступ-
ности и вырастет процент раскрываемости преступлений. 

 
Список использованных источников: 

1. Криминальная статистика 2018 года: стало больше убийств и атак 
хакеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.segodnya.ua/ 
ukraine/kriminalnaya-statistika-2018-goda-stalo-bolshe-ubiystv-i-atak-hakerov-
1205078.html.  
2. Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины: итоги совещания 
20 октября 2019 г. – Режим доступа: https://mvs.gov.ua.  
3. Украина и индекс преступности: в целом приятно, но справедливо ли 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ukrinform.ru/rubric-
society/2545403-ukraina-i-indeks-prestupnosti-v-celom-priatno-no-spravedlivo-
li.html. 

Сообщение о краже вещей, обработка информации и передача ее в руки 
специалистам 

Организация публикует информацию о пропавшем предмете, с характерными 
чертами (трещина на телефоне, гравировка на кольце) на своей странице в 

социальных сетях, гугл приложении, специальном приложении 

Люди, проживающие в регионе, где была кража, реагируют на вызов и вместе 

со специалистами мониторят ломбарды в поисках украденного 

Если предмет был найден, организация предоставляет номер телефона 
владельцу и все дальнейшие решения будут уже за владельцем (выкуп 

предмета из ломбарда, обращение в полицию и т.д.) 
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НЕХВАТКА КАДРОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Федотова Т. А., к. э. н, доцент, 

Саламанина С. А., студент, 

Днепровский национальный университет им. О. Гончара, Україна 

 

На сегодняшний день в Украине актуален вопрос нехватки квалифици-

рованных кадров в ряде сфер и для большинства сельских территорий. Это 

связано с тем, что молодежь массово покидает небольшие населенные 
пункты для того, чтобы получить образование, и остается на постоянное 

проживание в городах с большим количеством населения, производство 

которых не направлено на аграрный комплекс. Следовательно, особенно 

острой эта проблема является для небольших населенных пунктов и 

поселков городского типа. В этой связи разработан проект, ориентирован-

ный на перспективу заселения молодыми специалистами трудодефицит-

ных мест, реализуемый через государственные органы управления, а также 

на восполнение дефицита кадров в бюджетных отраслях.  

В Украине в 2018/2019 годах сократилось количество высших учебных 

заведений, в данный момент на территории страны продолжает 

действовать 652 ВУЗа, а количество студентов достигает 1 522 250 человек 

(табл.). Анализ динамики количества ВУЗов с 1991 по 2017 года 
показывает, что имеет место тенденция по сокращению их числа [3]. В 

частности, в начале учебного года 1991/1992 количество вузов составляло 

910, из них 754 – 1–2 уровней аккредитации и 156 – 3–4 уровней 

аккредитации. В последующие годы количество вузов 1–2 уровней 

аккредитации постепенно уменьшалось, в то время как количество вузов 

3–4 уровней аккредитации увеличивалось. На начало учебного года 

2000/2001 функционировало 979 вузов, из которых 664 – 1–2 уровней 

аккредитации и 315 – 3–4 уровней аккредитации. В то же время на начало 

учебного года 2013/2014 в Украине было уже 803 вуза, из которых 478 – 1–

2 уровней аккредитации и 325 – 3–4 уровней аккредитации. Начиная с 

2014/2015 учебного года количество вузов значительно уменьшилось, так 
как в расчет перестали брать те учебные заведения, которые были 

размещены на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской 

областей и в Крыму. Таким образом, в 2014/2015 учебном году 

функционировало 664 вуза, в 2015/2016 – 659 и в 2016/2017 – 657 вузов. 

На данный момент их количество составляет 652 заведения, в то время как 

число абитуриентов продолжает расти из года в год. Согласно статистике 

проф выбора молодежи в 2018 года абитуриенты отдают предпочтение 

филологическим специальностям – 75 934 заявления, специальности 

«Право» – 72965 заявлений, а также «Менеджмент» – 47965. 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 297 

Таблица 

Статистика высших учебных заведений Украины 

Регион 
Кол-
во 

ВУЗов 

Кол-во человек, 
принятых на 

обучение 

Кол-во 
студентов 

Кол-во 
выпуск-ников 

ВУЗов 

Украина 652 310 326 1 522 250 412 914 

Винницкая 23 9 366 44 551 10 281 

Волынская 14 5 588 24 926 6 068 

Днепровская 55 24 265 111 551 31 063 

Донецкая 28 6 809 32 631 7 685 

Житомирская 19 6 212 29 550 8 613 

Закарпатская 14 4 409 23 754 6288 

Запорожская 2 12 648 69 341 17 424 

Ивано-Франковская 16 7 718 37 219 8 597 

Киевская 21 5 759 26 883 7 140 

Кировоградская 15 3206 14 020 4 269 

Луганская 12 4 770 20 837 5 034 

Львовская 43 25 266 120 589 32 376 

Николаевская 17 5 931 31 003 9 142 

Одесская 40 20 226 105 229 28 677 

Полтавская 18 9 037 45 216 12 224 

Ровенская 13 6 521 32 138 9 259 

Сумская 14 6 569 33 826 10 557 

Тернопольская 18 8 758 41 218 12 097 

Харьковская 64 32 871 171 098 45 161 

Херсонская 21 5 299 26 061 7 733 

Хмельницкая 18 6 122 31 433 8 314 

Черкасская 16 8 278 37 680 10 777 

Черновицкая 16 5 891 28 593 8 773 

Черниговская 16 4 110 19 777 5 344 

г. Киев 97 74 697 363 126 100 018 

Джерео: сформовано на основі [3]. 

 

На четвертом месте специальность «Среднее образование» – 45397 

заявлений. На пятом месте «Компьютерные науки» – 38384 [1]. Проанали-

зировав топ-5 выбираемых специальностей, можно сделать вывод, что 

четыре из пяти не особо востребованы в малонаселенных пунктах. 
Опираясь на данные сайта Государственной Службы статистики Украины, 

следует, что занятость людей в возрасте 25-29 лет составляет 71,9 % от 

общего количества людей этой возрастной категории. Согласно же 

социальному опросу компании «The Point» только 42 % украинцев 

работают по специальности [2]. 

В Украине существует закон, согласно которому молодежь при 

переезде на работу в трудонедостаточные сельские населенные пункты на 
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постоянное место жительства, а также местная молодежь, занятая в 

сельском хозяйстве, перерабатывающих, обслуживающих отраслях 

агропромышленного комплекса, социальной сфере этих населенных 

пунктов, обеспечивается жильем и хозяйственными постройками за счет 

Государственного бюджета Украины [Статья 47. Каждый имеет право на 

жилище. Государство создает условия, при которых каждый гражданин 

будет иметь возможность построить жилье, приобрести его в 

собственность или взять в аренду. Закон вступил в силу 28.06.1996]. Но 

данные нормы не решают вопроса нехватки кадров в небольших 

населенных пунктах, все также существует кадровая нехватка многих 
профессий, что свидетельствует о неэффективности положений данного 

закона. В отношении выпускников с медицинским и ветеринарным 

образованием прохождение стажировки\работы в сельской местности, при 

условии предоставления жилья государством представляется наиболее 

эффективным и целесообразным. В отличии от выпускников 

экономических, туристических, информационно-технологических и ряда 

других факультетов, специализация которых не является настолько 

востребованной в малых населенных пунктах. 

В связи с недостаточным спросом на работников без опыта работы, 

которыми являются студенты, необходимо решить вопрос их стажировки. 

В этом направлении предлагается направлять молодых специалистов в 

государственные учреждения с возможностью дальнейшего закрепления 
рабочего места, а также выделение субсидий на аренду жилья или 

обеспечение жилплощадью, как в городах с развитой инфраструктурой, 

так и в небольших населенных пунктах. Это позволит решить проблему 

обеспечения рабочей силой коммунальных и государственных 

учреждений. Особенно остро этот вопрос стоит в детских садах, школах, 

на коммунальном транспорте, в сфере придомового обслуживания 

населения, в почтовых отделениях, в сфере охраны здоровья и 

социального обеспечения. 

Для привлечения молодых специалистов предлагается программа по 

обеспечению земельным участком и жильем, стабильная конкурентная 

заработная плата (при необходимости с государственными доплатами до 
конкурентного уровня); обеспечение постоянным рабочим местом 

(заключение средне иди долгосрочного контракта). Обеспечение жильем 

можно решить двумя способами: 

- Выделение субсидий на аренду жилья либо оплату коммунальных 

услуг (студент получает фиксированную сумму на оплату платежей). 

- Предоставление комнат\квартир в специально отведенных для этих 

целей зданиях.  

В условиях реализации данных программ, государство получает 

больше квалифицированных кадров в тех сфера, на которой 
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специализируются молодые специалисты, и где имеет место их 

хроническая нехватка, а студенты-выпускники – опыт и рабочее место.  

Таким образом, решение на государственном уровне проблемы обеспе-

чения жильем студентов является выгодной политикой по развитию кадро-

вых ресурсов на перспективу и необходимо для обеих сторон, ведь таким 

образом молодые специалисты получаются опыт работы, закрепление за 

ними рабочего места, жилье и жилищные субсидии, а государство-

увеличение работников в различных структурах, функционирующих с 

нехваткой квалифицированных кадров. 

 
Список использованных источников: 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА 

 

Федотова Т. А., к. э. н., доцент, 

Семенова Д. Р., студент, 

Днепровский национальный университет им. О. Гончара, Украина 

 

Во всем мире, на протяжении существования человечества, является 

актуальной проблема переработки мусора. Сокращение, переработка и 

утилизация отходов является наболевшей проблемой мегаполисов и 

густонаселенных городов, которые производят и скапливают на свалках 
вокруг себя миллионы кубометров отходов каждый год.  

Общая площадь законных свалок в Украине составляет 6,5 тысяч и 

около 35 000 незаконных свалок общей площадью 7% территории, что 

приравнивается к площади всей Дании (более 43 000 кв.км). Ситуация 

только ухудшается с каждым годом. По подсчетам экологов, Украина 

собрала 54 млн кубометров отходов; каждый год мусорные полигоны 

пополняются примерно на 15-17 миллионов тонн. Ежегодно, по 

официальным данным, каждый украинец выбрасывает около 300 кг на 

человека. Представить все накопленное в Украине мусора можно так – это 

14 000 футбольных полей, на которых находятся 500 пирамид Хеопса. Эти 

мусорные пирамиды будут ежегодно расти – в Украине хоронят почти все 

отходы, а именно 94,4%, еще 2,7% сжигают, а 3,09% перерабатывают. 
Сегодня в Украине есть 4 мусоросжигательных завода: в Киеве, Днепре, 

Харькове и оккупированном Севастополе. Но работает только завод 

«Энергия», который находиться в Киеве. Мусор вывезенный на свалки 

будет разлагаться сотни лет. На случай если начать его сортировать и 

перерабатывать прямо сейчас, то огромные территории благодатной почвы 

возобновятся не раньше, чем через 300 лет [1]. 

По данным Министерства регионального развития, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, 4,2% полигонов ТБО в Украине 

переполнены, 16% не соответствуют нормам экологической безопасности, 

а 30% нуждаются в паспортизации. Затруднения в переработке и вывозе 

отходовприсутствуют почти в каждом населенном пункте, но сферы 
утилизации мусора как таковой в Украине фактически не существует [2]. 

Мусор из городов вывозят на полигоны, которые находятся за чертой 

населенных пунктов вблизи сел. Неэффективный экологический контроль, 

низкая осознанность проблемы населением, отсутствиев селах схем 

санитарной очистки, контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, а 

также сбора и вывоза отходов ведут к экологической катастрофе. В 

районных центрах есть одна или две санкционированные свалки, к 

которым, чтобы вывезти отходы, необходимы средства. Из-за всего выше-

перечисленного люди в селах вывозят мусор в лес, к реке, в овраг или в 
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поле. В Украине проблема с утилизацией существует на законодательном 

уровне, так как закон просто не обязывает его перерабатывать. 

Запроектирован лишь один способ утилизации – захоронение. 

В 2016 году Львовский городской совет подал в Минрегион анкету на 

участие в совместном с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) 

проекте «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины». 

Его общая стоимость 75 млн. Евро. Программа предусматривала 

рекультивацию существующего свалки и строительство нового полигона 

твердых бытовых отходов мусороперерабатывающего завода. 29 мая 2016 

в селе Большие Грибовичи Львовской области произошел пожар на свалке 
КМП «Збиранка». 30 мая 2016 на полигоне в Великих Грибовичах 

произошел обвал, под который попали четыре человека (найдено три 

тела). По факту мусорного смещения на Грибовицкой свалке, в результате 

которого под завалом оказались трое пожарных открыто уголовное 

производство. Трагедия в Грибовичах является ярким примером того, 

насколько опасными могут быть перегруженные полигоны. С 1 января 

2018 года в Украине вошел в силу закон "Об отходах", который не 

позволяет захоронение на полигонах не переработанных отходов и 

обязывает сортировать и перерабатывать мусор. До тех пор, пока в 

Украине не разработают детальный план обращения с отходами, их будут 

и дальше вывозить на полигоны занимая тысячи гектаров земли, которая в 

дальнейшем останется отравленной [2].  
Разыскать в местном бюджете деньги на строительство новых 

полигонов – почти невыполнимая задача, которая к тому же не имеет 

смысла, так как государство нуждается в инновационных решениях: 

строительстве мусороперерабатывающих комплексов, утилизации отходов 

и введению эко-программ в битовую жизнь сознательных украинцев. 

Предлагаемые меры для улучшения экологической ситуации в Украине: 

Необходимо закрыть существующие свалки, которые загрязняют 

атмосферу, подземные воды, почвы и построить мусороперерабатываю-

щие заводы, мусоросортировочные линии, построить полигоны, 

соответствующие экологическим стандартам и принимать мусор, который 

не подлежит переработке. 
Проводить лекции и уроки экологической осознанности для населения 

(включить в обязанности программы "ЭкоПатруль"). 

Сделать бутылки из переработанного пластика менее дорогими, чем 

бутылки из нового. 

Установить в селах контейнеры для сортировки отходов (так как в 

сельской местности вывоза мусора проблематичен),а средства, выручен-

ные от продажи вторсырья, направить на благоустройство села и осведо-

мить местных жителей о проблеме, ее решении и возможной выгоде. 
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Ввести централизованный сбор отходов (люди раскладывают мусор по 

пакетам разного цвета) 

Снижение цен на 10% на продукты, упакованные в переработанную 

упаковку. Система скидок будет поощрять покупателей выбирать 

переработанные товары. 

Ликвидировать продажу одноразового пластика и заменить его более 

экологически чистыми альтернативами, такими как бумага, бамбук, стекло 

– которые так же можно переработать. 

Заменить использование полиэтиленовых пакетов и кульков и 

предложить покупателям многоразовые тканевые и одноразовые 
бумажные пакеты. 

Заменить бумагу для чеков на разлагаемую. 

Увеличение налогов на полигоны и снижение налога на добавленную 

стоимость на деятельность, связанную с переработкой. 

Принятие законов о выброшенных вещах в индустрии моды. 

Установка контейнеров для сортировки мусора по всем городам и 

населенным пунктам для стекла, пластика, бумаги, метала и органических 

отходов. 

Запрет на использование газа фреона (для кондиционеров и газовых 

баллонов) 

Поставить автоматы приема бутылок в супермаркетах. 

Придать огласку существующей программе: для борьбы со 
стихийными свалками в Минэкологии создали карту ecomapa.gov.ua, куда 

жители могут загружать координаты и фото свалок и следить за тем, какие 

меры предпринимают власти для их решения. 

Таким образом, Украине просто необходимо принять меры для 

переработки мусора, которые в дальнейшем предотвратят развитие 

экологической катастрофы в стране. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
 

Федотова Т. А., к. е. н., доцент, 

Щуклін Є. В., студент, 

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Україна 

 

В останні роки зміни, які відбуваються в економіці України, 

вимагають розв'язання проблеми розвитку сільської місцевості та 
підвищення коефіцієнту людського розвитку на території сільської 

місцевості. Останні десять років влада, майже не звертала уваги на 

розвиток сільської місцевості, що надалі створю низку важливих, в першу 

чергу для держави, соціально-трудових проблем. Наприклад: низька 

мотивація до праці, зниження рівня освіченості, зменшення кількості 

висококваліфікованих працівників. 

Реформа децентралізації управління полягає у формуванні гарній 

організованості місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади для створення високого рівня життя громадян, надання 

високоякісних та загальнодоступних послуг для жителів всіх громад, 

узгодження інтересів держави та територіальних громад. Реформа 

передбачає відповідальність органів місцевого самоврядування перед 
виборцями – за ефективність своєї роботи, а перед державою – за її 

законність, а також наближення органів місцевого самоврядування до 

населення [1]. В Україні процес децентралізації розпочато 2014 року з 

прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади, Законів «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» [2], «Про співробітництво територіальних громад» 

[3], та змін до Податкового кодексу і Бюджетного кодексу – щодо 

фінансової децентралізації. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що при збільшенні 

коефіцієнту людського розвитку в сільській місцевості, то цей коефіцієнт 

буде збільшуватися по всій території України. І, взагалі, Україна є 
аграрною державою і підвищення соціально-економічної культури в 

сільській місцевості призведе до того, що сільське господарство буде 

активно розвиватися; збільшиться населення сіл, внаслідок цього буде 

розвиватися інфраструктура не тільки в містах, а й в селах, також це 

додаткові робочі місця, в наслідок цього зменшиться рівень безробіття. 

Індекс людського розвитку (ІЛР) (до 2013 року «Індекс розвитку 

людського потенціалу» (ІРЛП)) – монолітний показник, що розраховується 

щорічно для порівняння розвитку держав між собою і вимірювання рівня 

життя, грамотності, освіченості й довголіття населення, як визначальних 
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характеристик людського потенціалу. Індекс публікується Організацією 

Об'єднаних Націй у своєму щорічному звіті з 1990 року. На рисунку 

показані види показників для підрахунку індексу людського розвитку.  

 

 
Рис. Види показників, що враховуються при підрахунку 

індексу людського розвитку 

 

Індекс людського розвитку – з методикою ООН 2011, обчислюють як 

середнє геометричних індексів доходів населення, середньої тривалості 

життя та рівня освіти: 

 
де Ід – індекс доходу на душу насел., Ітж – індекс серед. очікуваної 

тривалості життя, Іо – індекс рівня освіти населення. 

Україна – це розвинена країна, але порівняно з іншими розвиненими 

країнами вона дуже відстає у своєму розвитку, як економічно, так і 

морально. Якщо порівнювати Україну за коефіцієнтом людського розвитку 
з іншими розвиненими країнами світу, то цей показник в Україні набагато 

нижчій і становить 0,756 в той час я в розвинених країнах таких як США, 

Норвегія, Франція, Японія цей показник не нижчий за 0,91.  

Через те, що в Україні спостерігається економічна нестабільність, то є 

сенс проаналізувати індекс людського розвитку. За базисний рік щодо 

коефіцієнта людського розвитку візьмемо 2013 рік. За даними «UNDP in 

Ukraine» Рівень коефіцієнта ІЛР зріс на 0,011 одиниць, це достатньо 

високим темпом приросту, у порівнянні з темпом приросту цього індексу в 

розвинених країнах світу. За період з 2013 по 2018, ІЛР стабільно зростав, 

окрім 2015 року, тоді показник, порівняно за базисним, знизився на 0,002 

одиниці. Це зумовлено тяжким економічним станом країни, через 
антитерористичну операцію на Донбасі та Луганщині, але потім він зріс з 
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0,743 у 2015 р. до 0,756 у 2018 р. Це свідчіть, що децентралізація 

позитивно вплинула на індекс людського розвитку [4] 
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В інструментарії сучасних досліджень динамічних економічних 

категорій і, зокрема, системного розвитку, чільне місце займають метод 
екстерналій – виявлення найвищих рівнів ефективності динамічного 

функціонування економічних явищ та суб’єктів на основі виявлення 

кількісних та якісних змін, що найбільше рельєфно (на поверхні) 

відображають їх (явищ та процесів) стан. Особливе значення має 

застосування методу екстерналій, або як прийнято спрощено називати, 

виявлення поверхневих ефектів, належить реформам місцевого 

(локального) управління. За допомогою методу є можливість передбачати 

та оцінювати швидкоплинних ефектів на основі місцевого самоврядування 

на прикладі реформованих громад. Враховуючи цілі децентралізації влади, 

наближення управлінських функцій до забезпечення потреб кожного члена 

громади на основі застосування існуючих організаційних форм є 

обслуговуючі кооперативи, функціонування яких законодавчо закріплено 
Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію». Одна з 

важливих передумов формування і успішної діяльності обслуговуючих 

кооперативів полягає у територіальній місцевій (локальній) концентрації 

сільськогосподарських товаровиробників. Важливе значення має також 

підтримка становлення кооперативу збоку органів державного управління 

та сільськогосподарських громадських об’єднань. 

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи Житомирського 

регіону у здійсненні аграрної політики регіону мають позитивні зрушення. 

За результатами моніторингу визначено, що впродовж 2017 року у 

Житомирській області із 94 зареєстрованих сільськогосподарських 

кооперативів проводили діяльність лише 8. Найбільш дієвими визнано 
СОК «Альянс Лугини» Лугинського району, СОК «Озадівка» 

Бердичівського району, СОК «Жубровицький» Олевського району та СОК 

«Хлібороб» Ружинського району. Діючі кооперативи надавали послуги із 

обробітку земельних ділянок, посіву зернових, овочів, посадки картоплі, 

обмолоту зернових, заготівлі та реалізації сільськогосподарської 

продукції, ветеринарному забезпеченні та штучному осіменінні тварин за 

цінами собівартості. Загалом сума послуг надана кооперативними 

структурами, за останній рік збільшилася на 12,2% та склала 4,04 млн. грн.  
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З метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2017 

році аграріям Житомирської області із обласного бюджету були 

спрямовані кошти у сумі 6,15 млн. грн. Зокрема, для господарств 

населення було відшкодовано вартість придбання установок 

індивідуального доїння корів на загальну суму 1,9 млн. грн. (для 296 

господарств), що сприяло збільшенню поголів’я великої рогатої худоби, 

обсягів виробництва та якості молока в господарствах населення; було 

здійснено відшкодування часткової вартості придбання племінних телиць, 

нетелей та корів у сумі 20 тис. грн. для покращення породного складу 

корів (2 господарствам). Для сільськогосподарських підприємств виділена 
спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я молочного, м'ясного та 

комбінованого напрямків продуктивності у сумі 74,0 тис. грн. (2 

господарствам), відшкодована вартість витрат на сертифікацію відповідно 

росту виробництва органічної продукції та частково відшкодована вартість 

органічного насіннєвого матеріалу, що становить, 94,7 тис. грн. (3 

господарствам); спеціальна бюджетна дотація на вирощування льону і 

гречки становила 2 млн. грн. та 0,8 млн. грн. (17 та 46 підприємств) 

відповідно. На сьогоднішній день кооперативний рух поширений майже у 

всіх прогресивних країнах світу, адже у кінцевому результаті він дає 

переваги не лише учасникам об’єднання, а й економіці країни в цілому. 

Якість життя та добробут сільського населення безпосередньо залежить 

від моделі управління сільським розвитком, яка має враховувати потужний 
природний та людський потенціал, наявні соціально-економічні та 

екологічні проблеми. Світовий досвід свідчить, що сільськогосподарська 

обслуговуюча кооперація є ефективним інструментом економічного 

зростання сільських територій.  

В умовах проведення політики децентралізації для сільських громад 

створено достатньо фінансових інструментів для свого розвитку. Набуття 

більшої самостійності громадами внаслідок децентралізації передбачає 

створення нових робочих місць на селі та сприяти розвитку 

інфраструктури населених пунктів. Тобто децентралізація має на меті 

навчити громадян взаємодіяти між собою без посередництва влади різних 

рівнів і одним із таких способів є сільськогосподарська кооперація. 
Кооперування дрібних сільськогосподарських товаровиробників, зокрема 

фермерських господарств та особистих селянських господарств, сприяє їх 

трансформуванню в товарні господарства, а також посиленню їх 

конкурентоспроможності, отримання додаткових прибутків від участі у 

вертикальній інтеграції, протистояння спекулятивному посередництву, 

приєднанню до великомасштабного агробізнесу і використання 

професійного управлінського персоналу, поділу ризику і відповідальності.  

Розвиток місцевого самоврядування, створення об’єднаних 

територіальних громад, передача ресурсів, повноважень на місця в рамках 
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проведення реформи з децентралізації влади сприяє насамперед 

підвищенню фінансової спроможності, економічної, інвестиційної 

привабливості територій для якісного й комфортного проживання людей 

на них. Відмінною рисою функціонування новостворених 

адміністративно-територіальних об’єднань є усвідомлення того, що 

територію об’єднує не лише назва, а й нове спільне бачення майбутніх 

перспектив, бо це не просто нові територіальні одиниці, я кісно нові 

соціально-виробничі формування. 

Наразі питання підвищення рівня фінансової спроможності громади 

вирішують шляхом розвитку економіки на своїх територіях, забезпечення 
стратегічного управління розвитком територій, популяризації територій, 

сприяння залученню інвестицій, підтримки місцевого бізнесу та розвитку 

галузей. Кожна з громад визначає пріоритетні галузі на своїх територіях. 

Сільські території надають перевагу розвитку галузей АПК, фермерству 

для вирощування тих культур, які є характерними для певної території. У 

громадах для розвитку економічного потенціалу вагомого значення набула 

сільськогосподарська кооперація. Як показує практика, вона стала 

ефективним механізмом забезпечення конкурентоспроможності малих і 

середніх сільськогосподарських товаровиробників.  

В Житомирській області новостворена Баранівська ОТГ розпочала 

проект «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівськоїміської 

ОТГ». У рамках грантового проекту з Європейським Союзом Баранівська 
ОТГ залучить більше 760 тис. євро на створення органічного простору у 

громаді, органічних виробництв та залучення молоді до розвитку ОТГ. 

Реалізація проекту передбачає будівництво сироварні, органічної ферми, 

шкільної майстерні та теплиць, торгово-тренінгового центру, проведення 

навчань для вчителів та жителів громади. У 2017 році Баранівська міська 

рада вже отримала перший транш у розмірі 600 тис. грн., які спрямувала 

на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

торгово-тренінгового центру та органічної міні-сироварні. Було 

організовано кооператив «Мілка», на базі якого буде створюватися 

органічна міні-сироварня. Мешканці приватних господарств, які мають 

корову, об’єднавшись у нові кооперативи та одержавши нові органічні 
виробничі потужності, збільшать вартість молока. Торгово-тренінговий 

центр дозволить розвивати бізнес органічної продукції та стане базою для 

навчання. Тут будуть продаватися сільськогосподарські продукти, 

вирощені на території громади, та функціонувати бізнес-інкубатор. Таким 

чином усі створювані кооперативи матимуть власний фірмовий пункт 

продажу продукції. Співзаявником проекту виступає ТОВ «Галекс-Агро». 

Компанія спрямує 190 тис. євро на створення органічної ферми та 

надаватиме власні приміщення і устаткування для проведення практичних 

уроків для старшокласників та студентів. Саме залучення молоді до 
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розвитку громади є одним з ключових складових проекту. У рамках 

навчального плану у шкільних закладах буде створено кооперацію з 

деревообробки, шиття та вирощування в парниках органічних рослин. З 

одного боку, школярі матимуть шанс розвинути свої технічні навички, а з 

іншого – отримуватимуть навички для створення власного бізнесу та 

зможуть пройти курс підприємництва. Термін реалізації проекту становить 

3 роки. Розвиток органічного кластера Баранівської міської ОТГ 

передбачає активну участь співробітників Житомирського національного 

агроекологічного університету. 

Громади, на території яких розміщено об’єкти історико-культурної 
спадщини, природно-рекреаційні ресурси, розвивають туристичні проекти 

для розвитку своїх територій. Саме до такого рішення дійшли управлінці 

громад, які працюють у напрямі розвитку туризму, вони розпочинають 

процес формування туристичних маршрутів на своїй території та 

проводитимуть їх маркування задля збільшення потоку туристів. ОТГ 

опрацьовують карти ресурсів громад, алгоритми маркування маршрутів, 

ефективність монетизації ресурсів, презентували вже наявні туристичні 

маршрути. На сьогодні завдяки підтримці Житомирського центру 

туристичний актив області вже напрацював чотири нові туристичні 

маршрути. Зокрема, «Мілітарна Житомирщина», «Підготовка до місії 

“Марс-2020”», «Романтичний Житомир», «Великі мрійники Житомира». В 

ОТГ прагнуть забезпечувати умови для розвитку підприємництва з метою 
створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень у 

місцеві бюджети громади від малого й середнього бізнесу, залучених 

внутрішніх і зовнішніх інвесторів та використання їх для надання якісних 

послуг мешканцям. 

На основі дослідження загального стану розвитку кооперативного 

руху в регіоні та застосування методики вияву швидкодіючих ефектів 

нами розроблена система екстерналій у системі децентралізації 

інтегрованих громад (рис.). Конкретна робота із створенням і 

забезпеченням функціонуванням кооперативу може здійснюватись лише за 

наявності лідера, який може його очолити. Тому забезпечення лідерства у 

обслуговуючої кооперації мешканців громад є провідною у відповідних 
екстерналіях. В Житомирському національному агроекологічному 

університеті активізується підготовка таких лідерів на основі опанування 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Зокрема акценти 

на формування лідерських якостей реалізується в межах курсів «Публічні 

комунікації та психологія управління», «Державне регулювання економіки 

та економічна політика», «Управління реформами місцевого самовряду-

вання», а також в межах спеціалізації «Інтелектуальна власність». Ми вва-

жаємо за доцільне заснування штатних посад керівників багатофункціо-

нальних кооперативів за рахунок збільшених бюджетів громад. 
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Рис. Екстерналії розвитку децентралізованих громад 

 

Співставлення зі змістом реформи місцевого самоврядування, головною 

метою якого є наближення послуг до громадянина та підвищення їх якості. 

Зміцнення громад реалізується на основі об’єднання ресурсів (фінансових, 

майнових, інтелектуальних) та за рахунок розвитку місцевої інфраструкту-

ри. Наступною екстерналією є персоніфікація стану кожного домогоспо-

дарства, забезпечення медичними, юридичними та інформаційними послу-

гами, а також охорона їх власності, що може стати провідною функцією 

діяльності обслуговуючих кооперативів. На етапах зняття мораторію на 

ринок землі, за нашими дослідженнями, конче необхідно банківська 

сертифікація руху паїв, їх інформаційне та облікове забезпечення. До 

обов’язків кооперативу ми відносимо організацію і проведення 
екологічних конкурсів на кращу садибу, двір, криницю, будинок, стайні 

для домашніх тварин тощо та систематично відзначати кращих. 

Отже, сільськогосподарська обслуговуюча кооперація відіграє 

особливо важливу роль в економічному зростанні сільських територій в 

умовах здійснення політики децентралізації. Незаперечною є також велика 

соціальна необхідність подібних угруповань на селі, адже їх діяльність 

спрямована на вирішення проблем безробіття, підвищення рівня доходів та 

розвиток соціальної інфраструктури населених пунктів. Тобто функціону-

вання кооперативів сприятиме покращанню якості життя населення сільських 

територіальних громад. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація має 

ознаки багатофункціональності, що визначає сталий розвиток національної 
соціально-економічної системи. 
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ЗАСНОВАНИЙ НА ЦИРКУЛЯРНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЛІКОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

 

Цаль-Цалко Ю. С., д. е. н., професор,  

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Станом на 2018 рік для того щоб забезпечити поточні обсяги 

споживання, людству вже була потрібна планета в 1,7 разів більша від 

Землі. Населення продовжує зростати і темпи подібного споживання 
більше неможливо забезпечити. Наш світ очікують радикальні зміни: від 

вибору сировини, способів одержання продукції та нових концепцій 

обслуговування – до широкого використання побічних продуктів одного 

виробництва як повноцінної сировини для іншого.  

Альтернативу традиційній лінійній економіці (яка передбачає 

видобування ресурсів, їх переробку, використання та перетворення на 

відходи) може скласти тільки циркулярна модель економіки або економіка 

замкненого циклу. Циркулярна економіка сприяє використанню ресурсів 

як можна довше, отриманню максимальної цінності від користування 

товарами, а потім відновленню та регенеруванню товарів і матеріалів, з 

яких вони вироблені, на кінець кожного строку їхньої служби. За деякими 

розрахунками, заходи із повторного застосування матеріалів та 
запобігання відходам могли б принести економію, наприклад для компаній 

ЄС, у розмірі 600 млрд. євро щорічно за одночасного зменшення викидів 

парникових газів на 2-4 %. 

Циркулярна економіка базується не на зміні поведінки людей, а на 

зміні системи використання матеріальних та прирівняних до них ресурсів.  

Узагальнюючими показниками ефективності використання 

матеріальних ресурсів в процесі господарської діяльності є 

матеріаловіддача та матеріаломісткість. Матеріаловіддача характеризує 

вихід продукції за показником чистого доходу на 1 грн. матеріальних та 

прирівняних до них витрат, тобто кількість продукції, проданої з кожної 

гривні спожитих матеріальних ресурсів при її виробництві. 
Матеріаломісткість – показник, що характеризує величину (частку) 

матеріальних та прирівняних до них витрат в операційних витратах на 

вироблену продукцію. Показник матеріаломісткості більш аналітичний, 

він реально відображає рівень використання матеріальних ресурсів у 

виробництві, а зниження питомої ваги матеріальних витрат приносить 

економічний ефект через збільшення створеної доданої вартості. 

Показники використання матеріальних та прирівняних до них ресурсів в 

господарській діяльності України, на прикладі, сільськогосподарського 

виробництва наведено на рисунках 1–2. 
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Рис. 1. Матеріаломісткість господарської діяльності 

в Україні за КВЕД «Сільське господарство» 
Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України 
www.ukrstat.gov.ua 
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Рис. 2 Матеріаловіддача господарської діяльності 

в Україні за КВЕД «Сільське господарство» 
Розраховано за даними Державної служби статистики України www.ukrstat.gov.ua 

 

Показники матеріаломісткості і матеріаловіддачі господарської 

діяльності в сфері сільського господарства, яка найбільш притаманна 

сільським територіальним громадам свідчать про дуже низький рівень 

матеріальної ресурсоефективності бізнесу та потребу переходу на 
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діяльність відповідно до принципів 3R: скорочення (reduce), повторне 

використання (reuse) та переробка матеріалів (recycle). 

Концепція циркулярної економіки може бути запропонована для 

вирішення актуальних потреб забезпечення самодостатності сільських 

територіальних громад. За підсумками січня-червня 2019 року серед 

об’єднаних територіальних громад Житомирської області 38 громад (72 %) 

отримують з державного бюджету базову дотацію. Найвищий рівень 

дотаційності у Барашівській громаді, у якої обсяг базової дотації в 

загальній сумі доходу становив 38,9 %. Крім базових дотацій територіальні 

громади отримують субвенції на медицину, освіту, соціальний захист 
населення, формування інфраструктури, здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку територій, утримання доріг. 

Діяльність сільських територіальних громад повинна бути направлена 

на формування самодостатності з використанням підходів забезпечення 

всіма територіальними господарюючими суб’єктами відносно 

матеріальних та прирівняних до них ресурсів тривалого життєвого циклу й 

високого потенціалу для подальшого повторного використання, 

модернізації, відновлення та рециклінгу. 

Щодо розвитку бізнесу сільських територіальних громад в складі 

домогосподарств, фізичних осіб-підприємців, підприємств, бюджетних 

установ, громадських організацій можливо використати два підходи 

циркулярних економічних відносин: 
–по-перше, забезпечення господарської діяльності суб’єктів що 

здійснюють придбання товарів після їх використання для переробки, 

оновлення та утилізації. Дана модель може передбачати не лише продаж 

використаного товару, але і закупівлю послуги з його переробки. 

Придбання товарів або закупівля послуг може здійснюватися при продажу 

товару або після їх використання;  

–по-друге, організація продажу не товару, а послуги на використання 

товару. У цьому випадку, право власності на товар залишається у поста-

чальника (продавця). Закуповується послуга або послуги з лізингу, про-

кату, служби спільного використання, але не сам товар. Досить часто, сам 

товар споживачам не потрібен, а потрібна лише функція, яку він отримує. 
Такі процеси можуть формувати лізингові (прокатні) територіальні грома-

ди, які ґрунтуються на більш сервісно-орієнтованих бізнес моделях. У 

лізинговій територіальній громаді відповідальність за утримання, у обслу-

говування та розпорядження товарами перекладають на виробни-

ків/продавців. Це створює стимули для виробництва більш довготривалого 

та ресурсоефективного товару, оптимізувати його утилізацію, забезпечити 

переробку і таким чином зменшити кількість відходів. 

Для реалізації циркулярної економіки в сільських територіальних 

громадах необхідно здійснювати інформованість членів громади про 
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діяльність суб’єктів господарювання, які забезпечують замкнутий цикл 

використання товарів. Основою формування цієї інформації може бути 

система показників бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання, які 

створюють умови для скорочення споживання товарів, спільного і 

повторного їх використання та переробки. 
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Сьогодення вимагає дотримання особливих умов задля забезпечення 

тривалого розвитку сільських територій – мінімальний негативний вплив 
на навколишнє природне середовище, раціональне енергоспоживання, що 
забезпечує їх енергоефективність і енергонезалежність, залучення 
альтернативних (відновлювальних) джерел енергії за розумного та 
достатнього задоволення потреб виробництва та громадян у всіх видах і 
формах енергії тощо. За результатами наших досліджень [3–5] в Україні 
вже існує досвід з впровадження проектів з використання альтернативної 
енергії у сільських населених пунктах [1–2], які для ефективної реалізації 
проектів з підвищення енергетичної незалежності сільських територій 
дозволяють рекомендувати дотримуватись наступних умов: 

1) забезпечення максимальна концентрація об'єктів соціальної сфери 
на відповідній території; 

2) відкритість громадськості до змін і співпраця у процесі реалізації; 
3) наявність надійних і постійних джерел фінансування, наявність 

відповідних резервів; 
4) проходження енергетичної паспортизації населеного пункту; 
5) забезпечення використання максимальної кількості можливих 

джерел альтернативної (відновлювальної) енергії, переважно місцевого 
характеру; 

6) використання досвіду вже реалізованих проектів, вивчення своїх 
результатів та їх подальша передача; 

7) відкритість для наступної модернізації об'єктів на засадах 
енергоефективності. 

Отже, модель розвитку енергоефективності сільських територій 
ґрунтується на відповідних: 

1. Інфраструктурі, яка складається з: 
- невиробничої: житловий фонд, дитячі дошкільні заклади та заклади 

охорони здоров'я, освіти; підприємства торгівлі й інші установи, що 
обслуговують сільське населення; 

- виробничої: транспортні споруди та рухомий транспортний склад; 
лінії електропередач і зв'язок; складські приміщення та вантажно-
розвантажувальне устаткування; теплові комунікації. 
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2. Технологіях виробництва та переробки: ресурсозберігаючих; 
екологічно безпечних; замкнутого циклу; природного (органічного) 
землеробства; безвідходних тощо. 

При цьому, проектні роботи мають проводитися з урахуванням 
енергоефективного будівництва, що забезпечить створення інженерних 
систем будівництва без комунікацій і нульових (пасивних) будинків, а 
саме з використанням:сучасних організаційних рішень будівництва; 
інноваційних енергозберігаючих матеріалів; мінітехнологій безвідходного 
виробництва. Функціонування енергоефективних і енергонезалежних 
сільських територій забезпечує їм значні переваги (табл.). 

Таблиця 
Екологічні, економічні та соціальні передумови створення та 
функціонування енергетичне незалежних сільських територій 

Передумови Складові 

Екологічні 

1. Використання зазвичай місцевих альтернативних 
(відновлювальних) джерел енергії, головними з яких є відходи та 
побічна продукції виробництва. 
2. Скорочення забруднення навколишнього природного 
середовища. 
3. Мінімальне та/або повне припинення використання 
невідновлювальних джерел енергії. 
4. Пошук додаткових місцевих джерел альтернативної 
(відновлювальної) енергетики. 

Економічні  

1. Скорочення витрат місцевих бюджетів на енергетичні носії, що 
забезпечить збільшення доходних джерел місцевого бюджету та 
сільського населення. 
2. Диференціація видів виробництва на території, що забезпечить 
залучення інвесторів для впровадження проекту. 
4. Реклама інноваційних технологій в дії. 
5. Формування платформи партнерських відносин між учасниками 
проекту. 

Соціальні  

1. Об’єднання громади населеного пункту навколо спільної мети. 
2. Зростання або повна зайнятість населення, що сприятиме 
підвищенню рівня життя сільського населення. 
3. Популяризація енергозбереження для сільських територій, що 
забезпечить зростання іміджу сільської території. 
4. Обмін досвідом з використання інноваційних технологій задля 
майбутніх проектів і розвитку сільської території.  

 
Таким чином, на сучасному етапі розвиток сільських територій 

насамперед визначає екологічний фактор, оскільки є очевидним вплив 
екологічних умов всіх без винятку компонентів економіки та соціуму не 
тільки на поточний і короткостроковий їх розвиток, а й визначає 
довгостроковість розвитку. На нашу думку, саме це визначає необхідність 
розробки нової інноваційної еколого-економічної концепції для сільських 
територій, розвиток і реалізація якої на практиці законодавчими та 
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виконавчими структурами буде сприяти «екологізації» мислення і 
перегляду багатьох стереотипів у процесах прийняття еколого-
орієнтованих рішень. 

Сьогодні інноваційний розвиток сільських територій, в першу чергу, 
повинен ґрунтується на заміщення традиційних джерел енергії 
альтернативними та відновлювальними. Впровадження енергоефективних 
технологій та рішень збільшить енергонезалежність сільських територій, 
що полегшить вирішення багатьох гострих соціальних проблем, а також 
забезпечить швидкий розвиток нового бізнесу і створить величезний ринок 
для новітніх вітчизняних науково-технічних розробок в різних областях. 

Створення енергонезалежних сільських територій полегшить 
вирішення багатьох гострих соціальних проблем, а також забезпечить 
швидкий розвиток нового бізнесу та створить величезний ринок для 
новітніх вітчизняних науково-технічних розробок в різних областях, 
включаючи альтернативну енергетику, утилізацію відходів, «smart house» з 
використанням інформаційних технологій, які не мають в даний час 
реального попиту в Україні. Великий попит на якісні оздоблювальні 
матеріали сприятиме розвитку їх вітчизняного виробництва. 

 
Список використаних джерел: 

1. Енергоефективне село: від місцевої електроенергетики – до масштабних 
проектів (2017). Retrieved from http://aew.com.ua/energoefektivne-selo-vid-
mistsevoyi-elektroenergetiki-do-masshtabnih-proektiv/  
2. Практики Енергоефективності пілотної громади с. Северинівка у 
Вінницькій області (2015). Retrieved from http://zhytlo.in.ua/ua/napryamok/ 
energozberezhennya/praktiki_energoefektivnost_plotno_gromadi_s.severinvka_
u_vnnickj_oblast.html. 
3. Яснолоб І. О., Чайка Т. О., Горб О. О., Радіонова Я. В. Концептуальні 
засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських 
територій. Економіка АПК. 2019. № 3. С. 115. URL: http://eapk.org.ua/ 
contents/2019/03/115. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903115. 
4. Яснолоб І. О., Чайка Т. О., Горб О. О., Радіонова Я. В. Теоретико-
практичні засади створення енергетично незалежних сільських територій. 
Економіка АПК. 2018. № 11. С. 97–105. URL: http://eapk.org.ua/contents/ 
2018/11/97. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811097 
5. Yasnolob I., Chayka Т., Gorb О., Demianenko N., Protas N., Halinska Т. The 
Innovative Model of Energy Efficient Village under the Conditions of 
Sustainable Development of Ecological Territories. Journal of Environmental 
Management and Tourism, 2018, 3(27), 648–658. URL: https://journals. 
aserspublishing.eu/jemt/article/view/2272. DOI: http://dx.doi.org/10.14505/ 
jemt.93(27).25.  



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 319 

РОЗУМНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Чередниченко В. А., к. е. н., доцент, 

Одеський національний політехнічний університет, Україна 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з 

важливими та практичними завданнями. Актуальність обраної теми 

обумовлена потребою в дослідженні практики використання стратегії 

розумних спеціалізацій як інструменту для пошуку та опанування 
наукових та промислових ніш в ЄС, а також подальшої інтеграції 

вітчизняного виробництва у глобальні ланцюги доданої вартості. Тільки за 

таких умов можливо забезпечити темп зростання української економіки 

достатній для наближення матеріального благополуччя та якості життя 

українських громадян до середньоєвропейських.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення 

проблеми. Значний вплив на формування концепції розумної спеціалізації 

здійснили роботи американського економіста Дені Родріка. Зокрема у 

роботі «Індустріальна політика для ХХІ сторіччя» він не тільки 

обґрунтовує необхідність спеціалізації в епоху глобалізації, а й вводить 

елементи «підприємницького самовідкриття», які з часом стануть одними 

із суттєвих складових методології проектування розумних спеціалізацій. 
Подальше дослідження дуальності «глобалізація – спеціалізація» 

приводить науковий пошук до концепції «розумної глобалізації» [1]. 

Вагомий внесок у розробку концепції розумної спеціалізації був 

зроблений також Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку 

(ОЕСР). Зокрема, у звіті 2013 року «Innovation-drivenGrowthinRegions: The 

Role of Smart Specialisation» проаналізовано практику впровадження 

концепції розумної спеціалізації низкою країн світу, серед яких, окрім 

країн ЄС, є також Австралія, Південна Корея, Туреччина [2]. 

Зазначені теоретичні напрацювання знайшли своє втілення у 

проектуванні довгострокової політики Європейського Союзу через 

посилення акценту на розумні спеціалізації, як важливого інструменту 
модернізації економічної системи. У Регламенті ЄС №1303/2013 євро-

пейський законодавець вперше дає пряме і розгорнуте визначення терміну 

розумної спеціалізації. Пункт 3 статті 2 цього Регламенту констатує, що 

«стратегія розумної спеціалізації означає національну або регіональну 

інноваційну стратегію, яка визначає пріоритети для створення конкурент-

них переваг, шляхом розробки та узгодження досліджень та інновацій із 

сильними сторонами для потреб бізнесу, щоб послідовно відповідати 

новим можливостям та ринковим змінам, уникаючи дублювання та 

фрагментації зусиль [3].  
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Цілі статті полягають в розробці теоретико-методологічних положень 

щодо виявлення перспективних смарт-спеціалізацій об’єднаних територі-

альних громад в умовах проведення адміністративно-територіальної 

реформи. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванн-

ням отриманих наукових результатів. В процесі регіонального розвитку 

велика увага приділяється конкурентоспроможності об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ). На перший погляд може здатися, що 

причини, які заважають деяким ОТГ продавати більше товарів та послуг 

або продавати товари і послуги вищої якості, полягають у відсутності 
інвестицій та підприємців, які готові інвестувати в розвиток існуючих або 

створення нових підприємств. Але чому відсутні інвестиції і чому відсутні 

бажаючі інвестувати? Таких факторів і причин може бути багато: погане 

географічне положення з огляду на розташування ринків збуту продукції, 

низька конкурентоспроможність виробництва, нестача кваліфікованої та 

освіченої робочої сили.  

У світі відбувається інформаційна революція, яка накладає свій 

відбиток на всі сфери господарського життя. По-перше, з’явилися й уже 

швидко поширюються нові технології, основними характеристиками яких 

стає інформаційна ємкість поряд із звичними традиційними поняттями 

енергоємкості, матеріалоємкості, капіталоємкості. По-друге, матеріальний 

субстрат інформаційної економіки починає пронизувати всі аспекти 
господарської діяльності. Унаслідок цього, а також у результаті 

диверсифікації економічної діяльності компаній традиційний розподіл 

виробництва на галузі поступово втрачає свій економічний зміст. Поняття 

галузі поволі заміняється поняттям інтегрованого комплексу або 

конгломерату. Структура економіки поступово приймає все більш 

мережеву організацію з переваженням горизонтальних функціональних 

зв’язків між економічними агентами. Сама економічна діяльність 

визначається в більшій мірі не сукупністю суто виробничих процесів, а 

набором економічних функцій: комплексами попереднього підготування 

виробництва, транспортування і збуту продукції тощо.  

Інформаційна економіка в корені змінює характер накопичення, і це 
має чималий соціальний зміст. Головною формою накопичення стає тепер 

накопичення не речових елементів виробництва, як було дотепер, а знань 

та іншої корисної інформації. Носіями такої інформації звичайно є люди, 

тому головною формою накопичення в сучасній економіці стає збільшення 

чисельності висококваліфікованих спеціалістів, дійсно найціннішого зі 

стратегічних ресурсів. Тому накопичення людського капіталу за своїм 

значенням для національного добробуту починає відтискувати на задній 

план традиційне фінансове накопичення, що опосередковує накопичення 

речових факторів. 
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Досить виразно починають проявлятися елементи єдиної регіональної 

відтворювальної системи, формуються регіональні економічні комплекси. 

Здійснюється процес подальшої адаптації національних економік, їх 

взаємопроникнення, зрощення окремих ланок. Глибоко перетворюються 

національні господарські механізми, створюються й закріплюються єдині 

норми і правила наднаціонального характеру й змісту.  

Смарт-спеціалізація ОТГ передбачає створення відповідних виробни-

чо-господарських та організаційно-функціональних структур на рівні 

підприємства, громади. Впровадження виробничо-інвестиційної моделі 

структурної перебудови економіки громади є основною умовою широкого 
виходу на світовий ринок не окремих товарів, а цілісних інфраструктурних 

економічних комплексів. Поступове включення до їх складу виробничих 

структур (підприємств), окремих галузей, регіонально-виробничих 

анклавів зробить можливим формування розгалуженої системи суб’єктів 

господарювання та органів управління, здатних забезпечити в сучасних 

умовах широкомасштабну інтеграцію регіональної економіки в систему 

світових господарських зв’язків. 

Розвиток підприємництва, особливо розвиток виробничих компаній, 

які продають свою продукцію за межи регіону, є ключовим фактором у 

забезпеченні конкурентоспроможності регіонів. Проте, розвиток підприєм-

ництва саме по собі недостатньо для забезпечення конкурентоспромож-

ності регіонів. По-перше, піднесення привабливості території передбачає 
перетворення регіону в місце, де люди хочуть жити, працювати, 

інвестувати свій капітал. Треба шукати шляхи вирішення широкого кола 

не тільки економічних, а й соціальних та екологічних проблем. Люди не 

хочуть жити в регіоні, де немає основних зручностей, елементарного 

комфорту. По-друге, необхідно забезпечити збалансованість розподілу 

ресурсів між економічними і соціальними заходами. Одні тільки заходи в 

соціальній сфері не зроблять регіон привабливим. Більш того, їх вплив не 

буде стійким, якщо в економічній сфері не будуть створені ресурси, 

необхідні для їх фінансування.  

Напрямки інвестування продиктовані багатьма факторами, і тому 

рішень може бути чимало, і вони повинні враховувати всі реалії регіону, 
разом узяті. Перша хвиля індустріалізації була майже повністю пов’язано з 

сировиною, тому регіони, які мали вугілля, сталь і інші цінні матеріали 

були конкурентоспроможними. Трудові ресурси та інвестиції охоче сюди 

стікалися. Проте, в двадцять першому столітті інвестиційні потоки і праці 

знаходяться під впливом інших чинників. Інвестиції йдуть туди, де 

доступні високоякісні людські ресурси, створені сприятливі умови для 

бізнесу, підприємці мають доступ до постачальників тощо. 

Висновки. Мотиви інвестування формуються багатьма факторами, і 

тому рішень може бути чимало, і вони повинні враховувати всі реалії ОТГ, 
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разом узяті. Переваги ОТГ все більше залежать не від того, що 

знаходиться «в землі», а від якості співпраці між людьми, ефективності їх 

роботи, а також від загальної доступності і зручності території ОТГ. 

Гарне планування, хороша екологія, висока якість життя, розвинута 

охорона здоров’я та якісна освіта, стабільність, верховенство закону, 

прозорість державних органів − всі ці фактори визначають 

конкурентоспроможність регіону, його можливості для залучення нових 

інвестицій або утримання вже вкладених коштів. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Швець Т. В., к. е. н., доцент, 

Скидан О. В., д. е. н., професор,  

Булуй О. Г., к. е. н., доцент, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Визнання сталого розвитку як пріоритетного механізму національного 

відродження стало ознакою появи чинників економічної та соціально-
екологічної безпеки, які наразі є в центрі уваги як вітчизняних, так і 

зарубіжних вчених. Зокрема, відмічається, що технократичний вибір 

людства визначив появу системних деформацій у економічному, 

соціальному та екологічному середовищі, вихід знаявної ситуації 

передбачається у аспектах впровадження технологічних та соціальних 

інновацій, що є в основі формування добробуту громад [1–2]. Соціальне 

підприємництво як суспільно орієнтована система відносин відновлює 

зруйновані зв’язки між індивідами та вирішує проблеми, які визначені як 

пріоритетні на національному рівні. 

Здатність до гнучкий характер відносин, здатність впливу на політичні 

рішення сприяють процвітанні як локальних систем, так і їх об’єднанням 

на національному та наднаціональному рівнях за рахунок формування 
середовища ініціативності та розвитку. На відміну від традиційних форм 

підприємницької активності, коли цільовою функцією є максимізація 

прибутку, соціальне підприємництво актуалізує появу соціальних 

інвестицій та економічних ефектів через створення соціальної цінності. 

Розширення сфери інтересів соціальних підприємців обумовлена 

міжгалузевим характером та взаємообумовленістю ввпливів учасників 

суспільних відносин. 

В суспільстві та ринковому середовищі соціальні підприємці 

виступають агентами змін, виявляючи складові потенціалу території та 

каналізуючи його капіталізацію. При цьому процес добробуту ініціюється 

та реалізується через поєднання творчих процесів та прагматичних 
підходів в управлінні. Збалансований підхід до формування комунікатив-

них мереж, стратегічного розвитку компаній, забезпечені інноваціями на 

поліпшення умов праці, відпочинку, задоволення інших потреб соціуму. 

Здатність до безперервного процесу навчання, володіння навичками 

новатора, відданість справі характеризує таких особистостей. Водночас їх 

діяльність не є спонсорством чи благодійснітю – робота в соціальній сфері 

поєднується з цінностями традиційного підприємництва, а праця є 

орієнтованою на результат. Креативне мислення, використання іннова-
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ційних підходів дозволяє залучати додаткові ресурси за прийнятного рівня 

витрат на них. 

Наразі світовою спільнотою ініційовано та фінансується низка програм 

розвитку соціального підприємництва. Особливо гостро питання розвитку 

соціального підприємництва постало у таких сферах як надання 

комунальних послуг, охорона здоров’я, санітарія тощо, фахівці в яких в 

недостатній мірі є вмотивованими до розвитку інфраструктури, створення 

робочих місць та надання послуг населенню на більш прийнятних умовах. 

Ключовою складовою успіху має стати становлення таких бізнес-моделей, 

які відображають інтереси громади, зокрема через піклування 
незахищених верств населення (інвалідів, людей літнього віку тощо).  

Хоча становлення соціального підприємництва в Україні має свій 

початок, водночас наразі воно не отримало загального поширення та 

визнання. Обнадійливою здається тенденція до залучення молоді у 

проекти природоохоронного та соціально орієнтованого характеру, а 

також увага до процесів розвитку соціального підприємництва з боку 

науки. Одними з обмежуючих чинників розвитку соціального 

підприємництва є відсутність його нормативно-правового регулювання та 

визнаної методики оцінювання його ефективності.  

Поява масових форм соціального підприємництва стане ознакою зріло-

го соціуму у нашій країні. Цього можна досягнути через заохочення відпо-

відних ініціатив з боку держави та органів місцевого самоврядування, роз-
ширення прав і можливостей для здійснення соціального підприємництва, 

створення умов для розвитку інновацій. Базовим підходом до активізації 

цих процесів є розвиток родових садиб та родових поселень в умовах 

становлення системи саморозвитку та самозабезпеченості об’єднаних 

територіальних громад. 
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В умовах загострення соціально-економічних, політичних та екологіч-

них проблем тема внутрішньо корпоративної соціальної відповідальності 
підприємств нині постає актуальним питанням менеджменту та суспільно-

го розвитку в Україні. Одним із таких підходів і виступає концепція 

корпоративної соціальної відповідальності підприємства, яка передбачає 

зміну ролі господарських суб’єктів у суспільстві, включення до сфери їх 

інтересів таких непритаманних для класичного розуміння мети функціону-

вання підприємства видів діяльності, як соціальна та екологічна. Тому 

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ або CSR) стає невід’ємною 

частиною бізнесу для все більшої кількості українських компаній. 

Натомість соціальне підприємство має оцінювати свою діяльність не 

лише на основі кінцевих результатів, але й з точки зору впливу на 

суспільство. Зі зростанням очікувань зацікавлених сторін, несумлінне або 

неповне виконання своїх зобов’язань щодо забезпечення соціальної 
відповідальності може швидко зашкодити репутації, вплинути на обсяг 

продажів та обмежити здатність залучати трудові ресурси. Але водночас 

застосовуючи програми КСВ в різних сферах діяльності таких як екологія 

та захист навколишнього середовища, волонтерство, філантропія, а 

головне – етичні трудові практики. 

Корпоративна соціальна відповідальність більше не є просто 

програмою із забезпечення корпоративної соціальної відповідальності, 

маркетинговою ініціативою чи програмою, якою керує директор з 

управління персоналом. В наш час корпоративна соціальна 

відповідальність – це стратегія на рівні керівників найвищої ланки, яка 

визначає саму сутність ідентичності компанії. Такі проблеми, як 
різноманіття та інклюзивність, гендерна рівність в оплаті праці, нерівність 

доходів, імміграція та глобальне потепління відкрито обговорюються 

окремими особами, сім’ями та політичними лідерами у всьому світі. Наше 

дослідження свідчить, що багато зацікавлених сторін незадоволені 

політичними рішеннями таких проблем, саме тому є потреба аби у 

вирішенні цих критично важливих питань допомагав бізнес. 

Термін «соціальна відповідальність» може стосуватися будь-якої 

діяльності організації чи підприємства, що має вплив на суспільство. Ми 

визначаємо соціальну відповідальність як здатність компанії забезпечувати 
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суспільні блага та відповідати за свої дії як за межами компанії: взаємодія 

з клієнтами, громадами та суспільством, – так і всередині: взаємодія з 

працівниками та корпоративними стейкхолдерами (зацікавленими 

сторонами).Що є причиною підвищеної уваги організацій до питання 

соціальної відповідальності? По-перше, сьогодні компанії працюють у 

дуже прозорому світі. Внутрішню й зовнішню поведінку майже 

неможливо приховати [1]. Так, у 2017 році на перших шпальтах газет було 

опубліковано десятки історій про гендерну дискримінацію, нерівну оплату 

праці та непрофесійну поведінку керівників найвищої ланки. Будь-яка 

непрофесійна поведінка щодо споживачів може бути одразу записана на 
відео та поширена на глобальну аудиторію. У 2018 році, вперше в історії, 

від більшості американських компаній вимагатиметься розкриття 

інформації про «коефіцієнт виплат їхнім директорам», який порівнює 

розмір компенсації для директорів із рівнем середньої зарплати 

працівників[2]. По-друге, з’ясувалося, що покоління мілленіалів (молодь 

віком до 30 років), яке становить більше половини робочої сили у багатьох 

країнах, зазвичай має високі очікування щодо корпоративної 

відповідальності.По-третє, корпоративна соціальна відповідальність 

безпосередньо впливає на споживачів і бренд роботодавців. Нещодавнє 

дослідження компанії Nielsen виявило, що 67% робітників бажають 

працювати у соціально відповідальних компаніях, а 55% споживачів готові 

платити додатково за продукти, які продаються компаніями, що мають 
позитивний соціальний вплив [3]. 

Відповідно така світова тенденція допомагає сформувати світогляд 

побудови корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах 

національної економіки. Тому важливо відмітити, щодо тримання курсу 

корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах аграрної 

сфери та запровадження нових підходів до розвитку, що поєднують зони 

відповідальності, характерні для класичного трикутника «влада-бізнес-

суспільство», що є особливо важливим в умовах розвитку місцевих громад 

та процесу децентралізації. 

Забезпечення соціальних заходів для працівників має бути відобра-

жене не лише в соціальному захисті (пакет соціальних гарантій,перегляд 
заробітних плат та її підвищення), але й все частіше використовувати 

методи нематеріального напряму (комфортні умови праці, вдосконалення 

процесу праці, перекваліфікація, курси, тренінги, організація дозвілля та 

корпоративних свят) тощо. Зрештою це надасть позитивні зрушення в 

реорганізації трудового процесу аграрних підприємств та матиме вплив 

щодо поліпшення співпраці місцевих ОТГ з підприємцями у налагодженні 

соціальної сфери та екологічного середовища сільських територій. 

Загалом практика застосування принципів корпоративної соціальної 

відповідальності сприятиме економічній стабілізації соціальних індикато-
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рів рівня життя населення сільських територій і поліпшить показники 

матеріальної забезпеченості населення: рівень та структуру особистого 

споживання, демографічну ситуацію, освіту, охорону здоров’я, зайнятість, 

житлові умови і водночас зменшить показники соціальної напруги в 

суспільстві. Виходячи з вищезазначеного слід відмітити, що підприємства 

з високим рівнем соціальної відповідальності мають вищі фінансові 

показники. Тому формування інтегрованої, дієвої стратегії у сфері корпо-

ративної соціальної відповідальності є особливо необхідним інструментом 

для ефективного управління персоналом аграрних підприємств. 
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Сучасні умови господарювання щодо розроблення ефективних 

управлінських рішень потребують застосування сучасних інформаційних 

технологій, які забезпечують повноту і своєчасність інформаційно-

методичного відображення процесів господарювання, можливість їх 
моделювання, аналізу та прогнозування. Для того, щоб розширити свої 

можливості в сфері соціально-економічному розвитку, регіонам та містам 

необхідно мати навички залучення інвесторів, підприємств, мешканців та 

туристів. Території, як і товари та послуги, потребують маркетингових 

заходів та розробки ефективних програм розвитку регіонів, які в свою 

чергу передбачають нові підходи та інструменти стратегічного 

планування. Особливої актуальності набуває інструментарій бенчмаркінгу, 

який пов’язаний із пошуком і впровадженням найкращих практик 

регіонального управління дає можливість ефективніше вирішувати 

проблеми та встановлювати пріоритети розвитку. Тому, задля ефективного 

розвитку регіону нами пропонується використання методології 

бенчмаркінгу, як надійного інструменту, що надає можливість враховувати 
особливості зовнішнього і внутрішнього середовища конкретного регіону 

та створювати умови щодо ефективного розвитку.  

Упродовж останніх років бенчмаркінг застосовують в управлінні 

розвитком країн, регіонів, міст, а також використовують як методологію 

оцінювання їх поточного стану для визначення перспектив реалізації 

заходів в економічній, екологічній, соціальній та інших сферах. Зокрема, 

до бенчмаркінгу вдаються під час розроблення стратегічних планів та для 

здійснення моніторингу їх реалізації [1]. На сьогодні бенчмаркінг є тією 

концепцією розвитку, яка дає змогу орієнтуватись на поточні та 

перспективні потреби регіонального ринку, які повинні задовольнятись з 

урахуванням найкращих світових досягнень. Разом з тим, в Україні 
ґрунтовних досліджень бенчмаркінгу проводиться недостатньо, що 

потребує дослідження застосування бенчмаркінгу як інструментарію щодо 

підвищення дієвості методів управління розвитком регіону. 

Науковий пошук ефективної системи запровадження новацій в розвит-

ку регіону передбачає нові підходи і методики в аналітичному процесі. Як 

свідчить досвід розвинених економічних систем [2] однією з таких 

методик, в якості запозичення передового досвіду, є бенчмаркінг, якій на 

сьогодні застосовують більш в широкому просторовому розумінні, ніж 

компанії, включаючи систематичне порівняння характеристик мезосистем, 
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територій і навіть країн. Під «бенчмаркінгом» розуміють безупинний 

системний пошук і впровадження найкращих практик за допомогою 

детального порівняльного аналізу показників розвитку територій в розрізі 

операцій з кращими всередині і поза галуззю, встановлення та оцінювання 

основних факторів, що впливають на ефективність управлінських рішень, з 

метою виявлення резервів підвищення рівня економічного і соціального 

розвитку територій. В результаті даного процесу розробляють заходи, 

спрямовані на його розвиток. 

Бенчмаркінг на сучасному етапі є досить універсальним методом, який 

може бути використаний для задоволення широкого діапазону вимог для 
вдосконалювання у багатьох напрямках. Для характеристики способів 

застосування використовуються різні його види, тому перед початком 

проведення бенчмаркінгу важливим є чітке визначення мети внаслідок 

його застосування, після чого, переходять до вибору відповідної 

методології. Узагальнюючи та уточнюючи існуючі підходи до трактування 

бенчмаркінгу, а також розглядаючи його з позицій формування та 

реалізації стратегії розвитку регіону, можна відзначити, що бенчмаркінг – 

це процес стратегічного удосконалення різноманітних сфер діяльності, 

тому як і будь-який інший процес, бенчмаркінг варто розпочинати з 

формулювання цілей на різних рівнях управління як єдності мотивів, 

засобів і запланованих результатів, що дає змогу перейти від загального до 

часткового (окремих видів робіт). У цьому випадку мета виступає як 
ідеальний опис результату майбутньої роботи. На даному етапі визначають 

потребу в змінах і поліпшенні у проблемних сферах розвитку регіону, 

відповідно до яких встановлюють цілі бенчмаркінгу. 

Говорячи про стратегічні питання розвитку регіону, необхідно 

з’ясувати, які чинники найбільш важливі для реалізації конкурентних 

переваг, встановити критерії вимірювання, що описують ці фактори, 

виділити об’єкти, які домагаються найкращих результатів у цьому секторі 

та визначити необхідний інструментарій, який призведе до найкращих 

результатів. При використанні інструментів бенчмаркінгу в центрі уваги 

знаходяться основні питання та задачі, від яких залежить успіх діяльності 

щодо дослідження ефективності розвитку регіону. Саме інструментарій 
бенчмаркінгу, пов’язаний із пошуком і впровадженням найкращих практик 

регіонального управління та місцевого самоврядування стосовно розвитку 

області (міста) дає можливість ефективніше вирішувати проблеми та 

встановлювати пріоритети розвитку. 

Інструментарій бенчмаркінгу необхідно розглядати як сучасну 

управлінську технологію, що допомагає покращити економічні показники 

розвитку регіону, підвищити ефективність регіонального управління, 

оскільки інформація, яка була зібрана в процесі бенчмаркінгу, дозволяє 

ухвалювати обґрунтовані та оптимальні управлінські рішення. 
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Використання інструментарію бенчмаркінгу дає змогу визначити стратегії 

та найкращі практики, які допомогли іншим регіонам досягти високих 

показників розвитку у конкретних сферах. Комплексний аналіз соціально-

економічного розвитку регіонів на основі результатів бенчмаркінгу 

дозволяє з’ясувати вплив різних чинників на їх спеціалізацію, оцінити 

позитивний досвід господарювання, врахувати негативні наслідки, 

зрозуміти, наскільки загальні чи індивідуальні шляхи розвитку регіонів, 

провести їх типологію і визначити перспективи розвитку. 
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Постановка проблеми. У ХХ ст. найбільшою мірою виявився зв’язок 

між охороною здоров’я, розвитком суспільства й особистості. Конститу-
ційне визнання права на здоров’я кожної людини стало невід’ємною 
рисою більшості правових систем. Адже сьогодні вважається, що правова 
складова державної відповідальності за здоров’я громадянина спирається 
не на економічні візії, а насамперед на природне право кожної людини на 
життя і здоров’я. 

Оскільки здоров’я – це не лише індивідуальна цінність окремої люди-
ни, а й надбання суспільства й держави, питання правового забезпечення 
охорони здоров’я є досить актуальними та розглядаються в багатьох між-
народних документах, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН, ВООЗ, 
Всесвітньою медичною асоціацією, Всесвітньою асоціацією психіатрів, Ра-
дою Європи тощо. У Статуті ВООЗ проголошується, що уряди несуть від-
повідальність за здоров’я своїх народів і ця відповідальність вимагає прий-
няття відповідних заходів соціального характеру в галузі охорони здо-
ров’я. У країнах світу накопичений значний позитивний досвід охорони 
здоров’я, який забезпечує високий середній рівень тривалості життя, низь-
ку дитячу смертність, розвиток тих напрямів у медичній галузі (персоніфі-
кована та генна медицина), які дозволяють досягти таких результатів. 
Однак у вітчизняній науковій літературі ще недостатньо повно 
досліджуються й аналізуються шляхи досягнення таких успіхів, зокрема й 
управління у сфері охорони здоров’я. Водночас дієва система управління 
медичною сферою є запорукою високого рівня життя населення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання управління 
сферою охорони здоров’я розглядалося багатьма дослідниками, як 
українськими, так і закордонними. Наразі нагальним є питання 
впровадження зарубіжного досвіду в Україні щодо управління сферою 
охорони здоров’я. Аналіз даної галузі здійснювали такі вітчизняні 
науковці: Воробйов В. В., Горохов С. В., Камінська Т. М., Сокирко О. С. 
Худоба О. тощо.  

Мета дослідження – проаналізувати досвід управління сферою охоро-
ни здоров’я в зарубіжних країнах та виокремити корисні уроки для 
України. Методика дослідження. В дослідженні використані такі методи 
як описовий, порівняльний аналіз.  

Виклад основного матеріалу. Намагання переглянути принципи 
функціонування системи охорони здоров’я чи окремих її складових, або 
навіть розгляд питання щодо реформування медичної системи загалом є 
актуальним у багатьох країнах світу. Україна не є винятком у контексті 
цієї проблематики. Дискусії щодо формування ефективної системи 
охорони здоров’я для України тривають серед науковців та професіоналів 
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у цій галузі ще з часів здобуття української незалежності у 1991 p., а також 
є предметом суперечок у політичному середовищі, особливо в передвибор-
чий період. Упродовж останніх десятиліть Україна намагається вирішити 
різноманітні проблеми у сфері охорони здоров’я як на національному, так і 
на місцевому рівнях. Перш за все демографічні зміни суттєво вплинули на 
соціально-економічний розвиток країни загалом, позначилися на структурі 
захворювань і структурі населення, що обумовлено збільшенням кількості 
осіб старшого віку (більше за 60 років), а також створили додаткове 
навантаження на систему охорони здоров’я загалом. По-друге, поширення 
інфекційних та неінфекційних захворювань спричинило зниження 
показника середньої тривалості життя в Україні до надзвичайно низького 
рівня. Окрім того, поширення епідемій ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберку-
льозу, алкогольної і наркотичної залежності є реальними та потенційними 
загрозами для національної системи охорони здоров’я. 

Основною метою системи охорони здоров’я є збереження, зміцнення 
чи поліпшення здоров’я населення. Досягнення цієї мети системою 
охорони здоров’я кожної країни є запорукою успіху щодо поліпшення 
стану здоров’я людини в глобальному вимірі. Ефективною система 
охорони здоров’я вважається тоді, коли можна отримати максимальні 
вигоди чи найкращі результати за наявні ресурси. І навпаки, на думку 
науковців, неефективність системи полягає або в неефективному 
використанні отриманих коштів (неефективність розподілу ресурсів), або в 
недоліках організації чи функціонування самої системи (технічна 
неефективність). Однак визначення наявного рівня ефективності є лише 
початковим етапом у пошуку шляхів підвищення ефективності системи 
охорони здоров’я. Є три ключові передумови, без яких досягнення 
ефективності є неможливим: отримання необхідної та достовірної 
інформації, формування відповідної дійової системи управління, а також 
наявність потенціалу і політичної волі для досягнення поставлених цілей. 
Кращими показниками у сфері охорони здоров’я є високий середній рівень 
тривалості життя, низька дитяча смертність, профілактика захворювань 2, 
с. 98-99. Високі показники тривалості життя має Японія, у 2017 р. у цій 
країні середня тривалість життя для жінок склала 87,26 р., для чоловіків – 
81,09 р. За тривалістю життя жінок Японія поступається тільки Гонконгу, 
займаючи три роки поспіль друге місце. За середньою тривалістю життя 
чоловіків Японія займає третє місце. Найдовше в ЄС люди живуть в Італії 
й Іспанії. Серед скандинавських країн за вказаними показниками 
лідирують Швеція, Фінляндія, Данія. 

Система охорони здоров’я в Японії є специфічною, децентралізованою 
й диверсифікованою. Управління у сфері охорони здоров’я здійснюється 
на чотирьох рівнях: урядовому, префектурному, центрів здоров’я та 
місцевих міських і сільських органів влади. Центральний уряд регулює та 
контролює майже всі аспекти системи охорони здоров’я, включаючи 
систему медичного страхування, а також установлює загальнонаціональ-
ний графік зборів для страхового відшкодування, субсидування та нагляду 
за місцевими урядами, страховиками та медичними працівниками. 
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Центральний уряд установлює і впроваджує детальні правила для 
страховиків і постачальників медичних послуг на рівні префектури. Закон 
«Плани медичної допомоги», прийнятий у червні 2006 р., установлює 
відповідальність кожного префектурного уряду за розроблення таких 
планів на своїй території для надання ефективної та якісної медичної 
допомоги її жителям. Префектурні уряди також є відповідальними за 
щорічні огляди та перевірки лікарень щодо забезпечення дотримання 
нормативних вимог. Префектури й великі муніципалітети зобов’язані 
створювати центри здоров’я, які фінансуються місцевими та національ-
ними органами управління та здійснюють пропаганду здорового способу 
життя для населення. Окремі великі міста вповноважені ліцензувати кліні-
ки й аптеки. У медичних працівників є розпорядження з їхнього управлін-
ня, за винятком платіжних систем, стандартів і керівних указівок, наданих 
урядом. У структурі органів місцевого самоврядування є відділи охорони 
здоров’я, відповідальні за керівництво такими місцевими програмами 4. 

Стаття 43 Конституції Іспанії встановлює право на охорону здоров’я 
для всіх громадян. Політична організація іспанської держави складається з 
центрального уряду та 17 централізованих регіонів (автономних 
співтовариств) з урядами та парламентами. За останні роки автономним 
співтовариствам були передані повноваження й відповідальність у сфері 
охорони здоров’я, що наближає управління охороною здоров’я до гро-
мадян і гарантує їм рівність, якість і участь як користувачів у цій системі. 

В Іспанії система управління охороною здоров’я має три рівні 
організації: центральний, регіональний (окружний) і муніципальний. На 
центральному рівні діє Міністерство охорони здоров’я та захисту 
споживачів, яке визначає мінімальні стандарти й вимоги до надання 
медичної допомоги, дозволяє налагодити інформаційну систему й гарантує 
взаємодію між національними медичними спеціалістами й округами. 
Міністерство також має повноваження для складання й оприлюднення 
порівняльних медичних звітів за результатами своєї внутрішньої та 
міжнародної діяльності, здійснення досліджень і висвітлення практичних 
досягнень. У віданні Міністерства охорони здоров’я знаходиться 
діяльність Національного інституту здоров’я, післядипломна медична 
освіта (спільно з Міністерством освіти), політика у сфері лікарських 
засобів, стандартизація лікарських засобів та іншої продукції медичного 
призначення. Базовою територіальною структурою охорони здоров’я є 
медичні райони, в яких організоване первинне й спеціалізоване (як 
амбулаторне, так і стаціонарне) медичне обслуговування. Є також більш 
дрібні медичні ділянки, де є центр первинного медичного обслуговування. 
Значну автономію в Іспанії мають установи охорони здоров’я. Щоб її 
отримати, вони повинні мати відповідний правовий статус і професійний 
керівний орган, який є незалежним і не політизованим. Система охорони 
здоров’я в Іспанії є успішною. Відповідно до нових досліджень, Іспанія 
займає восьме місце у світі за стандартами охорони здоров’я. Іспанія 
набрала 90 очок зі 100, отримавши восьме місце у світовому рейтингу, 
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вище за системи охорони здоров’я Італії (89), Франції (88), Греції (87), 
Німеччини (86), Великобританії (85) і Португалії (85). 

Шведська система охорони здоров’я прагне забезпечити здоров’я всіх 
громадян і дотримується принципів людської гідності, необхідності та со-
лідарності, ефективності витрат. Основними принципами охорони здо-
ров’я у Швеції є такі: 1) гідність (усі люди мають рівне право на гідність і 
повинні мати однакові права, незалежно від їх статусу в спільноті); 2) 
солідарність (ті, хто найбільше потребує, мають перевагу в медичній 
допомозі); 3) економічна ефективність (коли вибір має бути зроблений між 
різними варіантами охорони здоров’я, витрати повинні бути розумними). 
У Швеції є три незалежних державних рівні: національний уряд, 21 
окружна рада (регіони) і 290 муніципалітетів. Система охорони здоров’я 
Швеції будується на принципі розділення відповідальності за охорону 
здоров’я й медичне обслуговування населення між державою, обласними 
радами й муніципалітетами. Держава несе відповідальність за загальну 
політику в галузі охорони здоров’я. Центральні органи влади забезпечують 
реалізацію основних принципів і директив, формують актуальну політику 
у сфері охорони здоров’я й медичного обслуговування.  

Закон про охорону здоров’я й медичну допомогу вказує на обов’язки в 
цій сфері ландстінгів і муніципалітетів. Ландстінг – це політичний орган, 
представники котрого вибираються громадянами кожного лену (області) 
раз на чотири роки одночасно із загальними виборами в парламент. 
Відповідно до політичних установок Швеції ландстінг кожного лену 
зобов’язаний забезпечувати охорону здоров’я і якісне медичне 
обслуговування своїх мешканців, а також покращувати здоров’я всього 
населення. Муніципалітети відповідають за піклування про людей 
похилого віку та людей з обмеженими можливостями, також вони 
відповідають за надання послуг пацієнтам у постлікарняний період і 
медичне обслуговування в школах. Більшість центрів первинної медичної 
допомоги, майже всі лікарні первинної медичної допомоги та всі лікарні 
належать повітовим радам. Районні ради/регіони несуть відповідальність 
за фінансування та надання медичних послуг їх населенню 1. 

Говорячи про охорону здоров’я в Німеччині, треба зазначити, що саме 
там уперше було запроваджено обов’язкове соціальне медичне 
страхування, яке, за оцінками європейських дослідників, відповідає 
найвищим міжнародним стандартам якості. У сучасній Німеччині одним із 
головних принципів державного устрою й системи охорони здоров’я є, 
зокрема, розподіл повноважень між землями, федеральним урядом і 
створеними в законному порядку організаціями громадянського 
суспільства. У сфері охорони здоров’я органи влади передають 
повноваження самоврядним організаціям платників і виробників послуг, 
тобто структурам, які безпосередньо зацікавлені та мають відповідний 
рівень професійних знань у цій сфері. Насамперед це лікарняні каси, їх 
об’єднання, об’єднання лікарів лікарняних кас, які є квазідержавними 
організаціями й мають органи управління, що здійснюють управління 
фінансуванням, надання послуг в обсязі, гарантованому Законом про 
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обов’язкове медичне страхування. На федеральному рівні систему охорони 
здоров’я очолює Федеральне Міністерство охорони здоров’я й соціального 
забезпечення, до повноважень якого належить і загальна політика у сфері 
державного медичного страхування (передусім це питання рівності, 
повноти, порядку надання та фінансування соціальних послуг).  

Фінансування сфери охорони здоров’я здійснюється переважно (57%) 
за рахунок коштів обов’язкового державного медичного страхування – 
Gesetzliche Krankenversicherung (цим видом страхування охоплюється 
близько 90% населення, інша частина громадян або має приватну 
страховку, або підпадає під інші спеціальні державні програми, наприклад, 
військовослужбовці, поліцейські, одержувачі соціальних виплат та ін.). 
Близько 10,5% надходить від інших складників державної страхової 
системи (кошти пенсійного страхування, страхування на випадок 
виробничого травматизму, страхування на випадок необхідності 
довготривалого медичного догляду); інші кошти надходять від приватних 
страховиків – Private Krankenversicherung (8,4%), від безпосередніх 
особистих платежів населення (12,2%).  

Усі лікарняні каси є некомерційними організаціями, які зобов’язані 
збирати членські внески й мають право встановлювати ставку внеску, що 
необхідна для покриття витрат. Позитивною особливістю системи 
обов’язкового медичного страхування Німеччини є те, що внески 
працівників забезпечують страхування як його самого, так і членів його 
сім’ї, які не працюють, без будь-яких доплат. Внески стягуються із 
заробітної плати, пенсій, допомоги на випадок безробіття, при цьому 
встановлюється максимальний рівень доходу, з якого утримуються внески.  

До переваг німецької системи охорони здоров’я, безумовно, варто 
зарахувати високий якісний рівень надання медичної допомоги, 
оснащеність медичним обладнанням лікувально-профілактичних установ, 
кваліфікацію медичних працівників і, найголовніше, доступність 
медичного обслуговування для всіх. Система медичного страхування 
забезпечує населення широким спектром безоплатних послуг, включаючи 
амбулаторне і стаціонарне лікування, рецептурні лікарські засоби, медичні 
устаткування, оплату проїзду до медичного закладу тощо. 

У США функціонує система медичного страхування, що базується на 
взаємодії центрального страхового фонду з місцевими незалежними 
страховими компаніями. Кошти нарощуються в центральному фонді, а 
потім розподіляються страховикам за допомогою затвердженої на 
законодавчому рівні форми розрахунків. Ця система працює в США в 
частині програм “Medicare” та “Medicaid”, які не можна вважати 
повноцінною державною системою медичного страхування, оскільки в 
процесі формування їхніх фондів не використовують страховий принцип 
(вони отримують дотації з федерального бюджету США безпосередньо). 

Державні програми медичної допомоги охоплюють більше 20% 
населення, групове страхування за місцем роботи становить 58%, а 
добровільне медичне страхування не за місцем роботи – 2%. Приблизно 
15% населення штатів не мають доступу до медичного страхування, адже є 
малозабезпеченими, безробітними, бездомними та членами сімей 
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працівників підприємств, що не мають системи медичного страхування. 
Особливістю зазначеної системи у США є те, що наявність роботи не 
гарантує отримання медичної страховки. Найбільше користуються 
медичним страхуванням державні службовці, робітники промисловості та 
ті, що працюють повний робочий день, члени профспілки. Звільнення з 
робочого місця автоматично приводить до закінчення дії медичної 
страховки. Отже, можна стверджувати, що у США медичне страхування 
безпосередньо пов'язане з трудовою діяльністю. На охорону здоров'я 
виділяють 11,5% валового прибутку. Це більше, ніж будь-яка інша країна у 
світі 5, с. 1142–1143. Наявна в Україні система охорони здоров'я 
потребує термінового введення в дію медичного страхування. 
Повноцінний перехід до системи медичного страхування дасть змогу: 
фінансувати лікувальні установи та медичні заклади відповідно до обсягу 
та якості наданих ними послуг, що сприятиме підвищенню оплати праці; 
забезпечити фінансову незалежність медичних закладів; перейти до 
контрактних умов у системі охорони здоров'я; посилити конкуренцію між 
державними та приватними лікувальними установами; користуватись 
переліком медичних послуг, які фінансуватимуться за рахунок держави, 
що створить умови розвитку добровільного медичного страхування. 

Нині доцільно підтримувати створену модель розвитку медичного 
страхування в Україні, що дасть змогу накопичити необхідний досвід 
впровадження змішаної системи медичного страхування, за якої страхові 
внески сплачують держава, роботодавці та громадяни, яка повинна 
забезпечити рівність та доступність медичних послуг досить високої якості 
для всіх громадян. Крім цього, варто досліджувати ефективність її 
виконання та в разі необхідності звернутись до досвіду зарубіжних країн. 

Фундаментом для комплексних перетворень у системі охорони 
здоров’я країни є фінансування галузі. В умовах економічної кризи в 
Україні складно розраховувати на його збільшення за рахунок ВВП. 
Необхідність і програмні заяви про лібералізацію та розвиток економічної 
свободи в національній економіці виключають також можливість 
збільшення прямих податків. Досвід Великої Британії показує, що 
збільшення фінансування цілком можливе шляхом суттєвих змін у 
структурі суспільних видатків. Так, за період з 1978–1979 по 2011–2012 рр. 
в умовах фіскальної стабільності у країні відбулося стрімке зростання 
фінансування охорони здоров’я з 10% до 17,5% від загальної суми 
видатків уряду. Реструктуризацію здійснили за рахунок скорочення витрат 
на армію, житлове будівництво, обслуговування зовнішнього боргу та 
соціальної допомоги. За обсягами витрати на англійську охорону здоров’я 
посідають зараз друге місце після витрат на соціальну безпеку (28%), що 
відповідає логіці постіндустріального розвитку. 

В Україні, із зрозумілих причин, витрати на армію останнім часом, 
навпаки, зростають, а інші статті видатків хоча і містять резерви, але 
невеликі. І все ж таки мета і джерела структурних реформ заради 
суспільного здоров’я залишаються. Зараз Україна підійшла до такого 
економічного стану, коли треба, мабуть, змінити або додати нові підходи 
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до ролі охорони здоров’я. Орієнтуючись на європейський вибір та 
постіндустріальні тенденції, наші науковці справедливо вважали 
підставою для концентрації суспільних ресурсів у цій галузі пріоритети 
людського розвитку, формування інтелектуального капіталу та 
підвищення якості трудового потенціалу країни. І ці пріоритети є неза-
перечними, треба лише втілювати їх у життя. Проте зараз мова про інше. 
Охорона здоров’я може стати пусковим механізмом реструктуризації та 
диверсифікації національної економіки, збільшення її зростання та 
наукоємності. Це можливо, якщо Україна обере стратегію формування 
міжнародної мобільності медичних послуг та освоєння власної ніші на 
світовому ринку медичного туризму 3, с. 137–138. 

Висновки. Реформи охорони здоров’я є складовою і прямим 
продовженням загальних реформ в економіці України. Не існує варіантів 
окремої модернізації галузі поза контекстом змін на макроекономічному 
рівні. Децентралізація економіки і охорони здоров’я, економія витрат від-
повідно до податкових надходжень, ефективність розподілу і викорис-
тання фінансових потоків об’єднує макро-, мезо- і мікроперетворення. 

Реформування системи охорони здоров’я в Україні матиме позитивний 
результат, якщо національні переваги і традиції поповняться ефективним 
використанням кращих зарубіжних напрацювань.  

Підсумовуючи вищезазначене, треба сказати, що зарубіжний досвід 
країн із розвинутими системами охорони здоров’я доводить той факт, що 
медична галузь може ефективно та якісно функціонувати лише за умови 
існування медичного страхування. Накопичений десятиліттями світовий 
досвід у цій сфері свідчить про високу ефективність різних моделей і 
систем обов’язкового медичного страхування. Саме тому кожна країна 
повинна створити власну модель медичного страхування з урахуванням 
національної специфіки, тенденцій і особливостей свого соціально-
економічного розвитку, що сприятиме зростанню сильної та здорової 
нації, як наслідок, побудові сильної й ефективної економіки. 
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Активне формування глобального інформаційного суспільства 

обумовлюєпотребу інтеграції сільських територій в ці процеси, оскільки, в 

сучасних умовах інформація є одним із ключових ресурсів сталого 
розвитку самоврядних та державних інституцій. Традиційно сільські 

території розглядаються як сфера аграрного виробництва, що в певній мірі 

дистанціює їх від таких нематеріальних активівяк інформація, знання, 

інтелектуальна власність тощо. Такий підхід є стримуючим фактором для 

інституалізації сільських територій в сучасний постіндустріальний світ, у 

зв’язку з цим актуалізується проблема аналізу інформаційного розвитку 

сільських територій та публічно – управлінського впливу на ці процеси, 

що і становить мету даної статті. 

Чинне законодавство України не розкриває зміст поняття «сільська 

територія». Водночас, існує нормативна дефініція категорії «мікрорегіон», 

яку Закон України «Про засади державної регіонаьної політики» визначає 

як частину території регіону, що характеризується територіальною 
цілісністю та особливостями розвитку, в межах якої реалізуються 

спеціальні для цієї території проекти регіонального розвитку [1]. 

Науковцями сільські території ідентифікуютьсяяк одна з двох 

територіальних підсистем суспільства, що об’єднує її економічну, 

соціальну та екологічну складові, які, у свою чергу, поділяються на такі 

елементи, як населення, поселення, виробничо-господарський комплекс, 

інфраструктура, землі сільськогосподарського й іншого призначення та 

навколишнє природне середовище [2, с. 22]. 

Вважаємо за доцільне в сутнісні характеристики сільських територій 

включати інформаційну складову, оскільки, життєдіяльність будь-якої 

соціальної системи є безперервним процесом накопичення, використання, 
поширення різноманітних видів інформації. В цьому сенсі обґрунтованою 

є позиція Плотнікової М., яка зазначаючи, що основою розвитку на 

сільських територіях є власність на землю та людський ресурс, водночас, 

підкреслює важливість збереження засад стійкого розвитку як запоруки 

довгострокового характеру позитивних змін у системі «Людина–

Природа». Автор абсолютно вірно звертає увагу на те, що Всесвіт 

тримається на трьох складових – матерії, енергії та інформації і відсутність 

хоча б одного з цих елементів не лише порушує гармонію, але й є 

причиною руйнації систем [3, с. 39]. 
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Сталий розвиток сільських територій можливий тільки за умови 

включення їх в глобальний інформаційний простір, використання знань та 

інших видів інформації як ресурсної бази для прийняття економічних та 

політичних рішень, застосування інновацій тощо. Водночас, суб’єктам 

владних повноважень для ефективного управління сільськими територіями 

необхідне глибоке розуміння економічних, соціальних і політичних 

процесів, що можливе за умови збору, аналізу та використання 

різноманітних видів інформації, яка циркулює в цій системі. У зв’язку з 

цим, поряд з іншими визначеннями, пропонуємо розглядати сільські 

території як особливий локальний інформаційний простір, що є частиною 
національного та глобального інформаційних просторів і в якому 

відбувається інформаційна діяльність, соціальні комунікації, обмін даними 

та знаннями та інші процеси з інформаційною природою.  

Розвиток інформаційноїскладової має важливе значення,перш за все, 

для підвищення ефективності аграрного виробництва, на що звертають 

увагу ряд вчених. Так, Притула Х. вважає, що сільська економіка регіону 

повинна розвиватися у напрямку диверсифікації видів економічної діяль-

ності. Цьому сприятимуть розвиток системи регіональних дорадчих 

служб; формування відкритих інформаційних баз для задоволення потреб 

сільського населення і організацій,доступність інформації про ціни на ре-

сурси та вироблену продукцію, існуючий попит і пропозицію на неї [4, 

с. 74]. В Національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку», яка представлена 
Україною ООН і в якій сформульовано перспективи розвитку України на 

період до 2030 року, зазначається, що однією із основних проблем розвит-

ку аграрного сектору економіки є непоінформованість значної частини 

сільськогосподарських товаровиробників про кон’юнктуру ринків та умо-

ви ведення бізнесу в галузі [5]. Сільські території повинні також бути су-

б’єктами поширення економічної інформації, оскільки споживачі сільсько-

господарської продукції зацікавлені в отриманні вичерпної інформації про 

технологію вирощування та якісні показники цієї продукції. 

Водночас, значення інформаційного розвитку сільських територій має 

глибокий вплив не тільки на економіку сільського господарства, а і на інші 

сфери життєдіяльності цих територій. Як слушно зазначає Плотнікова М., 
особливий правовий, психологічний, соціальний, екологічний та 

економічний статус земельної ділянки створює передумови та відкриває 

перспективу для духовного зростання, надає нащадками впевненості та 

довіри до керівництва країною, сприяє об’єднанню народу. На зміну 

людині споживачу з’являється людина-творець, відповідальний за 

процвітання своїх родини, дому, Батьківщини, Землі [6, с. 149]. Ця теза 

влучно відображає філософський зв'язок матеріального буття жителів 

сільських територій із нематеріальним світом, ключовим елементом якого 

є інформація. Сучасна людина виявляється зануреною в інформаційне 
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середовище, тому інформація відіграє все більшу роль у житті людини, 

просякаючи всю її діяльність, та формує інформаційний спосіб її життя. 

Різні вияви інформаційного середовища виступають як специфічні 

моменти історично зумовленого соціокультурного буття [7, с. 18]. 

Аналіз чинного законодавства України свідчить про те, що 

інформаційний розвиток сільських територій знаходиться поза увагою 

суб’єктів нормотворчості. Так, Закон України "Про стимулювання 

розвитку регіонів" не містить жодних норм щодо інформаційних аспектів 

державної регіональної політики. Окремі положення, які містяться в 

підзаконних нормативно – правових актах, носять декларативний характер 
і не можуть практично впливати на інформаційні відносини в сільському 

середовищі. Так, в Концепції розвитку сільських територій зазначається, 

що умовою забезпечення комплексного розвитку сільських територій в 

інтересах суспільства є зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

культури у сільській місцевості та впровадження сучасних інформаційних 

технологій в їх діяльність; інформаційне забезпечення сільського 

населення щодо перспектив підприємництва, доступу до кредитних 

ресурсів;сприяння інноваціям шляхом просування системи дорадництва до 

сільськогосподарських виробників [8]. Аналогічно, в Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 рокимістяться 

тези про те, що цифровізація землеробства та сільського господарства є 

інструментом масштабної програми цифровізації сіл, підключення їх до 
цифрових інфраструктур, подолання цифрового розриву та соціально-

економічного відродження сільських територій. Водночас, в плані заходів 

щодо реалізації цієї Концепції не перебачено конкретних дій щодо її 

впровадження на сільських територіях [9]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що інформаційний розвиток 

сільських територій є одним з шляхів зростання аграрного сектора еконо-

міки, застосування інновацій, підвищення якості життя. У зв’язку з цим 

діяльність публічної адміністрації має бути спрямована на усунення чин-

ників, що обумовлюють інформаційну нерівність жителів сільських тери-

торій, як в аспекті доступу до якісних інформаційних продуктів, так і їх 

використання в професійній діяльності та повсякденному житті. Необхідна 
розробка та впровадження інформаційної політики щодо інтеграції 

сільських територій в національний та світовий інформаційні простори, що 

може бути предметом подальших розвідок в цьому напрямку.  
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СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО 

 
ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ 

З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ  
 

Аврамчук О. М., магістрант, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Посиленню ролі та економічної сутності операцій з давальницькою 

сировиною передувала світова економічна криза 2008 р., яка спричинила 
девальвацію національної валюти та спонукала до розвитку надання 
послуг з переробки сировини в готову продукцію. Запровадження на 
підприємствах надання послуг з переробки давальницької сировини, дало 
змогу підприємствам надалі функціонувати не зазнаючи збитків. 

Податковим кодексом України визначена суть операцій з 
давальницькою сировиною – це «операція з переробки (обробки, 
збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від 
кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій)) з метою 
одержання готової продукції за відповідну плату. До операцій 
з давальницькою сировиною належать операції, в яких сировина 
замовника на конкретному етапі її переробки становить не менш як 20% 
загальної вартості готової продукції. Давальницька сировина – сировина, 
матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є 
власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передаються 
іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової 
продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її 
частини їх власникові або за його дорученням іншій особі» [6]. 

Аналізуючи підходи вітчизняних науковців до визначення терміну 
«операції з давальницькою сировиною»,можна виділити такі: 

1) операції з переробці давальницької сировини; 
2) давальницька сировина використовується для отримання готової 

продукції за відповідну винагороду; 
3) операції, які не залежать від кількості замовників чи виконавців та 

етапів переробки цієї сировини [1, 2, 5]. 
Також в науковій літературі різних авторів можемо знайти 

ототожнення понять «операції з давальницькою сировиною» та «толінгові 
операції». Так, термін «толінгові операції» застосовується лише для 
операцій у зовнішньоекономічній діяльності, а дослівний переклад з 
англійської мови терміну “Tolling” означає розрахунок за послуги по 
переробці давальницької сировини цією самою сировиною. Отже ці 
поняття є схожими, але між ними існує певна різниця, оскільки «операції з 
давальницькою сировиною» охоплюють більш ширше застосування, що 
включає, в тому числі, різні способи розрахунків за послуги [3]. 

Отже, на основі огляду економічної літератури визначено зміст 
операцій з давальницькою сировиною, який полягає у тому, що замовник 
передає сировину підприємству-виконавцю для виготовлення за певну 
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винагороду готової продукції з переданої сировини. Саме тому, 
давальницькі операції мають характерні ознаки: 

- наявність мінімум двох суб’єктів господарювання: замовника (який є 
власником сировини) та виконавця (переробник сировини);  

- замовник надає виконавцю сировину для подальшої її переробки і 
виготовлення конкретного виду продукції та визначеній кількості; 

- давальницька сировина у процесі переробки в готову продукцію є 
основним матеріалом; 

- після переробки (виготовлення) виконавець передає готову 
продукцію замовнику;  

- за надані послуги з переробки сировини замовник розраховується з 
виконавцем у формі та розмірі, передбаченими умовами контракту [2]. 

У реалізації операцій з давальницькою сировиною можна виокремити 
такі переваги: 

- ефективне використання виробничих потужностей переробних 
підприємств, особливо за умови дефіциту оборотних коштів; 

- дослідження попиту світового ринку асортиментного переліку 
продукції; 

- освоєння сучасних технологій та організацій виробництва продукції; 
- запровадження сучасних методів забезпечення якості продукції у 

відповідності до вимог міжнародних стандартів.  
Операції з давальницькою сировиною є досить складними, що 

зумовлено наявністю різних видів давальницьких операцій, способів 
реалізації готової продукції та видів розрахунку за надані послуги з 
переробки сировини. Оскільки замовник є також власником готової 
продукції виготовленої з давальницької сировини, то при укладанні 
контракту необхідно враховувати і допоміжні витрати пов’язані із 
транспортуванням, зберіганням сировини, пакування та інші супутні 
витрати, які може понести підприємство під час виготовлення або передачі 
власнику готової продукції.  

Залежно від того, резидентами яких країн виступають власники і 
переробники сировини, розрізняють операції з вітчизняним контрагентами 
та іноземними. При цьому давальницька сировина, що є власністю 
іноземних суб’єктів господарювання, може бути як ввезена із-за кордону, 
так і придбана на території України. Готова продукція, виготовлена з 
давальницької сировини, може бути реалізована як на території 
виготовлення, так і в інших країнах; може бути повернена у країну 
замовника, або далі виступити сировиною для подальшої переробки на 
території виготовлення або інших країнах. Також частина готової 
продукції може бути як розрахунок за надані послуги по переробці 
сировини. 

Якщо давальницька сировина отримана від нерезидента для переребки 
її на території України, з подальшим вивезенням отриманої готової 
продукції в країну власника продукції, або іншу країну, тобто подальший 
реекспорт готової продукції, то така сировина ввозиться на митну 
територію без застосування заходів нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності [4]. Дана норма є позитивним аспектом 
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для іноземних суб’єктів господарювання при прийнятті рішень щодо 
співпраці з українськими переробними підприємствами. Розрахунок за 
операції з давальницькою сировиною може здійснюватись кількома 
способами: грошовими коштами; частиною давальницької сировини; 
частиною готової продукції; комбінований або змішаний [1]. Поширеним 
видом розрахунку є комбінований спосіб – вартість послуг по переробці 
сировини оплачується або частково коштами і частково сировиною, або 
частково коштами і частково готовою продукцією. При виборі способу 
розрахунку за надані послуги слід враховувати специфіку галузі, 
податкове та митне регулювання, а також особисті інтереси суб’єктів 
операцій з давальницькою сировиною. 

У Цивільному кодексі України окремо не виділено договорів, які б 
регулювали взаємовідносини між учасниками операцій з давальницькою 
сировиною. Дані операції можна віднести до договорів підряду з 
виконанням робіт із матеріалу замовника [7]. При складанні договору, для 
уникнення майбутніх непорозумінь, повинна бути зазначена наступна 
інформація: технологічні схеми, карти, специфікації; кількість та вартість 
готової продукції; строк виконання замовлення; можливість контролю зі 
сторони замовника; строки повернення залишків сировини, основних 
відходів або їх утилізація; умови поставки сировини; умови здачі готової 
продукції; відповідальність сторін, штрафи, рекламації; порядок 
проведення розрахунків; умови та порядок вирішення спорів. 

Перелік умов може бути розширений, тому перед підписанням 
договору щодо реалізації операцій з давальницькою сировиною слід 
детально вивчити всі можливі аспекти і врахувати їх при складанні 
проекту договору. 
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Кластеризація є сучасним трендом економічного розвитку сільських 

територій, оскільки являє собою організаційно-економічний механізм 
інтеграції та ефективної взаємодії локальних агентів розвитку, що 
формується з метою найоптимальнішого використання місцевих ресурсів 
та інноваційного й інтелектуального потенціалів. Організація кластерної 
взаємодії на сільських територіях є ключовою функцією різних суб’єктів – 
керівників бізнес-структур та органів місцевого самоврядування, 
регіонального та галузевого управління. Однак, в Україні ще недостатньо 
розвинений організаційно-координаційний потенціал кластеризації на 
сільських територіях, що пов’язане з низкою чинників, зокрема: 
непрозорістю імплементації законодавчого забезпечення розвитку 
підприємництва, високим ступенем ризиків при формуванні різних 
інтегрованих структур, відсутністю знань, навичок і вмінь суб’єктів щодо 
швидкої трансформації інтегрованої організаційної взаємодії. 

Проблеми кластеризації у розвитку сільських територій досліджують-
ся Г. Броншпаком, Ф. Важинським, М. Ільчуком, М. Кропивко, О. Молна-
ром, П. Саблуком та іншими науковцями. В їх дослідженнях увага 
приділяється обґрунтуванню переваг кластерної взаємодії на сільських 
територіях, основними з яких вбачаються: концентрація ресурсів для 
відтворення економічного потенціалу сільських територій, оптимізація 
організаційної структури кластерів та поглиблення спеціалізації з ураху-
ванням соціальних, економічних, екологічних, територіальних особливос-
тей розвитку території. Подальших досліджень потребують питання 
розвитку центрів координації кластерної взаємодії на сільських територіях. 

Метою дослідження є обґрунтування сучасних трендів кластеризації 
на сільських територіях та пропозиція створення центрів координації для 
формування кластерної моделі розвитку. 

Кластер ‒ це термін, який має різні значення в економіці і різне 
смислове навантаження в різних куточках Європи. Кластери варіюють від 
невеликих мереж малих, середніх підприємств у обмежених географічних 
зонах до «мега-кластерів» у Данії або Фінляндії, які складають значну 
частину економіки. Серед багатоманітних тлумачень терміну «кластер» 
знаходимо спільні ознаки, які науковці вкладають у його сутність: 
географічна концентрація подібних, суміжних або додаткових підприємств 
з активними каналами для бізнес-транзакцій, комунікацій та діалогу, що 
поділяють спеціалізовану інфраструктуру, робочі ринки та послуги і 
мають спільні можливості або загрози; галузеве, територіальне та добро-
вільне об'єднання підприємницьких структур, які тісно співпрацюють із 
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науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та 
органами місцевої влади з метою підвищення конкурентноздатності 
власної продукції і сприяння економічному розвитку регіону; група 
розташованих на території поселення або поблизу його взаємозалежних 
підприємств та організацій, які взаємодоповнюють і посилюють конку-
рентні переваги один одного; своєрідний холдинг невеликих підприємств з 
однієї сфери діяльності, об’єднаних технічно та організаційно у 
неформальну або формальну структуру з метою захисту своїх інтересів, 
зниження собівартості виробничих процесів і спільного просування 
продукції та послуг [1, с. 136-140; 2]. 

До особливостей економічного розвитку сільських територій відно-
сяться: специфіка сільськогосподарського підприємництва та інших видів 
підприємництва (видобування копалин, каменю, лісомисливська, рекреа-
ційна діяльність тощо), специфіка фінансування розвитку (галузевого, 
локального, регіонального), рівень розвитку соціального й інтелектуаль-
ного капіталу, доступність до послуг (насамперед, інформаційного 
забезпечення та з координації розвитку). П. Саблук та М. Кропивко 
вважають, що кластерна модель розвитку агропромислового виробництва 
обґрунтована вітчизняною економічною наукою й потребує ефективної 
імплементації. Позитивною ознакою кластерної моделі є саме системність, 
наявність єдиного управління співпрацею державних структур та приват-
ного сектора, що дає змогу розробити комплексний підхід до формування 
конкурентоспроможного виробничо-господарського потенціалу та ефек-
тивного розвитку сільських територій [3, с. 6].Використання потенціалу 
сільських територій різними агентами розвитку зумовлює необхідність 
пошуку ефективних механізмів взаємодії, зокрема – кластерної.  

Сучасним трендом кластеризації на сільських територіях є розвиток 
віртуальних кластерів. Віртуальний кластер концентрує функції, якими 
окремо не наділений жоден з учасників кластера, тоді як він не володіє 
всією повнотою функцій, властивих кожному окремо взятому підприємст-
ву партнерові. У процесі організації віртуального кластера слід виділити 
три етапи, під час яких повинні бути виконані три завдання: 1) ініціація 
формування і створення стратегічної концепції віртуальної web платфор-
ми; 2) підтримка діяльності віртуальної web-платформи; 3) функціону-
ванння віртуального кластера у фізичному та Інтернет просторі. Означені 
аспекти розглянемо на прикладі формування середовища кластеризації 
ТОВ «Будномтаж «Колос».  

Центром координації кластерної взаємодії є керівництво ТОВ 
«Будномтаж «Колос», яке здійснило замовлення моделі віртуального 
кластера на сільських територіях Житомирської та Вінницької областей у 
консалтингової фірми «Український логістичний альянс». Перевагою 
такого кластера є можливість організації бізнес-процесів у віртуальному 
середовищі та планування бізнес-операцій з урахуванням особливостей 
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розвитку конкретних підприємницьких структур. Натепер для сільськогос-
подарських підприємств Андрушівського району Житомирської області в 
межах віртуального кластеру сформована програма технічної модернізації, 
а основними постачальниками комплектуючих визначені зовнішні парт-
нери ТОВ «Будномтаж «Колос» – ТОВ «Техноагро» та ПП «Промсервіс», 
які спеціалізуються на постачанні і монтажі ліній з виробництва 
продовольчих товарів та напівфабрикатів. 

До перспектив розширення кластерної взаємодії ТОВ «Будномтаж 
«Колос» слід віднести й розробку кластерних віртуальних проектів, які 
можуть реалізовуватись у межах основних моделей взаємодії. Таким 
проектом може бути створення демонстраційних майданчиків на сільських 
територіях та реалізація на їх основі консалтингових проектів. Перевагою 
для місцевих агентів розвитку в цьому сенсі буде отримання практичного 
досвіду інфраструктурної підтримки бізнесу на сільських територіях, 
розвитку нових форм підприємництва та кластерної взаємодії. 

Підсумовуючи проведені дослідження, зауважимо, що сучасними 
трендами кластеризації на сільських територіях є формальні та 
неформальні об’єднання підприємців, органів місцевого самоврядування 
та галузевого й регіонального розвитку, в межах організованої взаємодії 
яких створюються умови для зменшення ризиків, оптимізації бізнес-
потоків, підвищення ефективності розвитку соціо-економіко-еколого-
територіального середовища. Центрами координації формування 
кластерної моделі розвитку можуть виступати локальні й зовнішні 
підприємницькі структури, проектні та консалтингові фірми в умовах 
розвитку віртуальної кластеризації. 
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Використання сучасних механізмів інформаційно-комунікативного 

забезпечення розвитку підприємництва на сільських територіях на засадах 

цифровізації сприятиме пришвидшенню процесів бізнес-комунікацій між 
підприємцями та регіональними, локальними, муніципальними органами 

управління й дозволить розробляти й реалізовувати стратегічні плани з 

урахуванням особливостей, обсягів, термінів надання державної 

фінансової підтримки та реальних процедур її отримання локальними 

підприємцями. На сільських територіях України поки що недостатньо 

розвинені бізнес-комунікації у підприємницькому середовищі, що 

спричинено відсутністю системи загальної координації, низьким рівнем 

технічного та інфраструктурного забезпечення комунікативних ланцюгів, 

відсутністю спеціалістів з програмування територіального розвитку в 

регіональних, муніципальних органах, та низьким рівнем навичок і вмінь 

агентів (суб’єктів). 

Проблеми розвитку цифрової економіки, інформаційно-комунікатив-
ного забезпечення, підприємництва на сільських територіях, діджиталізації 

є об’єктами наукових розвідок Дж. Блумберга, В. Геєця, Г. Карчева, С. Ко-

ляденка, Н. Крауса, Ю. Лупенка, І. Литвинчук, В. Ляшенко, П. Саблука, 

О. Скидана, М. Руденка, Т. Юдіної та багатьох інших. В їх дослідженнях 

увага приділяється обґрунтуванню переваг розвитку цифрової економіки, у 

т. ч., програмуванню розвитку підприємництва на сільських територіях з 

використанням сучасних механізмів інформаційно-аналітичного забезпе-

чення, інтелектуалізації, мережних інформаційних ланцюгів з урахуванням 

соціальних, економічних, екологічних, ендогенних особливостей розвитку 

території.  

Метою дослідження є обґрунтування сучасних моделей інформацій-
но-комунікативного забезпечення підприємництва на сільських територіях 

на засадах цифровізації. 

Цифровізація ‒ це насичення фізичного світу електронно-цифровими 

пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комуніка-

ційної взаємодії між ними [1]. У цифровій економіці ключовими факто-

рами та засобами виробництва є цифрові дані (бінарні, інформаційні тощо) 

                                                
*Науковий керівник – Кравчук І. І., д. е. н., доцент, Житомирський національний 
агроекологічний університет 
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та мережеві транзакції, а також їх використання як ресурсу, що дає змогу 

істотно збільшити ефективність та продуктивність діяльності й цінність 

для отриманих продуктів та послуг [2]. Розвиток локальної цифрової 

економіки зумовлюється формуванням інформаційно-комунікативних 

мереж в регіонах, на сільських територіях з максимальним охопленням 

всіх суб'єктів підприємництва, населення, а побудова цих мереж 

вбачається функціями регіональних органів управління та локальної 

муніципальної влади. Ефективність функціонування таких мереж 

визначається опосередковано, зокрема кількістю, швидкістю, якістю 

інформації, подальше опрацювання якої приводить до отримання 
державної фінансової допомоги, грантової підтримки локального проекту, 

участі у тендері тощо [3, с. 108; 4, с. 36]. 

В результаті авторського соціологічного дослідження, проведеного у 

2018 р. на території Житомирської області серед груп респондентів 

(керівників сільськогосподарських підприємств, голів об'єднаних 

територіальних громад, підприємців, керівників фермерських господарств, 

голів особистих селянських господарств), які були вибрані в кожному з 

двадцяти трьох районів області, виявлено низький рівень формування 

інформаційно-комунікативних мереж збоку регіональних органів 

управління. Відповіді респондентів щодо джерел отримання бізнес-

інформації свідчать, що максимум 45 % респондентів отримують її на 

регіональних нарадах, зборах, засіданнях. Решта інформації отримується 
ними у мережі Інтернет, засобами стейкхолдерськаих комунікацій, участю 

у виставках, ярмарках, панельних дискусіях.  

Серед основних проблем розвитку ефективних бізнес-комунікацій 

респонденти вказали на низький рівень розвитку регіональних/галузевих 

он-лайн сервісів (80 %), недостатню кількість операцій інформаційно-

комунікативного супроводу, що здійснюються на регіональному рівні (65 

%), зародковий рівень розвитку спеціалізованих консалтингових фірм (71 

%) та відсутність досвіду учасників (44 %).  

Основними перспективами удосконалення інформаційно-комуніка-

тивного забезпечення підприємництва на сільських територіях респонден-

ти вбачають 1) формування ефективних ділових комунікативних аналів за 
«низхідним принципом» (суб'єктами формування таких каналів мають 

бути регіональні органи влади) (85 %); 2) необхідність попередньої спеціа-

лізованої обробки інформації перед подачею в комунікативний канал (45 

%); 3) необхідність встановлення «точкової» (персональної) відповідаль-

ності за організацію інформаційно-комунікативного забезпечення підпри-

ємців, сільського населення, інших зацікавлених стейкхолдерів. 

Втілення означених пропозицій-удосконалень мають ґрунтуватися на 

впровадженні цифровізації, як основного засобу підтримки комунікатив-

ного процесу. В цьому сенсі пропонується алгоритм формування моделі 
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інформаційно-комунікативного забезпечення підприємництва на сільських 

територіях на засадах цифровізації: 1) створення підрозділу цифрових 

комунікацій в обласній державній адміністрації із розгалуженою мережею 

внутрішньо функціональної спеціалізації; 2) розробка і впровадження 

технології створення спеціалізованих мереж із встановленням завдань 

виконавцям (програмістам, функціональним аналітикам, мережевим 

аналітикам) – пов'язується із розробкою посадових інструкцій й реальним 

аспектом делегування повноважень); 3) формування мережі контактів в 

межах регіону за принципом «все охоплення». Використання цієї моделі 

дозволить «підвищити швидкість руху» інформації в комунікативному 
каналі, а також – дотримання термінів підготовки пакетів документів, 

подачі заявок на участь підприємців у державних, галузевих, регіональних 

програмах підтримки. 

Особливо актуальним є використання пропонованої моделі для 

суб'єктів сільськогосподарського та інноваційного підприємництва на 

сільських територіях, оскільки їхня участь у будь-якому проекті 

передбачає підготовку пакету документів, оформлення яких потребує 

спеціальних знань, навичок і вмінь. Для таких суб'єктів у функціональних 

підрозділах ОДА можуть готуватися відповідні форми документів для 

заповнення та здійснюватися консультативний он-лайн супровід бізнес-

комунікацій. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНОЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Бовкунов Ю. О.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Закон України 

"Про оцінку майна майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні" (2001) та "Про оцінку земель" (2003) потребує вдосконалення 
норм, що регулюють стандарти освіти, відповідальність оцінювачів та 
саморегулівних організацій оцінювачів, технології рецензування звітів 
тощо. 

Наразі тільки одна третина оцінювачів, що отримали кваліфікаційне 
свідоцтво зареєстровані в саморегулівних організаціях оцінювачів. 
Відповідно діяльність двох третин оцінювачів, в основному не 
регулюються жодною із організацій. 

Діяльність оцінювачів регулюється двома різними законами та 
регуляторами. Це створює різні правила, нормативи та стандарти, 
ускладнює процес правозастосування, що веде до неузгоджених дій в 
процесі регулювання їх діяльності. 

Тому все більш актуальним стає розробка законопроекту, який міг би 
на підставі накопиченого досвіду комплексно вирішити існуючі проблеми 
у сфері оцінки майна, земель та інших об'єктів оцінки, закласти більш 
ефективні підходи до регулювання оціночної діяльності в Україні, 
інтегрувати світовий досвід оціночної діяльності в українське 
законодавство. 

Мета та методика дослідження. Мета дослідження – аналіз 
особливостей формування і розвитку оціночної діяльності в інших країнах 
світу. Об’єктом дослідження є процеси урегулювання нормами права 
суспільних відносин у сфері оціночної діяльності в інших країнах світу. 

Результати досліджень. За рівнем розвитку оціночної діяльності всі 
країни можуть бути розділені на групи, причому в світових лідерах 
виявляються США. При цьому Україна займає гідне місце серед країн 
Європи з розвиненою ринковою економікою, перебуваючи в рейтингу на 
одному рівні з Францією, Росією, Новою Зеландією, Польщею та Китаєм.  

Процес регулювання оціночної діяльності здійснюється застосуванням 
комплексу заходів і процедур, що відповідають певним критеріям і 
націлені на підвищення якості взаємовідносин в сфері оціночної 
діяльності. Ці критерії можуть встановлюватися як державним 
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регулюванням – держорганами, так і саморегулюванням – професійним 
співтовариством оцінювачів, також вони можуть вводитися ними і спільно. 

У більшості розвинених зарубіжних країн у сфері оціночної діяльності 
застосовується модель саморегулювання з мінімальним втручанням 
держави. Так, в ряді країн з розвиненою ринковою економікою, таких як 
Великобританія, Китай, Канада, Швеція, Таїланд, Норвегія відсутній 
контроль з боку держави. Тут оціночна діяльність не врегульована строго 
законом і в основному спостерігається саморегулювання за допомогою 
професійних співтовариств оцінювачів.  

На останньому місці зі списку розглянутих країн за рівнем 
регулювання оціночної діяльності стоять Таїланд, Італія, Швеція і 
Норвегія. Практично у всіх цих країнах існують свої професійні 
національні стандарти оцінки, які не є законодавчо затвердженими і носять 
лише рекомендаційний характер. Ринок оціночних послуг в Італії 
визнається експертами самим непрозорим в Європі. Там не потрібно і 
обов'язкове відвідування оцінювачами спеціальних курсів з вивчення 
методології оцінки.  

До країн з частковим втручанням держави в регулювання оціночної 
діяльності відноситься Японія. 

Для відповіді на питання, який вид регулювання більш сприятливий 
для розвитку даної галузі, можна констатувати, що з одного боку, 
саморегулювання тягне за собою розуміння спільних інтересів для 
оцінювачів, розробку важелів впливу на свою діяльність, в тому числі і за 
допомогою професійних стандартів. З іншого боку, існує небезпека 
формування якоїсь «відокремленої», «закритої» системи для суспільства, 
де має місце прикриття якихось протиправних дій (наприклад, проведення 
замовних оцінок), штучне створення бар'єрів вступу в галузь та інше. 
Якщо ж говорити про поєднання державного регулювання і саморегулю-
вання, то такий варіант видається найбільш плідним, хоча і існує небезпека 
неминучого зміщення центру впливу (переважання або державного 
регулювання, або саморегулювання), то є ризик виникнення нестабільності 
системи оцінки в цілому. 

Висновки та пропозиції. Подальший розвиток інституту оцінки в 
Україні повинен здійснюватися в таких напрямках: 

– розвиток і вдосконалення законодавчо-правової та нормативно-
довідкової бази ринку оцінних послуг; 

– розвиток і вдосконалення теорії, методології і практики процесу 
оцінки різного роду майна; 

– комплексна комп'ютеризація процесів оціночної діяльності на базі 
вдосконалення та розробки економіко-математичних моделей і алгоритмів; 

– підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців, 
розробка та видання науково-методичної та навчальної літератури з 
оціночної діяльності; 
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– систематизація та створення бази даних оціночної діяльності за 
родами майна; 

– організація науково-практичних семінарів, конференцій, нарад з 
актуальних проблем оціночної діяльності. 

Вдосконалення законодавства суттєво покращить якість та прозорість 
оціночної діяльності шляхом удосконалення механізмів державного та 
громадського регулювання та контролю оціночної діяльності, уніфікації 
законодавства, приведення його у відповідність до сучасних ринкових 
вимог та врахування світового досвіду.  

Прийняття нових законодавчих актів та приведення їх до міжнародних 
стандартів: 

– створить правові засади для належного функціонування сфери 
оціночної діяльності; 

– забезпечить функціонування збалансованої системи державного та 
громадського регулювання та контролю у сфері оціночної діяльності; 

– підвищить рівень професіоналізму суб'єктів оціночної діяльності та 
якість робіт з оцінки; 

– підвищить рівень та обсяг об'єктивної інформації про ринок 
оціночної діяльності. 
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ВНІУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Богуславець В. В.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 
Одним з важливих аспектів впровадження реформи децентралізації 

державної влади в Україні є фінансова самостійність територіальних 
громад. Сьогодні всі об’єднані територіальні громади (ОТГ) перебувають у 
прямих бюджетних відносинах із Державним бюджетом країни, 
самостійно збирають і розподіляють значну частину податків. Відповідно 
до Податкового кодексу України підвищено фіскальну незалежність 
органів місцевого самоврядування щодо місцевих податків та зборів 
шляхом надання права самостійного визначення ставок податків та 
встановлення пільг з їх сплати. Тому, в умовах фінансової децентралізації 
удосконалення системи державного фінансового контролю за рухом 
місцевих фінансів та пошук резервів їх збільшення є надзвичайно 
актуальним. 

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється у 
відповідності до Бюджетного кодексу України (далі – БКУ). Внутрішній 
контроль – це комплекс заходів, що застосовуються керівником установи 
для забезпечення: дотримання законності та ефективності використання 
бюджетних коштів і досягнення результатів відповідно до встановленої 
мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності розпорядника бюджетних 
коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його 
управління (ч. 3 ст. 26 БКУ), [1]. 

Державний контроль за публічними фінансами набуває наступних 
характеристик: 1) реалізується уповноваженими органами державної 
влади; 2) здійснюється в рамках відносин підпорядкування; 3) являє собою 
визначену у встановлений спосіб процедуру, сукупність послідовних, дій, 
регламентованих нормами права; 4) спрямований на встановлення ступеня 
дотримання підконтрольним суб’єктом приписів нормативно-правових 
актів та реалізації актів індивідуальної дії щодо підконтрольного об’єкта; 
5) може мати своїм результатом ініціювання питання про притягнення 
винних осіб до відповідальності відповідно до приписів нормативно-
правових актів [2]. 

Внаслідок реалізації реформи бюджетної децентралізації відбулася 
зміна структури видатків місцевих бюджетів. Зросла частка видатків на 
виконання самоврядних повноважень, що свідчить про підвищення 
видаткової автономності місцевих бюджетів та ефективності використання 
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бюджетних коштів на місцевому рівні. Розмір власних доходів місцевих 
бюджетів територіальних громад також має тенденцію до зростання (рис.). 
Так, за останні шість років власні доходи громад зросли на 158,3 млрд. 
грн. 

 

 
Рис. Доходи і видатки місцевих бюджетів України, млрд. грн. 

Джерело: узагальнено автором за [3]. 
 
Проте, через відсутність відповідного кадрового потенціалу, існує 

проблема раціонального розподілу та контролю за місцевими фінансами. 
Принциповим є те, що в умовах децентралізації додаткові кошти можна 
отримувати винятково на конкурсних засадах. 

Відповідальність за належну організацію та функціонування служби 
внутрішнього контролю за місцевими фінансами несе безпосередньо 
керівник установи (головний розпорядник бюджетних коштів). Тому, 
внутрішній контроль необхідно розуміти не як окрему подію чи обставину, 
а як цілісний процес, який здійснюється керівництвом та працівниками 
установи. 

Вважаємо, що для успішної організації внутрішнього контролю за 
місцевими фінансами слід забезпечити наступне: 

1. Розробити та затвердити керівником установи внутрішні документи, 
спрямовані на забезпечення функціонування елементів внутрішнього 
контролю.  

2. Запровадити чіткі системи планування діяльності, контролю за їх 
виконанням та звітування про виконання планів, завдань і функцій, оцінки 
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досягнутих результатів та за необхідності своєчасного коригування планів 
діяльності установи. 

3. Виконати керівництвом та працівниками установи плани, завдання і 
функції, визначені законодавством, та затверджених керівником установи 
внутрішніх документів, інформувати керівництво установи про ризики, що 
виникають під час виконання покладених на них завдань і функцій, 
вживати заходи контролю, здійснювати моніторинг, обмін інформацією. 
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ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ – КЛЮЧОВИЙ 

ОРІЄНТИР ДО ЕФЕКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН 

 

Бойко А. С.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Постановка проблеми. Специфіка систем соціального забезпечення у 

різних країнах світу залежить від особливостей діяльності суспільних 

інститутів забезпечення загального добробуту, національних особливостей 
і культурних традицій. 

Незважаючи на істотні відмінності в соціально-економічній та 

політичній ситуації в країнах з розвиненою ринковою та перехідною 

економікою, зарубіжний досвід соціальної політики має певне значення у 

формуванні ефективної моделі соціального захисту населення України. 

Системи соціальних гарантій, які існують у країнах Європи та США, 

створювалися після Другої світової війни понад 50 років. Україна ж поки 

перебуває на шляху пошуків і помилок у відпрацьовуванні власної моделі 

соціального забезпечення, стратегії й тактики її здійснення. Актуальність 

даного питання полягає в доцільності огляду сучасних існуючих систем 

соціального забезпечення з урахуванням соціально-економічної ситуації та 

мотивації впровадження в Україні. 
Аналіз останніх досліджень. Теоретико-методологічні й економіко-

організаційні аспекти дослідження соціального забезпечення України та 

зарубіжних країн розглянуто в працях таких дослідників, як: В. Я, Буряк, 

О. В. Москаленко, І. І. Колосовська, В. І. Щербина, О. А. Малікіна та ін. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день значна 

різноманітність інститутів, форм і механізмів які формують національні 

системи соціального забезпечення, особливості їх організації і 

функціонування дають змогу зробити припущення, що моделей 

соціального забезпечення стільки ж, скільки і країн світу, в яких вони 

застосовуються. У всіх цих моделях основними принципами є ті 

інституції, які несуть відповідальність за забезпечення соціального 
захисту: сім’я, держава або ринок. Найбільш використовуваною в сучасній 

економічній літературі є класифікація Г. Еспінг-Андерсена, згідно з якою 

можемо виокремити моделі соціальної політики, які існують в розвинених 

країнах. 

Перша модель – ліберальна, або англо-американська, яка притаманна 

таким країнам як США, Великобританія, Канада, Австралія. Її характерни-
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ми рисами є низький рівень декомодифікації, значна стратифікація 

суспільства та державне втручання, яке здійснюється за допомогою 

регулювання ринків. 

Друга модель – консервативно-корпоративістська, або франко-

німецька, характерними ознаками якої є високий рівень декомодифікації та 

значна стратифікація суспільства, тобто соціально орієнтована ринкова 

економіка. Вона характерна для таких країн, як Німеччина, Австрія, 

Франція, Італія. Державне втручання тут здійснюється шляхом прямого 

надання фінансової допомоги та регулюванням ринків. 

Третя модель – соціал-демократична, або скандинавська. Вона харак-
теризується високим рівнем декомодифікації, слабкою стратифікацією 

суспільства, а втручання держави здійснюється у формі прямого надання 

фінансової допомоги. Причому пріоритетними завданнями державної 

соціальної політики є вирівнювання доходів населення і загальна 

зайнятість. Практичне застосування дана модель отримала у Швеції, Данії, 

Фінляндії, Норвегії, Голландії та Швейцарії 1, с. 96. 

Розглянемо сучасні підходи у здійсненні політики соціального 

забезпечення деяких європейських країн із соціально-орієнтованою 

економікою. Характерними рисами французької системи соціального 

захисту є: розгалужена система професійно-галузевих схем соціального 

страхування; розвинена система сімейних виплат, що стала результатом 

тривалої еволюції; вагома роль додаткових систем соціального захисту, 

особливо у галузі пенсійного й медичного страхування. Розподільний 
принцип фінансування є основою функціонування не лише державних 

схем соціального страхування, а й обов’язкових додаткових професійних 

систем страхування. Управління соціальним захистом у Франції 

організовано ієрархічно у вигляді діючих на національному й 

регіональному рівнях страхових кас, відповідальних за певний вид 

соціального захисту. Регіональні й місцеві каси соціального страхування є 

самоврядними організаціями, кожна з яких має власне правління, що 

складається з представників застрахованих і роботодавців. Основним 

джерелом фінансування системи соціального захисту у Франції слугують 

страхові внески працівників і роботодавців. Винятком є страхування від 

безробіття й сімейні виплати, частка державних дотацій у яких істотно 

вища, ніж в інших галузях соціального забезпечення, а також страхування 
від нещасних випадків, яке фінансується виключно з коштів роботодавця 

2, с. 154. Основним принципом системи соціального захисту у Швеції є її 

універсальність, тобто охоплення всіх прошарків населення. Наступним за 

важливістю принципом, характерним для багатьох європейських 

“соціальних економік”, є принцип соціальної солідарності, який полягає у 

тому, що всі громадяни рівним чином і незалежно від соціального статусу 

беруть участь у фінансуванні системи соціального захисту, докладаючи 
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співмірний своїм прибуткам внесок. Необхідним елементом у такій 

системі є держава, яка бере на себе функції перерозподілу соціальних благ 

від забезпечених до найбільш уразливих категорій населення. Однак після 

перерозподілу сукупного суспільного доходу через систему податків і 

соціальних виплат (1/3 держбюджету йде на соціальні потреби), а також 

враховуючи соціальні видатки муніципальних бюджетів і виплати з 

пенсійних та інших страхових фондів, до категорії бідних потрапляє 

всього лиш 5–6% населення. Рівень оподаткування у Швеції є одним із 

найвищих у світі, але така дорога система соціального захисту майже 

повністю компенсується високим ступенем соціальної захищеності 
населення, відсутністю суттєвої диференціації між багатством і бідністю і, 

відповідно, високою політичною й соціальною стабільністю 2, с. 155. 

У більшості країн з ринковою економікою використовують системи 

соціального страхування з досить розвиненою автономією і диференційо-

ваними внесками. Одним із прикладів є міжгалузева диференціація, в 

основі якої лежить ідея про те, що кожна галузь повинна компенсувати 

працівникові позов професійних наслідків праці в ній (в залежності від 

шкідливості або небезпечності умов праці). У деяких країнах, наприклад в 

Норвегії, величина внеску диференціюється по регіонах. Страховий внесок 

диференціюється і залежить від рівня професійного ризику (страхування 

від нещасних випадків на виробництві), від величини заробітної плати, від 

природно-кліматичних умов. Це регулювання здійснюється за допомогою 

зміни пропорції внесків працівників і роботодавців та загальної величини 

страхового внеску 3, с. 15. У Великобританії поняття «соціальне 

забезпечення» охоплює всю систему обов’язкового соціального захисту: 
пенсійне забезпечення, допомоги по безробіттю та у зв’язку з хворобою. 

Науковці соціальне забезпечення в Великобританії визначають, як систему 

суспільних відносин, що складається в процесі розподілу страхових 

фондів, які створюються за рахунок внесків працівників, роботодавців та 

дотацій держави з метою відшкодування втраченого заробітку, а також у 

зв’язку з перерозподілом частини державного бюджету для надання 

допомоги громадянам, які потерпають, та сім’ям з дітьми, як правило, на 

підставі перевірки їхніх доходів. 

Система соціального забезпечення Великобританії ґрунтується на 

трьох стовпах: доступність послуг з охорони здоров’я для всього 

населення Великобританії (громадянам і тим, хто проживає в країні 
постійно). Це досягається завдяки діяльності Національної служби 

охорони здоров’я. Слід звернути увагу, що більше 90% лікарської та іншої 

медичної допомоги у Великобританії здійснюється державою саме через 

систему Національної служби охорони здоров’я; забезпечення турботи про 

осіб похилого віку, інвалідів, людей із розумовими розладами, а також про 

сім’ї з дітьми, яку здійснюють соціальні служби, що функціонують при 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 360 

місцевих органах влади; підтримання базового стандарту життя для людей, 

які не можуть знайти роботу, забезпечення фінансової допомоги сім’ям та 

інвалідам 4, с. 78–79. 

Висновки та пропозиції. Враховуючи особливості існуючої 

вітчизняної практики та досвід країн із соціально-орієнтованою 

економікою, окреслимо основні напрями реформування інституту 

соціальної політики як регулятора розвитку соціальної сфери: всебічна 

підтримка економічно активного населення, створення умов для його 

самореалізації, утвердження відповідної мотивації продуктивної праці, 

вжиття ефективних заходів щодо підвищення платоспроможного попиту 

населення; реалізація соціальних програм на основі застосування їх 

належного наукового забезпечення, соціальної експертизи і моніторингу; 
зменшення монополізації держави на ринку соціальних послуг, поступове 

запровадження переходу громадян до недержавного соціального 

страхування; спрощення системи адміністрування пільг та обліку 

категорій громадян, які мають право на отримання соціальних пільг тощо.  
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ІНВСЕТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТОРГІВЛІ 
 

Бондар Ю. П., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Інвестиційні процеси супроводжують діяльність всіх суб’єктів 

господарювання. Оцінка ефективності інвестицій наразі проводилась на 

основі досвіду торгівельної мережі Омега (торгова марка Варус). ТОВ 

«Омега» (VARUS, мережа супермаркетів), розташовані за адресою пр. О. 

Поля 104а, м. Дніпро 49041, Україна. Офіційний сайт компанії – 
знаходиться за адресою http://www.varus.ua. Роком заснування вважається 

2003 р. в компанії працює понад 6000 співробітників, а статутний капітал 

становить понад 10 млн грн. Код ЄДРПОУ 30982361. Компанію 

обслуговує банк «Південний». Директором є Володимир Анатолійович 

Безуглий. Продукція та послуги компанії – це супермаркети, гіпермаркети, 

універсами, універмаги, роздрібні мережі, які здійснюють функції 

роздрібної торгівлі напоями, молочними та кисломолочними продуктами; 

продуктами харчування, продовольчими товарами, бакалією, фруктами, 

овочами, ягодами, м'ясом, м'ясопродуктами та м'ясними виробами, рибою 

та морепродуктами, хлібобулочними виробами, випічкою, тортами, 

тістечками, кондитерськими виробами, сигаретами, сигарами, тютюном, 

тютюновими виробами, продуктами харчування замороженими. 
ТОВ «ОМЕГА» мережа магазинів «VARUS» являє собою мережу 

продуктових супермаркетів, до складу якої входить 75 супермаркетів у 13 

містах України. На загальній торговій площі 79417 квадратних метрів в 

2019 р. реалізується 31700 найменувань продуктів. В закладах торгівлі 

задіяні 6700 співробітників. Торгові зали щоденно відвідують 260,0 тисяч 

покупців. Щотижня мережа супермаркетів VARUS оновлює асортимент і 

вводить товари-новинки (табл. 2.1). Відкриття першого супермаркету 

відбулося 23 лютого 2003 р. у Дніпрі. по вул. Панікахи, 15. З цього часу 

почався розвиток мережі супермаркетів європейського рівня Varus по 

Україні. Також була розвинена мережа супермаркетів VARUS-EXPRESS в 

районних торгових центрах в смт. Апостолове, Покровське, Софіївка, 
Новоолександрівці, Магдалинівці в Дніпропетровській області. За 

підсумками 2008 року мережа була представлена 6-ма супермаркетами 

Varus і 22 VARUS-EXPRESS. Товарообіг компанії в 2008 році склав 805 

млн грн, а це на 49% більше, ніж у 2007 році (541 млн грн). Чистий дохід 

компанії від реалізації у 2008 р. збільшився порівняно з попереднім роком 

на 43,4% – до 605,323 млн. грн., валовий прибуток – на 76,8%, до 131,289 

млн. грн. 

Протягом 2004–2009 рр. відбулося відкриття 8 нових магазинів в 

східній частині України. З 2010 р. запущено власну торгову марку товарів 
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економ-сегменту «Вигода». З 2012 здійснено запуск власної торгової 

марки середнього цінового діапазону (VARTO), підписана угода про 

придбання прав оренди 3магазинів мережі Rainford та 10 магазинів Цент. З 

2013 р. VARUS входить в ТОП-10 роздрібних мереж України по об’єму 

товарообігу. Знаменним для мережі став 2014 р., коли підписано угоду з 

придбання прав оренди мережі з 10 магазинів супермаркетів Spar 

(Дніпропетровськ). У тому ж 2014 р. реалізовано проект відкриття 13 

магазинів VARUS в Києві та області. У 2015 р. у VARUS з'явилися нові 

власні торгові марки: «Чиста вигоДА» в економ-категорії non-food і 

«Домашній кошик» – ринок в супермаркеті. В цьому ж 2015 р. VARUS 
випередив український ринок за показником товарообігу на м² на 33% та 

зайняв 132 місце в рейтингу 200 найбільших компаній України за версією 

Forbes та оновлено дизайн торгової марки VARUS. Два роки поспіль (у 

2015–2016 рр.) VARUS отримує нагороду Retail Awards «Краща мережа 

продуктових супермаркетів Дніпра». У 2016 р. відкрито 3 нових 

супермаркети в Запоріжжі та Києві. У 2017 р. запущено програму 

лояльності VARUS PЁRFECT. 

У 2009 році компанія «Омега» передала права оренди на приміщення, 

в яких розміщувалися магазини VARUS-EXPRESS (22 торгові точки), 

донецької компанії «Український ритейл» (розвиває мережу «Брусниця»). 

11 грудня 2010 року відбулося відкриття першого супермаркету мережі 

VARUS в м. Запоріжжя. У 2010 році оборот мережі супермаркетів VARUS 
склала 1,12 млрд. грн. У 2011 році магазини мережі VARUS зайняли цілий 

ряд майданчиків в Дніпропетровській області, що раніше належали групі 

компаній Rainford. Також в кінці 2011 року була досягнута домовленість 

про поглинання компанією "Омега" мережі з 10 магазинів «Цент» в 

Дніпропетровській і Кіровоградській області. 

Станом на квітень 2012 року мережа VARUS налічує 29 торгових 

точок; 10 з них працюють з початку поточного року в новому форматі 

«магазин біля дому». Загальна торгова площа мережі VARUS становить 

близько 41 500 квадратних метрів. Асортимент стандартного магазину 

VARUS налічує 25 000 SKU. З 2010 року мережа VARUS випускає 

продукцію під власною торговою маркою «Вигода» (127 позицій товару). 
У планах мережі-розширення портфеля торгових марок. За результатами 

2011 року сума середнього чека VARUS зросла на 15%, а прибутковість з 

метра квадратного показала зростання на 17% – показники представлені по 

відношенню до 2010 року. При цьому купівельний трафік мережі в 

порівнянні з 2010 роком виріс на 11% і склав 2 млн. чеків на місяць. 

У 2014 році компанія «Омега» вийшла на столичний ринок рітейлу 

поглинувши 13 супермаркетів мережі «Перехрестя». На їх місці 

відкрилися магазини VARUS. Крім того, в Дніпропетровську були 

поглинені магазини мереж SPAR і «Беконо» загальною кількістю 10 
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об'єктів. У 2015 р. запущено торгову марку «Домашній кошик». З 2016 р. 

впроваджується Система контролю якості. На кінець першого півріччя 

2017 р. мережа налічувала 59 магазинів, розташованих в 4 областях 

України. Товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги для потреб 

мережі супермаркетів VARUS купуються у постачальників на конкурсній 

основі в результаті визначення переможців відповідних тендерів. Тендери 

проводяться відповідно до затверджених в компанії «Правилами 

некомерційних закупівель» та «Порядком проведення тендерів», що 

забезпечують альтернативність і максимальну об'єктивність вибору 

постачальників. 
Розробка інвестиційної стратегії підприємства заснована на сучасній 

концепції стратегічного менеджменту, що відображає позиціонування 

організації з позиції адаптації до мінливих умов зовнішнього середовища. 

Водночас, позиції підприємства значною мірою залежать від кваліфікації 

та цілей керівництва, в тому числі окремих торгових точок. Наразі 

зустрічається позиція формалізації роботи, що знижує її ефективність та не 

дозволяє максимізувати вигоду на місцях. За нашими оцінками при цьому 

не вирішуються ключові проблеми, серед яких значне місце займають 

плинність кадрів, низький рівень мотивації персоналу, високий ступінь 

перевантаження (практично всі супермаркети не забезпечені персоналом 

на 100%), що знижує віддачу від працівників.  

Враховуючи стратегічне позиціонування Varus на 2022–2023 роки 
(«Varus там, де ти»: он-лайн та офлайн, біля дому та роботи, завжди по 

дорозі, для перекусу та для приготування, «повільного» та «швидкого» 

харчування, для свят та щодня, для дому та тебе) доцільно сформувати 

людиноцентрискі підходи до управління, підтримуючи гуманізм та 

людяність, в тому числі до співробітників компанії, які одночасно є й її 

клієнтами. Це дозволить досягнути стратегічного бачення Varus у оцінках 

клієнтів (NPS=75%) та робітників (eNPS). За оцінками фахівців за 4 років 

мережа супермаркетів Varus може увійти у національний ТОП-3 за товаро-

обігом (приріст товарообігу у 10 разів) за рахунок: зростання виручки в 

двічі та збільшення торгових площ за рахунок п’ятикратного відкриття 

магазинів на 300 тис. м. кв. (співвідношення виручки магазина за один і 
той самий період – Like for Like – LFL – метод оцінки продажів, який 

дозволяє визначити обсяг продажу або ділової активності, досягнутий 

завдяки діяльності порівняно з попереднім періодом, дозволяє визначити 

показники за неосновним видами діяльності) – (табл. 2.2). Сфера торгівлі є 

дуже вагомою в структурі національного господарства, як і деякі інші. 

Проте, в умовах стрімкості глобалізаційних процесів, а також активного 

поширення концепції сталого розвитку постає актуальне питання 

підвищення конкурентоспроможності підприємств, в тому числі за 

рахунок впровадження системи стандартів, управління якістю та 
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активізації практики екологічного менеджменту через впровадження 

енергоощадливих технологій, зменшення обсягів відходів, їх утилізацію, 

встановлення очисних споруд, зменшення екологічних ризиків тощо. 

Таблиця 1 

Прогнозування торгових площ ТОВ «Омега», м кв. 
Період 2005 р. 2010 р. 2015 р. 2020 р. 2025 р. 2030 р. 

Площа, тис. м кв. 1,8 20,57 54,26 133,3 160,2 187,1 

Джерело: сформовано за даними ТОВ «Омега». 

 
Для внутрішньогалузевого економічного аналізу діяльності ТОВ 

«Омега» (Варус) використано панельні регресії з фіксованими ефектами. 

Такі моделі дають змогу виділити середні галузеві закономірності та 

індивідуальні особливості підприємства. 
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Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Для вирішення питань щодо порушення проведення антидемпінгових 

розслідувань, а також застосування відповідних антидемпінгових заходів в 

Україні створено спеціальний адміністративний орган виконавчої влади – 

Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі за участю представників 
міністерств та інших органів виконавчої влади (у тому числі ДФС 

України), яку, як правило, очолює Комісію міністр економічного розвитку, 

торгівлі та сільського господарство України. Порядок створення та роботи 

Комісії визначається Ст. 4 Закону України "Про захист національного 

товаровиробника від демпінгового імпорту". Вказаною статтею Закону 

визначено, що на засіданнях Комісії приймаються такі рішення:  

1) Про порушення антидемпінгового розслідування;  

2) Про наявність позитивних або негативних висновків щодо наявності 

нелегітимної субсидії та методів, що дають можливість визначити її суму;  

3) Про наявність шкоди та її розмір;  

4) Про наявність причинно-наслідкового зв’язку між субсидованим 

імпортом та шкодою;  
5) Про застосування компенсаційних заходів [1]. 

Антидемпінгове розслідування щодо імпорту товару в Україну 

проводиться з визначеної країни/країн. Одним із найвагоміших факторів 

для порушення розслідування є наявність факту демпінгу (ввезення на 

митну територію України товару за цінами, нижчими від порівняльної ціни 

на подібний товар у країні експорту). Вимога про порушення антидемпін-

гового розслідування повинна вміщати інформацію та докази про 

наявність факту демпінгового імпорту та збитків, що наноситься галузі 

вітчизняного виробництва, а також про причинно-наслідковий зв’язок між 

ними [2]. На компетентні органи влади покладається обов'язок проведення 

антидемпінгових розслідувань з метою встановлення фактів демпінгу та 
збитків. Такими компетентними органами визнаються: відповідні 

Міністерства, Державна митна служба України (далі – Служба), а також 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія), яку очолює 

міністр економіки та з питань європейської інтеграції України (інші члени 

Комісії призначаються Кабінетом Міністрів України за поданням голови 

Комісії), [1]. Повноваження вищезазначених органів влади розподіляються 

таким чином: 

1) Комісія приймає рішення про порушення антидемпінгового розслі-

дування, про наявність демпінгу, а також наявність шкоди та її розмір, 
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визначення причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом та 

шкодою, застосування антидемпінгових заходів; 

2) Міністерство порушує антидемпінгову процедуру за вимогою 

національного виробника, розпочинає та проводить антидемпінгове 

розслідування, надсилає експортерам, імпортерам та іншим сторонам 

запитальники з метою отримання інформації та доказів, збирає від органів 

виконавчої влади, заявників та заінтересованих осіб інформацію, 

документи, матеріали, необхідні для проведення антидемпінгового 

розслідування; 

3) Служба займається збиранням даних про товари, що є об'єктом 
антидемпінгового розслідування [3]. 

В межах проведення антидемпінгового розслідування виділено так і 

основні етапи: а) порушення антидемпінгової процедури; б) порушення 

антидемпінгового розслідування; в) публікація повідомлення про 

порушення розслідування; г) отримання заяв від інших сторін про їх 

заінтересованість у розслідуванні, подання заінтересованими особами 

відомостей і коментарів, проведення слухань та консультацій за їх 

вимогою; д) проведення розслідування, збирання необхідної інформації та 

доказів, відомостей та коментарів; є) прийняття Комісією рішення про 

застосування попередніх антидемпінгових заходів (у разі позитивного 

висновку); 

е) прийняття Комісією остаточного рішення щодо антидемпінгового 
розслідування. 

Термін проведення антидемпінгового розслідування не повинен 

перевищувати одного року з дня набрання чинності рішенням про його 

порушення. У деяких випадках за рішенням Комісії строк може бути 

продовжений, але не може бути більшим ніж 18 місяців [1]. Застосування 

Україною остаточних антидемпінгових заходів до імпорту інших країн 

можливе лише у випадку позитивного висновку Міністерства про 

наявність демпінгу та збитків національному виробнику, які є наслідком 

цього демпінгу, причинно-наслідкового зв'язку, а також висновку, що 

національні інтереси потребують застосування антидемпінгових заходів. 

Незважаючи на те, що антидемпінгове розслідування є тривалим та 
трудомістким процесом, останнім часом спостерігається збільшення 

кількості застосування антидемпінгових заходів.  

У результаті приєднання до СОТ Україна та національні 

товаровиробники, отримали можливість застосування принципів і 

механізмів СОТ для подальшого розвитку зовнішньої торгівлі та захисту 

своїх інтересів. Водночас, при вступі до СОТ, країна взяла на себе ряд 

зобов'язань, які фактично повинні підвищити рівень відкритості 

національної економіки та покращити інвестиційний клімат. Однак, для 

отримання усіх переваг, які пропонує СОТ у ході здійснення міжнародної 
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торгівлі, Україні обов’язково потрібно здійснити послідовні та обдумані 

кроки у напрямі адаптації національної економіки до умов світового ринку 

та підвищення конкурентоспроможності виробництва відповідно до 

стандарті в цієї впливової організації. 
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Наявність на підприємстві ефективної системи управління фінансови-

ми ресурсами є запорукою його стабільного розвитку, прибуткової діяль-

ності, формування позитивного іміджу та ділової репутації. Широке коло 
питань, пов’язаних з дослідженням сучасних проблем управління фінансо-

вими ресурсами підприємств, знайшли своє віддзеркалення у працях 

багатьох закордонних та вітчизняних науковців: І. Бланка, О. Василика, 

І. Гуцала, О. Заруби, О. Квасовського, О. Кнейслера, А. Поддєрьогіна, Д.Г. 

Сігела, О. С. Філімоненкова,Р. Холта та ін. Незважаючи на значні наукові 

досягнення у зазначеному напрямі низка питань, пов’язаних з управлінням 

фінансовими ресурсами закладів первинної медико-санітарної допомоги, 

потребують продовження та поглиблення.  

Наразі в Україні відбувається докорінне реформування системи 

охорони здоров’я. Відповідно до положень Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19 жовтня 

2017 р. у межах програми медичних гарантій впроваджується нова модель 
фінансування первинної ланки медичної допомоги. Створено Національну 

службу здоров’я України (далі – НСЗУ), запущено електронну систему 

охорони здоров’я eHealth.  

Процес реформування системи охорони здоров’я умовно можна 

поділити на два етапи: 1) 2018 р., впродовж якого реалізувалися зміни 

моделі надання та фінансування первинної медичної допомоги (далі – 

ПМД) і розпочалися пілотні проекти щодо інших видів медичної 

допомоги; 2) з 2020 р., на який заплановано завершення реформи 

вторинного рівня. Пілотні проекти в 2018-2019 рр. стосуються окремих, 

спеціалізованих видів медичної допомоги, реалізуються за рішенням 

Уряду з відповідним фінансуванням та окремою бюджетною програмою. 
У 2020 р. всі види медичної допомоги (первинна, вторинна, 

високоспеціалізована) матимуть фінансування за новою системою. На 

сьогодні основним пріоритетом є реформування ПМД та підготовка 

системи (пацієнтів, лікарів та інших надавачів медичних послуг) до 

подальших перетворень шляхом реалізації пілотних проектів[1]. 

Коростенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги 

одним із перших долучився до процесів реформування та підписав договір 

з НСЗУ, приєднався до системи охорони здоров’я eHealth. З 2018 р. Центр 

перейшов від медичної субвенції на фінансування за договірними 
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відносинами де основний дохід формується на основі капітаційної ставки. 

Капітаційна ставка – це тариф, відповідно до якого будуть обчислюватись 

кошти за пацієнтів, що підписали Декларацію з конкретним лікарем [2]. 

Водночас Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» передбачає і інші види джерел фінансування 

первинної медичної допомоги. До інших джерел фінансового забезпечення 

ПМД належать кошти державного бюджету поза видатками на програму 

медичних гарантій, кошти місцевого бюджету та цільових фондів та інші 

джерела, не заборонені законодавством [1]. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», обов’язок з організації управління 

фінансовими ресурсами та ведення бухгалтерського обліку покладено на 

керівника підприємства. Законодавчим підґрунтям для здійснення 

бухгалтерського обліку в комунальному неприбутковому підприємстві 

(далі – КНП) є Наказ Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291 «Про затвердження 

Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його 

застосування». Зазначеного плану рахунків мають дотримуватися всі діючі 

організації та підприємства на території України, включно із закладами 

первинної медичної допомоги (далі – ПМД) у формі КНП [3]. КНП 

«Коростенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Коростенської районної ради згідно з вимогами законодавства застосовує 

нову форму фінансового обліку та з 2018 р. складає баланс і звіт про 
фінансові результати за спрощеною системою.  

Варто зауважити, що до липня 2018 р. КНП «Коростенський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» фінансувався переважно 

коштом медичної субвенції. У 2017 р. медичну субвенцію переважно 

спрямовували на видатки місцевих бюджетів для оплати поточних 

видатків закладів охорони здоров’я. Однак в переліку таких поточних 

видатків не передбачалися видатки на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв. У 2017 р. для оплати комунальних послуг та енергоносіїв 

медичних закладів була передбачена додаткова дотація. У 2016 р. 

надходження загального фонду КНП становили 6236 тис грн, у 2017 р. 

зросли до 7231,3 тис грн, а впродовж шести місяців 2018 р. – 4366,8 тис 
грн. З 1 липня 2018 р. Центр перейшов на фінансування за договірними 

відносинами та капітаційною ставкою[2]. Функціонуючи як неприбуткова 

організація Центр впродовж 6 місяців 2018 р. отримав доходів у сумі 

13173,5 тис грн.  

Основним джерелом доходів Центру впродовж 2-го півріччя 2018 р. 

була вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), 

отриманих для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених установчими документами, та/або для здійснення 

неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом. У 
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структурі доходів даний вид надходження становив 46,5 %, інші доходи – 

38,4 %, дотації (субсидії), фінансування, отримані з державного або 

місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної 

допомоги – 14,1 %. 

З 2019 р. фінансові ресурси, отримані від НСЗУ, розраховуються 

згідно з кількістю підписаних декларацій, а також ставок та відповідних 

вікових коефіцієнтів. Ці ресурси не передбачають постатейного 

використання, а лише зобов’язують забезпечити надання якісної медичної 

послуги. Як саме витрачати фінансові ресурси, щоб забезпечити належний 

рівень ПМД, КНП «Коростенський районний центр первинної медико-
санітарної допомоги» вирішує самостійно. Водночас, враховуючи ймовірні 

додаткові джерела фінансування з місцевих бюджетних програм, заклади 

ПМД зберігають за собою статус одержувача бюджетних коштів. Тобто 

заклад охорони здоров’я у формі КНП може бути у двох ролях: 1) 

одержувача коштів за цільовими бюджетними програмами; 2) суб’єкта 

господарювання – за іншими коштами. Цю особливість необхідно 

враховувати під час подання звітності та визначення цільового 

використання коштів. 

Основною статтею витрат Центру впродовж звітного періоду 

залишалася оплата праці. Так у 2016 р. питома вага витрат на оплату праці 

становила 71,9 %, у 2017 р. – 73,7 % та 62,3 % – у 1-му півріччі 2018 р. 

Друга за величиною стаття витрат – це використання товарів та послуг. 
Питома вага виділених на її фінансування коштів коливалася від 11,3 % у 

2016 р. до 18,6 % у 2018 р. Наступною за величиною була стаття витрат 

пов’язана з оплатою комунальних послуг. Частка виділених на її 

фінансування коштів становила 6,1 % у 2016 р. та 8,6 % у 2018 р. 

Отже, встановлено, що до початку процесу трансформації системи 

охорони здоров’я в Україні, фінансування КНП здійснювалося згідно з 

методом кошторисного фінансування за галузевими нормами та відповідно 

до жорсткої економічної класифікації. Переважна більшість фінансових 

ресурсів (близько 75 %) витрачалася на виплату заробітної плати та оплату 

комунальних послуг. Такі вимоги фактично унеможливлювали гнучке та 

ефективне управління фінансовими ресурсами закладу, блокували 
можливість для закупівлі необхідної кількості медикаментів, якісного 

лікування хворих, оновлення матеріально технічної бази. 

З початком реформування системи охорони здоров’я та її переходом 

на модель державного солідарного медичного страхування КНП відійшов 

від системи кошторисного фінансування і перетворився на автономного 

постачальника медичних послуг. Будучи комунальною неприбутковою 

організацією Центр одержує фінансування за капітаційною ставкою, 

залежно від кількості пацієнтів, яких він обслуговує і самостійно обирає 

напрями витрачання власних фінансових ресурсів. Центр одним із перших 
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приєднався до нової платформи збору та обміну медичною та фінансовою 

інформацією в електронному вигляді eHealth. Такий крок дозволить 

оперативно аналізувати ситуацію стану здоров’я населення, розробляти 

оптимальні плани закупівель медичних послуг, що вплине на ефективність 

витрачання коштів закладу. 
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НАЧЕРКИ НОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ 

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

Будкевич А. В., брендолог, історик мистецтва, 

Лабораторія експансії латентних експериментів горішнього – 4, Україна 

 

«Усе нове – добре призабуте старе» 

Нова ідеологія розвитку України в площині – культури, соціальних 

питань, повернення власної ідентичності (віднайдення самих себе), 

неможлива без ідеології Чистого довкілля (землі, води, повітря). 
Архіважливо, щоб чистими були наміри і дії значної частини українців*. 

Езотерик Е. Шуре у праці «Великі посвячені» серед перших вчителів – 

будителів людства згадує Раму, що вийшов з лісів ДРЕВНЬОЇ СКИТІЇ і 

поніс містичний вогонь, від якого загорілося духовне світло усіх арійських 

народів. 

М. Нострадамус у катренах повідомляв, що нове духовне Відродження 

розпочнеться з Бористенового краю… 

Троє московських авторів створили серйозну концепцію (Н. Гончаров, 

В. Морозов, В. Макаров) на початку 70-х років ХХ ст. Мова йшла про 

особливу (ікосаедро – додекаедричну) форму енергетичної структури 

планети Земля…. 

… в центрі європейського трикутника такого оптимального розвитку 
доля помістила Київ, Київщину, та значною мірою всю Україну. Цим 

самим, власне підтвердили прогноз Нострадамуса щодо ролі України в 

світовому контексті. 

Чорнозем, чорне «золото» України, при вимові цього слова виникає 

асоціація – з твором кіномистецтва О. Довженка «Земля», і літературним 

О. Кобилянської. О. Братко – Кутинський запевняв, що територія України 

практично єдине місце в світі, яке має ширину чорноземної смуги близько 

500 км, і це значить, що ці площі принаймні дуже тривалий час не були 

затоплені водами морів чи океанів… 

Саме на наших землях були виявлені: Мізинська культура, вік якої – 

(20 тис. років до н.е.); Кам’яна Могила (більш ніж 14 тис. років тому), 
мегаліт №1 України, там є найдавніша бібліотека «на камені»; Трипільська 

культура (7 – 5 тис. років тому), М. Ростовцев і О. Мангін, авторитетні 

вчені, незалежно один від одного прийшли до висновку, що тільки 

пращури нашого народу могли заснувати цю культуру. 

                                                
*При написанні «Начерків…» були використані: твори – Г. Сковороди, 
Т. Шевченка, П. Куліша, М. Гоголя, О. Довженка; праці науковців – дослідників: 
професора М. Бердяєва, доктора психології О. Губка, доктора мистецтвознавства 
І. Юдкіна, Д. Донцова, Є. Маланюка, Ю. Липи, О. Братко – Кутинського, 
Є. Сверстюка, В. Московченка, Е. Шуре. 
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Відродження Ведійської системи, один з ключів – Мова. Доктор 

психології О. Губко твердив: «Першою світовою мовою була наша 

праукраїнська – усна й писемна». Не вивчений аспект – вплив мови на 

суспільство… Зауваги про взаємодію енергетики Землі і Мови, та про їх 

взаємну підтримку. 

Створення науково-дослідницьких, просвітницьких центрів; 

ревіталізація історичних пам’яток, заснування екопоселень, в ідеалі – щоб 

весь селянський ареал земель був заповнений екопоселеннями! У цій 

непростій справі не обійтися без вивчення, правильного прочитання 

спадщини Великих і застосування їх заповітів…* 
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: мандрівний любомудр, письменник, 

педагог, – висвітлення ним: кастового устрою суспільства, вивчення 

природи Людини, християнський пантеїзм. 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО: пророк, віщун, волхв, який наснажувався 

праджерелами старої культури України – Патерик Печерський, Четьї 

Мінеї, розумівся в науках астрологів і магів, заглиблювався в трактати 

Сковороди. Езотеричні знання були йому доступні, був посвячений у 

закони незримого Космосу. Вже у столітті ХХ, дослідник з Миколаєва В. 

Кучинський писав про зв'язок творів Т. Шевченка з сонячними циклами… 

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ: його хутірська філософія, як предтеча 

екзистенціялізму. Перегук ідей Куліша з ідеями М. Гайдеггера. 

МИКОЛА ГОГОЛЬ: мав дар «множинності особи» (письменник, 
мислитель, актор, художник). Поняття «множинності особи» ввів у 

психологічну науку В. Джеймс. Гоголь першим у російській літературі 

створив – психологічну річ, зобразив галерею «мертвих душ», показав 

відворотні сторони української душі («Вій», «Страшна помста»,…). Був, 

«… більше нашим мучеником, аніж «російським сатириком», – Є. 

Маланюк. 

ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО: «Слов’янство поки що дало світові в 

кінематографі одного великого митця, мислителя і поета», – Чарлі Чаплін. 

Творець геніальних стрічок – «Звенигора», «Земля». С. Ейзенштейн: «… 

серед нас нова людина кіно…». Стрічка «Земля» – гімн українським 

хліборобам, гімн людям, що працюють на землі, будучи при цьому 
частиною космічного ритму буття. 

Вартими чималої уваги є і інші постаті з минулого – Кирило 

Розумовський, який у 18-ти річному віці став Президентом Петербурзької 

академії наук, був обраний Гетьманом Лівобічної України, за вказівкою 

                                                
*Яка різниця між генієм і просто талантом, трактування А. Шопенгауера: 
«Талановита людина вміє дуже точно влучати в цілі, передбачені геніями, тими, 
хто ставить завдання настільки масштабні, глобальні і перспективні, що їх нікому, 
крім них, часто спочатку і не видно». 
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цариці Єлизавети; Плеяда педагогів – В. Сухомлинський, А. Макаренко, К. 

Ушинський, Г. Ващенко… 

Потрібно, щоб цивілізований Світ дізнався і не забував, що українці 

ефективні не тільки у співі пісень і виконанні гопака, а і мають вагомі, 

великі досягнення і різних галузях науки і культури. 

Кожна жива система повинна мати ієрархію. М. Бердяєв писав: «Не 

ієрархічна лише купа сміття». «Кастовий (становий, класократичний) 

устрій є найефективнішою формою організації суспільства», – І. Каганець. 

Велике значення має Відчуття Серединності: «Три прикмети – відрух 

оборони свого рідного, погляд на світ з нутра раси, й сприймання 
предківщини, – це немов зовнішній вияв українського характеру», – Ю. 

Липа. Ці прикмети є і окресленням наших меж, своєрідний щит для 

збереження себе як народу. 

Визначення власної вісі – надважлива засада для України. Не Схід і не 

Захід є джерелом нашої країни, це дилема Польщі. «Тільки вісь Південь – 

Північ є віссю українських земель», – Ю. Липа. 

Відповідно до історії минувшини, враховуючи специфіку і традиції 

українських земель, має бути створений і задіяний правильний 

Адміністративно – територіальний устрій держави. 

Творімо ж нове суспільство, де головними будуть виміри: Людина і 

Природа, Людина і Людина, Людина і Суспільство. Уже створені і задіяні 

програми – «Дніпровські пороги», «Розробка інноваційних моделей 
екопоселень Прикарпаття і Карпат», інші. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ 
ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Будний В. Р.*, магістрант, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 

Наразі в Україні актуальним є питання створення зручних та 

комфортних умов для отримання адміністративних послуг в усіх органах 

виконачої влади, в тому числі і у сфері юстиції. Процес децентралізації 

вже виходить на фінішну пряму – у наступному році мають бути 

остаточно закріплені формати адміністративного устрою, сформовані 

об'єднані територіальні громади. Завершення вище згаданого процесу 
дозволить чітко розмежувати повноваження органів місцевого 

самоврядування, виконавчої влади та органів юстиції у сфері надання 

адміністративних послуг, які мають бути максимально наближеними до 

людей, надаватись вчасно, якісно та у зручний для заявника спосіб. Для 

створення якісно нових сервісів надання адміністративних послуг в 

органах місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громадах та 

органах юстиції необхідно у повній мірі забезпечити узгоджену чітку 

взаємодію таких органів, Уряду та міжнародних партнерів. Необхідно 

зазначити, що вже зараз в Україні проходять конкурсні відбори відповідно 

до «Програми «U-LEAD з Європою», що дає можливість створити якісно 

новий або удосконалити роботу вже діючого центру надання 
адміністративних послуг з метою спрощення доступу до адміністративних 

послуг та усунення можливої корупційної складової.  

Ще з 2015 року на території усієї держави запрацював пілотний проект 

Міністерства юстиції України, який значно спростив доступ громадян до 

певного виду адміністративних послуг – налагоджено роботу “фронт-

офісів”, де спеціалістами здійснюється виїзний прийом громадян 

безпосередньо у закладах охорони здоров’я, де приймаються пологи, щодо 

прийняття документів необхідних для проведення державної реєстрації 

народження дитини та видача свідоцтв про народження дітей 

безпосередньо у пологових будинках. Крім того, у зручний та доступний 

спосіб батьки отримали можливість одночасно із першим документом 

дитини отримати довідку про реєстрацію місця проживання нового 
громадянина України.  

Дедалі більше державних установ, в тому числі і органів юстиції, 

надають такі послуги за допомогою створених окремо для певного виду 

послуг веб-порталів, сервісів. Прикладом одного із перших сервісів щодо 
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надання адміністративних послуг органами юстиції за допомогою мережі 

Інтернет є веб-портал “Звернення у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану” та он-лайн “Будинок юстиції”. За допомогою таких 

сервісів вже протягом декількох років громадяни мають унікальну 

можливість записатись на прийом до спеціалістів у зручний для них час, 

отримати кваліфіковану консультацію не виходячи з дому, їдучи в 

транспорті або гуляючи у парку, а у разі наявності електронного 

цифрового підпису і подати заяву, наприклад, для реєстрації шлюбу. Крім 

того, протягом останнього часу все більша кількість саме відділів 

державної реєстрації актів цивільного стану впроваджують спосіб надання 
послуг у режимі відкритого простору. У створеному не так давно кабінеті 

електронних сервісів Міністерства юстиції громадяни мають можливість 

отримати інформаційні довідки відповідно до виду послуги, перевірити 

чинність документа, подати заяву на проведення державної реєстрації 

юридичної особи або фізичної особи- підприємця, замовити витяги, інше. 

Не менш важливим в умовах реформи органів місцевого самоврядування 

та органів юстиції є можливість подати скаргу на незаконні реєстраційні 

дії в он-лайн режимі через “Портал державних послуг IGov.”  

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» [1] 

“надання населенню адміністративних послуг в електронній формі має 

відбуватись через «Єдиний державний портал адміністративних послуг», 

який досі перебуває у стані доопрацювання та удосконалення”. Так, досі 
залишається відкритим питання впровадження та розвитку електронного 

документообігу в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування, доволі серйозною є проблема рівня захисту інформації в 

системі, використання захищених каналів зв'язку та належного 

використання спеціальних інструментів та заходів захисту інформації. За 

даними “громадського моніторингу якості електронних сервісів жоден 

центр надання адміністративних послуг, який надає громадянам 

адміністративні послуги он-лайн, не використовує цифрові підписи для 

зовнішніх користувачів” [2]. 

На мою думку, утруднює процес розвитку ефективної системи надання 

якісних та доступних адміністративних послуг норма законодавства про 
адміністративні послуги, яка передбачає «здійснення фінансового забезпе-

чення діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування з 

надання адміністративних послуг виключно за рахунок Державного 

бюджету України, відповідних місцевих бюджетів» [3], а «надання 

міжнародної технічної допомоги у сфері адміністративних послуг 

допускається опосередковано через бюджет» [4]. Це означає, що залучати 

додаткові фінансові надходження, окрім бюджетного фінансування не є 

можливим.  
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Необхідно звернути увагу на той факт, що в результаті відсутності 

єдиної нормативної бази процес розвитку електронних адміністративних 

послуг має хаотичний, вибірковий характер. Це насамперед використання 

різних програмних ресурсів, впровадження окремих підходів до надання 

певного виду послуги, які не передбачають жодної системності. Тільки 

застосування єдиного підходу до практики надання послуг громадянам, 

налагодження чіткої взаємодії між органами, що надають такі послуги та 

створення абсолютно однакових умов для усіх громади щодо доступу до їх 

отримання дозволить ефективно реалізувати цілі як процесу 

децентралізації так і процесу реформування органів юстиції. Приймаючи 
нові законодавчі акти або удосконалюючи вже діючі необхідно 

враховувати різні цільові групи населення держави, зважати в першу чергу 

на можливість отримати життєво необхідну для них послугу в той чи 

інший спосіб. Як свідчить світова практика, навіть у країнах з дуже 

розвиненої системою надання електронних послуг основним джерелом їх 

отримання є саме безпосереднє обслуговування. 

Отже, громадяни нашої держави матимуть можливість отримувати 

якісні послуги у зручний та доступний для них спосіб за умови наявності 

відповідного програмного забезпечення та його захисту органів, що 

надають такі послуги, чіткої взаємодії на користь заявника та насамперед 

наявність нормативного законодавства. 
 

Список використаних джерел: 
1. Закон України «Про адміністративні послуги» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 
2. Організація та проведення громадського моніторингу якості ефектрон-
них сервісів Центрів надання адміністративних послуг, Аналітичний звіт, 
2014, Національний центр електронного урядування [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/analytical_report/ 
Analytical%20report.pdf 
3. Стаття 18 Закону України «Про адміністративні послуги». – Закон 
України «Про адміністративні послуги» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 
4. Конотопцев О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій 
в процесі надання адміністративних послуг Сайт Фонду місцевої 
демократії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmd.kh.ua/news/ 
vikoristannya-informatsijno-komunikatsijnih-tehnologij-v-protsesi-nadannya-
administrativnih-poslug.html 

 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/analytical_report/Analytical%20report.pdf
http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/analytical_report/Analytical%20report.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
http://fmd.kh.ua/news/vikoristannya-informatsijno-komunikatsijnih-tehnologij-v-protsesi-nadannya-administrativnih-poslug.html
http://fmd.kh.ua/news/vikoristannya-informatsijno-komunikatsijnih-tehnologij-v-protsesi-nadannya-administrativnih-poslug.html
http://fmd.kh.ua/news/vikoristannya-informatsijno-komunikatsijnih-tehnologij-v-protsesi-nadannya-administrativnih-poslug.html


Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 378 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІННОВАТИВНОСТІ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

 
Бут А. В.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Нестабільний розвиток національної економіки загалом та 

функціонування аграрних підприємств зокрема, зумовлює необхідність 
формування сприятливих умов для запровадження інновативного напряму 
виробничої діяльності. Адже, аналіз світового досвіду свідчить про 
необхідність застосування інновацій як невід’ємної складової 
загальнодержавної політики будь-якої країни [3]. 

Тлумачення поняття«інновація» як економічної категорії науковцями 
формується з позиції процесу (Б. Твісс, Т. Брайан, В. Раппопорт, Б. Санто), 
системи (М.Лапін, Й. Шумпетер), змінності (Ф. Валента, Ю. Яковець), 
результату (А. Левінсон, С. Бешелєв, Ф. Гурвич, Р. Фатхутдінов). Проте, 
більшість із них ґрунтується на концепції Й. Шумпетера щодо визначення 
«інновація» – це нова функція виробництва; зміна технології виробництва 
речей, яка має історичне значення і є необхідною; стрибок від старої 
виробничої функції до нової.В Законі України «Про інноваційну 
діяльність» поняття «інновація»трактується таким чином: «Це 
новостворені і вдосконалені конкурентноздатні технології, продукція чи 
послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери» [4]. 

Інновації на сьогодні виступають як передумова ефективного 
функціонування підприємницьких структур, їх основною рушійною 
силою. Адже, враховуючи сучасні тенденції розвитку ринкових відносин 
наявність виробничого, ресурсного, фінансового потенціалу при будь-
якому виробництві не є гарантом ведення ефективної діяльності 
підприємства. Проте, можливості підприємств щодо запровадження 
інновацій суттєво відрізняються, що обумовлено існуючими ресурсними 
обмеженнями. На думку В.М. Орлової [2] для забезпечення раціональності 
інноваційної діяльності необхідні достатні виробничі потужності, обсяги 
інвестицій, усвідомлення керівництва підприємства щодо інноваційної 
діяльності, кваліфікований персонал.  

Значну роль для ефективного виробництва відіграє інновативність 
підприємницьких структур, що спрямована на забезпечення збалансування 
економічних, екологічних та соціальних інтересів суспільства. Адже, за 
рахунок інновацій можна знизити виробничі витрати, підвищити якість та 
конкурентоспроможність продукції, що сприятиме економічному 
зростанню [5]. Інновації є засобом підвищення ефективності виробництва 
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продукції, а також засобом адаптації підприємства до змін соціального, 
економічного, екологічного середовища [1].  

Функціонування інноваційно орієнтованих підприємств є основою їх 
розвитку і ґрунтується на провадженні саме економічної діяльності. 
Застосування інновацій при цьому є джерелом та активатором 
саморозвитку. Інноваційна діяльність таких підприємства має бути 
скерована на створення або залучення із зовнішнього середовища тих 
інновацій, що сприяли б підвищенню його конкурентоспроможності, 
зміцненню ринкових позицій та забезпечували перспективи розвитку [6]. 

Для прискорення свого розвитку аграрні підприємства мають 
переходити на інноваційний тип розвитку, який базується на постійних і 
системних нововведеннях, що спрямовані на суттєве поліпшення 
діяльності господарської системи і створення інноваційних товарів та 
формування конкурентних переваг. Інноваційний процес у аграрному 
виробництві – це постійний, безперервний процес перетворення окремих 
технічних, технологічних, агрохімічних, біологічних та організаційно-
економічних ідей і наукових варіантів вирішення певного практичного 
завдання з метою переходу аграрних галузей та підприємств на якісно 
новий рівень виробничого процесу [2]. Ефект від інновацій залежить від 
правильності пріоритетів. Так, у аграрному виробництві ключовими є 
продуктові і процесні інновації. Проте, найрезультативнішим є одночасне 
впровадження різних видів інновацій[5]. 

Разом з тим неврівноважена інноваційна спрямованість щодо 
запровадження нових технологічних рішень породжує ряд питань, що 
потребують виважених теоретичних досліджень і практичної апробації. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ТЕТЕРІВСЬКІЙ ОТГ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ СІМЕЙ В УМОВАХ ОТГ 
 

Вандяєв О. О.*, магістрант, 
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Сьогодні своєрідним девізом працівників центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді є захист дитини, допомога сім’ї, підтримка 

молоді, де виражено не лише коло питань, по яких можливо звертатися, а й 

сутність діяльності, де в роботі з кожною категорією населення робиться 
свій акцент». На нашу думку, саме тісна співпраця суб’єктів соціальної 

роботи допоможе зменшити показник кількості сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах у громаді. Адже спільна діяльність 

суб’єктів соціальної роботи у громаді сприяє запобіганню виникнення 

проблем та налагодженню добробуту родини з дітьми, проведенню 

профілактичної роботи з молоддю та соціальному захисту усіх категорій 

населення, які найбільше цього потребують. Необхідно здійснювати все 

можливе, щоб дедалі більше з’являлося соціальних історій з позитивними 

зрушеннями в сім’ях та зменшувались статистичні дані про кількість дітей 

– сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в громаді. 

Можна запропонувати наступні заходи, які спрямовані на 

пропагування сімейних цінностей, національних родинних традицій, 
формування відповідального батьківства, соціальну підтримку дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах, створення умов для 

всебічного розвитку дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей: 

1)  Проводити благодійні акції «Дарунок радості дітям». У ці акції 

потрібно залучати дітей, які наразі вилучені із сімей та знаходяться у 

центрі реабілітації «Сонячний дім» та їх батьків, які проходять у цей час 

психологічну та соціальну реабілітацію. Під час цієї акції, діти можуть 

показати батькам свої малюнки, уміння співати, танцювати. Адже у центрі 

реабілітації з дітьми займаються творчістю. Адже творчість є 

найважливішим компонентом здоров’я та щастя, а також основною 

навичкою, яка важлива для всебічного розвитку дітей. Творчі люди більш 
гнучкі та вмілі при вирішенні проблем, що робить їх здатними краще 

адаптуватись до технологічних досягнень і змін будь-якого роду, а також 

допомагає використовувати нові можливості. 

Це дасть можливість батькам та дітям краще спілкуватись, дізнатись 

одне про одного більше інформації, разом погратись. Чого не буває при 

спільному проживанні, адже батьки вживають алкоголь, наркотичні 

                                                
*Науковий керівник – Войтенко А.Б., к. держ. упр., професор, Житомирський 
національний агроекологічний університет 
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речовини, тобто не приділяють достатньо часу дітям. За це діти можуть 

отримати різного роду подарунки: цукерки, особисті набори творчості та 

ін. 

2)  Щорічно проводити обласний конкурс-фестиваль «Таланти 

родини». У цьому конкурсі можуть брати взяти участь діти із багатодітних 

і малозабезпечених сімей. Конкурсанти можуть отримувати більш цінні 

подарунки, так як путівки до дитячих оздоровчих закладів, подарункові 

сертифікати на різні заходи в кіно, театр, розважальні центри; 

3)  Проводити тренінги з питань попередження конфліктів у сім’ї, 

домашнього насильства – «Мир починається з родини», «Стоп алкоголю», 
«Захист дітей від насильства та жорстокого поводження», «Попередження 

жорстокого поводження та насильства в сім’ї та молодіжному 

середовищі». Під час тренінгів людина максимально оволодіває новими 

знаннями, отримує нові навички, переглядає власні цінності та пріоритети, 

коригує, удосконалює та розвиває певні якості та властивості своєї 

особистості, обирає для себе такі форми та методи поведінки, які 

відповідають саме її ситуації та індивідуальності. 

4)  Проведення уроків-відеолекторіїв на різні теми, наприклад «Дитина 

має зростати в атмосфері щастя, любові та розуміння», «Діти – наше 

щастя» та ін. 

5)  Шукати патронажні сім’ї та співпрацювати з ними. Адже з початку 

нинішнього року Міністерство соціальної політики продовжило програму 
патронажної сім'ї до 2027 року. Це надає шанс дітям з неблагополучних 

сімей та дітей-сиріт не потрапити до інтернатів і подібних закладів. Поки 

біологічні батьки будуть покращувати умови проживання, або проходити 

необхідне лікування чи реабілітацію, діти перебуватимуть у патронажних 

сім’ях із можливістю постійного спілкування із рідними.  

На період утримання для тимчасових опікунів держава буде надавати 

грошову допомогу у розмірі до 10000 грн на одну дитину. Але вони мають 

відповідати певним критеріям. Щоб стати патронажною сім’єю, окрім 

спеціального навчання, людям необхідно перебувати у шлюбі, мати 

хороші умови проживання та документ з правом власності на житло, не 

мати боргів, судимості та серйозних психічних або фізичних захворювань. 
Період перебування дитини у патронажній сім’ї визначається 

спеціальними органами індивідуально для кожної дитини, але не довше 

ніж на 3 місяці. Коли термін спливає, комісія має вирішити чи передавати 

дитину до наступної патронажної сім’ї, чи повертати батькам. 

6)  Розробити разом із Службою зайнятості населення програму 

навчання новим фаховим навичкам батькам, а саме: 

 навчання безробітних батьків для отримання нової професії; 

 перепідготовка та підвищення кваліфікації вже раніше обраної 

професії; 
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 юридичні консультації з працевлаштування, прав жінок на робочому 

місці; 

 консультативна допомога жінкам, що опинилися в кризовій ситуації, 

проведення інформаційних та освітніх кампаній по попередженню 

насильства та торгівлі жінками, підвищенню правової культури; 

 соціальна адаптація жінок в групах взаємодопомоги, які 

постраждали від насильства. 

7)  З метою зменшення дитячої бездоглядності і безпритульності та 

мінімізації ризиків вчинення неповнолітніми злочинів, а також виявлення 

осіб, які залучають дітей до протиправної діяльності, проводити 
систематичні рейди: «Діти вулиці», «Вокзал», «Літо» та інші. 

Отже, можна відмітити, що саме тісна співпраця суб’єктів соціальної 

роботи допоможе зменшити показник кількості сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах у районі.  

Адже спільна діяльність суб’єктів соціальної роботи у громаді сприяє 

запобіганню виникнення проблем та налагодженню добробуту родини з 

дітьми, проведенню профілактичної роботи з молоддю та соціальному 

захисту усіх категорій населення, які найбільше цього потребують. 

Необхідно здійснювати все можливе, щоб дедалі більше з’являлося 

соціальних історій з позитивними зрушеннями в сім’ях та зменшувались 

статистичні дані про кількість дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування в районі. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ 

БАНКІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Васильєва З. Ф., Лук’яненко А. Г., Шнайдер Л. М., магістранти, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Стан банківської системи визначається наявністю проблем, серед яких 

найбільш вагомими є зростання дії позаекономічних факторів пов’язаних з 
проведенням адміністративного реформування та розвитком процесу 
децентралізації, впливом змін політичного істеблішменту, посиленням 
правового нігілізму, тощо. У таких умовах необхідно виділити пріоритети, 
які можуть забезпечити сталий розвиток як банківської сфери так і 
територій, громад, економіки в цілому та суспільства.  

Такими пріоритетами, на нашу думку, повинні стати: 
- забезпечення принципу справедливого розподілу доходів між 

банками в залежності від внеску в загальний розвиток банківської сфери та 
територій; 

- формування на місцях, в ОТГ ефективного інституційного 
середовища для регулювання факторів конкурентної боротьби та 
уповільнення монополізації банківської сфери; 

- створення умов прискореного розвитку регіонів та вирівнювання їх 
стану через збільшення фінансування та кредитування перспективних 
напрямів господарської діяльності; 

- визначення напрямі удосконалення надання банківських послуг в 
громадах на основі розширення пропозиції нових банківських продуктів; 

- створення ефективної системи управління кадровою політикою в 
банківських установах. 

Необхідно виділити ті показники діяльності банків, які можна було б 
використати як критерії щодо оцінки внеску окремих банків та банківської 
сфери в цілому у розвиток територій та громад та зростання рівня і якості 
життя окремих членів суспільства. Такими показниками можуть бути 
кількість та розмір виданих коротко та довгострокових кредитів, їх питома 
вага по відношенню до капіталу банку, обсяг та рівень сплати податків, 
розмір банківських відсотків по депозитам та кредитам, розмір та напрями 
інвестування, величина коштів, спрямованих на благодійну та спонсорську 
діяльність, тощо.  

Сьогодні в регіонах якість надання банківських адміністративних 
послуг не відповідає потребам громад, це проявляється у неузгодженості 
економічних інтересів громадянського суспільства і банків, втраті певної 
частини фінансового ресурсу, який під тиском високого ступеня 
централізації фінансових надходжень надходить до центру і практично не 
залишається на місцях. Для подолання зазначених негативних явищ 
потрібно узгоджене досягнення гармонізації на основі збалансування 
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економічних інтересів банків, територій, громад і суспільства через 
підвищення ефективності системи взаємного інституційного впливу. 

По відношенню до системних банків повинні бути встановлені жорсткі 
умови щодо введення на територіях економічно–занедбаних районів та 
регіонів умови обов’язкового фінансування їх розвитку на період до 10 
років з одночасною участю в процесі розробки перспективних планів. Крім 
того, припинити вивіз капіталу з цих територій та забезпечити позитивне 
сальдо руху грошових потоків у філіях за рахунок перерозподілу 
консолідованих банківських коштів. 

Таким чином, такі заходи створять умови прискореного розвитку 
регіонів та вирівнювання їх стану через збільшення фінансування та 
кредитування перспективних напрямів господарської діяльності. В цьому 
зв’язку, необхідно розвивати та використовувати методи банківського 
маркетингу, маркетинг–менеджменту, стратегічного менеджменту, 
системного аналізу, тощо. Їх практичне застосування незалежно від тих чи 
інших місцевих особливостей дає високі результати. 

Пріоритетом повинно стати для функціонування банківської системи в 
громадах підвищення використання людського фактору через створення 
ефективної системи управління та здійснення кадрової політики. 
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СТАН І НАСЛІДКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
Гайдай О. М., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Постановка проблеми. В умовах проведення антитерористичної 

операції на сході України (АТО), військового конфлікту на Донбасі 
правові засади організації Збройних Сил України (далі – ЗСУ) та їх 
діяльності (як це визначено в Законі України «Про Збройні Сили України» 
від 06.12.1991 № 1934-XII [1]) набувають особливої важливості, оскільки 
безпосередньо впливають на результат вирішення збройного конфлікту, 
що триває нині.  

Мета статті. На основі короткого аналізу результатів, отриманих як 
підсумок чинності окремих законодавчих і нормативно-правових актів 
України, ухвалених у період із 1991 по 2017 рр., які стосувалися 
організації та діяльності ЗСУ, у т. ч. їх фінансування, виокремити основні 
проблеми й запропонувати напрями їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Загалом в Україні правовою основою 
діяльності ЗСУ є Конституція України, Закони України: «Про військовий 
обов’язок і військову службу», «Про оборону України», статути ЗСУ, інші 
закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, 
міжнародні договори України, що регулюють відносини в оборонній 
сфері. Воєнна доктрина, затверджена 02.09.2015 Указом Президента 
України Петра Порошенка [9], передбачає «реформування Збройних Сил 
України з метою досягнення оперативної і технічної сумісності зі 
збройними силами держав-членів НАТО». 06.06.2016 введено в дію 
рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегічний 
оборонний бюлетень України» від 20.05.2016, де окреслено напрями 
реалізації воєнної політики України та розвитку оборонних сил країни до 
кінця 2020 р. У ньому чітко визначено прагнення вступу до НАТО. Отже, 
орієнтація України на членство в НАТО задекларована у воєнних 
доктринах 2004 р. (по 2010 р.) і 2015 р., тобто на момент виникнення 
збройного конфлікту на Сході України був чинним документ [8], у якому 
передбачався віртуальний противник без урахування тенденцій розвитку 
геополітичної ситуації у світі загалом і в Україні зокрема, не визначалася 
стратегія військової безпеки країни. При цьому потрібно врахувати, що 
протягом усього періоду незалежності України відбувалося скорочення 
кількості збройних сил, яке супроводжувалось знищенням військової 
техніки та вогнепальної зброї, а також продажем «надлишкового майна і 
земель». Відповідно до Стратегії національної безпеки України, затвер-
дженої 06.05.2015, і Концепції розвитку сектору безпеки і оборони 
України від 04.03.2016, щорічне бюджетне фінансування сектору безпеки 
й оборони має становити не менше ніж 5% від валового внутрішнього 
продукту (далі – ВВП). Зауважимо, що фінансування видатків на оборону 
залежить від прийнятої Воєнної доктрини, про яку йшлося на початку 
статті. 
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Ще одним важливим документом, який безпосередньо впливає на 
діяльність Збройних Сил України, є щорічні Закони України «Про 
Державний бюджет України». Так, згідно із Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2017 рік», обсяг видатків на безпеку і 
оборону становить 129,3 млрд грн, проте під обороною розуміється армія, 
а під національною безпекою – спецслужби і правоохоронні органи. У 
цьому зв’язку безпосередньо армія через Міністерство оборони України 
отримає тільки 64,0 млрд грн. Решта – 65,3 млрд грн (приховані видатки) – 
спрямовуються на фінансування Міністерства внутрішніх справ України, 
Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України. 

Відповідно до такого рейтингу, у 2016 р. Україна зайняла 30-у позицію 
(після Греції та Швеції). Незмінними лідерами в рейтингу (1–3 позиції) 
протягом декількох років поспіль залишаються США (як країна-власник 
найбільшого оборонного бюджету (581,5 млрд дол. США у 2016 р. і 611,1 
млрд дол. США у 2017 р.), найбільшої кількості авіаносців (19 од.) і 
найбільшого авіафлоту (13444 од.)), Російська Федерація (за кількістю 
танків (15398 од.), при цьому оборонний бюджет цієї країни у 2017 р. 
становить 70,0 млрд дол. США), Китай (за кількістю армії, яка налічує 750 
тис. осіб, а обсяги бюджету – 215,1 млрд дол. США). 

Водночас, якщо в Російській Федерації 55% оборонного бюджету у 
2016 р. використано на фінансування державної програми озброєння 
(оснащення армії новими зразками військової техніки), то в Україні 75% 
спрямовується на утримання армії, а тільки 25% – на модернізацію й 
закупівлю нових систем озброєння. У 2017 р. на розвиток озброєнь і 
військової техніки ЗСУ передбачено близько 6,5 млрд. грн. (10% від 
обсягу оборонного бюджету), за міжнародної норми: 40% бюджету – на 
утримання армії, 30% – на бойову підготовку і 30% – на закупівлю нового 
озброєння [24]. Виділених грошових ресурсів може вистачити тільки на 
ремонт і модернізацію старих зразків ще радянської військової техніки, а 
не на розроблення новітньої військової техніки та озброєння й уведення їх 
в експлуатацію. 

Такий фактичний стан фінансування видатків на оборону загалом і на 
ЗСУ зокрема свідчить не тільки про недостатні обсяги коштів Державного 
бюджету України, які спрямовуються на окреслені цілі, а й на наявність 
серйозних диспропорцій у їх структурі: фактично оборонний бюджет 
України не можна визначити як бюджет розвитку, який спроможний 
забезпечити надійну обороноздатність держави. 

Висновки. Отже, протягом усієї історії України як незалежної 
держави ухвалювалися законодавчі й нормативно-правові акти, спрямовані 
на постійне скорочення матеріальних, людських, фінансових ресурсів, які 
повинні забезпечувати оборону держави, у т. ч. через діяльність Збройних 
Сил України. Практичний досвід реалізації таких актів підтвердив їх 
неефективність. Це, у свою чергу, стало однією з причин неготовності 
України до захисту своїх кордонів і територіальної цілісності й суттєвих 
втрат під час проведення АТО. Сьогодні в Україні існує гостра потреба в 
оптимізації на законодавчому рівні процедур реалізації проектів державно-
приватного партнерства, спрямованих на вдосконалення механізму 
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фінансування виробництва продукції військового призначення, що дасть 
змогу вирівняти диспропорції, наявні у фінансуванні видатків на оборону в 
Україні. 
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Дослідження категорії людський капітал визначають його в якості 

консолідованої одиниці ролі й місця людини в економіці на основі 
поєднання і синтезу різних наукових шкіл, течій, нагромадження ідей 
вчених різних часів. Формування теорії відбувалося поступово під 
впливом науково-технічного прогресу та змін у часі соціально-
економічних суспільних відносин. Сучасні концепції розвитку людського 
капіталу роблять акцент на людині як головному ресурсі й цінності 
розвитку суспільства. Головна увага привертається до підвищення якості 
людського капіталу, де фундаментом виступає впровадження навчання 
впродовж життя і розвиток особистості з урахуванням здібностей та 
можливостей. 

Людський капітал як соціально-економічна категорія відносин 
постіндустріального суспільства виступає інтелектуальним, творчим 
фактором і ключовим ресурсом побудови соціально-інноваційної моделі 
розвитку економіки. Відповідно до цього людина як сукупність природних 
якостей та сформованих і розвинутих у результаті власних та суспільних 
інвестицій продуктивних здібностей у вигляді знань, умінь, професійних 
навичок, досвіду, здоров'я, мотивації, мобільності, духовності ілюструє 
свою здатність підвищувати продуктивність праці індивіда за рахунок 
використання й реалізації інтелектуальної, творчої, креативної 
компоненти, виступати джерелом доходів особистості в майбутньому та 
примножувати національне багатство країни. Капітал утворений таким 
чином створює нову вартість у формі певних здібностей, знань, 
професійних навичок, досвіду, здоров'я та генерувати майбутні доходи. З 
переходом суспільства до інформаційно-інноваційної моделі розвитку, зі 
зростанням масштабів науково-технічних перетворень роль людського 
капіталу значно посилюється. Він є головною продуктивною силою 
соціально-економічного розвитку.  

В сучасному світі на перший план виходить людина творча, з 
креативним мисленням й високим рівнем професіоналізму, здатна до 
інноваційної праці. Під впливом глобалізації відбулося розширення 
функцій і зміна структури людського капіталу, виникають інноваційні 
форми людського капіталу. Основою й головним ядром інноваційного 
потенціалу людини виступають її творчі здібності, які не можуть бути 
вичерпними на відміну від інших ресурсів. Однією з найважливіших ознак 
світової глобалізації є нерівномірність розподілу її результатів між 
країнами. Посилення диференціації умов життя та праці значно впливає на 
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розвиток людського капіталу. Проведене дослідження показало, що вплив 
глобалізації на розвиток людського капіталу є суперечливим й 
характеризується певними тенденціями. Україна в 2017–2018 рр. за 
Індексом глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness 
Index) посіла 81 місце (серед 137 країн світу), покращивши свої позиції на 
чотири пункти в порівнянні з попереднім роком. 

Застосування заходів щодо розвитку людського капіталу, визначено, 
що в національному багатстві розвинутих країн людський капітал 
становить майже 80%. Першочергово, надається перевага освіті й 
професійному удосконаленню, створенню умов для реалізації творчого 
потенціалу. Україна за багатьма показниками відстає від провідних країн, 
що потребує розробки стратегії інноваційного розвитку країни з 
урахуванням позитивного досвіду розвинутих країн. В Україні 
спостерігається відсутність ефективного механізму формування 
національного людського капіталу, немає виваженої державної стратегії 
його розвитку. Інтеграція України до світового економічного простору, 
характерною ознакою якого є високий рівень конкуренції, обумовлює 
необхідність розвитку інноваційно-інвестиційної моделі національної 
економіки. Визначено, що в сучасних умовах формується нова 
глобалізаційно-інноваційна форма людського капіталу, яка, з нашої точки 
зору, представляє інтеграцію інтелектуальної творчої людини з високим 
рівнем професіоналізму у світовий простір, яка за рахунок можливостей 
набуття компетенцій здатна до самовдосконалення та саморозвитку, 
відповідає вимогам глобалізації, створює безмежні цінності інноваційною 
працею, ринкова вартість яких з часом нескінченно збільшується й 
приносить дохід. 

Отже, основою стратегічного розвитку економіки України має стати 
економіка знань, інтелектуальний капітал та інноваційна праця. В країні 
необхідно впроваджувати концепцію інноваційного розвитку держави з 
акцентом на розвиток людського капіталу як головного стратегічного 
ресурсу підвищення конкурентоспроможності національної економіки. 
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ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Гобрей М. В., аспірант, 

Мукачівський державний університет, Україна 

 

Одним із найважливіших завдань у забезпеченні ефективного 

економічного розвитку України та її регіонів є формування сприятливого 

інвестиційного клімату. Від даного питання залежить відновлення стійкого 

соціально-економічного зростання регіонів, ефективне використання всіх 

наявних ресурсів регіону тощо.  
Бюджетний дефіцит, фінансова залежність України від іноземних 

держав, скорочення державної підтримки сільськогосподарських товаро-

виробників посилюють актуальність вирішення проблеми підвищення 

ефективності використання наявних і доступних інвестиційних ресурсів 

[1]. Але, враховуючи структуру економічного ринку, інвестиційні ресурси 

є обмеженими і неможливо за їх рахунок покривати абсолютно всі сектори 

економічної діяльності в регіоні. Особливо актуальним це питання є в 

кризових умовах, коли інвестори, враховуючи всі наявні ризики, 

зменшують вливання інвестицій в той чи інший регіон або країну. Саме в 

таких ситуаціях важливим є сприятливість регіону щодо вкладання в нього 

інвестицій та акцентування уваги на тих видах економічної діяльності, які 

є рентабельними в регіоні.  
За даними Інституту аграрної економіки у січні-червні 2019 року 

капітальні інвестиції у сільське господарство склали 23333,8 млн. грн., що 

складає лише 83,1% цього ж періоду 2018 року. Також слід врахувати, при 

тому що капітальні інвестиції по державі зросли на 7.5%, частка 

капітальних інвестицій в сільське господарство зменшилась з 12.8% до 

10% від загального обсягу інвестицій [3].  

Враховуючи специфіку Закарпатської області, слід детальніше 

зосередитись на інвестуванні сільської місцевості, та господарствах, які 

зосереджені на даній території. На рисунку зображено дані по залученню 

капітальних інвестицій в економіку області, зокрема у сільське, лісове та 

рибне господарство впродовж 2015-2018 років. Слід зауважити, що 
залучення капітальних інвестицій в сільські господарства не є колосально 

великими, і в порівнянні зі структурою всіх залучених інвестицій в 

Закарпатську область складали у 2015 році 2.58%, у 2016 році 2.42%, у 

2017 році 2.3%, а в 2018 3.3% від загальної кількості залучених 

капітальних інвестицій (табл.). Пріоритетним напрямком ефективного 

використання потенціалу сільських територій Закарпатської області є 

сільське, рибне та лісове господарство. 
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Рис. Капітальні інвестиції у сільське, лісове та рибне 

господарство в Закарпатській області (тис. грн.) 

 

Закарпатська область має потенціал у розвитку сільського 

господарства. Слід більше уваги приділити даній сфері економічної 
діяльності, і враховуючи, що Закарпаття є прикордонною територією, 

домогтися залученню іноземних інвестицій у дану сферу діяльності. 

Таблиця 

Частка капітальних інвестицій в сільське, лісове та рибне 

господарство Закарпатської області (тис. грн.) 

Джерело: сформовано на основі: [2]. 

 

Зважаючи на те, що частка інвестицій у сільські господарства є 

мізерною, слід виокремити чинники, які спричиняють дану тенденцію: 

нестабільна та непрозора державна політика, недостатнє фінансування 

сільських господарств, відсутність інфраструктури аграрних ринків, 

неефективна підтримка експортерів, загальне погіршення умов для цієї 

діяльності, очікування інвесторів на подальше зниження рівня окупності 

витрат по їх проектах, високі ставки по інвестиційних кредитах, 
недостатньо ефективний інвестиційний менеджмент агро компаній [4]. 

Також слід зауважити проблему відтоку сільського населення до великих 

Роки 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Усього 3778415 4662988 5623663 7500586 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 

97422 112698 128944 247438 

(%) від загальної кількості 2.58 2.42 2.3 3.3 
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міст, чи за кордон, що може призвести до закриття сільськогосподарських 

підприємств. Це спричинене низькими доходами сільського населення та 

занепадом інфраструктури сільської місцевості, що змушує селян 

мігрувати у пошуках кращого життя. 

Враховуючи те, що за даними Головного управління статистики у 

Закарпатській області у 2018 році 98% сільських, лісових та рибних 

господарств складали малі та мікропідприємства, можна зауважити те, що 

вони значною мірою покладаються на власні ресурси, а не мають суттєвої 

підтримки в плані інвестування з боку державних чи місцевих бюджетів. 

Оскільки сільськогосподарське виробництво дає продукцію у більшість 
сфер економіки, інвестиційний спад у ньому може викликати негативні 

результати в економіці. Аби мінімізувати можливі негативні наслідки, 

необхідно сформувати сприятливу для розвитку аграрної сфери стратегію 

держави та нарешті розпочати проводити відповідну аграрну політику та 

при формуванні бюджету на наступний рік, слід передбачити дієві заходи 

щодо призупинення інвестиційного спаду в сільському господарстві. 

Виважена інвестиційна політика в аграрній сфері економіки має стати 

одним з найважливіших напрямків по залученню інвестицій в 

Закарпатську область. Розвиток конкретної сільської території регіону 

значною мірою залежить від її природно-ресурсного потенціалу та 

розвитку на ній підприємництва [4]. Зростання інвестицій у сільське 

господарство є основою у боротьбі з бідністю, розширення зайнятості та 
підвищення добробуту сільського населення, покращення якості життя, 

забезпечення можливостей для розвитку особистості. 
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Продовольчий ринок сегментується за видами продукції, кожен з яких 

має специфічні особливості формування та відповідну інфраструктуру та 

поділяється на внутрішній і зовнішній ринки. Суб’єктами ринку 

продовольства є всі категорії сільськогосподарських підприємств і 

господарств, підприємства харчової галузі, заготівельні організації, 
комерційні структури, оптова і роздрібна торгівля тощо. На ринку 

споживчих ресурсів молоко і молокопродукти займають значне місце. 

Продуктивність виробництва молока в Україні наведена у табл. 1.  

Таблиця 1 

Виробництво молока в Україні 

Рік 

К
іл

ь
к
іс

ть
 с

іл
ь
сь

-

к
о

го
сп

о
д

ар
сь

к
и

х
 

тв
ар

и
н

 н
а 

1
 

сі
ч

н
я
, 
ти

с.
 г

о
л
ів

 

В
и

р
о

б
н

и
ц

тв
о

 

м
о

л
о

к
а,

 т
и

с.
 т

 

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

 1
 

го
л
о

в
и

, 
к
г 

Рік 
К

іл
ь
к
іс

ть
 с

іл
ь
сь

-

к
о

го
сп

о
д

ар
сь

к
и

х
 

тв
ар

и
н

 н
а 

1
 

сі
ч

н
я
, 
ти

с.
 г

о
л
ів

 

В
и

р
о

б
н

и
ц

тв
о

 

м
о

л
о

к
а,

 т
и

с.
 т

 

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

 1
 

го
л
о

в
и

, 
к
г 

1990 8527,6 24508,3 2874,0 2005 3926,0 13714,4 3493,2 

1991 8378,2 22408,6 2674,6 2006 3635,1 13286,9 3655,2 

1992 8262,6 19113,7 2313,3 2007 3346,7 12262,1 3663,9 

1993 8057,2 18376,5 2280,8 2008 3095,9 11761,3 3799,0 

1994 8077,7 18137,5 2245,4 2009 2856,3 11609,6 4064,6 

1995 7818,3 17274,3 2209,5 2010 2736,5 11248,5 4110,5 

1996 7531,3 15821,2 2100,7 2011 2631,2 11086,0 4213,3 

1997 6971,9 13767,6 1974,7 2012 2582,2 11377,6 4406,2 

1998 6264,8 13752,7 2195,2 2013 2554,3 11488,2 4497,6 

1999 5840,8 13362,2 2287,7 2014 2508,8 11132,8 4437,5 

2000 5431,0 12657,9 2330,7 2015 2262,7 10615,4 4691,5 

2001 4958,3 13444,2 2711,5 2016 2166,6 10381,5 4791,6 

2002 4918,1 14142,4 2875,6 2017 2108,9 10280,5 4874,8 

2003 4715,6 13661,4 2897,1 20181 2017,8 10064,0 4987,6 

2004 4283,5 13709,5 3200,5     

Джерело: сформовано за даними Держкомстату України.   

 

Позитивна динаміка зростання середньорічних надоїв від однієї 

корови обумовлена поліпшенням породного складу тварин та ростом 

продуктивності господарств суспільного сектору. Споживачами на ринку 
молока в основному є населення. Оцінку ефективності діяльності 

                                                
*Науковий керівник – Овдіюк О. М., к. е. н., доцент, Житомирський національний 
агроекологічний університет 
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фермерських господарств проводили на прикладі СФГ «Зоря», яке реалізує 

свою продукцію у Житомирській, Хмельницькій та Київській областях, 

зокрема її закуповує АТ «Овруцький молочноконсервний комбінат».  

Продуктивність молочного поголів’я СФГ «Зоря» становить, 3826 кг, 

що вище середнього показника Овруцького району на 326 кг. Поряд з 

якістю стада головною причиною такого становища в районі є недогодівля 

худоби. СФГ «Зоря» має гарну кормову базу, а також достатньо 

фінансових можливостей для впровадження заходів по підвищенню якості 

молока, що дасть змогу його збувати по більш вигідній ціні. СФГ «Зоря» 

також займає провідне місце на місцевому ринку ВРХ. Тут значними 
конкурентами виступають ПСП «Велідницьке» і СГК «Підрудянське», які 

поставляють на ринок якісну продукцію. Проте, СФГ «Зоря» має 

потенційні переваги у розширенні м’ясного скотарства: високі прирости, 

низька трудомісткість, що компенсує відносно більші витрати корму на 

одиницю продукції порівняно з молочним напрямком скотарства. 

Аналогічною є ситуація з вирощуванням сільськогосподарських культур.  

Водночас, господарство займає одне із останніх місць на регіональному 

ринку картоплі, хоча сучасний стан галузі тією чи іншою мірою 

об’єктивно стабілізує споживчу корзину населення. Середня урожайність в 

даному регіоні становить 136,2 ц/га, в СФГ «Зоря» вона зупинилась на 

позначці 20,8 ц/га. Погіршує позицію перед конкурентами і занадто висока 

собівартість виробництва одиниці продукції. СФГ «Зоря» реалізувало в 
2006 році 39,7 т. зернових, що становить 0,01 % від загальної кількості 

реалізації по Житомирщині. Зменшилась кількість реалізації картоплі на 

0,09 %. Позитивним фактором виступає збільшення кількості реалізованої 

худоби і птиці в живій масі до 0,59 %, а також , молока - до 0,76 %. 

Приблизно, таку ж частку на ринку сільськогосподарської продукції 

Житомирщини займають і інші фермерські господарства, що свідчить про 

те, що СФГ «Зоря» функціонує в умовах досконалої конкуренції (табл. 2).  

Ситуація з огляду на вплив чинників зовнішнього середовища, що 

випливає з аналізу SWOT-матриці, є сприятливою із середньою 

конкурентною позицією, що передбачає інвестування та поліпшення даної 

конкурентної позиції. Споживачами продукції виступають і місцеві кафе, 
їдальні, заготівельні організації, інші переробні підприємства. Продукція 

тваринництва користується попитом на місцевих та регіональних ринках. 

Слід звернути увагу на те, що продукція, яку пропонує дане господарство, 

користується попитом в будь-який період року. Ціна продукції на ринку 

змінюється в залежності від якості, а також від попиту на неї. Недоліком в 

діяльності СФГ «Зоря» є те, що в господарстві немає спеціально найнятого 

працівника, який би займався просуванням товару на місцевий ринок 

сільськогосподарської продукції шляхом використання деяких методів 

маркетингу.  
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Таблиця 2 

SWOT-матриця діяльності СФГ «Зоря» (за Томасоном-Стріклендом) 
Сильні сторони Слабкі сторони 

1)адекватні фінансові ресурси 

2)висока кваліфікація працівників 

3)добра репутація господарства 

4)достатня платоспроможність 

5)стабільний попит на молоко 

1) відсутність нових технологій, 

інновацій, чіткої системи контролю за 

якістю праці 

2) відсутність маркетингової діяльності 

3) низьковрожайні сорти культур 

4) відсутність очисних споруд 

5) висока зношеність обладнання 

Можливості Загрози 

1) закупівля корів високопродуктивної породи  

2) розвиток молочної галузі 

3) можливість застосування інвестиційної 

стратегії 

4) прискорення зростання ринку 

1) зміна політичного становища в країні 

2) ризик виходу з ладу технічного 

обладнання 

3) велика кількість конкурентів 

Джерело: власні дослідження. 

 

На діяльність СФГ «Зоря» на ринку сільськогосподарської продукції 

негативно впливають політичні фактори, характерною для яких є 

недосконалість законодавчих актів стосовно діяльності фермерських 

господарств. Міністерства і відомства України та місцеві державні 

адміністрації не виконують в повному обсязі Закон України «Про 

селянське (фермерське) господарство», відповідні рішення Уряду, що 

ускладнює становлення цієї форми господарювання. В області не виконано 
Постанову Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону 

України «Про селянське (фермерське) господарство» і, насамперед, про 

вилучення із земель колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських 

підприємств не менше 7-10 % сільськогосподарських угідь і передачі їх до 

земель запасу, що ускладнює функціонування даного господарства. 
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МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

У ПІДТРИМЦІ РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ-ФОП 

НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 
 

Дєдух О. П., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Використання моделей публічно-приватного партнерства (ППП) на 

сільських територіях передбачає формування ефективних механізмів 

взаємовідносин суб’єктів (сільських та селищних рад, об'єднаних 
територіальних громад, підприємців, населення) з метою забезпечення 

ефективності діяльності організацій, соціально-економічного розвитку 

територій та підвищення якості життя населення. Формування інституту 

лікарів – фізичних осіб-підприємців (ФОП) є новітнім трендом сучасної 

медичної реформи, що спрямований на розвиток системи надання якісних 

медичних послуг сільському населенню. Основними проблемами розвитку 

лікарів-ФОП на сільських територіях є відсутність стартового капіталу для 

відкриття власної справи, оренди та обладнання приміщень, набору 

кваліфікованого персоналу, проблеми забезпечення житлом для молодих 

спеціалістів, подолання яких доцільно здійснювати за допомогою ППП. 

Дослідженню аспектів розвитку ППП на сільських територіях та 

формуванню потенціалу сільської медицини зокрема, присвячені праці В. 
Бикової, С. Грищенко, В. Довженко, Ю. Залознової, І. Запатріної, 

Д. Поповича, Л. Симоненко, С.Смирнова, В. Якобчук, в яких обґрунтовано 

його моделі та визначено принципи і методи їх впровадження. Окремих 

досліджень потребують питання розвитку ППП на сільських територіях в 

умовах розвитку лікарів-ФОП. 

Мета дослідження – обґрунтувати механізм ППП у підтримці розвитку 

лікарів-ФОП на сільських територіях.  

За останні десятиріччя стосовно ППП та його ролі у соціально-

економічному розвитку суспільства сформувалися певні постулати, 

змістовно пов'язані із залученням приватного бізнесу (компетенцій, 

капіталу) для ефективнішого розв’язання завдань, за які відповідає влада, 
на умовах розподілу ризиків та винагороди за досягнуті результати [1]. 

Дослідження векторів використання механізму публічно-приватного 

партнерства в розвитку інфраструктури регіону вказують на те, що в 

зарубіжних країнах вони спрямовуються на адміністративні послуги, 

освіту, медицину, інформаційно-комунікаційні технології, енергетику, 

транспорт, водопостачання та водовідведення [2, с. 50; 3, с. 48]. За 

законодавством охорона здоров'я входить до однієї з дванадцяти сфер 

застосування державно-приватного партнерства [4]. 
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Основною формою управління розвитком публічно-приватного 

партнерства на сільських територіях вбачається проектна форма, оскільки 

її використання дозволяє чітко структурувати реалізацію проекту та 

контролювати кошти. Лакар-ФОП – нова форма здійснення лікувальної 

практики, яка задекларована у постулатах медичної реформи. Окремо 

наголошується на стимулюванні такої практики при створенні системи 

первинної медичної допомоги, особливо на сільських територіях. Щодо 

публічно-приватного партнерства між лікарем-ФОП та місцевою 

громадою – ці відносини найкраще регулюються відповідними угодами, 

виконання яких здійснюється на основі проекту. 
До юридичних моделей ППП відносяться партнерство на основі 

договорів: концесії, спільної діяльності, управління майном, оренди, 

спільного підприємства. Підготовка проекту ППП містить такі стадії: 

ініціювання, проведення аналізу ефективності, прийняття рішення про 

здійснення ППП, укладання договору ППП, виконання та звітування по 

договору [5]. Найбільш ризиковими факторами розвитку інституту лікарів-

ФОП на сільських територіях є: невизначеність у питанні 100-відсоткового 

охоплення медициною всього населення (за системою Семашко). Ставши 

ФОП, лікар працюватиме згідно з Господарським кодексом України, тобто 

є вільним у виборі надання послуг та їх споживачів. Такий лікар може на 

власний розсуд відмовити в наданні послуг пацієнтам, яких вважає, 

наприклад, «невигідними» чи «збитковими» для його діяльності. Він 
ототожнюватиметься з самостійним прибутковим суб’єктом комерційної 

діяльності, яким самостійно дбає про оренду приміщення для прийму 

пацієнтів, адміністрування поточної діяльності, тривала і затратна 

процедура отримання ліцензії. 

В цьому сенсі найкраще виконувати проект локального публічно-

приватного партнерства, в якому між лікарем-ФОП та іншими учасниками 

встановлюються «зони відповідальності» та прораховується потенційна 

ефективність використання певної моделі взаємовідносин. Потенціалом 

формування механізмів публічного-приватного партнерства є підписання 

декларацій з пацієнтами (за форматом «сімейна медицина») та укладання 

угод з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), функцією якої є 
фінансування медичної галузі. Практичний досвід засвідчує, що 

підписання декларацій з п’ятистам пацієнтами в комплексі з угодою НСЗУ 

дозволяє, окрім виконання медичного протоколу, сплачувати оренду 

приміщення для прийому хворих та комунальні платежі [6]. 

Вищерозглянуті питання набувають особливої актуальності й через 

відсутність чітких рекомендацій збоку МОЗу щодо управління медичними 

послугами первинного рівня в ОТГ, що стало причиною передачі 

медичних субвенцій на районі ради. В цьому сенсі особливого значення 

набуває реалізація функції соціальної відповідальності керівництва ОТГ, 
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одним з механізмів реалізації якої є ініціювання проектів ППП, що перед-

бачає необхідність володіння компетенціями стратегічного менеджменту. 

В контексті формування механізму ППП у підтримці розвитку лікарів-

ФОП на сільських територіях доцільно розробляти стратегічний план 

превентивного прогнозування та бюджетування з урахуванням конкретних 

умов розвитку ОТГ (або сільських населених пунктів), що дозволить 

прогнозувати ризики формування інституту лікарів-ФОП та створювати 

альтернативні моделі взаємодії цих лікарів з ОТГ. 

Перспективною подальших методологічних розвідок ППП у розвитку 

сільської медицини стане розробка адаптованих до «моделювання за 
локальними умовами» методик взаємодії учасників та оцінки ефективності 

використання ресурсів у підвищенні якості медичного обслуговування 

сільського населення.  
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Інтеграція України у світову європейську спільноту вимагає карди-

нально нового погляду на роль малого підприємництва у розв’язанні проб-

лем підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів, що 

сприяє формуванню цивілізованого конкурентного середовища країни. 
Невід’ємною частиною цього середовища є малі підприємства аграрної 

сфери. Проблеми розвитку та формування конкурентоспроможності 

підприємств є предметом дослідження зарубіжних науковців, зокрема: 

І. Ансоффа, Б. Карлофа, Ж.-Ж. Ламбена, М. Портера, Д. Рікардо, А. Сміта, 

Й. Шумпетера та ін. Вітчизняна наукова парадигма функціонування малих 

підприємницьких структур аграрної сфери та формування їх конкуренто-

спроможності отримала розвиток під впливом фундаментальних і приклад-

них досліджень А. Андрійчука, Ю. Губені, В. Зіновчука, Т. Зінчук, В. Іва-

нюти, П. Канінського, М. Маліка, В. МессельВеселяка, О. Могильного, 

О. Онищенко, Г. Підлесецького, П. Саблука, О. Школьного, О. Шпикуляка 

та ін. Відзначаючи цінність результатів дослідження названих авторів і 

сучасних наукових розробок з питань формування конкурентоспро-
можності малих підприємств агробізнесу, слід зауважити, що окремі 

аспекти зазначеної проблеми залишаються недостатньо вивченими.  

Це, насамперед, стосується дослідження методологічних аспектів 

процесу формування конкурентоспроможності малих підприємств 

сільського господарства. Важливі аспекти конкурентоспроможності 

переробних підприємств малого бізнесу в агарній сфері залишаються 

дискусійними та ще не дістали належного висвітлення. Так, не 

вирішеними залишаються проблеми визначення критерію оцінки рівня 

конкурентоспроможності малих підприємств з перероблення сільськогос-

подарської продукції, формування організаційного забезпечення 

процедури аналізу їх конкурентоспроможності. Крім того, не знайшли 
належного висвітлення питання створення комплексної концепції 

підвищення конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу в 

умовах децентралізації. Важливою передумовою формування конкуренто-

спроможності підприємства є визначення сукупності чинників, вплив яких 

може підвищувати та знижувати її загальний рівень. Проте чинники 

конкурентоспроможності мають різний вплив на підприємства різні за 

розміром. Так для малих підприємств, деякі чинники є більш впливовими, 

в той час як для великих підприємств вони мають незначний вплив, і 

навпаки. У зв’язку з цим виникає потреба у здійсненні системного та 
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комплексного підходу до визначення чинників конкурентоспроможності 

малих підприємств агробізнесу. 

На сьогодні існує багато підходів до визначення сукупності чинників 

формування конкурентоспроможності. В економічній літературі найбільш 

розповсюдженою є вузька класифікація поділу чинників формування 

конкурентоспроможності підприємств на зовнішні та внутрішні. Це 

пояснюється тим, що при такому розмежуванні враховуються не лише 

результати та діяльність підприємства, але й зміни, що пов’язані із 

зовнішнім середовищем. М. Мескон до факторів прямого впливу відносить 

внутрішні чинники, а до опосередкованого – зовнішні чинники. М. Портер 
до факторів основного впливу відносить: наявність конкуренції в галузі, 

ринкову владу покупців та постачальників, загрозу появи нових 

конкурентів, загрозу появи товарів-замінників [1]. 

Фатхутдінов Р. А. серед зовнішніх чинників, які впливають на 

конкурентоспроможність підприємства на мезоекономічному рівні 

виділяє: використання доступних і дешевих ресурсів, прозорість ринку, 

систему підготовки кадрів, рівень інтеграції всередині країни, низькі 

процентні ставки, якісне правове регулювання, сприяння місцевих органів, 

гармонізація системи сертифікації. До внутрішніх чинників на галузевому 

рівні слід віднести: попит на товар галузі, оптимальний рівень уніфікації і 

стандартизації продукції, експорт наукомісткої продукції, наявність 

конкурентоспроможного персоналу в галузі, оптимальний рівень галузевої 
концентрації, наявність конкурентоспроможних постачальників, 

оптимізація ефективності використання ресурсів, наявність радикальних 

нововведень, великий обсяг конкурентоспроможних підприємств в галузі, 

сертифікація та ексклюзивність продукції [2]. 

Автор Л. В. Соколова до чинників, які визначають конкурентоспро-

можність підприємства, відносить: товар, положення на ринку, збут, 

просування товарів, виробництво [3]. Н. Ліфіц при визначенні 

конкурентоспроможності підприємства виділяє чинники, які впливають на 

забезпечення необхідної якості і рівня ціни продукції, доповнюючи їх 

факторами макроекономічними. До першої групи автор відносить чинники 

виробничі (сировина, конструкція, рецептура, технологія), збутові (умови 
транспортування, зберігання), сервісні (допомога у виборі товару тощо), а 

до другої: економічну політику держави, стан нормативно-технічної бази, 

фінансової системи, зовнішньоекономічну стратегію країни, її науково-

технічний потенціал, рівень розвитку інформаційних технологій, вартість 

ресурсів, географічне, політичне і економічне становище країни, 

продуктивність праці, витрати виробництва [4]. 

На нашу думку, всі існуючі класифікації мають право на життя. Але 

слід враховувати те, що жодна з класифікацій не розглядає вплив чинників 

в залежності від розміру підприємства, а це є важливо, оскільки чинники 
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конкурентоспроможності мають різний вплив на підприємства різні за 

розміром. Пропонується наступна систематизація сукупності чинників 

формування конкурентоспроможності враховуючи розмір підприємства: 

залежно від місця виникнення (зовнішні і внутрішні); залежно від рівня 

(макрорівневі, мезорівневі та мікрорівневі); залежно від сфери походження 

(науково-технічні, організаційно-економічні, соціальні, політичні, 

екологічні). 

Запропонована класифікація розглядає чинники, які мають більший 

вплив на малі підприємства. Конкурентоспроможність малого 

підприємства – це відносне поняття, яке відображає відмінність процесу 
розвитку даного малого підприємства від конкурента. Виходячи з аналізу 

існуючих підходів та їх класифікації, головними чинниками, які впливають 

на рівень конкурентоспроможності малих підприємств є такі: чинники 

макросередовища (економічні, політико-правові, законодавчо-нормативні, 

науково-технічні, соціально-демографічні, екологічні та випадкові); 

мезосередовища (інтенсивність конкуренції, стан приватизації, контактні 

аудиторії, кількість постачальників, ЗМІ, еластичність попиту і пропозиції, 

наявність постачальників та розвиненої інфраструктури); мікросередовища 

(виробничі потужності, економіко-географічне положення, інформаційне 

забезпечення, ефективність витрат та збуту продукції, наявність техніко-

технологічного, ресурсного, виробничого потенціалів тощо). 

Відповідно децентралізація, реформування місцевого самоврядування 
та територіальна організація влади в Україні є вихідною умовою для 

вагомих стимулів регіонального розвитку, для ефективного здійснення 

реформ на місцевому, регіональному рівні, реальним базисом яких є 

формування дієвих економічних стимулів до саморозвитку територіальних 

громад, основою яких є закріплення за місцевими бюджетами стабільних 

джерел їх поповнення. 

У економічній сфері розвитку територіальних громад стратегічного 

значення набуває формування конкурентоспроможності малих 

підприємств агробізнесу. Додаткові економічні стимули від 

запровадження децентралізації повинні бути зорієнтовані на сприяння 

розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу на рівні громад, 
що є вкрай важливим для розвитку аграрної сфери. Такі інновації 

надаватимуть реальні дієві стимули щодо сприяння розвитку 

підприємництва, розширення виробництва, створення нових робочих 

місць як складової економічного зростання територіальних громад. 

Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу, 

на нашу думку, має відбуватися через розробку спільних стратегічних 

напрямів та дій активних підприємців та представників влади. З боку 

підприємців дані напрями полягатимуть: у зростанні продуктивності 

виробництва за рахунок впровадження сучасних агротехнологій та 
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технологій ведення бізнесу; розвитку ринкових інструментів впливу на 

процес господарювання; поліпшенні становища малих підприємств в 

галузі матеріально-технічного забезпечення; впровадження енергозберіга-

ючих технологій та сприянні розвитку кластерних об’єднань як рушійної 

сили конкурентного середовища. 

Зі сторони місцевої влади набувають актуальності такі напрями як 

удосконалення функціонування фінансово-кредитних установ та інфра-

структури ринку; розвиток міжрегіональних та зовнішньоекономічних 

господарських зв’язків; створення недержавних фондів підтримки малих 

підприємств; розробка програми переходу малих підприємств на інно-
ваційно-інвестиційну модель розвитку, з узгодженням усіх законодавчих, 

нормативно-правових питань та створенні сприятливих умов для розвитку 

інвестиційного партнерства між державою та бізнесом. Таким чином, це 

стимулюватиме становленню привабливого для потенційних інвесторів 

інфраструктурного забезпечення розвитку малого бізнесу та сільських 

територій, що позитивно позначиться на залученні інвестицій та в цілому 

економічному зростанні територіальних громад в Україні. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ 

 

Єгоровська Т. В., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Впровадження сучасних інформаційних технології та засобів 

телекомунікаційного зв’язку є одним із важливих аспектів реалізації 
сучасної реформи сфери охорони здоров’я в Україні. В рамках реалізації 
Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні 
на період 2015-2020 років [4], а також відповідно до норм Законів України 
«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 
[5] та «Про електронні довірчі послуги» [6], Постанови Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання електронної системи охорони здоров'я» [1] 
отримано ряд здобутків, що дозволяють говорити про формування системи 
надання електронних послуг в нашій країні. До їх числа можемо віднести 
запровадження електронної системи охорони здоров’я «eHealth», в рамках 
якої організовано перехід до електронної системи документообігу; 
впровадження електронного формату рецепту за програмою «Доступні 
ліки»; поява сервісів електронного запису на прийом до лікарів; 
обладнання амбулаторій та медичних закладів засобами зв’язку через 
мережу Інтернет; розроблено спеціальне програмне забезпечення для 
обміну даними між закладами охорони здоров’я, Національною службою 
здоров’я України й аптечними мережами. 

Разом із тим, сучасний стан провадження електронних медичних 
послуг знаходиться на початковому етапі, а тому важливим та актуальним 
є вивчення успішних моделей побудови систем надання електронних 
медичних послуг на основі закордонного досвіду та практики.  

В структурі органів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 
функціонує робоча група, що займається питаннями організації та 
здійснення електронної охорони здоров'я (e-Health) [3]. В рамках 
сформованої концепції надання електронних медичних послуг ВООЗ 
передбачено використання інформаційно-комунікаційних технологій для 
розв’язання питань у сфері охорони здоров’я (лікування пацієнтів, 
проведення досліджень, навчання працівників охорони здоров'я, 
відстеження захворювань і моніторинг громадської охорони здоров'я, 
тощо).  

В Європейській Комісії в рамках напрямку «Охорона здоров'я» діє 
робоча група, що опікується реалізацією розвитку електронних медичних 
послуг населенню країн-учасниць ЄС [8].  

Вивчення найпрогресивнішого досвіду розвинених держав світу 
(Великої Британії, США, Чехії, Німеччини, Польщі та інших держав) [2, 7] 
дало підстави визначити, що перспективними напрямками розвитку 
електронних медичних послуг населенню в Україні мають стати наступні: 
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телемедицина, її предметом є надання медичних послуг з 
застосуванням телекомунікаційних систем з метою подолання просторової 
та/або часової відстані між учасниками суб’єктами процесу;  

телеконсультування. Служба телеконсультування охоплює функції 
медичного консультування, записів результатів із застосуванням 
телемедичних методів дослідження. Цей напрям використовується також 
для подолання просторової та/або часової дистанції між суб’єктами 
процесу шляхом застосування телекомунікаційних систем. Можливим 
також є телеконсультування між надавачами медичних послуг (наприклад, 
предметне консультування з колегами, або фахівцями у галузі з метою 
отримання іншої думки щодо постановки діагнозу, схеми лікування тощо). 
В рамках такого консультування може відбуватись обмін результатами 
досліджень або відеоданих, які далі можуть бути обговорені синхронно 
або з деяким часовим інтервалом з застосуванням телекомунікаційних 
систем; 

теледіагностика, вона містить важливі функції для постановки діагнозу 
на основі медичних даних (відеоданих, знімків). Завдяки цьому учасники 
теледіагностики можуть синхронно бачити медичні дані в форматі 
відеоданих і документів, обговорити їх. Метою теледіагностики є 
постановка однозначного діагнозу; 

телелабораторія, яка включає весь набір функцій, що дозволяють 
оцінити (проаналізувати) дані лабораторних зразків в умовах подолання 
просторової та/або часової відстані або простежити їх повернення. За 
допомогою підключення приладів з лабораторного аналізу до відповідної 
інформаційної системи дані аналізів доступні досить швидко і можуть 
бути оперативно використані в рамках теледіагностики або 
телеконсультування; 

телемоніторинг – є частиною системи віддаленого спостереження за 
перебігом хвороби; 

система електронного призначення ліків передбачає видачу 
електронного рецепта на ліки та медикаментозні засоби, який зберігається 
на чіп-карті одержувача послуги. Далі, за допомогою чіп-карти, одержувач 
медичної послуги надає свою карту в аптеці або пересилає рецепт в аптеку 
для отримання препарату; 

веб-портали здоров'я медичні портали, медичні онлайн-служби) 
надають розширену інформацію з питань охорони здоров'я та медицини 
для громадян і пацієнтів. У них можна переглянути інформацію про 
захворювання та методи лікування. Часто, на цих порталах пропонується 
допомога у пошуку лікаря, медичної установи. За їх допомогою одержувач 
послуги може отримати інформацію про пропозицію з медичних послуг у 
своїй місцевості; 

персональний менеджер здоров'я (електронні карти здоров'я, 
щоденник здоров'я) в якості електронної служби містить всі функції для 
збору й адміністрування персональної інформації про здоров'я 
конкретного пацієнта або громадянина. Одержувач електронної медичної 
послуги може самостійно занести дані в електронному форматі у секцію 
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стану здоров’я (наприклад, показники артеріального тиску, цукру в крові) 
або дані екстрених випадків; 

соціальні мережі служб охорони здоров'я (он-лайн системи зв'язку, ме-
дичний форум). В основі даної електронної медичної послуги лежить про-
цес обміну досвідом щодо процесів захворювання і лікування засобами ін.-
тернет-зв’язку. Одержувач послуги бере активну участь в обговоренні, 
спілкується на тематичних дискусійних форумах або у чатах з іншими 
одержувачами послуги, обмінюється з ними анонімно даними в області 
здоров'я або спілкується безпосередньо з постачальниками медичних 
послуг. 

Отже, як показав проведений аналіз, система надання електронних 
медичних послуг населенню в Україні знаходиться на початковому етапі 
становлення. Важливим напрямом розвитку цих послуг надалі є 
впровадження провідного та успішного закордонного досвіду в цій сфері.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЫНОЧНОЙ ЦЕННОСТИ 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 

Жудро И. В., фрилансер, маркетолог-экономист, 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Исследование ландшафта современных проблем развития дивергент-

ного бизнеса свидетельствуют о росте рыночной инклюзивной полезности 

Интернет-маркетинга в процессе создания он-лайн среды интерактивного 

взаимодействия продавца и покупателя посредством инициирования 
бизнес-контакта не только компанией с покупателем, но и покупателем с 

организацией на основе генерирования и генерализации трансфера 

коммуникационной информации. Она, в свою очередь, продуцирует 

высокую вовлеченность (привлечение внимания) посетителя при 

просмотре web-сайта и создает техническую возможность сбора, 

обработки и оценки информации о клиенте, учитывая персонализирован-

ные когнитивные его запросы, которые принимаются в расчет при 

форматировании будущих контактов с ним [1, с. 7]. Интернет-маркетинг 

обладает «компьютерным» потенциалом применения не только модели 

цепочек коммуникации «один продавец – один покупатель» (метод 

персональных продаж), но и модели сети кластеров комьюнити 

«множество продавцов – множество покупателей». Данная комбинаторика 
комьюнити стейкхолдеров бизнеса позволяет рассматривать собственно 

сеть Интернет в качестве площадки рыночного взаимодействия и 

суверенного их резидентства в процессе обмена маркетинговой 

информацией. Модель «множество продавцов – множество покупателей» 

весьма характерна именно для цифровых конструкций бизнеса, включая и 

Интернет-маркетинг. в связи с интерактивной природой Интернета как 

всемирной сети.  

Модель сети кластеров комьюнити «множество продавцов – 

множество покупателей» генерирует и генерализирует возможность, с 

одной стороны, для организаций, желающих передать потребителям 

глобальное он-лайн маркетинговое сообщение, непосредственно 
взаимодействовать с интерактивной средой рынка. С другой стороны, для 

клиентов, ищущих интересующую их бизнес-информацию, также он-лайн 

ее использования. Таким образом, ключевой компонентой модели сети 

кластеров комьюнити «множество продавцов – множество покупателей» 

является коммуникационная интерактивная среда комьюнити для сбора, 

обработки и предоставления различной рыночной он-лайн информации, 

которой могут воспользоваться как альтернативные суверенные 

потребители, так и альтернативные компании-продуценты.  
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В то же время «традиционный» маркетинг для достижения 

индивидуализация оферты для нескольких целевых кластеров требует 

значительных инвестиций и операционных расходов компании на 

проведение маркетинговых исследований потенциальных потребителей, 

селекцию, сегментирование и позиционирование своей продукции, а также 

на ее инвестиционно-финансовое обеспечение и логистику. Интернет-

процесс определения целевых кластеров и предоставления релевантных 

оферт осуществляется в режиме роботизированного определения целевых 

кластеров и таргетирования коммерческого предложения (Automatic Offer 

Targeting, АОТ), который основан на использовании формализованных 
средств информационной персонификации резидентства посетителей web-

сайта (формы для регистрации типа «логин-пароль»), автоматически 

предлагаемого для заполнения соответствующих персональных форм 

коммуникации всеми посетителями Интернета, а также программных 

средств для обработки запросов и отнесения посетителей к той или иной 

категории [2, с. 56]. Распространенными интерактивными средствами 

Интернет-маркетинга являются: интернет-сайты (или web-сайты) 

компаний; онлайновые сообщества; реклама и паблик рилейшнз на других 

интернет-сайтах; средства продвижения продаж – виртуальные купоны, 

бесплатные образцы и др. 

В этой связи следует констатировать правомерность применения для 

диагностики монетизации компаундирования коммуникационного функ-
ционала Интернет-маркетинга посредством использования стоимостных 

индикаторов различных типов Интернет-рекламы: а) RI (англ. – random 

impressions) – показ по сайту или баннерной системе случайным образом. 

Измеряется в СРМ (стоимость тысячи показов); б) CI (англ. – context 

impressions) – контекстный показ рекламы. Измеряется в СРМ (стоимость 

тысячи показов); в) FI (англ. – fixedimpressions) – фиксация показов к 

определенной странице/разделу сайта. Измеряется в СРМ (стоимость 

тысячи показов). В каталоге встречается в двух модификациях: г) FIH 

(англ. – fixedimpressionsonthehome-page) – фиксация показов на главной 

странице. Измеряется в СРМ (стоимость тысячи показов); д) FIS (англ. – 

fixedimpressionsonthesitesection) – тысяча показов, привязанных к 
определенному разделу сайта; е) FIO (англ. – fixedimpressiononother) – 

показ рекламы на всех страницах, кроме главной; ж) FF (англ. – flatfee) – 

показ рекламы фиксированное количество времени. При этом следует 

отметить, что в каталоге измерения ее стоимости за единицу времени 

встречаются следующие их модификации: а) FFH (англ. – flatfeeon-

thehome-page) – стоимость размещения на главной странице за день (англ. 

– FFHD), за неделю (англ. – FFHW), за месяц (англ. – FFHM); б) FFS (англ. 

– flatfeeonthesitesection) – стоимость размещения в разделе сайта за день 

(англ. – FFSD), за неделю (FFSW), за месяц (FFSM); в) FFA (flatfeeall) – 
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стоимость размещения на всех страницах в день (FFAD), в неделю 

(FFAW), в месяц (FFAM); г) FFO (англ. – flatfeeonother) – стоимость 

размещения на всех страницах, кроме главной, в день (англ. – FFOD), в 

неделю (англ. – FFOW), в месяц (англ. – FFOM). В перспективе появятся и 

такие форматы, как мини сайт, байрики, reach-media баннеры и др. 

Из вышеизложенного вытекает, что в процессе диагностики 

монетизации демонстрации того или другого формата рекламы на основе 

использования стоимостной статистики коммуникационной полезности ее 

размещения в сети Интернет необходимо учитывать двойственную цель 

капитализации рекламного воздействия на клиента – компаундирование: а) 
доходных продаж и б) доли рынка посредством генерирования и 

конструирования адекватных комбинаторик коммуникационного 

взаимодействия систем показателей. В этой связи следует признать, что 

используемые в современной практике диагностики динамики 

информационных коммуникаций в среде Интернет-маркетинга 

предлагаются различные инструменты и статистические метрики, которые 

не отражают действенную его монетизацию [3, с. 37]. 

Доказательством наличия сформулированного недостатка статистики 

для оценки монетизации цифрового бизнеса является тот факт, что 

осуществление он-лайн диагностики динамики информационных 

коммуникаций в среде Интернет-маркетинга с целью только накопления 

исчерпывающей и достаточной информации о посещаемости, просмотрах 
web-страниц на основе практикоприменения концепции конверсии: а) 

целевых посетителей (Zi1); б) рекламных площадок (Zi2); в) рекламных 

мероприятий (Zi3) и г) целевых действий посетителей сайта (Zi4) не 

позволяет идентифицировать их капитализацию. Данное замечание 

касается и других аналогичных характеристик сайта, а также 

графоаналитической интерпретации полученной информации. Отсутствие 

учета монетизации имеет место и при диагностике динамики 

эффективности рекламной кампании сайта на каждой стадии 

информационных коммуникаций в среде Интернет-маркетинга на основе 

использования и нижеприведенных статистических метрик.  

Не учитывается монетизация и при диагностике активней фазы 
взаимодействия пользователя (привлечения) с рекламой посредством 

расчета количественной метрики – кликабельность (англ. – CTR, click-

through rate), которая определяется как соотношение количества 

пользователей, которые «кликнули» на рекламу, к общему числу 

пользователей, которым она была продемонстрирована. Этот недостаток 

имеет место и при оценке эффективности контактных коммуникаций 

комьюнити, используя метрику его контактабельности, которая 

определяется как соотношение количества посетителей к пользователям, 

«кликнувшим» на рекламу. Таким образом, можно заключить, что 
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обстоятельная компаративная оценка приведённых выше наиболее 

используемых в маркетинге статистических метрик коммуникационной 

полезности Интернет-маркетинга позволила выявить два уязвимых их 

информационных последствий для комьюнити. 

Первое уязвимое положение интерактивного взаимодействия 

посетителя сайта с рекламодателем заключается в том, что оно в большей 

степени доступно для маркетолога как «слепое» или очень вероятностное 

состояние, которое не позволяет ему точно установить покупательскую 

мотивированность клиента как интернет-пользователя. 

Второе уязвимое положение методического обеспечения диагностики 
интерактивного взаимодействия посетителя сайта с рекламодателем 

заключается в том, что оно не искажает число подлинных пользователей-

покупателей. В этой связи, следует констатировать, что ключевым 

драйвером действенности каждого рекламного инструмента является 

исследование статистики повторных действий интернет-пользователей с 

целью повторных покупок, которые свидетельствуют о высокой 

активности их в интерактивных сервисах. Для более точного вычисления 

числа подлинных и мотивированных пользователей-покупателей Интер-

нет-маркетинга следует подвергать логарифмированию значения всех 

исходных данных при количественного измерения практикоприменяемых 

статистических метрик. 
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КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ  
 

Жудро И. Н., аспирантка, 

Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия, г. Горки, Республика Беларусь 

 

Методологическим положением практики обоснования критериев 

экономической оценки сельскохозяйственных земель следует считать 

рыночная стоимость земельного участка или цену, которую можно было 
бы получить на открытом рынке незастроенных земельных участков в 

соответствии с физическими свойствами земельного участка и правовыми, 

экономическими условиями обычных деловых операций без учета необыч-

ных или личных отношений. Под обычными деловыми операциями по-

нимаются условия совершения сделок, формирующие такой рынок 

земельных участков, на котором: 

- ни покупатель, ни продавец не действуют под давлением или по при-

нуждению; 

- и покупатель, и продавец не действуют в соответствии со 

сложившейся практикой продаж; 

- стоимость определяется исключительно объективной возможностью 

стабильного использования земельного участка. 
В рамках приведенного выше металогического положения критерии 

экономической оценки сельскохозяйственных земель, применяемые в 

разных странах, по своему экономическому содержанию являются 

одинаковыми. Однако данные методы могут носить разные названия и 

классифицироваться по-разному.  

В Международных стандартах оценки (МСО) дана следующая класси-

фикация критериев экономической оценки сельскохозяйственных земель:  

1) арендная плата за свободный участок; 

2)доход, включающий: 

- остаточный земельный доход;  

- земельную ренту;  
- прибыль;  

- дисконтированный денежный поток или разность между 

приведенной стоимостью будущего потока денежных средств и 

стоимостью первоначальных инвестиций называется чистой приведенной 

стоимостью (NPV – Net Present Value); 
3) чистый операционный доход рассчитывается как разность между 

валовым доходом от выращивания наиболее распространенных (товарных) 

культур и издержками на их производство в расчете на единицу площади;  
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4) валовой доход определяется на основе показателя средней 

урожайности, сложившейся в типичных хозяйствах на почвах 

аналогичного качества при применении наиболее распространенной 

агротехники, то есть, на основании данных об урожайности за последние 

годы при среднем уровне интенсивности земледелия; 

5) средние цены реализации единицы продукции ведущей культуры 

или усредненная цена по группам однородных культур на наиболее 

доступных рынках продаж, то есть в ближайших местах реализации 

сельскохозяйственной продукции.  

Ключевой метрикой при этом выступает земельная рента, которая 
представляет собой сверхдоход или остаточный доход от использования 

ограниченных природных ресурсов, который подсчитывается как разница 

между стоимостью произведенной продукции, общими затратами на ее 

производство, включая амортизацию основных средств (возмещение 

капитала), отдачу на капитал и прибыль предпринимателя.  

Так как земельная рента представляет собой периодически 

получаемый доход, то оценка стоимости земли осуществляется 

посредством капитализации (преобразования в абсолютную величину) 

данного дохода. Если имеется возможность сразу определить абсолютную 

величину стоимости земли, например, в виде рыночной стоимости 

земельных участков, то данная величина представляет собой 

капитализированную земельную ренту [1].  
Для оценки сельскохозяйственных земель также можно применить 

метод реальных опционов который позволяет учитывать значительные 

колебания цен и высокую неопределенность других параметров, 

используемых в расчетах, исходя из вероятностных характеристик их 

динамики. Из приведенной экономической природы существующей и 

приведенной методологической эконометрической конструкции 

комбинаторики критериев экономической оценки сельскохозяйственных 

земель и соответствующих инструментов их количественного вычисления 

следует, что земельная собственность является приносящей доход 

собственностью. В то же время стоимость имущества должна отражать 

уровень управления и долгосрочную экономическую и экологическую 
устойчивость объекта оценки для компании. Тем самым существующие 

критерии экономической оценки сельскохозяйственных земель не 

учитывают в полном объеме систему мотиваций инвесторов, ее партнеров, 

интерактивность и неопределенность проведения массовой оценки земель 

и т.д. Поэтому для смягчения недостатков и усиления методологических 

преимуществ приведенных вышек методов массовой оценки земель 

следует рекомендовать исходить из достижения сбалансированности 

ожидаемых выгод ключевых стейкхолдеров бизнеса: инвесторов, 

предпринимателей, персонала компаний и государства в условиях 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 412 

развития цифровой экономики на основе строгой их идентификации и 

оценки посредством комплексного использования трех методологических 

подхода: доходного, сравнительного затратного и концепции добавленной 

стоимости [2]. 

В качестве меры стоимости, созданной коммерческой организацией, в 

последнее время активно используются такие показатели стоимости, 

как EVA (экономическая добавленная стоимость), EP (экономическая 

прибыль), MVA (рыночная добавленная стоимость), CVA (денежная 

добавленная стоимость), CFROI (доходность инвестиций на основе 

денежного потока), TSR (совокупная акционерная прибыль). По их 
мнению, добавленная стоимость создается в результате выполнения 

следующих задач: приобретения или роста рыночной доли, увеличения 

темпов роста продаж, увеличения нормы прибыли, сокращения издержек, 

сокращения налоговых платежей в денежной форме, увеличения 

оборачиваемости активов, уменьшения стоимости капитала. 

В этой связи следует констатировать активное обсуждение как в 

научных кругах, так и на практике целесообразности с ростом цифровой 

инфраструктуры бизнеса практикоприменения моделей автоматической 

массовой оценки (англ. – automated models value land или AVML) земель. 

Автоматизированные модели оценки земель в основном эмпирические и, 

очевидно, не имеют концептуальные рамки. 

Условие учета в полном объеме систему стратегических мотиваций 
инвесторов, ее партнеров, интерактивность и неопределенность 

проведения массовой оценки земель и т.д. выполнимо посредством 

использования в реальном агробизнесе в качестве критерия экономической 

оценки сельскохозяйственных земель добавленную стоимость, созданную 

коммерческой организацией в процессе покупки и использования земель. 

При этом необходимо исходить из комплексного использования таких 

критериев как стоимость, функциональная ценность и их рыночная цена 

посредством расчета интегрированного значения добавленной стоимости 

сельскохозяйственных земель (IVAL). Вычисление интегрированного 

значения добавленной стоимости сельскохозяйственных земель (IVAL) на 

основе использования предлагаемых критериев целесообразно 
осуществлять по следующей формуле:  

 

 
 

NPV (EBITDA англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization) – приведенная стоимость доходов от использования земель 

которая может быть определена с помощью модернизированной автором 

модели Блэка-Шоулза; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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TV -– терминальная стоимость доходов потенциальной продажи 

земель может быть определена с помощью модернизированной автором 

модели Гордона;  

ND – чистая стоимость потенциальной упущенной выгоды от 

инвестирования в использование земель;  

LTS = потенциальная стоимость доходов долгосрочных вложений в 

использование земель. 

Таким образом, практикоприменение предлагаемых критериев 

экономической оценки сельскохозяйственных земель и алгоритма их 

расчета позволит смягчить существующую уязвимость методологии 
капитализации земельной ренты (определение стоимости земли по 

доходу), которая выступает ключевой метрикой расчета их стоимости как 

текущего индикатора будущих доходов в виде арендной платы за 

оцениваемый земельный участок.  
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФЕНОМЕНУ РЕПУТАЦІЇ 
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 
Зазимко О. А.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 

Більша частина досліджень, присвячених феномену політичного і 

державного лідерства та оцінці органів влади всіх рівнів, виконані через 

аналіз поняття «репутація». Тому оглянемо основні підходи до його 

визначення. Так, в XVII ст. Дж. Локк у своїй праці «Досвід про людське 

розуміння» вперше висунув закон репутації, в якому висвітлював 
значущість репутації в повсякденному житті людини. Локк стверджував, 

що люди, з’єднуючись в суспільстві, відмовляються від свого права 

розпоряджатися своєю силою, проте вони зберігають своє право мати 

власну думку про дії людей, висловлюючи їм схвалення або засудження. 

На основі висловлених людьми оцінок, тобто в досвіді взаємодії і 

спілкуванні, складаються уявлення про правильне і неправильне. 

Через сто років А. Сміт висунув гіпотезу, що люди практично завжди 

залежать від схвалення та думки сусідів і їм рівних. В свою чергу, А. 

Лінкольн говорив: «Людина подібна до дерева, а репутація – до його тіні. 

Тінь − це те, що ми думаємо про людину, а дерево – те, що є насправді». 

В науковому світі категорія «репутація» (лат. «reputatio» − 
обдумування, міркування, споглядання) активно стала вивчатися і 

розроблятися в 50-70-х рр. XX ст. на Заході в рамках маркетингового 

підходу. У цьому напрямку працювали такі дослідники, як: У. Ліппман, Г. 

Даулінг, С. Грейзер, М. Грановеттер, Ч. Фомбран. Так, за визначенням 

професора Ч. Фомбрана, репутація − це колективне уявлення про минулі 

дії фірми і їх результати, що відображає здатність фірми надати необхідні 

продукти різним зацікавленим сторонам. Незважаючи на новизну 

досліджуваного явища, автори структурно змогли дати досить вірне 

визначення, нехай і лише в рамках маркетингу. Ч. Фомбран вважав, що 

репутація − це основна думка про індивіда в суспільстві. Це широке 

соціальне явище, що існує протягом всього життя, тому репутацію 

визначають як відношення, думку про людину, яке складається доти, поки 
людина живе в світі. Ч. Фомбран ідентифікував декілька точок зору 

визначення поняття «репутація». Основні з них [2]: 

1. Економічне трактування розглядає репутацію в двох аспектах: як 

характеристика (особливості) суб'єкта і як сигнали, які подає про себе 

суб'єкт. 

                                                
*Науковий керівник – Захаріна О. В., к. е. н., доцент, Житомирський національний 
агроекологічний університет 
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2. Стратегічне трактування визначає репутацію як перевагу, 

цінність і одночасно як обмежувач мобільності. 

3. Маркетингове трактування фокусується на природі 

інформаційного процесу, результатом якого є «картинки в голові» 

(Lippmann, 1922 р.) об'єкта впливу. 

4. Організаційне трактування розуміє репутацію як усвідомлену 

думку співробітників, сформовану з особистого досвіду взаємодії з 

організацією, яка розповсюджується за її межами. 

5. Соціологічне трактування звертає увагу на те, що суб'єкт існує, 

взаємодіючи з різними аудиторіями, які впливають на його діяльність. 
6. Трактування з точки зору фінансової звітності передбачає, що 

репутацію можна виразити через фінансові показники. 

У свою чергу, Г. Ферріс, один з видатних дослідників даного 

феномену, визначив репутацію як ідентичність, колективне сприйняття, 

що складається з комбінації персональних характеристик і досягнень 

людини. Вчений спробував описати з чого складаються і як впливають 

інформаційні потоки, які виходять від суб'єкта репутації. Він стверджував, 

що репутація формується на основі будь-якої інформації, починаючи від 

візуальної (в момент взаємодії з суб’єктом) і закінчуючи чутками (якщо 

ступінь довіри до джерела великий). Іншим явищем, тісно пов’язаним з 

репутацією, є авторитет. Під авторитетом ми розуміємо загальновизнане 

значення, вплив або «вагу», яким користується людина, група, громадська 
організація, інститут, система поглядів, завдяки певним своїм якостям, 

достоїнствам, заслугам тощо. 

Також слід розглянути «престиж», який визначається як авторитет, 

вплив, міра визнання суспільством заслуг індивіда, повагу. У більш 

вузькому значенні престиж означає «місце, яке, з точки зору громадської 

думки, займає той чи інший індивід в соціальній ієрархії інших статусів». 

Відзначимо, що найчастіше поняття «репутація» змішують з поняттям 

«імідж». Проте необхідно розуміти, що вони не тотожні. Імідж є образом 

індивіда з певними характеристиками, що сприймаються, насамперед, 

підсвідомо. Репутація ж є оцінкою, сприйняттям, уявленням про суб'єкт 

репутації, причому, головним чином, свідомим відображенням враження. 
Імідж є зовнішнім відображенням характеристик особистості і, в 

порівнянні з репутацією, досить короткостроковим. Репутація, в свою 

чергу, будучи осмисленням особистості, формується протягом життя до 

тих пір, поки не знадобиться її змінити. 

Безумовно, репутація і імідж є різними поняттями, але між ними існує 

тісний зв’язок. Так, імідж є враженням, точніше інформацією у вигляді 

зовнішньої оболонки, а репутація − роздумом, міркуванням на основі 

прийнятої інформації. Інформація, яку ми отримуємо про об’єкт репутації, 

полягає не тільки в зовнішніх чинниках, а й у внутрішніх, в зв’язку з цим 
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можна зробити висновок, що ставлення до іміджу є зовнішньою 

«оболонкою» репутації, точніше це сприйняття іміджу. Підкреслимо, що 

репутація є уявлення про людину, про особистість в цілому, єдність форми 

(імідж, зовнішність) та змісту (поведінка, вчинки) тощо. Людина 

невіддільна від свого зовнішнього вигляду, мови, тому оцінці піддаються 

дії людини, укладені в зовнішню оболонку [1]. Таким чином, ми 

визначаємо репутацію як відношення, думку, що формується на основі 

всієї вихідної інформації про суб’єкт репутації у певній соціальній групі, 

оскільки кожна група формує до суб’єкта власні відношення. 

Важливо підкреслити, що репутація органів державної влади – це перш 
за все не характеристика самого урядовця, а сприйняття його поведінки і 

дій. Принципи щодо репутаційних стандартів в органах державної влади 

містяться в Законі України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. зі 

змінами. Так, згідно зі ст. 5 Закону, державний службовець повинен 

сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до 

громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури 

спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам 

державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного 

службовця. Суб’єктами репутації у сфері державного управління є: а) 

органи державної і місцевої влади; б) окремі представники органів 

державної і місцевої влади, які уособлюють відповідні органи влади; в) 

влада в цілому, яка у свідомості громадян символізує збірне поняття 
«чиновництва», «бюрократії» [3]. 

Репутація як соціальний феномен є втіленням трьох фундаментальних 

вимірів ефективності її суб'єкта: а) оцінки його політичних або соціальних 

досягнень; б) успішності з точки зору соціальної відповідальності та 

відповідності соціальним очікуванням; в) статусу, як індикатора 

легітимності дій, який, зі свого боку, визначає соціальний престиж 

суб’єкта репутації і вписує його в соціальну систему. Без сумніву, 

репутація є суб’єктивним уявленням. Вона складається з кількох 

взаємопов’язаних образів одного суб’єкта, однак акумулює уявлення про 

його діяльність і відображає загальну його привабливість/непривабливість 

[3]. Головною складовою репутації є довіра до державного службовця.  
Підсумовуючи вищезазначене можна стверджувати, що репутація 

державних службовців формується на основі образів уявлення про 

державних службовців як суб’єктів професійної діяльності. Державні 

службовці виступають ланкою, яка пов’язує державно-управлінський 

механізм, через який реалізується виконавча влада, втілюються вимоги 

держави та управлінські рішення. Від змісту та якості їхніх дій залежить 

результативність та ефективність виконання функцій покладених на 

державний орган, на всю систему виконавчої влади та на якість реалізації 

управлінського механізму. І якщо бізнес працює через конкуренцію, то 
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система державної служби − через репутацію. Тому поведінка державного 

службовця має свідчити про високий рівень культури і сприяти авторитету 

органів державної влади. 
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Іванова Т. М.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Історія розвитку професійної етики бере свій початок з давніх часів, 

однак, особливу поширеність отримала в XX ст. Це виразилося в створенні 

численних кодексів професійної моралі, в переорієнтації суспільної уваги 

від питань розробки фундаментального етичного знання до питань 

прикладної етики. 

Професійна етика державного службовця − це наука про професійну 

мораль; кодекс поведінки, що включає етичні принципи норми, моральні 

вимоги суспільства до моральної сутності державного службовця, 

соціальному призначенню його службової діяльності, характером 

взаємовідносин із суспільством, державою в процесі забезпечення його 

взаємодії і захисту прав і законних інтересів громадян; це система 

загальних цінностей і правил, що регулюють взаємовідносини між 

керівниками і підлеглими, колегами в процесі їх спільної діяльності, 

спрямованої на створення сприятливого морально-психологічного [3]. 

Професія державного службовця відноситься до числа тих 

спеціальностей, від яких залежать долі людей, передбачає постійну 

взаємодію з людьми, і тому належить до того типу професій, де етичний 

кодекс просто необхідний. В професійній етиці державних службовців 

конкретизуються моральні цінності, адаптуються етичні принципи до 

такій специфічній сфері діяльності як державна і муніципальна служба. В 

свою чергу, професійно-етичними основами державної служби 

виступають: професійний обов'язок; професійну гідність; професійна 

честь; професійна справедливість; професійний гуманізм; професійний 

оптимізм; принципи служби: законність, відкритість тощо [2]. 

Базовим поняттям професійної етики державного службовця є поняття 

«професійного обов’язку», в якому зазначаються службові обов’язки. 

Обов’язок є моральною стороною людини перед суспільством, класом, 

іншими людьми виконувати згідно з моральними нормами, принципами, 

правилами свою роботу. Ключовою ознакою обов’язку є його 

безумовність. При цьому людина сама для себе вирішує моральну задачу, 
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агроекологічний університет 
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долає щось в собі, в оточуючих, в обставинах. Людина обов’язку – це 

людина, чесно виконуюча свої службові та посадові обов’язки. 

Професійна етика державної служби носить назву адміністративної 

етики, під якою прийнято розуміти вид професійної етики, який являє 

собою сукупність принципів, норм, правил, стандартів, обумовлених 

соціальним і публічно-правового характером діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, що регламентують діяльність і 

поведінку посадових осіб, державних службовців. Адміністративна етика 

сприяє створенню морального фундаменту діяльності державних 

службовців, відображає специфіку їх професійної службової діяльності. 

Вчені виділяють наступні завдання адміністративної етики: 

− виявити, проаналізувати місце і роль моралі в державно-службових 

відносинах; 

− проаналізувати і охарактеризувати моральний стан персоналу 

державної служби; 

− розглянути і проаналізувати найбільш типові кризові моральні 

ситуації, що відбуваються в системі державної служби, проаналізувати 

можливі конфлікти інтересів [1]. 

Щодо специфіки професійної етики державного службовця, на нашу 

думку, вона полягає, передусім, в особливостях професійної діяльності, які 

безпосередньо пов’язані із правовим статусом чиновника, в можливостях, 

наданих Конституцією, здійснювати владні повноваження від імені 

держави, в спроможності приймати суб’єктивні рішення, керуючись 

власними моральними та вольовими принципами. 

Через модернізацію державної служби, вимоги, що висуваються до 

професійної діяльності державного апарату, невпинно зростають. 

Державні службовці – це люди, які мають вирізнятися своєю професійною 

підготовкою, складом характеру, комунікабельністю, політичними, 

моральними, психологічними установками. Ефективність роботи 

державних органів та їх апарату залежить від підготовленості кадрів, 

правильно визначених критеріїв їх підбору, нормальних відносин у 

колективі, моральних і ділових якостей працівників, активності і вміння 

налагодити співпрацю членів колективу, реалізувати вимоги, що 

висуваються до державної служби, тощо. Бажано, щоб державний апарат 

був кваліфікованим, оперативним, відповідальним, з високою культурою 

поведінки. Одним із негативних явищ, що впливають на якість державної 

служби та репутацію державних службовців, є корупція. 
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Отже, професійна етика публічних службовців на сучасному етапі має 

державно-управлінську специфіку, а різноманітність виконуваних ними 

функцій вимагає складного поєднання морально-етичних якостей, в основі 

яких мають бути чіткі етичні принципи та моральний світогляд, тому що 

від публічної служби як ключового елементу в системі управління 

залежить досягнення цілей держави, громади, повнота і своєчасність 

виконання їх завдань, а в кінцевому підсумку – надання якісних 

управлінських послуг і задоволення законних вимог і потреб громадян 

України. 
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ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РИНКУ ПРАЦІ В МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ 

 
Каменчук Н. В., Кузьмінова-Семчук І. П., Семчук Г. Р.*, магістранти, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Ринок праці у вузькому і широкому сенсі науковці визначають на 

трьох рівнях: мікрорівень, вивчає специфіку його виявлення в межах 
окремого підприємства і зосереджений на вивченні питань організації, 
планування, стимулювання та використання різної за видами, змістом і 
характером праці персоналу; мезорівень, котрий зосереджує увагу на 
аналізі прояву територіальних особливостей функціонування та 
регулювання розвитку внутрішніх ринків праці підприємств в межах 
просторової господарської системи при їх взаємодії з регіональними 
органами управління з метою досягнення ефективної зайнятості населення 
регіону через збалансування попиту і пропозиції робочої сили. 

Державне регулювання ринку праці мезорівня повинно виходити з 
оцінки ступеня соціо-еколого-економічного розвитку регіональної 
господарської системи, процесу територіального розселення, активності 
міграційних процесів тощо. Таким чином, методологія дослідження 
державної політики зайнятості базується на принципах: системності 
взаємодії ринкових інструментів з способами державного регулювання, 
комплексності, ієрархічності, сегментації, соціальної відповідальності 
тощо. Державним інституціям при розробці найбільш ефективних заходів 
щодо розвитку регіонального ринку праці в сучасних модернізаційних 
умовах необхідно здійснювати сегментацію за соціальними, 
демографічними, просторово-часовими, кон’юнктурними та господарсько-
виробничими критеріями.  

При реалізації державної регуляторної політики на ринку праці 
визначають внутрішні та зовнішні чинники впливу. До зовнішніх факторів 
належать умови, причини, рушійні сили, величина, спрямованість і сила дії 
яких визначається поза межами ринку праці, всі вони носять екзогенний 
характер, прямо чи опосередковано впливають на умови діяльності 
суб’єктів чи результати функціонування ринку праці загалом. Серед 
зовнішніх факторів доречно виокремити соціально-демографічні, 
особистісно-психологічні, техніко-економічні, організаційно-правові, 
ресурсно-екологічні, геополітичні та макроекономічні. Внутрішні фактори 
є результатом дії самого ринку праці, вони носять ендогенний характер, 
мають достатній рівень визначеності і змінюються під впливом поведінки 
суб’єктів ринку праці. До основних регулюючих закономірностей ринку 
праці, сформованих викликами процесів модернізації, віднесемо 
закономірність комплексно-пропорційного функціонування, поглиблення 
суспільного та територіального поділу праці, соціальної структуризації та 
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мобільності, глобалізації та регіоналізації ринку праці, а до 
закономірностей розвитку – соціальної спрямованості, планомірності 
розвитку, збалансованості розвитку, раціонального, соціально-економічно 
ефективного ринку праці. 

Особливості реалізації економічних законів на ринку праці пов’язані з 
можливостями застосування базових принципів використання робочої 
сили, а саме – принцип економічної самостійності та відповідальності, 
принцип рівних можливостей, принцип відповідності та гнучкості, 
принцип просторової концентрації, принцип трудової мобільності, 
принцип повної поінформованості, принцип соціальної спрямованості 
трансформацій, принцип забезпечення ефективної зайнятості, принцип 
раціонального поєднання, принцип прогресивної модернізаційної орієнтації 
розвитку, принцип цілісності відтворювального циклу, принцип єдності 
інтеграції та диференціації. 

Таким чином, інноваційні підходи до формування і функціонування 
регіонального ринку праці можуть виступати основою для формалізованої 
оцінки динаміки та виявлення тенденцій, характерних для 
трансформаційних процесів ринку праці України, слугувати базисом для 
розробки обґрунтованих управлінських рішень та локальних моделей його 
регулювання і розвитку в умовах поглиблення інтеграційних процесів. 
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В умовах децентралізації сільські території стикаються з багатьма 

проблемами розвитку, зокрема й з соціальними та екологічними, які між 
собою тісно пов’язані. Нинішня екологічна ситуація на сільських територі-
ях зумовлена впливом багатьох природних і техногенних чинників, 
зокрема деградацією ґрунтів, неочищенням поверхневих стоків та стоків з 
тваринницьких комплексів, невирішеністю проблем сміттєзвалищ тощо. 

В Україні щороку виявляють близько 32 тисяч несанкціонованих 
звалищ твердих побутових відходів (ТПВ) загальною площею понад 1 тис. 
га, які переважно розташовуються в сільській місцевості. Стихійне 
захоронення ТПВ у природних рельєфних утвореннях (вибалках, ярах, 
долинах малих річок) являє собою серйозну екологічну небезпеку. Крім 
цього, на сільських територіях практично не реалізовують заходи щодо 
створення систем роздільного збирання, сортування побутових відходів та 
вилучення їх ресурсоцінних компонентів. Основними причинами 
зазначеної ситуації є дефіцит коштів у територіальних громад, відсутність 
спеціалізованих підприємств, а також складність отримання дозвільно-
погоджувальних документів. Діюча система санітарного очищення 
населених пунктів недосконала, її фрагментарність і різнорідність не 
дозволяють забезпечити достатній контроль за санітарним станом сіл. 

Як свідчать дослідження В. Міщенка, Ю. Маковецької, Т. Омельянен-
ко [1], заходи з ліквідації стихійних звалищ є результативними лише в разі 
створення альтернативних можливостей видалення сміття, що є реальним 
за умови охоплення сіл централізованими послугами зі збирання та 
вивезення ТПВ. Нині такими послугами користується 75% населення, у 
тому числі лише від 10 до 30% жителів сіл залежно від регіону 
проживання. Для порівняння: у країнах Східної Європи (Польщі, Литві, 
Естонії) цей показник перевищує 90%. 

При розробленні шляхів вирішення екологічних проблем потрібно 
орієнтуватися на вимоги Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
політичну частину угоди яку було підписано 21 березня 2014 року, 
економічну − 27 червня 2014 року Угода мала вступити в силу з 1 
листопада 2014 року, чинна з 1 вересня 2017 року, згідно з якою співпраця 
в екологічній сфері регулюється 29 спеціальними ISSN 2071-4653. 
Ключовим питанням ТПВ є Директива 1999/31/ЄС про захоронення 
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відходів, для якої встановлено 6-річний термін імплементації, який ще не 
сплив [1]. Згідно з експертними оцінками Державної установи «Інститут 
економіки природокористування та сталого розвитку Національної 
академії наук України» (ДУ ІЕПСР НАНУ), сумарні витрати на її 
виконання становитимуть близько 7,4 млрд євро, у тому числі капітальні – 
3,2 млрд. Необхідно запровадити: 

− процедуру вилучення та компенсації вартості земельних ділянок для 
облаштування полігонів на сільських територіях; 

− соціальні компенсатори підвищення тарифів за послуги зі збирання, 
вивезення і захоронення відходів. За європейськими стандартами, 
граничний розмір витрат на створення та функціонування системи 
поводження з відходами не повинен перевищувати 1% від доходів 
домогосподарства. Згідно з розрахунками, в Україні цей показник для 
сільських мешканців перевищуватиме 1,6% (нині він дорівнює 0,1–0,4%); 

− організаційний механізм концентрації необхідних фінансових 
ресурсів місцевими громадами. Так, у європейський країнах поширена 
практика створення муніципальних асоціацій із сусідніми населеними 
пунктами, діяльність яких спрямована на вирішення завдань, що виходять 
за рамки можливостей однієї громади. Наприклад, у Фінляндії існують 262 
спільні муніципальні ради, які співпрацюють у сфері електро- й 
водозабезпечення, поводження з відходами тощо; у Данії чотири 
муніципалітети створили товариство для будівництва й експлуатації 
фабрики з утилізації побутових відходів у Хьєрингу. У Канаді 
фінансування інфраструктурних проектів, у тому числі у сфері 
поводження з відходами, здійснюється за рахунок спеціальних 
муніципальних фондів; 

− інформаційну та просвітницьку кампанію серед сільських жителів 
про необхідність компостування органічної складової відходів та наявні 
для цього технології [2]. 

8 листопада 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив 
Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року. 
Передбачається, зокрема, створити регіональні центри з утилізації 
відходів. Органи місцевого самоврядування України також зобов’язані 
створити систему пунктів повторного використання деяких товарів, 
наприклад, побутової техніки, меблів, одягу. Пріоритетом у сфері 
поводження з сільськогосподарськими відходами повинна стати переробка 
відходів в енергію, корми та інші ресурси. Все це потребує масштабної 
технологічної модернізації. Розв’язання зазначеної проблеми є ключовим у 
вирішенні питань енерго- та ресурсонезалежності держави, економії 
природних матеріальних та енергетичних ресурсів [4].  

Актуальною для сільських територій є проблема забезпечення 
розвитку та відновлення інженерних мереж водопостачання й 
водовідведення. Результати спостережень гідрометеорологічних 
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організацій засвідчили, що в Україні якість вод за гідрохімічними 
показниками загалом не відповідала нормативам за такими найбільш 
поширеними забруднювальними речовинами, як сполуки важких металів, 
амонійний і нітритний азот, феноли, сульфати. Мешканці понад 1,2 тис. 
сіл країни через природні або техногенні причини не мають гарантованих 
джерел водопостачання та змушені користуватися привізною водою.  

Такий стан речей негативно позначається на здоров’ї сільських 
жителів. Використання неякісної води призводить до зниження загальної 
резистентності організму, зумовлює високий рівень захворюваності та 
смертності від інфекційних хвороб, хвороб органів травлення і 
новоутворень. Згідно з нашими розрахунками, забрудненням води 
обумовлено понад 500 випадків захворювань у розрахунку на 100 тис. 
населення на рік, а економічні втрати України від цього за останні п’ять 
років щороку перевищували 140 млн євро. 

В Україні сформувався потужний сектор корпоративних надвеликих 
структур з підконтрольними їм сільськогосподарськими угіддями, високим 
рівнем капіталізації та централізації управління. Відбулося становлення 
нового аграрного устрою на основі вертикальної інтеграції та концентрації 
виробництва у формі агрохолдингів. Масштаби їх діяльності дозволяють 
акумулювати значний прибуток і забезпечують високий рівень 
рентабельності капіталу, отримання власниками надприбутків, що, у свою 
чергу, стимулює до подальшого нарощування інвестицій. З одного боку, 
агрохолдинги є причиною виникнення багатьох соціоекологічних проблем, 
з іншого – їх слід розглядати як потенційного соціального партнера для 
сільських громад. 

У держави нині відсутні дієві важелі впливу на процеси 
корпоратизації, що створює додаткову небезпеку для соціального, 
демографічного й екологічного розвитку села. Так, для роботи з сучасними 
технологіями великі сільськогосподарські підприємства потребують 
кваліфікованих спеціалістів, яких серед сільських жителів здебільшого 
немає. Наразі надвеликим підприємствам належить понад 55% загальної 
площі сільськогосподарських земель, при цьому вони забезпечують 
зайнятість лише п’ятої частини працездатного сільського населення. 
Зменшення землекористування підприємствами з площею до 5 тис. га 
погіршує зайнятість селян, оскільки саме ці господарства займаються 
найбільш працемісткими виробництвами. 

Припинення існування середніх і малих сільськогосподарських 
підприємств як юридичних осіб унаслідок їх витіснення або ж поглинання 
агрохолдингами пов’язане з утратою надходжень податкових та інших 
платежів до місцевих сільських рад, що не дозволяє акумулювати кошти 
бюджетів для розвитку соціальної інфраструктури села. Серед іншого, 
необхідно: 
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1. Розглянути можливість запровадження для підприємств агробізнесу 
квот працевлаштування мешканців територій їхньої економічної 
діяльності, а також відповідних податкової преференції і штрафних 
санкцій у разі дотримання або недотримання квот.  

2. Удосконалити рентні платежі в природокористуванні з позиції 
можливого збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів на 
вирішення екологічних і соціальних проблем сільських територій [3]. 

Отже, застосування традиційної практики державної підтримки 
сільського господарства та соціальної інфраструктури потребуватиме 
істотного збільшення бюджетних видатків на заходи галузевих програм, 
субсидіювання місцевих бюджетів, що вбачається нереальним. 
Необхідною є модернізація системи управління розвитком сільських 
територій, запровадження дієвих механізмів державного стимулювання 
неаграрних видів діяльності, залучення та раціонального використання 
місцевих ресурсів, розвитку партнерства держави, бізнесу та громад для 
вирішення соціальних й екологічних проблем. Сільські території часто 
володіють значним незадіяним природно-ресурсним, рекреаційним, 
культурним потенціалом. Важливим невирішеним науковим завданням є 
обґрунтування організаційно-економічного механізму ефективного 
використання наявного потенціалу з позиції підвищення рівня життя та 
людського капіталу селян і дотримання екологічних імперативів розвитку. 
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ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА РОЛЬ ДЕРЖАВИ 

В РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Ковальчук А. С., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Проблеми, пов’язані із місцем держави в регулюванні економічних 

процесів розглядались вченими із самого початку існування ринкового 

господарства. У XVII–XIX ст., із зміцненням і розвитком приватного 

підприємництва, посиленням господарської самостійності товаровироб-

ників визначилась тенденція до послаблення економічної ролі держави. 

Основоположниками теорії про вільну торгівлю та обмеження втручання 

держави в економіку вважають Ф.Кене (1694–1774 рр.) – „Економічна таб-

лиця” (1758 р.) і А.Тюрго (1727–1781 рр.) – „Роздуми про створення і роз-

поділ багатств” (1766 р.) які виступають прихильниками втручання дер-

жави в економічну діяльність. Найбільш відомими класиками політичної 

економії вважаються шотландський економіст і філософ А. Сміт (1723–

1790 рр.) та англійський економіст Д.Рікардо (1772–1823 рр.). 

Важливе місце в розвитку уявлень про місце держави в економіці мала 

робота А.Сміта „Дослідження про природу і причини багатства народів” 

(1776 р.), де він доводить, що ринок є найкращим інструментом, який 

забезпечує як економічне зростання, так і суспільний добробут. Саме 

завдяки цьому механізмові економіка, на переконання А.Сміта, 

управляється „невидимою рукою”, яка спрямовує її розвиток на 

виробництво якісних і потрібних суспільству товарів [1, с. 12].  

Значні досягнення в науці та бурхливий розвиток промисловості в 

другій половині XIX ст. істотно вплинули на зміну економічних функцій 

держави. Економічна теорія К.Маркса стала в XIX ст. однією із складових 

суспільної ідеології соціалістичних країн з плановим господарством, у 

такий спосіб зробивши внесок до докорінних змін як соціально-

економічної, так і загальної історії людства [2, с. 90]. 

У другій половині XIX ст. виникають передумови для зміни загальної 

парадигми економічної теорії. Ринкова економіка, як економічна система, 

знаходить свою прихильність у розвинутих країнах. Проте, все 

кардинально змінилося після того, як стало зрозуміло, що один тільки 

ринок не може впоратися із власними недоліками, які почали серйозно 

загрожувати нормальному виконанню його функцій і самому існуванню 

побудованого на ньому устрою [3, с. 119–120]. 
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Об’єктивні процеси капіталістичного виробництва, що відбувалися 

протягом першої чверті XXст., вимагали активного державного втручання 

в соціально-економічне життя суспільства. Нездатність держави 

адаптувати господарський механізм до мінливих економічних умов стала 

однією з головних причин найглибшої в історії капіталізму економічної 

кризи 1929–1933 рр. Криза підтвердила, що ринкова система самостійно не 

здатна забезпечити економічну рівновагу внаслідок різних інтересів 

суспільства та бізнесу.  

Кейнсіанська концепція базується на ідеях одного із найбільш 

видатних економістів XX ст. Джона Мейнарда Кейнса (1883–1946 рр.). Він 

здійснив революцію в економічній науці свого часу, сформувавши 

концепцію ринкової економіки як цілісної системи. Д.Кейнс ввів у 

науковий обіг поняття „макроекономіка”, яка як самостійна наукова 

дисципліна сформувалась після виходу в 1936р. його головної книги 

„Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей” [4, с. 8]. Спостерігаючи 

наслідки порушення стабільності загальної і часткової економічної 

рівноваги в роки Великої депресії, В.Леонтьєв (1906–1999рр.)розробив 

новий матричний метод аналізу загальної економічної рівноваги, що 

отримав назву „затрати–випуск” або міжгалузевий баланс.  

У подальшому, розвиваючи ідеї Дж. Кейнса, його послідовники в 

1940–1960–х рр. минулого століття створили чітку концепцію економічної 

системи, яка регулюється як ринком, так і державою, що згодом отримала 

назву кейнсіанської змішаної економіки. З другої половини 1970–х – 

початку 1980–х років відбувався інтенсивний пошук нових підходів до 

державного регулювання економіки. З середини 70–х років XXст. широке 

поширення отримали „теорія раціональних очікувань”, „теорія економіки 

пропозиції”, „теорія адаптивних очікувань” і згаданий вище 

„неокласичний синтез”. Аналізуючи еволюцію поглядів вітчизняних 

економістів у другій половині XIX ст. – початку XX ст., можна зробити 

висновок про те, що переважна більшість українських економістів були 

прихильниками активного втручання держави в ринкову економіку. Це, 

зокрема зазначено в працях С.Білої [5, с. 114–120] та Е. Лортікян [6, с. 72–

80]. Як послідовного захисника ідей вільного ринку без втручання держави 

називають лише І.Вернадського (1821–1884 рр.).  

Сучасні економічні системи в розвинутих країнах функціонують на 

принципах органічного поєднання ринкового механізму регулювання з 

державним. Причому механізми регулювання діють не відособлено, а 

відбувається взаємопроникнення функцій ринку та державного 
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регулювання. Переважна більшість фундаментальних проблем сьогодення 

не може бути ефективно вирішена за допомогою тільки ринкових 

механізмів. Економічна ефективність – це, перш за все, ринок. Тому всі 

сучасні розвинуті економіки базуються на ринкових засадах, які поступово 

сприймаються всім іншим світом, незважаючи на те, що кожна країна 

зберігає власну специфіку.  
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Аграрне виробництво завжди було однією з рушійних сил сталого 

розвитку економіки більшості країн. Початок ХХІ століття ознаменувався 
загрозами, пов’язаними із шкідливим антропогенним впливом людини на 
довкілля. Саме тому сьогодні відбувається процес переосмислення ролі та 
напрямків функціонування аграрного виробництва, де очевидна перевага 
надається його екологізації та соціалізації. Україна наразі перебуває у 
стані економічної, соціальної, екологічної та політичної кризи. Одним із 
напрямків подолання існуючих загроз може стати відродження села та 
сільських територій через запровадження соціально-екологічних 
пріоритетів у аграрному виробництві.  

Екологічна складова в аграрному виробництві передбачає науково 
обґрунтований комплекс взаємопов’язаних агротехнічних, меліоративних, 
ґрунтозахисних та організаційно-економічних заходів, спрямованих на 
ефективне використання ґрунту, кліматичних ресурсів, біологічного 
потенціалу рослин та тварин за умов підвищення родючості ґрунту й 
дотримання екологічної безпеки довкілля та вирощеної продукції [2, с. 5]. 
До основних принципів екологізації можна віднести: пріоритетність 
екологічної безпеки та екологічної відповідальності; охорону довкілля; 
відтворення і збереження природних ресурсів; збереження цілісності 
агроландшафтів; збереження біологічного біорізноманіття [4]. Широко 
масштабне впровадження екологізації аграрного виробництва неможливо 
без екологічної суспільної свідомості. А на загальнодержавному рівні 
велике значення має екологізація суспільного розвитку, яка розглядається 
в рамках економічної, екологічної, соціальної та духовної сфер як процес, 
що забезпечує поступ земної цивілізації до сталого екологічно 
збалансованого розвитку [3, с. 98]. 

Науковці вважають, що ключовою проблемою, яка гальмує на сьогодні 
розвиток аграрного сектору України та сільських територій є відсутність 
державної програми. Необхідність її розробки зумовлена тим, що до цих 
пір фактично не існує документа, який передбачав би комплексний та 
системний розвиток українського села на перспективу [1]. При цьому 
першочергову державну підтримку слід направляти на розвиток малого та 
сімейного фермерства. Дрібні та середні товаровиробники формують 
економічні передумови розвитку сільських громад: у структурі валової 
продукції сільського господарства 53% займає середній та дрібний 
товаровиробник. З них 45% – це особисті селянські господарства і 8% – 
фермери. Зважаючи на те, що малі та середні форми сільськогоспо-
дарських товаровиробників у переважній більшості використовують ручну 
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працю та застосовують органічні добрива – є підстава стверджувати про 
екологічне спрямування такого виробництва.  

Діяльність особистих селянських господарств в першу чергу 
направлена на забезпечення родини продуктами харчування. Таким чином, 
виробництво у сімейних фермах можна охарактеризувати як доволі 
диверсифіковане: практично у кожному господарстві займаються 
вирощуванням овочевих, зернових, баштанних культур, фруктів та ягід, 
птахів, свиней, великої рогатої худоби, коней, кіз та овець, кролів, тощо. 
Це дозволяє провадити практично безвідходне виробництво, коли відходи 
від одного виробництва стають кормом або добривом для іншого. 
Створюється замкнений органічний виробничий цикл, що створює свого 
роду природну екосистему та сприяє екологічній утилізації відходів. 

У ринкових умовах виробництва сільськогосподарської продукції, що 
склалися в Україні, селянські господарства не мають змоги конкурувати з 
високотоварними виробниками за ринки збуту. Господарства населення 
також програють конкурентну боротьбу стосовно обсягів, інтенсивності та 
ефективності виробництва. Проте, на тлі зростання як внутрішнього так і 
зовнішнього попиту на органічну продукцію, господарства населення та 
сімейні ферми мають беззаперечні переваги перед високотоварними 
виробниками. 

Отже, можна стверджувати, що в основі виробництва 
сільськогосподарської продукції малими та середніми товаровиробниками 
присутня екологічна складова. Вважаємо, що одним з напрямків зваженої 
аграрної політики має стати закріплена на законодавчому рівні 
екологізація традиційного аграрного виробництва. Тому державна 
підтримка малого та середнього фермерства сприятиме сталому 
економічному розвитку сільських територій. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЕБ-ПОРТАЛУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СЕРЕДОВИЩА  

 
Косата В. В., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Постановка проблеми. У сучасних умовах особлива увага приділяєть-

ся на розвиток технологій. Насамперед, це виключення впливу людського 
фактору при вирішенні питань стосовно пенсійного забезпечення, тобто 
зменшення корупційних ризиків; створення єдиного інформаційного 
середовища; взаємодія всіх інформаційних систем при одночасному 
забезпеченні захисту даних; запровадження електронної пенсійної справи з 
поступовою відмовою від паперової; створення механізмів доступу осіб до 
своїх даних шляхом електронного цифрового підпису та систем з можли-
востями багатомірного аналізу даних. Змінився процес обслуговування 
осіб: робота з людьми (фронт-офіси) та обробка документів (бек-офіси). 
Модернізація роботи органів Пенсійного фонду України постійно в 
процесі. Перед пенсійною службою на першому місці завжди забезпечення 
якісних послуг, індивідуальний підхід до кожного та зручності в 
обслуговуванні. Щоденно опрацьовуються звернення громадян, 
класифікація звернень залежить від форми та інформації, яку бажає 
отримати громадянин, і розглядається органами Пенсійного фонду 
України відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та 
Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Стрімко розширюються надання послуг дистанційно. Серед них – 
послуги через веб-портал Пенсійного фонду України (www.pfu.gov.ua). 
Щоб перейти на портал потрібно зайти он-лайн у будь-який розділ, яким 
цікавиться користувач та дізнатися інформацію, що стосується пенсійного 
фонду [1]. Для роботи на сайті користувачеві потрібно зареєструватись 
одним із способів:  

 реєстрація за заявою передбачає особисте відвідування ПФУ, де на 
підставі заповненої заяви користувачу надається код, необхідний для 
первинної реєстрації на веб-порталі. Для реєстрації на веб-порталі слід 
вибрати пункт «Реєстрація» в закладці «Реєстрація за заявою» заповнити 
реєстраційну форму і на електронну адресу прийде лист-підтвердження 
реєстрації. Он-лайн реєстрація зручна для осіб, які підлягають 
декларуванню, керівників та бухгалтерів підприємств, приватних 
підприємців, які звітують з ЕЦП. Крім того, будь-який громадянин, за 
власним бажанням може отримати ЕЦП в Центрах сертифікації ключів.  

 он-лайн реєстрація за електронним цифровим підписом. Ключ ЕЦП 
знаходиться на будь-якому носії або на електронному пенсійному 
посвідченні (ЕПП). Для авторизації за ЕЦП з флешки потрібно: на 
екранній формі «Вхід» в закладці «За ЕЦП» обрати пункт головного меню 
«Вхід» та зробити перший вхід на Портал. При використанні ЕЦП вхід на 
веб-портал є більш захищеним, ніж за логіном та відомості з Реєстру 
відображатимуться із вказуванням персональних даних [2].  

http://www.pfu.gov.ua/
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При отриманні електронного документу, його достовірність з ДІ-
кодом, виданого через Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду 
України можна перевірити на офіційній сторінці порталу електронних 
послуг Пенсійного фонду України: http://portai.pfu.gov.ua/, – в розділі 
«Верифікація виданих документів» необхідно ввести перевірочний код 
документу, який розташований під ДІ-кодом паперового документу і 
натиснути кнопку «Отримати код підтвердження». 

На порталі функціонує кабінет страхувальника (роботодавця), в якому 
для працедавця доступна інформація щодо забезпечення соціальних прав 
його працівників. У кабінеті також містяться відомості щодо звітності по 
сплаті єдиного соціального внеску. Зокрема, роботодавець може бачити 
зауваження до його звітів та рекомендації усунення неточностей. Ще одна 
функція, яка стає доступною для роботодавців у його кабінеті – 
можливість отримати інформацію для розрахунку суми виплати за час 
тимчасової непрацездатності працівників (лікарняні). До цього часу 
первинні дані для розрахунку (страховий стаж та розмір заробітної плати) 
надавали самі працівники. Тепер процедура отримання необхідних 
відомостей значно спрощується. 

Пенсійний фонд України запровадив СМС-інформування для 
застрахованих осіб та пенсіонерів. Також через Веб-портал електронних 
послуг стало можливим отримати довідки, достовірність яких 
підтверджується QR-кодом. Для реєстрації на Веб-порталі необхідно 
звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України та 
оформити заяву. Також можна зареєструватися за електронним цифровим 
підписом (ключем ЕЦП) не виходячи з дому на персональному комп’ютері 
в мережі Інтернет [2]. З 14 вересня 2019 р. Пенсійний фонд України 
запустив в тестовому режимі мобільний додаток «Пенсійний фонд», який 
має полегшити життя українським пенсіонерам. «Відтепер громадяни 
мають можливість доступу до електронних сервісів Фонду в зручному 
форматі з мобільних пристроїв – смартфонів і планшетів», – йдеться в 
повідомленні. За допомогою програми «Пенсійний фонд» можна: 
користуватися електронними послугами Фонду з мобільних пристроїв; 
переглянути відомості з Реєстру застрахованих осіб (анкетні дані, надана 
роботодавцем (страхувальником) інформація про заробітну плату, 
сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж); для 
пенсіонерів – переглянути відомості з електронної пенсійної справи; 
переглянути стан опрацювання поданих до ПФУ звернень та документів; 
отримувати та читати від ПФУ. 

Пенсійний фонд України впровадив нову функцію веб-порталу 
електронних послуг – призначення пенсії «в один дотик» («Е-пенсія»). У 
зв’язку із появою такого сервісу у користувачів виникає ряд питань, на 
яких варто зупинитись. Нова форма звернення громадян передбачає: 
подання документів для призначення / перерахунку пенсії дистанційно в 
електронному вигляді (заява та копії документів, які завірені електронним 
цифровим підписом користувача; повідомлення громадянина про 
необхідність проходження процедури фізичної ідентифікації після 
прийняття територіальним органом Пенсійного фонду України рішення 

http://portai.pfu.gov.ua/
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про призначення пенсії [3]. Вимогами до подання документів є такі: 1) що 
стосується технічного обладнання, то користування даним сервісом 
можливе за наявності будь-якого з пристроїв: комп’ютера, ноутбука, 
планшета, мобільного телефона, смартфона. Звичайно, необхідне 
підключення до мережі Інтернет; 2) особа має бути володільцем ЕЦП, 
який ідентифікує саме конкретного громадянина. Ця можливість 
однозначно наявна у тих користувачів, які підлягають декларуванню 
(держслужбовців, депутатів, посадовців органів місцевого самоврядування 
тощо), а також керівників та бухгалтерів підприємств, підприємців, які 
звітують з ЕЦП. Крім того, будь-який бажаючий може отримати ЕЦП в 
Акредитованому центрі сертифікації ключів. Банківські установи теж 
надають послугу генерування електронного ключа своїм клієнтам; 3) під 
час подання заяви на призначення/перерахунок пенсії веб-портал 
повідомляє про вимоги до сканованих документів, а саме: розмір кожного 
файлу не повинен перевищувати 1Мб; формат файлу – JPG, PDF; формат 
зображення – чорно-біле; документи, які містять більше однієї сторінки, 
необхідно прикріпляти як один файл [4]. 

З 1 січня 2018 р. в Харківській, Полтавській та інших областях 
упроваджено централізовану підсистему “Призначення та виплати пенсій” 
на основі електронної пенсійної справи. Її втілення значно спрощує 
процедуру отримання послуг, зменшує час обслуговування та, як 
результат, підвищує якість прийому громадян. Сучасні технології 
поступово відтісняють епоху громіздких паперових пенсійних справ, 
оскільки з’являється можливість відмовитися від паперового 
документообігу при формуванні їх. Уже сьогодні всі документи, що 
подаються для призначення пенсій, скануються спеціалістом пенсійної 
служби, який здійснює їхній прийом. Звертаючись за пенсією, заявникові 
не треба заповнювати бланк заяви, як це було раніше, за нього в 
автоматичному режимі її формує спеціаліст фронт-офісу. Після чого 
заявник лише перевіряє внесені в заяву відомості та засвідчує її своїм 
підписом. Скановані заява та документи засвідчуються електронним 
цифровим підписом та зберігаються в електронній пенсійній справі як 
копії документів, на підставі яких призначається пенсія. Призначення 
пенсій відбувається в централізованій системі, що є єдиною для всіх 
територіальних управлінь Фонду, де ця система вже працює. Нова система 
може аналізувати призначення пенсії за всіма варіантами, на які має право 
особа, та обрати найвигідніший. Це значно мінімізує вплив людського 
фактору на процес нарахування пенсій. Інформацію про особу, що 
міститиметься в електронній пенсійній справі, надійно захищено, що 
унеможливлює її витік 

Проте нажаль, непрофесіоналізм розробників і обмеженість ресурсів є 
причиною низької якості більшості офіційних сайтів. Причому йдеться не 
тільки про дизайн, зовнішній вигляд сайтів, а й про продуманість 
структури, форми подачі матеріалу, програмне забезпечення тощо. 
Технічне й технологічне оснащення органів державного управління не 
завжди відповідає викликам сучасності, що призводить, зокрема, до 
несвоєчасності розміщення інформації про діяльність органів державної 
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влади [5]. Слід мати на увазі, що безпосередньо до електронного варіанту 
Пенсійного фонду можуть звертатися тільки ті, хто мають вихід в 
Інтернет. А це всього лише половина населення. Необхідно також взяти до 
уваги, що літні люди не мають досвіду роботи з Інтернетом, отже, вони не 
підготовлені до електронного спілкування з владою. Тому користування е-
послугами Пенсійного фонду України є неможливим для більшості з них. 
Існує також проблема зворотного зв’язку із представниками влади. 
Найчастіше відповідь на запит чи надання послуги у режимі он-лайн 
носить формальний характер, у вигляді автоматичного сповіщення, що 
запит прийнято. На цьому зв'язок обривається. Тож, необхідно вирішити 
проблему правильної організації взаємодії владних інформаційних систем 
зі сферою електронних послуг, які знаходяться в Інтернеті і доступні 
громадянам. 

Висновок. Аналіз функціонування веб-порталу ПФУ виявив, що 
електронні послуги подано на високому рівні, проте до реалізації їх 
необхідно залучати більшу кількість користувачів, наприклад через 
розширення агентських пунктів обслуговування громадян на базі 
банківської, поштової та інших інфраструктур. Потрібно переглянути 
нормативні акти (насамперед постанови та розпорядження Уряду, 
міністерські накази, технічні регламенти тощо), що регулюють правила 
взаємодії різних органів державної влади та місцевого самоврядування й 
застосування електронного документообігу між ними. Електронний портал 
ПФУ та пропоновані послуги зменшать навантаження на працівника, а 
користувач зможе вирішити усі питання на сайті.  
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УСПІШНИЙ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ У ГРОМАДАХ УКРАЇНИ 
 

Красько М. М., магістрант, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Малі громади зменшують споживання енергії у своїх громадських 

будівлях за підтримки місцевих постачальників послуг з 
енергоефективності. Рівень енергоспоживання в Україні є надзвичайно 
високим у порівнянні з країнами Європейського Союзу. Від цього 
потерпають, насамперед, малі громади, в яких витрати на енергію 
становлять другу за розміром статтю у бюджеті після витрат на 
працівників. Причиною цього є застарілі системи енергопостачання та 
залежність від імпорту дорогих енергоносіїв, чим, в свою чергу, зумовлене 
різке підвищення цін на енергоресурси починаючи з 2015 року. Для 
зменшення споживання енергії та відповідно витрат на неї вже до 2020 
року одна п’ята частина всіх громадських будівель має бути енергетично 
модернізована. Проте малим містам і громадам часто бракує фінансових 
ресурсів та персоналу для здійснення необхідного ремонту. Без 
енергоменеджера їм не вистачає фахових знань, щоб підготувати 
переконливі проекти для залучення фінансування, а також надати 
достовірні дані щодо енергоспоживання в окремих громадських будівлях. 

За дорученням Уряду Німеччини GIZ підтримує громади України у 
системному і широкомасштабному заощадженні енергії, демонструючи 
наявні можливості для економії у громадах та конкретні заходи для 
реалізації за результатами всебічного аналізу витрат і переваг. Завдяки 
тренінгам і консультаціям працівники громад дізнаються більше про 
переваги, можливості та інструменти енергоменеджменту. Вони вивчають, 
де саме споживається надлишкова енергія та за допомогою яких 
технологій можна зменшити таке споживання. Окрім передачі фахових 
ноу-хау, GIZ заохочує до ефективного використання енергії та навчає 
управлінню проектами. 

Разом з органами місцевого самоврядування до проекту залучені також 
і сторонні постачальники послуг з енергоефективності, а саме 
аудиторських й інженерно-будівельних. На тренінгах вони навчаються 
проводити енергоаудити та модернізувати будівлі за міжнародними 
стандартами, включаючи планування, підготовку та реалізацію заходів. 
Удосконалюючи надання своїх послуг, вони допомагають громадам 
заощаджувати енергію і кошти. Громадяни виграють від санації 
громадських будівель, зокрема, завдяки отриманню добре опалюваних 
кімнат у школах та культурних центрах. Водночас міста можуть 
інвестувати кошти, заощадженні на енергоспоживанні, в альтернативні 
послуги заради добробуту всіх своїх мешканців. 

GIZ надає підтримку 20 малим містам у створенні власних систем 
муніципального енергоменеджменту. Для цього GIZ, серед іншого, 
зміцнює позиції сторонніх компаній, що надають послуги в сфері 
енергоефективності. Зокрема, під час тритижневого курсу, розробленого 
GIZ, представники громад, інженери, архітектори та енергоаудитори 
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дізнаються більше про енергетичну модернізацію будівель. У першому 
півріччі 2018 року навчання вже успішно пройшли представники 
дванадцяти пілотних фірм, які тепер, зі свого боку, дбають про 
заощадження енергоресурсів у громадах. Окрім цього, завдяки проекту, 
міста мають змогу отримати фінансову допомогу на оплату сторонніх 
послуг, наприклад, з енергоаудиту або розробки планів з 
термомодернізації. У рамках проекту GIZ створило регіональну мережу 
експертів і розробило Інтернет-платформу, на якій міститься інформація 
про енергоменеджмент у громадах і практичний досвід різних міст. Окрім 
20 партнерських міст, вона корисна також іншим громадам і компаніям, 
що надають послуги у сфері енергоефективності. 

Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації „Енергоефективні 
міста України“, добре знайомий з діяльністю проекту „Енергоефективність 
у громадах ІІ” і розповідає: “Впровадження такого проекту є дуже 
важливим для України. Проект надає підтримку не лише малим громадам, 
яким до цього не приділялася достатня увага у рамках міжнародних 
програм технічної допомоги, але й робить крок уперед, сприяючи розвитку 
нових локальних ринків: постачальники послуг з енергоефективності 
проходять навчання, створюються нові робочі місця, громадські будівлі 
стають комфортнішими, а громади отримують нижче енергоспоживання. 
У результаті, малі громади мають впровадити професійні системи 
енергоменеджменту та навчитися правильно співпрацювати з місцевими 
постачальниками послуг з енергоефективності.” 
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https://decentralization.gov.ua/energoefect
https://decentralization.gov.ua/energoefect
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ 
У МИСЛИВСЬКОМУ ТУРИЗМІ 

 
Куликівська А. О., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

В Україні мисливський туризм отримав розвиток на базі 

лісомисливських підприємств, які з метою підвищення ефективності 

діяльності та виходу з кризи почали впроваджувати систему надання 

туристичних послуг. Натепер є досвід регіонів, в яких мисливський туризм 
набуває дедалі більшої популярності та стає джерелом наповнення 

бюджетів сільських громад. Разом із тим, у мисливському господарстві 

України існують проблеми функціонального, інституційного, 

організаційного спрямування, зокрема – користування мисливськими 

угіддями, охорони мисливських видів тварин, компетенції мисливських 

органів в частині встановлення порядку процесу полювання та оцінки 

вартості його операцій, регулювання допуску мисливців до права 

полювання, відшкодування збитків, бізнес-планування. Проблеми 

популяризації мисливського туризму знаходяться також у площині 

відсутності інформаційного забезпечення потенційних споживачів 

туристичних послуг, низького рівня організації маркетингу в туристичних 

організаціях, що потребує окремих досліджень. 
Питання зеленого, сільського, мисливського туризму в контексті роз-

витку сільських територій розглядаються В. Зайцевою, Н. Ведмідь, Г. Грін-

чук, Ю. Губені, М. Король, М. Маліком, О. Чорною, А. Теребухом, Д. Ула-

новим та багатьма іншими. Додаткових досліджень потребують проблеми 

управління маркетингом та використання інноваційних прийомів в 

розвитку мисливського туризму. 

Метою дослідження є процес формування механізму управління 

маркетингом у мисливському туризмі та пропозиція розробки 

спеціалізованого контенту. 

 Аналізуючи світовий досвід, І. В. Делеган зазначає, що «мисливський 

туризм може дати такі прибутки, які на порядок перевищуватимуть 
вартість деревини річної лісосіки за середньоєвропейськими цінами». 

Мисливське господарство в переважній більшості країн світу функціонує 

на принципах ринкових відносин і є високоприбутковою віткою 

національної економіки, яка поповнює федеральні та регіональні (місцеві) 

бюджети коштами, що надходять від оподаткування підприємств і 

організацій, які займаються відтворенням мисливської фауни, організацією 

полювання та туризму [1, с.154]. 

У Східній Фінляндії мисливці витрачають 1320-2000 євро за один 

мисливський тур, у Німеччині – 1250-1300 євро за тур [2, с. 53]. 
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Дослідження мисливського туризму в Україні вказує на особливості 

становлення цієї галузі, зокрема – основна частка мисливських угідь 

припадає на підприємства обласного управління лісового і мисливського 

господарства та Українське товариство мисливців та рибалок; 

невідповідність фактичної кількості основних видів мисливських звірів 

оптимальним значенням; щорічне збільшення площі мисливських угідь, 

яка припадає на одного штатного єгеря; недостатність витрат на охорону і 

відтворення мисливських тварин; зародковий стан розвитку 

інфраструктури мисливського туризму (будинки для проживання, 

харчування, локації трофеїв тощо); відсутність єдиної інформаційної бази 
із чітким визначенням термінів, маршрутів, вартості таких послуг. 

З огляду на те, що організації з мисливського туризму знаходяться в 

локальному середовищі сільських територій, долучитись до їх розвитку 

можуть територіальні громади. З метою розширення інформативності 

щодо мисливського туризму доцільним вбачається вбудовувати 

інформацію про діяльність локальних туристичних організацій на 

сільських територіях в електронні інформаційні матеріали на сайтах ОТГ.  

Управління маркетингом в організації мисливського туризму 

розглянемо на прикладі ТОВ «СМГ Лісомир». Основною особливістю 

маркетингової діяльності товариства є формування диференційованого 

портфелю послуг та розробка й поновлення контенту у залежності від змін 

портфельних пріоритетів. При розробці контенту використовується метод 
«порівняння особливостей брендів», за яким визначаються «акценти 

маркетингу» та «виклики управління» [3, с. 85]. Зокрема, акцент 

маркетингу «продукт, ціна і / або місце» визначається в контенті в якості 

послідовності виконання алгоритму для безпосередньої участі у 

мисливському процесі (отримання ліцензії, відстрілочної картки, 

проходження інструктажу з техніки безпеки, поводження з трофеями, 

тренінг з оцінки ризиків тощо). Щодо «викликів управління» ‒ основна 

увага фокусується на потребі і причетності споживача послуги. Одночасно 

з цим просувається інформація про диференціацію туристичних послуг 

(фотомисливство, проект «Лісове повітря», гастрономічний туризм). 

Дослідженням встановлено, що у ТОВ «СМГ Лісомир» формування 
механізму управління маркетингом здійснюється шляхом інтеграції 

адміністративних функцій керівника підприємства та розподілом 

функціональних завдань виконавців у процесі делегування повноважень. 

Недоліком формування цього механізму є відсутність моніторингу 

виконання із встановленням відхилень та накресленням шляхів їх 

подолання у майбутньому.  

Одним із інструментів усунення цього недоліку є розробка 

спеціалізованого контенту, орієнтованого як на просування послуг 

мисливського туризму, так і на формування потенціалу брендингу 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 440 

сільської території. В основі алгоритму розробки такого контенту є 

наступні кроки: 1) розробка контент-стратегії; 2) контентне наповнення 

сайту; 3)аналіз контент-сторінок; 4) оптимізація контенту сайту. Це 

дозволить використовувати спеціалізований контент у просуванні послуг 

мисливського туризму в інтегрованих сайтах та на різних веб-платформах.  

У перспективі планується формування контенту з акцентом на 

ототожненні ТОВ «СМГ Лісомир» з туристичною дестинацією, яка 

ототожнюється із специфічним економічним простором, сукупністю 

ринкових відносин, що забезпечує інтенсивне виробленні та споживання 

туристичних послуг. В сенсі управління маркетингом розвиток такої 
дестинації розглядається як об’єкт управління маркетингом та суб’єкт 

пропозиції тур продукту, який має відповідати актуальному попиту 

туристів різних цільових сегментів [4, с. 10]. 

Підсумовуючи вищенаведене слід зауважити, що формування 

механізму маркетингу у мисливському туризмі, зокрема, у локальних 

організаціях – лісомисливських господарствах здійснюється з урахуванням 

особливостей їх розвитку та економічного потенціалу території. Розробка 

спеціалізованого контенту для туристичної дестинації вбачається 

ефективним засобом формування механізму маркетингу в мисливському 

туризмі та потенціалу брендингу сільської території. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ТА УПРАВЛІННЯ ОТГ 

 
Курильчук О. В., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Реалії процесу децентралізації в сфері місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади виявилася одними із найрезультатив-
ніших і найпомітніших із проголошених стратегічних реформ економіки 
країни. На думку Павлюка А.В. реформа децентралізації спрямована на 
створення сучасної системи місцевого самоврядування в Україні на основі 
європейських цінностей розвитку місцевої демократії, наділення 
територіальних громад повноваженнями та ресурсами, що забезпечать 
місцевий економічний розвиток, надання населенню високоякісних та 
доступних публічних послуг [5]. Цією тезою підкреслюється роль ОТГ у 
забезпеченні інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на певній 
території має стати ключовим аспектом сучасного розвитку держави. За 
твердженням вченого Мельничука С. виявлено, що в процесі проведення 
децентралізаційної реформи важливими завданнями регіональної політики 
держави єтакі: передача значних повноважень та бюджетів від державних 
органів органам місцевого самоврядування; забезпечення громадян 
рівними можливостями та гарантованим рівнем публічних послуг; 
збереження єдності державного простору при регіональних відмінностях, 
створення умов для міжрегіональної солідарності; зменшення дисбалансу 
у економічному розвитку регіонів, координація політики розвитку секторів 
економіки у регіонах [2].Процес реалізації законів України, зокрема таких, 
як: Бюджетний та Податковий кодекс України, Закон України “Про 
добровільне об’єднання територіальних громад”, “Про службу в органах 
місцевого самоврядування” вимагає виконання комплексу завдань, які 
стоять перед ОТГ. Відповідно до таких завдань відносяться: 

підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів через оптимізацію 
і диверсифікацію структури економіки, забезпечення ефективної виробни-
чої спеціалізації регіонів з пріоритетним використанням власного 
ресурсного потенціалу;  

досягнення збалансованого розвитку території, запобігання поглиблен-
ню соціально-економічних диспропорцій, забезпечення соціально-еконо-
мічної єдності і рівномірності розвитку регіонів з метою створення рівних 
умов для розвитку людини;  

підвищення ролі та функціональних можливостей місту подальшому 
розвитку, їх позитивного впливу на навколишні території;  

підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку 
населених пунктів регіону [1]. 

З метою виконання зазначених завдань мають призначатися конкретні 
виконавці. Відповідно до чинного законодавства такими можуть бути: 
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сільський, селищний або міський голова, депутати сільської, селищної або 
міської ради (не менше, ніж третина загального складу), члени 
територіальної громади в межах місцевої ініціативи;органи самоорганізації 
населення, якщо вони представляють більше, ніж третину членів 
відповідної територіальної громади. Водночас, у випадку, коли ініціатива 
виходить від сільського, селищного, міського голови формуються етапи 
створення ОТГ (табл. 1).  

Таблиця 1 
Етапи створення ОТГ 

Етапи Завдання етапу 
1 етап – 
ініціювання 
добровільного 
об’єднання 
територіальних 
громад 

Реалізувати сільським, селищним чи міським головою ініціювання 
об’єднання у формі розпорядження про ініціювання ОТГ; 
Виноситься депутатами, ОСН чи членами територіальної громади 
розпорядження про вивчення пропозицій щодо ініціювання ОТГ та 
проводиться її громадське обговорення. 
Винесена пропозиція про ініціювання повинна містити перелік 
територіальних громад, що пропонуються до об’єднання, із зазначенням 
відповідних населених пунктів та визначення адміністративного центру 
ОТГ та її найменування. 

2 етап – 
підготовка 
рішень про 
об’єднання 
територіальних 
громад 

Приймається рішення сільською, селищною, міською радою «Про 
затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань 
добровільного об’єднання територіальних громад» та власне проводиться 
таке обговорення зі складанням протоколу; 
Приймається рішення сільською, селищною, міською радою від 
громади«Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних 
громад та делегування представника до спільної робочої групи»;  
Надсилається пропозиція сільським, селищним, міським головам про 
надання згоди відповідних територіальних громад до об’єднання та про 
делегування представника до складу робочої групи; 
Узагальнюється інформації щодо надання згоди про ОТГ та приймається 
розпорядження про утворення робочої групи з підготовки проекту рішення 
про об’єднання, що містить перелік населених пунктів, визначений 
адмінцентр ОТГ та план організаційних заходів щодо об’єднання;  
Здійснюється інформування про утворення спільної робочої групи з 
підготовки проекту рішення щодо об’єднання облраду і 
облдержадміністрацію та підготовка проекту рішення про об’єднання.  

3 етап – 
прийняття 

рішення про 
об’єднання 

територіальних 
громад 

Схвалюється проект сільською, селищною, міською радою громади та 
приймається рішення про його ухвалу за результатами обговорення; 
Здійснюється подання до облдержадміністрації для отримання висновку 
щодо відповідності проекту Конституції та законам України за наявності 
всіх рішень про схвалення проекту від сільських, селищних, міських рад 
протягом 5 днів. 

4 етап – 
утворення 
об’єднаної 
територіальної 
громади 

Приймання рішення про ОТГ в разі отримання підтвердження 
відповідності проекту законодавству України громада, в якій ініційовано 
питання про добровільне об’єднання територіальних громад;  
Звернення сільського, селищного чи міського голови в ОДА через 
необхідність прийняття ЦВК рішення про призначення перших виборів 
депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, 
селищного, міського голови; 
Звернення ОДА до Центральної виборчої комісії для призначення виборів 
та інформування відповідних рад, що прийняли рішення про добровільне 
об’єднання територіальних громад. 
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Водночас, один із вітчизняних дослідників процесу децентралізації, 
Олійник Я. Б. стверджує, що планування розвитку ОТГ необхідно 
здійснювати на основі відповідних прогнозованих фінансових ресурсів. До 
їх складу можуть бути включені такі, як: власні доходи бюджету; кошти 
Державного фонду регіонального розвитку; кошти державної субвенції на 
розвиток інфраструктури ОТГ; кошти міжнародних інвестицій [3]. 
Інформацію щодо ОТГ в Україні за 2016-2018 рр. представлено в табл. 2. 
Аналізуючи статистичні дані, можна зробити висновок про те, щоза період 
з 2016 по 2018 рр. було створено 569 ОТГ. Найбільша кількість ОТГ була 
створена у Дніпропетровській (46), Запорізькій (39), Житомирській (37), 
Волинській (36) та Вінницькій (33) областях. 

Таблиця 2 
Інформація щодо кількості ОТГ в Україні, 2016-2018 рр. 

Область України 2016 p. 2017 p.  2018 p. 
Всього кількість ОТГ за 

2016-2018 рр. 
Вінницька 19 13 1 33 
Волинська 10 25 1 36 
Дніпропетровська 19 22 5 46 
Донецька 3 3 6 12 
Житомирська 23 13 1 37 
Закарпатська 1 3 - 4 
Запорізька 10 20 9 39 
Ів.-Франківська 8 12 - 20 
Київська 1 7 3 11 
Кіровоградська 3 8 4 15 
Луганська 1 5 4 10 
Львівська 7 13 - 20 
Миколаївська 18 9 - 27 
Одеська 3 14 3 20 
Полтавська 6 21 4 31 
Рівненська 13 7 3 23 
Сумська 13 14 2 29 
Тернопільська 10 4 2 16 
Харківська 4 8 4 16 
Херсонська 11 14 2 27 
Хмельницька 4 13 2 19 
Черкаська 3 20 1 24 
Чернівецька 6 10 3 19 
Чернігівська 11 21 - 32 
Всього 207 299 63 569 

Джерело: узагальнено за джерелом [4]. 
 

В процесі проведеного дослідження можна зробити висновок, що фор-

мування ОТГ є новим етапом у розвитку управлінської системи України, 

адже починаючи з 2015р. державна політика в Україні набуває європейсь-

ких рис, адже кожна область отримала можливість планування та фінансу-

вання власного розвитку за умови утворення ОТГ. В ході реформи успіш-

ними стають ті громади, які ефективно розвивають власну внутрішню 
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спроможність та поліпшують ті внутрішні умови, які впливають на 

інвестиційну привабливість та підтримують її. 
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СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРУПЦІЙНИХ ВІДНОСИН: 
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 

 
Куцюк І. Ю.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 

На сьогодні існує безліч класифікацій видів корупції та типів 
корупційних відносин, але більшість з них не претендує на всебічне 
вичерпне відображення форм і видів корупційних практик, а обмежуються 
декількома ознаками досліджуваного явища.  

На думку професора з Каліфорнії P. Клітгаapда, корупція є наслідком 
неефективної діяльності інститутів суспільства, рівень якої можна 
визначити за такою формулою: Корупція = монополія владних 
повноважень + свобода в ухваленні рішень – підзвітність [1, p. 19]. 

З огляду на наведену формулу В. Сoлoвйoв класифікує корупцію за 
такими критеріями [2, с. 25]: 

- за суб’єктами взаємодії – гpoмадяни та державні службовці, приватні 
компанії та чиновники, гpoмадськість та політичне керівництво; 

- за видом вигоди – отримання пpибутку абo зменшення витpат; 
- за спpямoваністю – внутpішня і зoвнішня. 
Кpім тoгo, кopупцію poзpізняють за спoсoбoм взаємoдії суб’єктів, 

ступенем ієpаpxічнoсті, пеpедбачуванoсті, за метoдoм oтpимання 
непpавoміpниx пеpеваг. 

Досліджуючи сутність корупції, Т. Качкіна виокремлює складoві цьoгo 
сoціальнoгo явища, які у системному вигляді подані з позиції 
класифікаційних ознак [3, с. 15–16]: 

– суб’єкта (тoй, ким здійснюється кopупційне діяння) – деpжавну 
(деpжавний службoвець, чинoвник абo пoсадoвець) абo пpиватну oсoбу, 
oфіційнo наділену владними пoвнoваженнями, статусoм, автopитетoм чи 
будь-якoю мoнoпoлією на діяльність, щo дає їй мoжливість задoвoльняти 
власні інтеpеси за pаxунoк інтеpесів деpжави і суспільства. Суб’єктoм у 
кopупційниx діянняx є й oсoба, яка дoбpoвільнo абo пpимусoвo спpияє 
задoвoленню інтеpесів кopупціoнеpа; 

– стopoни кopупційниx віднoсин – суб’єктів, які задіяні в системі 
кopупційниx пpавoпopушень; 

– мету кopупційнoгo діяння – пpяму матеpіальну і/абo нематеpіальну 
вигoду, пеpеваги в чoму-небудь; 

– спoсіб pеалізації – викopистання службoвиx пoвнoважень, статусу, 
автopитету; 

– сферу пoшиpення – деpжавний, гpoмадський і пpиватний сектopи в 
усіx сфеpаx суспільнoгo життя, а такoж менталітет; 

– об’єкт – суспільні віднoсини, які пpизвoдять дo кopупційниx 
пpавoпopушень; 

                                                
*Науковий керівник – Ткачук В. І., д. е. н., професор, Житомирський національний 
агроекологічний університет 
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– фopми – xабаp (підкуп у вигляді гpoшoвиx кoштів, майна, надання 
пеpеваг, пільг, пoслуг матеpіальнoгo абo нематеpіальнoгo xаpактеpу, щo їx 
oбіцяють, пpoпoнують, надають абo oдеpжують безoплатнo чи за цінoю, 
нижчoю за мінімальну pинкoву), чинення тиску, пpимусу, здиpництвo, 
poзкpадання, злoвживання службoвим станoвищем, непoтизм, 
кpимінальний лoбізм та ін.; 

– сутність – кoнфлікт інтеpесів, супеpечність між пpиватними 
інтеpесами пoсадoвoї oсoби та її службoвими пoвнoваженнями, які вoна 
викopистoвує для пpийняття неoб’єктивнoгo абo упеpедженoгo pішення. 

М. Селіхов пропонує кілька класифікацій видів корупції, зокрема, за 
характером впливу на право – правопорушення і зловживання публічним 
правом. Вчений підкреслює, що до корупційних правопорушень 
відносяться корупційні злочини, адміністративні проступки, цивільно-
правові правопорушення та дисциплінарні проступки, що 
характеризуються ознаками корупції. Всі інші порушення, що не 
відносяться до правопорушень, є, на його думку, зловживаннями 
публічним правом і пов'язані з порушенням приписів юридичних норм. 

За суб'єктивною ознакою виділяються такі види корупції, як елітарна 
(політична) корупція і корупція посадових осіб. Теоретичне осмислення та 
систематизація класифікаційних ознак типів та форм корупції дає 
можливість сформулювати такі ключові узагальнення: корупція – це 
багатогранна проблема; корупція має множинні аспекти, що не завжди 
легко виявляються; корупція може набувати різних форм і відбуватися з 
найбільш різних джерел; вплив корупції може відчуватися на різних 
рівнях; корупція являє собою не штучно створений, нав'язаний і 
чужорідний суспільству факт, а об'єктивно обумовлене, складне за 
складом суспільне явище, невід'ємною частиною якого є економічні, 
політичні, соціокультурні та інші відносини; в системі державного 
управління в Україні, якій притаманні внутрішня суперечливість, 
відірваність від громадян, вкоренилися нові гібридні корупційні практики. 

На нашу думку, корисність проведеної класифікації полягає в усуненні 
суперечностей між різними гуманітарними науками в підході до 
ідентифікації проявів і видів корупційних відносин та найбільш повному 
змістовному наповненні термінологічного арсеналу механізмів 
формування та реалізації антикорупційної політики держави. 
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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ І 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Лех В. В.*, магістрант, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Формування нової системи державного управління в умовах 

реформування українського суспільства супроводжується зміною 

світоглядних засад, норм і цінностей, переорієнтацією масової свідомості, 

що впливає на моральні позиції і принципи діяльності державних 

службовців. Управлінська й кадрова ситуація залишається в Україні 

складною і успішність адміністративної реформи значною мірою залежить 
від формування нового типу державного службовця. Значна частина 

службовців виявляється недостатньо морально мотивованою в цілому до 

своєї діяльності й до інноваційної діяльності зокрема. Заходи, що 

вживаються проти порушень моралі в середовищі державних службовців, 

хоч і дають певний ефект, але суттєво не оздоровлюють державну систему. 

Державні службовці на сьогодні не готові взяти на себе відповідальність за 

соціальні перетворення, бути здатними на їх звершення, що значною 

мірою пояснюється недостатнім розвитком їх моральної культури, 

формуванню якої в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації 

кадрів не приділяється належної уваги [2]. 

Невідповідність рівня моральної культури статусу державних 
службовців, потребам розвитку демократичної держави й громадського 

суспільства породжує дисфункції, знижує ефективність діяльності 

управлінських кадрів, що робить необхідним вивчення її специфіки, стану 

та шляхів формування. 

Метою дослідження є розкриття сутності та особливостей моральної 

культури державних службовців як соціально-професіональної групи та 

визначення факторів і шляхів її формування в управлінських процесах. 

Морально-етичні норми державних діячів були предметом 

обговорення відомих мислителів минулого, а саме: Конфуція, Сократа, 

Платона, Арістотеля, Августин Блаженного, Т. Аквінського, 

Н. Макіавеллі, Дж. Локка, П. Гольбаха, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта, 

Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса, Дж. С. Мілля, М. Вебера та ін. Сьогодні в 
Україні етичну проблематику досліджують в своїх працях Н. Гончарук, 

Т. Василевська, Т. Безверхнюк, Д. Богатікова, В. Колтун, М. Нинюк, 

В. Олуйко, Г. Опанасюк, М. Осовська, М. Рудакевич та інші вчені. 

                                                
*Науковий керівник – Захаріна О. В., к. е. н., доцент, Житомирський національний 
агроекологічний університет 
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Відмітимо, що моральна культура складає основу культури 

суспільства й відзначається єдністю моральної свідомості, моральних 

відносин, моральної поведінки, моральної практики, а також активно 

впливає на динаміку соціальних позитивних змін. Від рівня моральної 

культури залежать як аномальні соціальні розлади, так і можливості 

піднесення, розвитку та надійність функціонування суспільства в цілому. 

Сучасний тип моральної культури в Україні характеризується еклек-

тичним поєднанням традиційних морально-ментальних рис з трансформо-

ваною соціалістичною мораллю та західними ціннісними орієнтаціями, 

неусталеністю моральних поглядів, специфічною невідповідністю 
моральної свідомості, моральних відносин та моральної поведінки цілям та 

завданням реформування українського суспільства, що притаманно й 

моральній культурі державних службовців. Ерозія моральних принципів і 

переконань призвела до ослаблення професійних управлінських якостей, 

порушення дії механізмів відповідальності, дисципліни та соціального 

контролю, посилення механізмів архаїчного традиційного суспільства з 

його системою привілеїв, відновлення гірших стереотипів традиційного 

чиновництва, меркантилізації відносин службовців (протекціонізм, 

хабарництво, бюрократизм, корупція та інше) [1]. 

Наголосимо, що сутність моральної культури службовців 

визначається, виходячи із специфіки їх буття як соціально-

професіональної групи, підгрупи інтелігенції, яка має свою особливу 
соціальну позицію і статус. Її особливістю є те, що вона має офіційно-

регламентований формалізований обов’язковий характер виконання своїх 

функцій, що дає підстави розглядати їх моральну культуру співвідносно з 

їх професійною етикою. Ця група у своїй моральній культурі поєднує 

пласти різновиду професійної етики та етики специфічної соціальної 

підгрупи інтелігенції. 

Культурно-соціалізуюча функція, основною складовою якої є 

моральна компонента, є однією з базових у діяльності службовця й 

повинна забезпечувати ефективність виконання управлінсько-

організаційної функції, бути з нею в одній функціональній єдності. 

Виходячи із цього, моральна культура є іманентною характеристикою 
ефективності діяльності службовців. 

Переконані, що державні службовці визначаються як соціальна 

підгрупа інтелігенції, що формується за спеціальним відбором із 

представників усіх класів і соціальних груп суспільства, об’єднана 

професійним виконанням державних функцій. Представники цієї підгрупи 

характеризуються різними соціальними й професійними здібностями, 

особливостями способу життя (психології, спілкування, поведінки), 

специфічною системою потреб, норм і цінностей, особливою 

номенклатурною ієрархічністю, значно формалізованою, 
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підпорядкованістю й урегульованістю своєї діяльності, доволі широким і, 

значною мірою універсальним характером впливу на суспільство. Вони 

поєднують загально-етичні та загальнолюдські цінності й цінності 

державної служби та інтелігенції [2]. 

Отже, ефективність моральної соціалізації службовців управлінськими 

засобами повинна забезпечуватись єдністю процесів прогнозування і 

планування морального розвитку кадрів, регулятивною оптимізацією 

моральних відносин, у тому числі науково обґрунтованими програмами 

морального виховання й самовиховання, моральним стимулюванням і 

заохоченням професійної, зацікавленої та відповідальної управлінської 
діяльності з боку держави. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ 

 
Логвін О. С. *, студентка 

Сумський національний аграрний університет, Україна 

 

Для сучасної економіки України аграрний сектор є вкрай важливою 

ланкою. Забезпечення економічної безпеки країни, зокрема її продовольчої 

складової, вирішення соціальних проблем можливі тільки при створенні 

ефективного агропромислового виробництва, здатного функціонувати в 
умовах ринкових відносин. Інноваційне рішення на підприємстві є 

важливим елементом інтенсивного росту, що призводить до зміцнення 

його позиції на ринку, збільшення валового доходу та чистого прибутку. 

Проте саме виробництво сільськогосподарської продукції є тією галуззю, 

де існує велика кількість проблем, які потребують негайного і іноді 

нестандартного вирішення, серед яких: хронічна нестача коштів, кадрові 

питання, що загострюються соціально-економічними проблемами 

українського села, необхідність внесення радикальних змін у систему 

менеджменту та потреба підвищити конкурентоспроможність сільськогос-

подарських організацій. Комплексне вирішення такої кількості задач в 

умовах обмеженого фінансування потребує інноваційних, дієвих науково-

обґрунтованих методів та інструментів. Одним із них і є моделювання. 
Саме це зумовлює актуальність вивчення досвіду моделювання в 

агропромисловому комплексі з метою пошуку оптимальної моделі.  

Інноваційне рішення в бізнесі є важливим елементом інтенсивного 

росту, що веде до зміцнення позиції підприємства на ринку, зростання 

валового доходу та чистого прибутку. В свою чергу стрімкий розвиток 

підприємства на інноваційній засадах сприяє зміцненню позицій в 

конкурентній боротьбі. Без прийняття нестандартних рішень підприємству 

стає бракувати ініціативності та гнучкості і тоді конкуренти отримують 

значні переваги. «Інноваційність» рішення для агропідприємства полягає у 

його нестандартності та позитивності впливу саме для даної організації. 

Слід зазначити, що для агробізнесу інноваційне рішення є не тільки 
внутрішньою рушійною силою, а й інструментом впливу на зовнішнє 

господарське середовище. Розрізняють такі методи прийняття рішень: 

1. Теорія ігор – моделює вплив рішення яке було прийняте на складові 

навколишнього середовища. 

                                                
*Науковий керівник – Баценко Л. М., к. е. н., доцент, Сумський національний 
аграрний університет. 
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2. Теорія черг – проектує найоптимальнішу систему просування 

товару, визначає зручне число каналів розподілу і структуру збутової 

мережі (модель оптимального обслуговування). 

3. Логістика (управління запасами) визначає час розміщення 

замовлень, їх кількість, обсяг товарних залишків на складах та ін. 

4. Лінійне програмування допомагає в оптимальному способі 

розподілу ресурсів при наявності різних варіантів наявності потреб у них. 

5. Імітаційне моделювання прогнозує розвиток ситуації. 

6. Економічний аналіз визначає метод оцінювання витрат, визначення 

собівартості, економічної вигоди, побудова графіків залежності трьох 
змінних: рівня продаж, собівартості одиниці продукції та обсягу 

отриманого прибутку. 

7. Платіжна матриця – це статистичний метод, що допомагає обрати 

найоптимальніший варіант з кількох запропонованих. 

8. Дерево рішень – це схематичне зображення логічних послідовних 

рішень керівника з відображеними фінансовими результатами, імовірності 

отримання їх позитивного значення та можливості порівняння. 

9. Екстраполяція забезпечує прогнози набутого досвіду, поточних 

тенденцій, динаміки та побічні припущення з метою прогнозування 

майбутнього 

При прийнятті управлінських рішень дуже важливо враховувати 

фактор ризику. Значення "ризик", у цьому випадку, використовуємо як 
рівень визначеності, з яким можна прогнозувати результат. Вчасно і 

правильно розроблене і прийняте інноваційне рішення дає можливість 

підприємству вплинути на поточну бізнес ситуацію та навіть задати 

тенденцію подальшого розвитку галузі в цілому. Тому як один із 

інноваційних методів прийняття рішень ми розглянемо математичне 

моделювання. Необхідно враховувати, що сільське господарство є 

відкритою системою, отже, при його моделюванні необхідно 

дотримуватися системного підходу, розглядаючи не тільки окремі складові 

та їх взаємозв'язки, але й всю систему в цілому. Для системи як цілісного 

утворення визначається мета та умови її функціонування. Саме тому інші 

фахівці підходять до моделювання діяльності підприємств 
агропромислового комплексу як до моделювання бізнес процесів в умовах 

конкурентного середовища, які швидко змінюються під впливом великої 

кількості як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. А розробку, економічне 

обґрунтування і реалізацію гнучких, адаптивних до зовнішніх умов систем 

управляння таким процесом пропонують здійснювати із застосуванням 

новітніх технологій, які використовують методи системного аналізу та 

інформатизації. Основна мета – отримання вигоди (найчастіше прибутку), 

необхідної для ведення як простого, так і розширеного відтворення 
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продуктів харчування та сільськогосподарської сировини, а також 

самозбереження господарюючих суб'єктів аграрного сектора.  

Взагалі, моделювання будь-яких економічних процесів складається з 

певної послідовності основних етапів. Зауважимо, що процес може цикліч-

но повторюватися з першого етапу до отримання задовільного результату. 

Моделювання бізнес-процесів у підприємствах сільськогосподарської 

сфери може розглядатися як послідовність взаємопов'язаних процесів, що 

формують структуру господарської діяльності. 

Класифікуючи моделі, що можуть бути використані в агропромис-

ловому секторі, застосовують різні підходи. Наприклад, за підходом до 
об'єкта розрізняють нормативні моделі, що відображають процеси 

цілеспрямованого регулювання, і дескриптивні моделі, які дозволяють 

основі аналізу пояснити факти, що досліджуються. За способом вираження 

співвідношень між характеристиками, які необхідно визначити, 

зовнішніми умовами, внутрішніми параметрами розрізняють структурні 

моделі, що відображають внутрішню організацію економічного процесу 

(його складові елементи, їх взаємозв'язки, зв'язки з вхідною та вихідною 

інформацією), і функціональні моделі, що імітують функціонування 

процесу. Найбільш поширеними є моделі галузевого аналізу і планування 

сільського господарства: нормативні моделі загальногалузевих завдань по 

оптимізації розвитку, розміщення і спеціалізації. 

Виробничі можливості будь-якого підприємства визначаються 
технологічними можливостями виробництва та наявністю і якістю його 

виробничих ресурсів. Для визначення ефективності такого виробництва 

може бути застосована виробнича функція – модель, яка описує залежність 

між величиною затрачених ресурсів та обсягом продукції, що 

випускається. Така модель будується на основі підходу до економічного 

об'єкта як до відкритої динамічної системи.  

Теорія ігор. Один з найважливіших факторів, від якої залежить успіх 

організації – конкурентноздатність. Очевидно, здатність прогнозувати дії 

конкурентів є перевагою для будь-якої компанії. Методом моделювання 

оцінки впливу прийнятого рішення на конкурентів є теорія ігор. Спочатку 

її розробили для 92 військових, щоб у стратегії врахувати дії противника. 
В бізнесі ігрові моделі використовуються для прогнозування реакції 

конкурентів на зміни цін, нові кампанії підтримки збуту тощо. Фон 

Нейман, засновник теорії ігор, застосовував свої таланти до створення 

американських ядерних ракет та першого в світі персонального 

комп’ютера. А от його теорія ігор набула багатьох послідовників, які 

розвинули її до специфічної мови дилем і загадок в стилі “дзен-буддизму”. 

Найвідомішою з них є дилема в’язнів, розроблена в 1950 р. Альфредом 

Такером, за якою в уявній ситуації двом підозрюваним у злочині окремо 

один від одного пропонується зізнатися, і якщо інший буде опиратися, то 
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його посадять на довгий термін, а даного підозрюваного випустять на 

свободу. Якщо ж другий теж зізнається, то посадять обох на середній 

термін. Але, якщо перший опиратиметься аналогічно іншому, то їх двох 

ув’язнять на невеликий термін. Кожен в’язень аналізує умови і вирішує 

зважитися на оптимальний варіант – зізнатися: і обидва через деякий час 

виходять із в’язниці. дери) чи не наважаться на цю зміну (аутсайдери). 

Поширеною в бізнесі є гра “з нульовою сумою”, в якій на кожного 

переможця припадає співмірний до його виграшу 93 переможений. Це 

відбувається у всіх азартних іграх, при грі на біржі. Якщо ж на ринку акцій 

є додаткові надходження, то отримуємо “гру з позитивною сумою”. Іншим 
прикладом застосування теорії ігор на практиці є аналог дитячої гри “Хто 

вдарив?”, коли правила відкрито не порушуються, але проводяться 

кожним учасником приховані диверсії, щоб нейтралізувати конкурентів. 

Існує дуже велика множина способів, методів і моделей прийняття 

рішень – завжди, для кожної проблеми підбирається свій метод. Але, не 

потрібно переоцінювати значення математичних обрахунків, абстрактних 

моделей і схем у прийнятті рішень, адже світ складніший за схеми. 

Важливою складовою економіки України є сільське господарство, яке 

можна розглядати як відкриту, складну, стохастичну систему. Підвищення 

ефективності функціонування підприємств агропромислового сектору є 

можливим при використанні різних методів моделювання на основі 

всебічного аналізу їх діяльності. При побудові економіко-математичної 
моделі має враховуватися специфіка діяльності сільського господарства. 

Узагальнюючи все вище наведене, слід відзначити, що лише розумний 

підхід до використання методів і моделей у прийнятті управлінських 

рішень є тією необхідною умовою, без якої наслідки рішення більше 

залежать від волі випадку, а не менеджера. 
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АДМІНІСТРАТИВНІ РЕФОРМИ В СИСТЕМІ ЮСТИЦІЇ 
 

Лугина О. В., магістрант*, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 
Серед низки реформ, які проводяться сьогодні в Україні, важливу роль 

відіграють реформи в системі юстиції, що передбачають низку заходів 
організаційного й нормативно-правового характеру, спрямованих на 
реформування системи адміністративних послуг. З огляду на те, що 
функціонування органів юстиції неодмінно пов’язується зі здійсненням 
правової політики, що є базою для зміцнення держави в цілому, 
реформування галузі юстиції є основою для всіх подальших перетворень у 
публічному управлінні. 

Саме тому характеристика основних кроків реформування галузі 
юстиції є актуальною як для теорії адміністративного права, так і для 
практики публічного управління. У цьому контексті актуалізується роль 
Міністерства юстиції як одного з провідних органів центральної влади, 
головною місією якого є забезпечення формування та здійснення 
державної правової політики з метою усталення демократичного розвитку 
суспільства, захисту прав і свобод людини відповідно до визнаних 
європейських стандартів.  

Однією із цілей реформування, що здійснюється, є вдосконалення 
надання адміністративних послуг, що є сьогодні однією з найактуальніших 
проблем. Говорячи про реформування в межах такого напряму державного 
управління в галузі юстиції, як реєстрація, необхідно насамперед 
зауважити, що Постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 
р. з метою оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади 
системи юстиції, раціонального використання бюджетних коштів було 
ліквідовано Державну реєстраційну службу України та встановлено, що 
Міністерство юстиції України є правонаступником Державної реєстрацій-
ної служби України. Ліквідація Державної реєстраційної служби України 
обумовила внесення змін у чинне законодавство України щодо здійснення 
реєстрації об’єктів (нерухомого майна) та суб’єктів (юридичних осіб). 
Унаслідок відповідної ліквідації протягом 2015 р. фактично відбувалась 
інтеграція територіальних органів реєстраційної служби до структури 
територіальних органів Міністерства юстиції України.  

Реєстраційну функцію (державно-правова діяльність органів юстиції в 
напрямі реєстрації) певний час виконували Державна реєстраційна служба 
України та органи реєстрації актів цивільного стану. Функцію виконання 
здійснювали Державна виконавча служба України, Державна 
пенітенціарна служба України. Облікову функцію реалізують Державна 
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архівна служба України, органи нотаріату. Саме три сформульовані 
напрями діяльності являють собою суть галузі юстиції як об’єкта 
державного управління. Інші сформульовані в законодавстві напрями 
діяльності органів юстиції (зокрема, участь у законотворчій роботі й 
адаптації законодавства, забезпечення діяльності судів, забезпечення 
представництва в Європейському суді з прав людини тощо) не можна 
розглядати саме як об’єкт державного управління. Це можуть бути форми, 
методи державного управління, механізми участі держави в правових 
відносинах і міжнародних інституціях тощо.  

До одних із основних сфер реформування структури Мін'юсту 
належала і зміна принципів роботи реєстраційної служби. Так, основна 
увага такого реформування зосереджується на питанні зміни принципів 
діяльності, якими раніше займалася Державна реєстраційна служба. 
Основною метою реформування, було створення хорошої гнучкої 
реєстраційної системи, що сприятиме ефективному розвитку суспільства 
та боротьбі з корупцією, залученню інвестицій тощо. 

Завдяки розробленій експертами Концепції реформування в Україні 
створюються системи front-office і back-office, за допомогою яких 
здійснюється процедура державної реєстрації прав на нерухоме майно 
поетапно: адміністратори front-оffice прийматимуть документи від 
громадян, а back-office здійснюють реєстрацію таких прав без 
безпосереднього контакту з заявником. У такий спосіб громадянин-
заявник спілкується тільки з адміністратором front-office. Також, завдяки 
реформуванню надано можливість нотаріусам вчиняти такі дії (тобто 
розширено функції нотаріусів щодо реєстрації прав на об’єкти 
нерухомості та бізнесу), а також залучення приватних осіб до процедури.  

Коли завершилась процедура «передачі» функцій реєстраційної 
служби до підрозділів органів юстиції, а державні реєстратори обійняли 
посади «головних спеціалістів» органів юстиції, парламентом було 
внесено нові суттєві міни. 11 грудня 2015 р. Президентом України 
підписано, а вже 12 грудня 2015 р. опубліковано Закон України «Про 
внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів 
України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 26 листопада 2015 р. Закон 
спрямований був на спрощення вказаної процедури та врегулювання 
процедурних питань, пов’язаних із передачею повноважень органам 
місцевого самоврядування. Відповідно до зазначених змін організаційну 
систему державної реєстрації прав відтепер становлять такі суб’єкти:  

1). Міністерство юстиції України та його територіальні органи;  
2). суб’єкти державної реєстрації прав: виконавчі органи сільських, 

селищних і міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, 
районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації (у разі 
прийняття відповідною радою такого рішення); акредитовані суб’єкти 
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(юридична особа публічного права, у трудових відносинах із якою 
перебувають не менше ніж три державні реєстратори та яка до початку 
здійснення повноважень у сфері державної реєстрації прав уклала договір 
страхування цивільно – правової відповідальності чи договір з іншим 
суб’єктом державної реєстрації прав та/або нотаріусом);  

3). державні реєстратори прав на нерухоме майно. 
1 січня 2016 р. набрала чинності нова редакція Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань». Серед основних нововведень цього акта можна 
назвати те, що змінено також перелік суб’єктів державної реєстрації. 
Відтепер державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців може здійснюватись виконавчими органами сільських, 
селищних і міських рад, Київською та Севастопольською міськими, 
районними, районними в містах Києві та Севастополі державними 
адміністраціями, а також нотаріусами. Знов-таки, державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців до липня 2013 р. 
здійснювали виконавчі органи міських рад на підставі досить вдалого 
закону від 15 травня 2003 р. Тобто реформування, про яке йдеться, певною 
мірою полягає в поверненні до організації діяльності, яка здійснювалась 
раніше, до того ж досить ефективно. Варто також наголосити, що 
ефективність здійснення функцій у сфері юстиції, надання 
адміністративних послуг неодмінно пов’язується зі сталістю діяльності. 
Щорічне прийняття нових порядків роботи, організаційні зміни в органах, 
передача відповідних функцій від одних органів до інших, яка кожного 
разу проголошується «новітньою», «прогресивною» реформою, насправді 
відкидає нас на певний час назад. Лише після безперервної роботи в 
умовах стабільного законодавства протягом декількох років можна 
поступово, вдумливо реалізовувати певні покращення, удосконалення. 
Передача відповідних функцій новим суб’єктам, у тому числі нотаріусам, 
призвела до спрощення процедури в даному випадку нотаріального 
оформлення документів, у зв’язку з наявністю принципу «єдиного вікна» у 
нотаріусів. Оскільки нотаріусам надано доступ до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, до Державного земельного кадастру, до 
Реєстру ЄДРПОУ, Державного реєстру реєстрації актів цивільного стану, 
тощо.  

Метою такої оптимізації є, передусім, підвищення показників 
виконання рішень шляхом удосконалення системи та процедури 
примусового виконання загалом. Отже, реформа спрямована на 
забезпечення побудови найбільш ефективної структури органів державної 
виконавчої служби, визначення чіткої їх підпорядкованості, що в свою 
чергу також сприяє раціональному використанню бюджетних коштів, 
скороченню та оновленню кадрового складу тощо. 

У зав’язку із цим, беручи до уваги особливості та проблеми державно-
правового розвитку України, напрацьований досвід реформування у різних 
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сферах державного управління, зокрема, у сфері юстиції, а також на 
підставі аналізу міжнародного досвіду стратегічного планування політики 
у сфері юстиції сучасних європейських держав, можна запропонувати і 
основні перспективні напрями розвитку вітчизняної юстиції. Такі напрями 
одночасно можуть бути визнані у якості перспективних завдань розвитку 
Міністерства юстиції України, яке бере безпосередню участь в основних 
державно-правових процесах. 
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НАСТУПНА (ТЕХНОЛОГІЯ) РЕАЛІЗАЦІЇ 
МРІЙ ТА ЦІЛЕЙ УКРАЇНЦІВ!  

 
Лукашов М. С., Національний Діяч з майбутнього, 

УкРАїнський клуб, Україна 

 

Самовизначення. Право на нього зафіксовано чи не в усіх 

Конституціях Світу. Без нього було б не можливе формування політичних 

державних утворень. Корінням це право, з того, що дозволяють пам’ятати, 

веде до Пилипа Орлика, якій першим закріпив це право. Це право дає 

можливість будь-якому етносу структурованому у націю заснувати 
утворення наступного рівня схоже на державне і пройти цей дивовижний 

організаційний процес. Це невідворотність (еволюція) унікального 

космічно-еволюційного призначення УкРАїни в той час коли інші держави 

мають усвідомити і виконати своє належне. У літописі людства подібне, з 

того що дозволяють пам’ятати, ставалось 72 рази, останній у Ісландії. 

Ми зробимо схоже на те, що зробили – Ататюрк у Туреччині, Ганді у 

Індії та Вашингтон у Америці. Зробимо це з урахуванням специфіки нашої 

кРАїни, бо взяли кРАще з того, що було, того що є і продукуватимемо те, 

що буде у локальній перспективі (по 2050 р.) і в глобальній (по кінець 12 

тисячоліття). Подія – визначальна, красива, масштабна і абсолютно 

реалістична адже прийшов її час. Наш народ багатий на подібні дії, які 
ставались неодноразово на нашій землі, водночас подібного ще не було 

ніколи. Вона вбирає в себе всі напрямки і контури життєдіяльності людини 

і людям притаманно її називати багатьма назвами. Ми звемо її ІМПУЛЬС. 

Подія має 8 кроків за 2 дні. Для того, щоб з’явилась кРАїна наступного 

рівня, відповідно, з’явились і люди наступного рівня, які готують всіх нині 

живих для проявлення найамбітнішого проекту людства. Це гіпер пРАця 

мільйонів людей, декількох поколінь як за кордоном, так і в першу чергу 

тут, погоджена на вищому рівні Світової Архітектури. Ви навряд чули про 

те як саме це буде відбуватись… Застерігаю вас від тривіальних уявлень.  

 

Список використаних джерел: 
1. Більше 35 тис. томів. Видання різних авторів та тематик. 
2. Шевцов В.Ю. РіД. Міфи і легенди Ук-РА-їни. 2015 р. С. 96–108 
(майбутнє УкРАїни і Світу по 12 тисячоліття. Наша версія). 
3. Проект побудови екополіса на Дніпрових Порогах. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЯТИВНОЇ ПОЛІТИКИ 
В СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

 
Лукомський М. Ю., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Європейські стандарти організації праці – це своєрідна нормативна 

система міжнародного трудового права, що відображає результати 

діяльності держав, спрямованої на внесення до ринкової економіки 

соціальних цінностей. Основним змістом цих стандартів є відображення 
досвіду європейських країн, результат добору найбільш універсальних 

норм і положень національних правових систем, трансформованих у 

міжнародні норми.  

Норми трудового права Європейського Союзу містяться в 

Амстердамському договорі 1997 року, кількох розпорядженнях та 

приблизно 100 директивах (з них близько 60 директив стосуються вимог 

безпеки праці в різних галузях і за різних ризиків). Європейські трудові 

стандарти містяться також в Хартії Європейського Союзу про основні 

соціальні права трудящих (Страсбург, 9 грудня 1989 р.) та Хартії основних 

прав Європейського Союзу (Ніцца, 2000 р.), які не є обов’язковими, проте 

мають велике значення для розвитку трудового права Європейського 

Союзу, держав-членів та держав-кандидатів.  
Головною відмінністю політики ЄС є чітка й однозначна позиція щодо 

безумовної необхідності підвищення рівня зайнятості. Зайнятість 

визнається самостійною європейською цінністю, що забезпечує не лише 

матеріальний добробут, а й суспільну злагоду та максимальне соціальне 

залучення всіх верств населення. Ця позиція відображена у ключових 

Європейських нормативних актах. Зокрема: 

- Європейська соціальна хартія зобов’язує уряди визнати однією зі 

своїх найголовніших цілей і одним зі своїх найголовніших обов'язків 

досягнення та підтримання якомога високого і стабільного рівня 

зайнятості, маючи на меті досягнення повної зайнятості; 

- Європейська стратегія 2020 найпершою головною ціллю на поточну 
декаду визначає підвищення рівня зайнятості населення віком 20–64 років 

до 75%; 

- Європейська програма зайнятості та соціальних інновацій (EaSI) як 

складова виконання Європейської стратегії 2020, має на меті досягнення 

високого рівня якості та стабільності зайнятості як гарантії належного і 

гідного соціального захисту, подолання соціального відторгнення та 

бідності, поліпшення умов праці. 
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У високо розвинутих країнах в сфері регулятивної політики трудових 

відносин велика роль приділяється саме громадському контролю, 

функціонуванню інших органів та трудових судів. 

Для прикладу, у Німеччині (далі – ФРН) для зменшення державного 

впливу на регулювання трудових правовідносин створено виробничі ради 

та профспілки. У ФРН діє система спеціалізованих трудових судів із 

широкою юрисдикцією. Саме німецький трудовий процес є орієнтиром 

формування трудового процесу в низці європейських країн. Автор 

відмічає, що характерною особливістю регулювання соціально-трудових 

відносин у ФРН, яка відрізняє її від інших західноєвропейських країн, є 
розподіл функцій між радами підприємства та профспілками. Завданням 

профспілок є проведення тарифних переговорів і здійснення політики 

щодо підвищення стандартів життя. У процесі переговорів укладаються 

рамкові тарифні договори щодо заробітної плати, посадових окладів і 

винагород за працю, Угоди щодо захисту працівників при раціоналізації 

виробництва, Угоди щодо розв’язання конфліктів мирними засобами 

тощо. Завданням виробничих рад є захист інтересів трудових колективів 

на переговорах із роботодавцями [1]. Водночас, необхідно відмітити, що 

роль трудових судів у ФРН полягає в тому, що вони розглядають 

виключно питання, що пов’язані із трудовими спорами. 

Оскільки Німеччина – член Європейського союзу, німецьке трудове 

законодавство перебуває під значним впливом права ЄС, німецьке 
законодавство та судова практика повинні узгоджуватися із регламентами 

та директивами ЄС. Наприклад, із метою імплементації положень 

директиви 2000/78/ес [3] щодо забезпечення рівних прав у зайнятості, 

заборони дискримінації працівників за ознаками релігії, інвалідності, віку 

чи сексуальної орієнтації, у 2006 році Німеччина прийняла загальний акт 

про рівне ставлення (AllgemeinesGleichbehandlungsgesetz – AGG) [2].  

Захист трудових прав у Німеччині здійснюється за чітко 

врегульованими федеральними правилами судочинства, зокрема актом 

трудового суду (Arbeitsgerichtsgesetz – ArbGG) [3]. До компетенції суду 

входить заповнення прогалин у законодавстві, тому роль судових рішень у 

захисті трудових прав у Німеччині досить висока.  
Німецькі нормативні акти, подібно до українського законодавства, 

також встановлюють певні юридичні гарантії, що стосуються окремих 

категорій працівників: 

1) вагітних жінок та жінок, які мають дитину віком до 4 місяців від 

народження; 

2) працівників, що перебувають у відпустці у зв’язку материнством, а 

також за вісім тижнів до такої відпустки;  

3) інвалідів;  

4) членів ради підприємства та кандидатів у члени правління.  
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Також необхідно відмітити, що відповідно до німецького акту про 

захист материнства (Mutterschutzgesetz) [5] в якості юридичних гарантій 

права на працю і дотримання права на материнство встановлюються не 

лише заборона чи обмеження звільнень таких працівниць, а й 

запроваджено обмеження права на застосування праці жінок у період 

вагітності та впродовж певного періоду після пологів [4, с. 157–163]. 

Таким чином, аналіз принципів державного регулювання праці у 

Німеччині показав, що вітчизняне нормативне забезпечення з працімає 

багато спільних рис з ФРН. Вважаємо, що окремі європейські положення 

трудового законодавства, як то – розірвання трудових угод з ініціативи 
роботодавця, тощо – потребують поглибленого вивчення та адаптації до 

умов та потреб вітчизняного ринку праці. 
 

Список використаних джерел: 
1. Дудка О. Особливості трудового права Німеччини // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3909. 
2. ArbGG – nichtamtlichesInhaltsverzeichnis. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.gesetze-im-internet.de/arbgg/. 
3. Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general 
framework for equalt reatment in employmentan doccupation // OJ L 303, 
2.12.2000, P. 16–22. 
4. German Civil Code BGB. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/  
5. Key Aspects of German Employmentand Labour Law / Editors: Jens 
Kirchner, Pascal R. Kremp, MichaelMagotsch. – Springer-Verlag: Berlin 
Heidenberg, 2010. – 327 p. 
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ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 
Луцик Н. А., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Проблема корупції в Україні залишається вкрай актуальною. 

Фактично, корупція зросла до масштабів національної загрози та знищує 
державність України. Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5 
схвалено Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», яка визначає цілі 
та показники їх досягнення, а також напрями і пріоритети розвитку країни. 
Метою реформ є досягнення європейських стандартів життя та гідного 
місця України в світі. «Стратегія–2020» включає в себе 62 реформи, з них 
пріоритетними визначені 8 реформ та 2 програми. Реформу системи 
національної безпеки і оборони, оновлення влади та антикорупційну 
реформу, судову та реформу правоохоронної системи віднесено до 8-ми 
пріоритетних. 

Базовим нормативним актом, що регулює питання подолання корупції 
в Україні є Закон України "Про запобігання корупції", а також інші 
нормативно-правові акти: 

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції підписана від 
імені України 11.12.2003 в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та 
ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 № 251-V; 

Закон України «Про запобігання корупції»; 
Кодекс України про адміністративні правопорушення, глава 13-А 

«Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією»; 
Кримінальний кодекс України, Розділ XVII «Злочини у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням 
публічних послуг»; 

постанова КМУ «Питання запобігання та виявлення корупції»; 
«Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних 

ризиків», затверджений рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 17 червня 2016 року № 2. 

За даними досліджень Індексу сприйняття корупції, що проводяться 
Transparency International, українці вважають свою державу однією з 
найбільш корумпованих у світі. На сьогоднішній день індекс CPI країни 
складає 32 бали зі 100 можливих, У всесвітньому рейтингу Україна посідає 
122-е місце, поруч із Малі, Малаві та Ліберією. У минулому році країна 
була на 130-му місці зі 175 позицій. Здійснити невеличке зростання 
індексу Україні вдалося завдяки збільшенню суспільного осуду 
корупціонерів, створенню антикорупційних органів та появі руху 
викривачів корупції. А от зволікання із реальним покаранням хабарників, а 
також збільшення корупційної складової у стосунках бізнесу та влади не 
дають Україні зробити рішучій крок уперед за показниками СРІ [1]. 
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Такий високий показник сприйняття корупції громадянами має багато 
причин. З числа загальносоціальних причин корупції потрібно вказати на 
ту, яка, на нашу думку, має вирішальний характер. Йдеться про бідність, 
низькі соціальні стандарти та незадовільний рівень життя більшості 
населення країни. І у зв’язку з цим треба відзначити відсутність дієвих 
реформ у сфері протидії корупції і позиціонування цього явища, як 
соціально-негативної практики. Доповнює картину неефективна діяльність 
органів правопорядку щодо виявлення корупційних правопорушень та 
притягнення винуватців до відповідальності. Цей процес спостерігається 
навіть у теперішній час, коли, здавалося б, були здійснені доволі рішучі 
кроки на шляху створення спеціальних антикорупційних органів. Те, що 
зроблено в Україні сьогодні було ключовими рекомендації Групи держав 
проти корупції (GRECO) та ЄС, які включали утворення антикорупційних 
інституцій, проведення реформ прокуратури, державної служби, створення 
систем контролю щодо запобігання конфлікту інтересів та доброчесності 
активів посадовців залишилися невиконаними. 

За період з 2014 по 2019 роки в цьому напрямку пройдений значний 
шлях і зроблено багато того, що вимагали як міжнародні організації, так і 
реалії сучасного часу. Те, що зроблено в Україні сьогодні, було ключовими 
рекомендаціями Групи держав проти корупції (GRECO) та ЄС, які 
включали в себе: утворення антикорупційних інституцій, проведення 
реформ прокуратури, державної служби, створення систем контролю щодо 
запобігання конфлікту інтересів та доброчесності походження активів 
посадовців. У зв’язку із зазначеним необхідно ухвалити новий 
стратегічний документ, який би визначив першочергові заходи із 
запобігання та протидії корупції, що повинні створити основу для 
подальшого проведення реформи у цій сфері. Усі вказані обставини 
зумовили те, що корупція потрапила до поля зору політиків, нормотворців 
і правоохоронців. Протидія цьому явищу стала вкрай важливою справою і 
вимагала визначення основних шляхів та засобів діяльності в напрямку 
запобігання корупції. Отже, виникла необхідність формування державної 
політики у сфері протидії корупції. 

Відповідно до статей 5 та 6 Конвенції ООН проти корупції держави – 
учасниці повинні розробляти і здійснювати ефективну скоординовану 
політику щодо протидії корупції та утворити з цією метою спеціально 
уповноважений орган (органи). Відповідні рекомендації надані Україні 
Групою держав проти корупції (GRECO), Організацією економічної 
співпраці та розвитку (ОЕСР) та експертами ЄС. 

Стаття 18 Закону «Про запобігання корупції» встановлює, що засади 
антикорупційної політики визначаються Верховною Радою України. З 
цією метою Верховна Рада України щороку не пізніше 1 червня проводить 
парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції, затверджує та 
оприлюднює щорічну національну доповідь щодо реалізації засад 
антикорупційної політики. На місцях і в окремих органах і установах, 
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відповідні керівники несуть персональну відповідальність за забезпечення 
реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії. 

Виходячи з нормативних положень, політику в сфері запобігання 
корупції можна визначити як вектор політичної діяльності, який полягає в 
формуванні засадничих, найбільш загальних напрямів і способів впливу на 
суспільні відносини в цілому та соціальний феномен корупції, зокрема, 
чинники, які його породжують та підтримують, з метою скорочення 
проявів корупції і поставлення її під контроль спеціально уповноважених 
органів держави, а також формування негативного ставлення суспільства 
до корупційних проявів. 

В Україні 14 жовтня 2014 року прийнятий Закон України «Про засади 
державної антикорупційної політики в Україні («Про Антикорупційну 
стратегію) на 2015–2017 роки» № 1699-VII. 

Відповідно до його положень в нашій державі передбачені такі заходи, 
спрямовані на формування і реалізацію антикорупційної політики: 

1) визначити на законодавчому рівні засади організації та діяльності 
спеціально уповноваженого органу щодо запобігання корупції, 
відповідального, зокрема, за комплекс заходів із формування та реалізації 
антикорупційної політики. Зазначений орган повинен мати гарантії 
незалежної діяльності із забезпеченням широкої участі в ній представників 
громадянського суспільства, і на нього мають бути покладені, зокрема, 
такі функції: 

– підготовка щорічного звіту про стан виконання Антикорупційної 
стратегії та проекту доповіді щодо реалізації засад антикорупційної 
політики; 

– аналіз стану справ з питань корупції, підготовка пропозицій щодо 
заходів нормативно-правового, організаційного, кадрового характеру; 

– моніторинг та координація виконання антикорупційної програми; 
– контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та 

декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового 
характеру; 

– залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу 
антикорупційної політики; 

– поширення інформації про корупцію, проведення заходів із 
формування світогляду неприйняття корупції; 

2) розробити проект акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення 
загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції відповідно до 
стандартів ООН, щороку проводити із залученням громадськості 
дослідження щодо сприйняття корупції та довіри населення до органів, 
відповідальних за запобігання корупції, готовності населення брати участь 
у заходах щодо запобігання корупції, поширеності та видів моделей 
корупційної поведінки, корупціогенних ризиків у відповідних сферах; 

3) проводити щорічні слухання у Верховній Раді України щодо 
національного звіту про стан справ з питань запобігання корупції, що 
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готуватиметься спеціально уповноваженим органом з питань антикоруп-
ційної політики, та оприлюднювати звіт разом із висновками та рекомен-
даціями парламентських слухань; 

4) забезпечити імплементацію міжнародних стандартів співпраці влади 
та громадськості у прийнятті рішень у сфері антикорупційної політики, 
зокрема закріплених у Кодексі кращих практик участі громадськості у 
процесі прийняття рішень, ухваленому конференцією міжнародних 
неурядових організацій Ради Європи 1 жовтня 2009 року, та перейти до 
нових форм співпраці, таких як діалог та партнерство; 

5) проводити на постійній основі інформаційні кампанії, орієнтовані на 
різні соціальні групи та спрямовані на усунення толерантного ставлення до 
корупції, підвищення рівня співпраці влади та громадян у протидії 
корупції. 

Як видно, законодавець охопив вказаним законом майже всі основні 
напрями формування державної антикорупційної політики, сформулював 
її основи та засоби реалізації. Але незважаючи на значну роботу, яка 
проведена у зв’язку з реалізацією антикорупційної політики, поки що не 
виконаними залишаються вимоги міжнародно-правових інструментів 
щодо партнерства влади та громадянського суспільства у сфері 
антикорупційної політики – залучення громадськості до процесу 
прийняття суспільно важливих рішень у сфері протидії корупції 
відбувається здебільшого у формі консультацій для формального 
виконання вимог законодавства. Інші форми взаємодії з громадськістю 
поки що не отримали значного і ефективного поширення. 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Люлевич К. В., Лещенко Д. А., Бернхардт О. А., магістранти, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
На думку вітчизняних та зарубіжних вчених удосконалення механізмів 

управління інтелектуальним капіталом в країні включає: 1) державне 
нормативно-правове забезпечення та захист інтелектуальної власності; 2) 
ринкові інструменти та інститути саморегулювання в умовах конкуренції 
на ринку суб’єктів та об’єктів інтелектуальної власності й інновацій; 3) 
інструменти місцевого самоврядування; 4). громадське регулювання з 
залученням до цього процесу населення та громадських організацій, 
інститутів громадянського суспільства для ініціювання позитивного 
суспільного ставлення до нововведень і підсилення дії суспільно-
психологічних чинників стимулювання розвитку інтелектуалізації 
економіки [1, с. 101]. 

Значну роль в удосконаленні інструментів управління інтелектуально-
го капіталу відіграє адміністративна реформа, яка визначається як форма 
структурного впорядкування, удосконалення та розвитку системи органів 
державної влади як єдиного механізму, що утворився на основі інтеграції 
матеріальних, фінансових і людських ресурсів, підприємств, установ, 
організацій та відповідної їх взаємодії, заснованої на принципах розподілу 
влади в межах чинного законодавства, що забезпечує виконання завдань і 
функцій держави; це неперервний у часово-просторовому форматі процес 
щодо вдосконалення інституційних засад механізмів державотворення та 
державного апарату, результатом якого є соціально-економічний розвиток 
країни [7, с. 150].  

Адміністративна реформа передбачає зміни у структурних, функціо-
нальних і службових аспектах діяльності виконавчої влади з метою пере-
творення її з владно-репресивного механізму на організацію, що повинна 
служити суспільству. Нова модель публічного адміністрування створить 
умови для всіх суб’єктів управляти процесами, людьми на принципах 
відкритості, прозорості, відповідальності для органів державного 
управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства. 

Ще одним аргументом на користь проведення реформи публічної вла-
ди є розвиток процесу децентралізації, основною метою якого є передача 
більшості повноважень та бюджетних надходжень від державних органів 
органам місцевого самоврядування, який почався поетапно з 2014 року. 
Відповідно до чинного законодавства об’єднана територіальна громада по-
винна стати базовим рівнем територіального устрою, що значно скоротить 
витрати на утримання сільських рад та їх працівників, спрямує ресурсний 
потенціал територій на реалізацію важливих проектів, що сприятиме 
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реалізації пріоритетних напрямів програм та планів розвитку. Практика 
показує, що в більшості громад 90% бюджетних коштів йде виключно на 
утримання апарату громади і це викликає дефіцит фінансування важливих 
напрямів діяльності, в тому числі обмежує ресурсне забезпечення інте-
лекттуального розвитку 

Важливим завданням є закріплення наявних інтелектуальних ресурсів 
(людських, організаційних, маркетингових, інфраструктурних) за терито-
рією громади, передача в розпорядження відповідних територіальних орга-
нів місцевого самоврядування інтелектуального капіталу. Формування ме-
ханізмів залучення інтелектуального потенціалу до управління громадою, 
дасть органам місцевого самоврядування більше можливостей для манев-
рів щодо розпорядження ресурсами в інтересах громади, а також враху-
вання історичних, економічних, екологічних та культурних особливостей 
при плануванні інтелектуального розвитку громад; сприятиме збільшенню 
державних фінансових надходжень для реалізації проектів у сфері інте-
лектуального розвитку, покращення якості освіти, культури, медичного 
забезпечення, сприятиме розвитку соціальної сфери даної території та 
залученню більшої кількості креативних працівників до її обслуговування. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Мандзюк С. Г., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

На прикінці ХХ ст., разом із здобуттям Україною незалежності, почали 

кардинально змінюватись погляди на концепцию освіти, її функцій та 

задач. Відбулось масове усвідомлення, що освіта є локомотивом розвитку 

економіки, а тому потребує модернізації системи освіти у відповідності до 
вимог часу, впровадження дієвих механізмів управління сферою освіти, 

вжиття заходів щодо розвитку наукового потенціалу та ін.  

Після прийняття в 1999 році Болонської декларації в Європі почалася 

епоха загальних і глибоких перетворень національних освітніх систем. У 

2005 році до Болонського процесу приєдналась і Україна, що 

ознаменувало початок глибоких структурних та якісних перетворень у 

системі вищої освіти країни. Правові основи зазначених перетворень в 

системі вищої освіти становили: Конституція України, Закони України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про науку та науково-технічну 

діяльність», Указ Президента України «Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» та ін.  

Із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» у 2014 році почали 
реалізуватись заходи інтеграції систему вищої освіти України у 

міжнародний та європейський освітній простір, формування нової системи 

гарантування якості вищої освіти, відбулось розширення автономії 

закладів вищої освіти, а також було закріплено умову вступу до закладу 

вищої освіти – ЗНО, тощо.  

Державна політика у сфері вищої освіти визначається Верховною 

Радою України, а за її реалізацію відповідають: Кабінет Міністрів України 

й Міністерство освіти і науки України. У 2015 році, в рамках 

удосконалення механізмів надання послуг у сфері вищої освіти було 

створено постійно діючий колегіальний орган у сфері забезпечення якості 

вищої освіти – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 
на яке покладено: забезпечення якості освітніх послуг, що надаються ЗВО; 

підтвердження якості наукових результатів, які здійснюють ЗВО; 

моніторинг результатів діяльності ЗВО; впровадження кращих 

закордонних практик у вітчизняні освітні традиції та сприяння інтеграції 

вітчизняної системи вищої освіти у світовий науковий простір. Наприкінці 

2018 року відбувся перезапуск роботи агенції, затверджено новий склад 

колегії, визначені нові пріоритети та напрямки роботи.  

Сучасна державна політика України у сфері вищої освіти ґрунтується 

на принципах, що окреслені у ст. 3 Закону України «Про вищу освіту»: 
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доступності освіти, кардового забезпечення сталого розвитку країни, 

міжнародної інтеграції вітчизняної системи освіти у Європейський 

освітній простір, наступності процесу здобуття освіти та ін [1]. Реалізація 

законодавчо закріплених принципів здійснюється закладами вищої освіти 

(ЗВО), до числа яких входять: коледжі, технікуми, училища, університети 

(багатогалузеві, галузеві), академії, інститути різних форм власності. 

Загалом виділяють три основі типи ЗВО: 1) багатопрофільний, куди 

відносяться університети, що мають класичний або технічний профіль; 2) 

галузевий, куди відносяться: профільні університети (педагогічні, медичні, 

гуманітарні тощо), академії та інститути; 3) ЗВО або їх структурні 
підрозділи, що забезпечуються підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавра та/або молодшого бакалавра [1]. У таблиці представлено дані 

щодо кількості ЗВО в Україні протягом останніх років.  

Таблиця 

Діяльність закладів вищої освіти в Україні 
Заклади 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Кількість закладів, од 805 785 767 664 659 657 661 652 

в т.ч.         

 академії, 

університети, 

інститути 

326 316 309 277 288 287 289 282 

 коледжі, 

технікуми, училища 
479 469 458 387 371 370 372 370 

Кількість студентів, 

млн. осіб 
2,25 2,11 1,99 1,69 1,61 1,59 1,54 1,52 

 в т.ч.         

 академії, 

університети, 

інститути 

2,07 1,90 1,77 1,67 1,44 1,38 1,37 1,33 

 коледжі, 

технікуми, училища 
0,35 0,34 0,32 0,25 0,23 0,22 0,21 0,20 

Джерело: дані державної служби статистики України [2]. 

 
За останні роки, як видно із представлених даних, має місце 

скорочення кількості ЗВО в середньому по країні. При цьому, кількість 

закладів ІІІ-IV рівня акредитації (академії, університети, інститути) 

скоротилась за 2011-2018 рр. на 13,5%, а закладів І-ІІ рівня – на 22,8%. 

Близько 80% ЗВО знаходяться у державній та комунальній власності. 

Аналогічно скороченню кількості ЗВО відмічається і скорочення кількості 

студентів (на 32,2% за 2011–2018 рр.). Наприклад, у зарубіжних країнах 

число студентів ЗВО на кожні 10 тис. населення становить від 230 (Японія) 

до 445 (США), [3]. В Україні цей показник дорівнював: у 2010/11 н.р. – 

557, 2013/14 н.р. – 393, 2016/17 н.р. – 363, 2018/19 н.р. – 361. Можемо 
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констатувати, що кількість студентів ЗВО в Україні є значно нижчою за 

рівень більшості розвинених країн світу.  

Ключовими причинами негативної динаміки фахівці та практики [4] 

визнають: демографічну ситуацію в країні, анексію частини території 

України та утворення ДНР й ЛНР, відтік студентів за кордон в наслідок 

сукупності соціально-економічних, політичних та інших факторів, 

зокрема, і порівняно невисокою якістю освітніх послуг, що надаються 

вітчизняними ЗВО на фоні проблем із працевлаштуванням за фахом. Варто 

зазначити, що трансформація системи надання послуг у сфері вищої освіти 

відбувається в напрямку автономії і саморегуляції. ЗВО отримали право 
самостійно розробляти навчальні програми, визначати кадрову політику, 

формувати структурні підрозділи, присуджувати ступені вищої освіти і 

наукові ступені (вченою радою), надавати платні послуги і 

розпоряджатися доходами від них, відкривати поточні та депозитні 

рахунки. 

Серед позитивних рис зміни системи вищої освіти в Україні можна 

назвати: широкі перспективи для міжнародної навчальної, наукової та 

педагогічної співпраці; оновлення стандартів вищої освіти у відповідності 

до вимог часу, європейської та світової практики; зниження рівня корупції 

у сфері освіти; розвиток практики академічної доброчесності; створення 

Національного фонду досліджень; активне впровадження ІТ в роботу 

системи вищої освіти та розширення доступу до використання електрон-
них освітніх ресурсів. Серед проблем, які необхідно вирішити в системі 

надання послуг у сфері вищої освіти в Україні у найближчій перспективі є: 

вирішення питання обмеженості бюджетного фінансування і, як 

наслідок, застарілості матеріально-технічної бази у більшості ЗВО, що не 

відповідає сучасним стандартам та вимогам щодо якості надання освітніх 

послуг; 

підвищення рівня оплати праці науково-педагогічного складу ЗВО, а 

також обслуговуючого та іншого персоналу; 

впровадження мотивуючих механізмів підвищення інноваційної 

активності ЗВО, розвитку міжнародного наукового партнерства; 

збалансування соціальнозначимих кадрових норм, раціонального 
менеджменту та операційних аспектів надання якісних освітніх послуг; 

вирішення проблеми працевлаштування випускників ЗВО за фахом; 

подальша інтеграція системи вищої освіти України у міжнародний та 

європейський освітній простір. 

Таким чином, наразі в Україні мають місце модернізація та 

осучаснення системи надання послуг у сфері вищої освіти. Головним 

завданням яких є забезпечення високої якості освіти на основі 

відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, 

суспільства, держави та світу. При цьому, стратегічною метою державної 
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політики у сфері вищої освіти має бути підвищення доступності якісної 

вищої освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, 

сучасним потребам суспільства і кожного громадянина. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Проблемними 

питаннями для удосконалення розвитку механізму організації 

казначейського обслуговування видатків бюджету є: відсутність контролю 

за термінами подання реєстрів відкритих асигнувань державного бюджету 
та розподілів коштів по місцевих бюджетах; відкриття асигнувань по 

державному бюджету під помісячний розпис асигнувань, без урахування 

фактичної потреби установи, що призводить до значних накопичень 

залишків коштів на рахунках; відсутність електронного документообігу 

між розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів з питань основної 

діяльності; низький рівень заробітної плати працівників казначейства; 

відсутність казначейського банку, який би здійснював діяльність зі збору, 

зберігання та розподілу бюджетних коштів; розміщення власних 

надходжень бюджетних установ на рахунках в банках державного сектору, 

що відволікає кошти з Єдиного казначейського рахунку та не забезпечує 

контролю за їх витрачанням. 
Мета досліджень. Предметом дослідження є проблеми казначейського 

обслуговування за витратами. Об’єктом дослідження є процес 

казначейського обслуговування бюджету за витратами. 

Результати досліджень. Державна казначейська служба України 

(Казначейство) пройшла нелегкий шлях трансформації: побудовано за 

роки існування трирівневу систему свої органів, використовується модель 

обслуговування через виконання бюджету за витратами в межах 

надходжень до нього; переведено обслуговування місцевих бюджетів на 

програмно-цільовий метод; запроваджено обслуговування позабюджетних 

коштів установ і організації; всі надходження до державного бюджету 

консолідовано на Єдиному казначейському рахунку, відкритому в 

Національному банку України; запроваджено систему відкриття 
асигнувань по державному бюджету; запроваджено розміщення тимчасово 

вільних коштів Єдиного казначейського рахунка та надання позик для 

покриття тимчасових касових розривів місцевим бюджетам; утворена 

єдина облікова система органів казначейства АС «Є-Казна» (єдина казна – 

для обслуговування бюджету за витратами), АС «Є- Казна – доходи» 

(єдина казна – для обслуговування бюджету за доходами),та її підсистеми 

                                                
*Науковий керівник – Довженко В. А., к. е. н., доцент, Житомирський 
національний агроекологічний університет. 
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«Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів» та 

«Єдина мережа установ та організацій"; утворена «Е-звітність» 

(електронна звітність) та система дистанційного обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів «Клієнт Казначейства – 

Казначейство». 

Висновки та пропозиції. Оперативне управління державними 

фінансами з метою ефективного використання бюджетних коштів 

реалізується в найбільшій мірі через механізм функціонування Єдиного 

казначейського рахунку. Ведення Єдиного казначейського рахунку 

дозволяє оптимізувати проходження коштів до розпорядників та 
одержувачів бюджетів усіх рівнів, мінімізувати залишки коштів на 

рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, 

централізувати здійснення платежів через органи Казначейства. В умовах 

сьогодення при постійних змінах економічної і політичної ситуації, за 

допомогою Єдиного казначейського рахунку уряд країни має можливість в 

режимі реального часу отримувати повну інформацію про стан державних 

фінансів та здійснювати контроль за встановленим рівнем дефіциту 

бюджету.  

На сучасному етапі розвитку Україна приймає спроби щодо 

формування сучасної системи управління бюджетними коштами, при 

цьому з урахуванням ринкової природи фінансів, у відповідному контексті 

відбуваються зміни й в сфері дохідної та видаткової політики держави та 
боргової політики. 

Для досягнення найкращих результатів при використанні державного 

та місцевих бюджеті використовується програмно-цільовий метод, що дає 

можливість оцінити ефективність використання бюджетних коштів на всіх 

стадіях бюджетного процесу. Казначейське обслуговування державного та 

місцевих бюджетів включає в себе розрахунково-касове обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, контроль за здійсненням 

бюджетних повноважень при реєстрації бюджетних та бюджетних 

фінансових зобов’язань та оплаті платежів по цим зобов’язанням, ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності при виконанні 

держаного та місцевих бюджетів із застосуванням положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та здійснення інших операцій з бюджетними 

коштами. 

Казначейська система виконання бюджету є ефективною 

функціональною системою виконання дохідної та видаткової частини 

бюджету. В сучасних умовах децентралізації державних фінансів перед 

Казначейством стоїть багато завдань щодо розробки нормативно-правових 

документів із питань бухгалтерського обліку та звітності а також 

покращення процесу казначейського обслуговування. 
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РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МʼЯСА: ЄВРОПЕЙСЬКА 

ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКИ 

 

Марчук О. В., магістр, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Україна 

володіє унікальним потенціалом для виробництва сільськогосподарської 

продукції, водночас, галузь тваринництва нині перебуває на стадії 

переформатування. Поступове скорочення поголів’я ВРХ та свиней в 
Україні поступово призвели до того, що в країні зосереджено лише 0,3 % 

світового поголів’я ВРХ та 0,7 % поголів’я свиней, а основна його частина 

зосереджена в господарствах населення. Причинами цієї ситуації 

виступають висока праце- та капіталоємність виробництва, загострення 

санітарно-епідеміологічної ситуації в галузі, несприятливі тенденції 

демографічного характеру. Тому виробнича система у галузі тваринництва 

перебудовується в напрямі промислового способу виробництва, 

застосування новітніх технологій та засобів біобезпеки, властивих 

передовому світовому досвіду. Водночас, це не позбавляє суб’єктів даного 

ринку від регулятивного впливу інституційного середовища, рамки якого 

змінюються в умовах адаптації до вимог світового та європейського 

ринків.  
Проблеми розвитку ринку агропродовольчої продукції в цілому та 

м’ясної продукції зокрема, його регулювання відображено в працях 

вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема, Т. Г. Дудар, С. Л. 

Дусановський, І. Г. Кириленко, Ю. С. Коваленко, Т. О. Осташко, Б.Й. 

Пасхавер, П. Т. Саблук, О. Г. Шпикуляк, О. М. Шпичак, Г. В. Черевко та 

ін. Водночас, поступові еволюційні зміни в ринковому середовищі галузі 

та її регулюванні зберігають актуальність дослідження цієї науково-

практичної проблеми та обумовлюють необхідність подальших розробок у 

цьому напрямі.  

Основний матеріал. Розвиток ринку м’яса в Україні протягом 

останніх років характеризується суперечливими тенденціями. З одного 
боку, посилюється роль підприємств, які переходять на сучасні технології 

виробництва продукції та модернізують свою діяльність, а з іншого – в 

Україні спостерігається спадаючий тренд у тваринництві: поголів’я 

великої рогатої худоби зменшилося на 19%, а свиней – на 21%. При цьому 

темпи скорочення в сільськогосподарських підприємствах суттєво менші, 

ніж в господарствах населення. В той же час, споживання м’яса на душу 

населення в Україні відчутно відстає від розвинених країн: так, якщо 

українці в середньому споживають 7,3 кг яловичини на 1 особу і 19 кг 

свинини на рік, то німці – 14 і 56 кг відповідно [1]. За оцінками експертів 
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Офісу ефективного регулювання (BRDO), основні проблеми ринку м’яса, 

вирішення яких є необхідним кроком для подальшого його розвитку – це:  

- складність ідентифікації та реєстрації тварин;  

- наявність не ідентифікованих та незареєстрованих тварин на ринку;  

- присутність на ринку м’яса нелегального походження, стихійна 

торгівля;  

- недостатній рівень кооперації; поширення африканської чуми 

свиней;  

- забрудненість навколишнього природного середовища 
нелегальними пунктами забою;  

- неправильне застосування антибіотиків та наявність їх залишків у 

м’ясній сировині [2].  

Нормативно-правове регулювання ринку м’яса спрямоване на 

забезпечення безпечності та якості м’яса для життя та здоров’я населення і 

довкілля під час їх виробництва, транспортування, переробки, зберігання і 

реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території 

України, тощо [2]. Регулювання ринку м’яса в Україні відбувається за 
допомогою 68 нормативно-правових актів, до числа яких входить: 1 

міжнародний акт, 19 законів України та 14 актів Кабінету міністрів, 30 

актів центральної виконавчої влади, 3 акти органів влади СРСР й 1 – інших 

органів. За результатами правової експертизи, серед них 22% актів є 

неактуальними і потребують адаптації до діючого законодавства задля 

подолання можливих перешкод ведення даного виду бізнесу, ще 1,5 % – є 

незаконними. Діючі регулюючі акти здійснюють свій вплив комплексно, 

на увесь процес бізнесу від вирощування до реалізації м’яса в Україні, 

зокрема (рис.). Зважаючи на євроінтеграційний вектор зовнішньої 

політики України та реалізацію економічної частини Угоди про Асоціацію 

між Україною та ЄС, вітчизняні виробники активно адаптуються до 

регулятивних норм європейського ринку м’яса. М’ясні продукти є 
важливим елементом харчового раціону більшості європейських 

споживачів. Найбільш поширеними видами м’яса, які споживаються в 

Європейському Союзі (ЄС), є яловичина та телятина, свинина, м’ясо птиці 

(з якого курятина та індичина є найпоширенішими), а також молода 

баранина. До того ж, у цій ніші існують різні інші ринки, наприклад, 

дичини. Для кожної виробничої галузі у тваринництві Спільна аграрна 

політика ЄС має окремий підхід щодо захисту виробників та споживачів. 

Традиційно, в ЄС існував потужний захист ринку для виробників 

яловичини та баранини, але слабкий для виробників свинини та м’яса 

птиці.  
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Рис. Матриця регулювання ринку м’яса в Україні 
Джерело: узагальнено за даними [1]. 
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У 2019 р. Україна офіційно розпочала процес відкриття ринку 

експорту свинини в ЄС. Через високі вимоги та стандарти ця процедура не 

буде швидкою та може тривати декілька років. 

Головним викликом у цьому питанні виступає визнання, що 

вітчизняна продукція є безпечною та якісною. За умови масового 

поширення спалахів африканської чуми свиней (АЧС) не тільки в Україні, 

а й в світі загалом – боротьба з цією хворобою залишається в пріоритеті. 

Однак, інституційні механізми, здатні зменшували розвиток та 

мінімізувати наслідки хвороби нині відсутні. Єдиним інструментом, який 

дозволить експортувати м'ясо свиней навіть за умов наявності в регіоні 
АЧС є компартменталізація – підтвердження рівня біобезпеки, інструмент, 

що гарантує і підтверджує для партнерів безпечність продукції. 

Імплементація компартменталізації в Україні відбуватиметься на основі 

розробленого Мінагрополітики, за участі Офісу та інших зацікавлених 

сторін, проекту наказу “Про затвердження Порядку визначення окремого 

ветеринарно-санітарного статусу тваринної субпопуляції одного або 

декількох господарств з єдиною системою управління біологічною 

безпекою щодо однієї або кількох хвороб, стосовно яких запроваджено 

заходи нагляду, контролю та біологічної безпеки” [3]. 

Контроль за якістю м’яса на ринку країн-членів ЄС відбувається на 

основі системи директив, які постійно оновлюються. Товари, які 

імпортуються на митну територію ЄС, мають відповідати санітарним і 
фітосанітарним вимогам щодо захисту здоров’я людей і тварин. Вони 

класифікуються у секторах безпеки продуктів харчування та кормів, 

здоров’я рослин і громадського здоров’я.  

Окрім технічного, в країнах ЄС використовуються також митні 

механізми регулювання ринку м’яса. Зокрема, в Угоді про асоціацію [5] 

квоти на продаж м’яса птиці із України в ЄС встановлені досить низькі – 

16-20 тис. т, а це лише 10% від загального експорту м’яса птиці нашої 

країни. Ставка ввізного мита поза межами квоти на тушки птиці становить 

29,9–32,5 євро на 100 кг живої ваги, а на грудинки та їх частини – 60,2 євро 

[4]. Такі ставки ввізного мита поза межами квоти приводять до значного 

зростання витрат підприємств-експортерів і зниження їх 
конкурентоспроможності на ринку європейських країн. 

Висновки. Вихід продукції вітчизняних виробників м’яса на ринок ЄС 

має множину позитивних ефектів для галузі – від розширення потенційних 

ринків збуту до підвищення престижу товаровиробників завдяки 

присутності на цивілізованому конкурентному європейському ринку. В 

свою чергу це також означає їх включення до переліку перевірених 

партнерів щодо відповідності європейським стандартам якості продукції 

та набуття можливості спрощеного виходу вітчизняної продукції на ринки 

інших країн. Проте, реалізація цих переваг поряд з домовленостями щодо 
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вільної торгівлі передбачають необхідність проведення Україною реформ 

у сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів, 

підвищення стандартів якості та безпеки продукції.  
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СИСТЕМА ОСВІТИ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 
 

Маршалко I. A., магістрант, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Дуальність світу визначає низку протилежних тенденцій, які 

потребують розв’язання з позиції розвитку територіальних громад. 
Посилення інформатизація, автоматизації та індустріалізації суспільних 
процесів, поширення машин та штучного інтелекту на місцях значною 
мірою витісняють людину, сприяючи посиленню рівня безробіття та 
соціальній напруженості. Поширення безробіття злиднів та зочинності має 
впив як на економічний, так і на соціально-психоогічний стан індивідів, 
що прямо загострює ситуацію, зокрема в регіонах. До основних чинників, 
що правокують вказаний стан в суспільстві відносять такі: незбалансоване 
споживання ресурсів, нерівномірний їх розподіл по території, нездатність 
особи чи держави узгодити дохід з вартістю життя, недолік освіти. 
Особливо гостро проблеми позначилися у сільській місцевості, де 
створюється додатковий соціальний фон та посилює міграційні процеси, 
хоча самі явища є більш інертними. Сталий збалансований розвиток 
спроможний змінити ситуацію на краще. 

Потреба пошуку стратегічних ресурсів, можливостей і меж подолання 
негативних наслідків глобалізації. Прагнення до добробуту, підвищення 
рівня свідомості сприяє розвитку людства, емпатії відносин. Пріоритетний 
характер розвитку персоналу всіх сфер національної економіки, гуманізму 
та людських цінностей, гнучких послуг і продуктів, високих цілей якості, 
орієнтації на клієнта і стратегії як довгострокового характеру. Пошук 
напрямів подолання низької рентабельності виробництва, брак 
кваліфікованих кадрів і росту продуктивності можуть полягати в 
розширенні частки ринку на нові ринки і розвитку інноваційних послуг. 
Для того щоб підготуватися до четвертої промислової революції, 
необхідно розробити стратегічне бачення знань. Альтернативою 
технократичного способу буття є само організовані громади, які 
спроможні не ише забезпечити себе продовольством та самоуправлінням, 
але й налагоджують всі аспекти життєдіяльності, в тому числі 
забезпечують ефективні підходи в освіті та вихованні.  

Акмеологічний рівень результатів системи освіти у територіальних 
громадах досягається за рахунок партнерським відносинам, контрактам 
лідерства та організаційній культурі. Поєднання унікальних поведінкових і 
стратегічних здібностей в межах діючих територіальних громад, що 
включає рівність для всіх, терпіння, пристрасть і оптимізм у досягненні 
мети є запорукою успіху та базовою стратегією родових садиб та родових 
поселень. Сфокусовані на досвіді, інноваціях, здатні до навчальння та 
реалізації соціальної місії, вони експериментують, вчаться шляхом проб та 
помилок, залучають ресурси підвищуючи капіталізацію території й 
примножуючи її природно-ресурсний потенціал. Базою успіху таких 
структур є бажання вирішити не свою проблему, а оточуючої спільноти 
(так діє кожен учасник громади), що підвищує віддачу від вкладень. 
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Дослідження засвідчили, що оптимальна кількість сімей у громаді має 
становити 250, що дозволить залучати більшу кількість ресурсів за 
реалізації проектів розвитку і, в той же час, дозволяє всім мешканцям 
поселення знати один одного та взаємодіяти. Являючись простором для 
появи, розвитку та впровадження інновацій родові садиби та родові 
поселення роблять ставку на соціально-екологічну практику у 
життєдіяльності та господарюванні. Як форма організації людських 
спільнот родове поселення тяжіє до самоорганізації, самозабезпечення та 
самодостатності. Насідком їх діяльності стає зниження імпортної 
залежності та впливу кризових явищ. Члени громади є мотивованими на 
довгостроковий результат один одного. Як простір довіри, прозорості та 
підтримки, родові поселення успішно налагоджують як локальне, так і 
міжнародне співробітництво, зокрема у сфері екологічних технологій, 
впровадження соціальних методів організації суспільства (створення 
громад), часто мають спільну власність та експериментують зі спільним 
управлінням фінансами. Превалюючими є природні та кооперативні 
методи організації діяльності. Трансформація суспільства відбувається на 
засадах формування практики досягнення консенсусу, дотримання прав та 
свобод всіх членів громад. Формування громади на принципах інклюзії та 
партисипації пов’язане з питаннями прийняття нових членів. Постійна 
можливість отримання професійної консультації, розуміння та підтримка з 
боку оточуючих, довіра та прихильність з боку інших сприяють більш 
тісним та позитивно налаштованим зв’язкам між всіма членами громади. 
Діючи на кооперативних засадах (наприклад, фінансування проектів 
відбувається за рахунок пайових внесків членів громади), основним 
капіталом розглядаються навички та знання. Систематичний моніторинг 
загального стану справ, ресурсозабезпечення, конфліктів та іншого 
дозволяє уникнути небажаних ефектів від прийняття рішень, а відмітка 
успіхів та досягнень створює мотиваційне поле для подальшої співпраці. 
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Маршалко М. М., магістрант, 
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Концепція сталого розвитку як понятійна категорії введена в 1980 році 
як стратегія охорони природи («Для того щоб розвиток був стійким, 

суспільство повинно враховувати соціальні та екологічні фактори, а також 

економічні» [1]). Концепція Всесвітньої стратегії охорони природи (1980) 

була розроблена Всесвітньою комісією з навколишнього середовища та 

розвитку і стала відомо мою завдяки доповіді Брундтланда «Наше спільне 

майбутнє». Нею визначено «здатність людства забезпечити задоволення 

потреб теперішнього часу без шкоди для здатності майбутніх поколінь 

задовольняти свої власні потреби» [2].  

Сталий розвиток не є фіксованим станом гармонії. Під ним розуміють 

процес змін, в якому експлуатація ресурсів, напрямок інвестицій, 

орієнтація технологічного розвитку та інституційних змін здійснюються 

відповідно до майбутніх і поточних потреб. Зокрема, у доповіді 
Брундтланда зазначалося, що одного економічного зростання недостатньо 

для позитивних суспільно-економічних змін. У найширшому сенсі 

Стратегія сталого розвитку спрямована на заохочення гармонії між 

людьми і природою. Сталий розвиток вимагає, щоб суспільство 

задовольняло потреби людини як за рахунок нарощування виробничого 

природного потенціал. У 1992 році на Конференції ООН з навколишнього 

середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро («Самміт Землі») підкреслено, що 

«сталий розвиток можна визначити як підвищення якості життя для всіх, і 

для майбутніх поколінь [3]. Це бачення прогресу, яке пов'язує економічний 

розвиток, захист навколишнього середовища та соціальну справедливість, 

а його цінності визнаються демократичними урядами і політичними 
рухами в усьому світі». Стратегії, плани, політика і процеси мають 

вирішальне значення для досягнення цієї мети.  

Європейський Союз представив Стратегію сталого розвитку в 2001 

році, а відновлено у 2006 році. Основна мета стратегії полягає у 

формуванні загальної політичної структури ЄС для забезпечення сталого 

розвитку. Базовими з позиції формування сталого розвитку є окреслення 

системи показників та індикаторів, запропонованих міжнародними 

інститутами для його моніторингу. Вони відображають три аспекти 

сталого розвитку: економічний, соціальний та екологічний. У 1992 році 

конференція Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища і 

розвитку підкреслила важливість показників сталого розвитку, які можуть 

допомогти країнам прийняти поінформовані рішення щодо сталого 
розвитку. Індикатори можуть допомогти виміряти прогрес у напрямку 
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сталого розвитку і забезпечити раннє попередження, щоб запобігти 

соціальні та екологічні невдачі, що призводять до кращих рішень і більш 

ефективним діям [4].  

Середньострокові показники є індикаторами, що вимагають 

подальшого уточнення і розвитку (наявність базових наборів даних, 

базових концепцій і визначень). Середньостроковими показниками є: 

індекс викидів парникових газів, індекси уявній абсорбції озоноруйнівних 

речовин плюс агресія в один індекс удаваного споживання озоноруйнівних 

речовин, схильність населення забрудненню повітря, інтенсивність 

утворення відходів та показники, отримані на основі обліку матеріальних 
потоків, навантаження забруднення на водні об'єкти, інтенсивність 

використання водних ресурсів плюс субнаціональна розбивка, 

інтенсивність використання лісових ресурсів, інтенсивність використання 

рибних ресурсів плюс зв'язок з наявними ресурсами, енергоефективність, 

різноманіття видів і місць їх проживання. Всі представлені показники 

можна розділити на дві основні групи: природні ресурси і забруднення. 

Характерною особливістю представленої класифікації є те, що якості 

повітря приділяється більше уваги, ніж іншим екологічним сфер, таким як 

вода і земля (берега, річки, моря, ґрунти не розглядаються).  

SIBIS – це проект в рамках «програми інформаційного суспільства», 

яким передбачена розробка інноваційних індикаторів інформаційного 

суспільства і забезпечення можливості бенчмаркінгу в державах-членах 
ЄАЕС. Показники СІБІС носять соціальний характер. Кожна група 

індикаторів має свої грані (електрозв’язок і доступ до Інтернет: технології, 

інфраструктура, доступ, вибір, використання, якість, вартість і ринок), 

відображені 38 показниками, пов'язаними з Інтернетом, кабельним 

телебаченням, мобільними телефонами та іншими технологіями. Також 

SIBIS вивчаються питання інфраструктури, науково-дослідного процесів, 

НДДКР. До групи включені 21 показник. Вони підкреслюють важливість 

інтернету для досліджень і розвитку: електронна пошта для цілей НДДКР, 

вплив комп'ютерних навичок на НДДКР і т. д. Група довіра і безпека має 

25 індикаторів. Ці показники пов'язані з комп'ютерними злочинами, 

витратами на безпеку і контролем безпеки. Освітня група складається з 4 
частин: політика і стратегія; економіка і інфраструктура; використання і 

доступ; компетенції. У групі освіти налічується 49 показників.  

Отже, концепція сталого розвитку на інституційному рівні була 

введена в 1980 році. Ключову роль в оцінці прогресу країн на шляху до 

сталого розвитку відіграють показники стійкості. Система показників 

необхідна для оцінки і подальшого формування відповідної політики. 

Системи показників ілюструють складність самого завдання сталого 

розвитку. Жодне параметричне оцінювання не може бути прийнятим як 

завершене. Міжнародні організації впровадили системи показників, 
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складених для цілей вимірювання та управління сталим розвитком. 

Незважаючи на загальну згоду з основних аспектів сталого розвитку 

(екологічних, соціальних та екологічних), основні міжнародні організації 

використовують досить різні системи показників. Встановлено, що кожен 

підхід підкреслює різні аспекти сталого розвитку, крім того існуючі 

системи показників не є стабільними і зазнають змін, а інституційні 

індикатори, як правило, не враховують паралелізму і взаємозалежності 

деяких показників. Складається враження, що збільшення кількості 

виділених граней служить кінцевою метою, в той час як питання, пов'язані 

з будь-яким видом аналізу наданої інформації, не беруться до уваги. 
Придатність будь-якої системи наявних в даний час інституційних 

показників розглядається як спрямованість до подальших досягнень. 

Доцільною вбачається орієнтація на визначення короткого переліку 

порівняльних показників з метою більш ефективного процесу управління 

стійким розвитком, що видається не в повній мірі здійсненним. 
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СТАЛЕ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСІВ В УМОВАХ 
РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

 
Мельник В. С. *, магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Постановка проблеми. Реформа територіальної організації влади в 

Україні відкриває нові можливості в реалізації Цілей сталого розвитку. 
Напрямом суспільного розвитку до 2030 року є захист та відновлення 
екосистем суші шляхом збільшення площі вкритої лісом. Нормативно-
правову базу з відтворенням лісів складає низка документів [1], ключовим 
з яких є «Лісовий кодекс України» [2]. Відповідно до статті 79, 
відтворення лісів здійснюється з метою [2]: 1) досягнення оптимальної 
лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових 
насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і 
технологіями; 2) підвищення водоохоронних, ґрунтозахисних, санітарно-
гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і захисних лісових 
насаджень; 3) поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх 
продуктивності та біологічної стійкості. 

Виклад основного матеріалу. Україна мало лісиста країна. Лісистість 
території України становить 15,9% [3, с. 2]. Половина лісів країни 
рукотворні і потребують посиленого догляду. Відповідно до Цілей талого 
розвитку для України до 2030 року планується досягнути цільового 
значення показника лісистості до 20% [4, с 109]. Оптимальним вважається 
показник на рівні 20–22%, який дає змогу досягти збалансованості між 
лісосировинними запасами, обсягами лісо споживання і екологічними 
вимогами. Для реалізації цієї мети необхідно створити нові ліси.  

Відповідно статті 7 Лісового кодексу України ліси України можуть 
перебувати у державній, комунальній та приватній власності [2]. 
Переважна більшість лісів перебуває у державній власності.  

Управління відтворенням лісів це комплекс заходів зі збільшення 
лісистості території шляхом розширення робіт з лісорозведення, в тому 
числі за рахунок земель запасу та само залісених земель, нарощування 
ресурсного й екологічного потенціалу лісів. Лісорозведення базується на 
принципах науковості, співробітництва у сфері лісового господарства на 
місцевому, національному, регіональному та глобальному рівнях, що 
сприяє сталості лісоуправління. Правила відтворення лісів затверджено 
Кабінетом Міністрів України [1]. Науковий супровід відтворення лісів 
здійснює Науково-дослідний інститут лісового господарства та 
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.  

                                                
*Науковий керівник – Симоненко Л. І., к. е. н., доцент, Житомирський 
національний агроекологічний університет 
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Відтворення лісів та збільшення їх площі відбувається шляхом 
відновлення та лісорозведення. Виробнича база лісовідтворення включає 
розсадники, теплиці. Фінансування робіт проводиться коштом 
підприємств лісового господарства. Роботи проводять відповідно 
проектуванню. Одним із показників сталого користування лісовими 
ресурсами є приріст деревини, який також характеризує і ефективність 
лісової політики держави. 

Державним підприємством Городницьке лісове господарство згідно 
проектів у 2017 році було створено 380 га лісових культур при плані 300 га 
[5]. З них окремо за породами було посаджено сосни звичайної 310 га, 
модрини європейської 21 га, дуба звичайного 35 га, берези повислої 3 га, 
вільхи чорної 11 га. Площі лісових культур відповідають проектуванню. 

У розсадниках та теплицях підприємства за період 2016 року було 
створено 1,8 га посівів та вирощено 2804,6 тис. шт. стандартних сіянців: 
серед яких сосни звичайної 2448 тис. шт., сосни кримської 26,2 тис. шт., 
модрини європейської 20,9 тис. шт., дуба 243,8 тис. шт., ялини 
європейської 15,6 тис. шт., інших листяних та чагарникових порід 48,6 тис. 
шт. та 1,5 тис. шт. стандартних живців хвойних порід. 

Під час осінньої інвентаризації одно – двох та трирічних лісових 
культур на площі 954 га 2016 року встановлено, що приживлюваність 
лісових культур складає 88,9 % за роками: 1-й рік фактична – 90,5%, 2-й 
рік фактична – 91%, 3-й рік фактична – 83,5%. За класами якості оцінено: 
1-й клас – 572 га, 2-й клас – 382 га. При атестації лісових культур 4-х 
річного і старшого віку на площі – 635 га, атестовано за першим класом 
якості – 381 га, за другим – 192 га, за третім – 62 га. 

В покриту лісом площу у 2016 році переведено 246 га лісових культур 
при плані 235 га, в т. ч. за головними породами: сосна 130 га, модрина 
європейська 8 га, дуб звичайний 42 га, дуб червоний 2 га, береза повисла 
39 га, вільха чорна 25 га. За класами якості: 1-й – 178 га, 2-й – 57 га, 3-й – 
11 га. Природного поновлення переведено у вкриті лісовою рослинністю 
землі 99 га при плані 50 га. Перевід лісових культур проведений згідно 
інструкцій з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості 
лісокультурних об’єктів. Лісові культури відповідають умовам 
місцезростання та проектам створення. Строки заліснення дотримуються. 

Упродовж 2016 року проведено 1176 га доглядів за лісовими 
культурами (в т.ч. механізованим способом 600 га.) Якість доглядів за 
лісовими культурами задовільна. Для переробки лісового насіння діє 
шишко сушарка, де проводиться переробка та очистка насіння. Насіння 
хвойних порід зберігається в скляній тарі під контролем в насіннєсховищі 
Городницького лісництва [5]. Отже, заходи з відтворення лісу ДП 
Городницьке лісове господарство відповідають принципам сталого 
користування лісовими ресурсами. 

В ході реформи територіальної організації влади в процесі 
розмежування земель до комунальної власності можуть бути віднесені 
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близько 1,3 млн. га (13%) земельних ділянок лісогосподарського 
призначення, що знаходяться у постійному користуванні комунальних 
підприємств, підпорядкованих органам місцевого самоврядування [3, с.4]. 
Законодавче забезпечення та механізм управління і контролю за лісами 
комунальної власності в умовах децентралізації влади наразі відсутнє. Але 
місцеві громади, на землях не придатних для ведення сільського 
господарства, можуть проводити заходи із заліснення ділянок і створення 
нових лісів на засадах збалансованого розвитку.  

Стратегія сталого розвитку Городницької об’єднаної територіальної 
громади Новограда-Волинського району Житомирської області на період 
до 2025 року [6, с. 44] містить стратегічний напрямок «якісне середовище 
громади», пріоритетним завдання якого є збереження природних 
ландшафтів, об’єктів рекреаційного призначення, розвиток зелених зон. 

Висновки. Збалансований розвиток лісового господарства одночасно 
спрямований, як на використання природних ресурсів, так і на покращення 
якості людського життя та збереження довкілля. Місцева громада може 
виступати з ініціативами запровадження різних практик відтворення лісів, 
як традиційних так і нових. Завдання розширеного відтворення лісу також 
доцільно включити до плану розвитку Городницької громади. До садіння і 
висівання лісу можуть бути залучені як місцеві жителі так і екологічні 
активісти з усієї країни, що може стати додатковим фактором розвитку 
туристичного потенціалу громади.  
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ІННОВАЦІЙ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ  

 
Несторенко Р. А.*, студентка, 

Сумський національний аграрний університет, Україна 

 

На сьогоднішній день в умовах ринкових відносин інновації відігріють 

значну роль в розвитку агробізнесу. Актуальність дослідження обумовлена 

необхідністю впровадження інноваційних технологій та просування свого 

товару. Оскільки ця тема досить актуальна. Її дослідженням займалась 

велика кількість українських та зарубіжних науковців. Приводячи 
приклад, ми можемо говорити про таких визначних людей як С.М. 

Ілляшенко, Т.С. Максимова, В.Л. Пилюшенко, Г. Ассель. 

Оскільки інновації ведуть до створення нових продуктів, які 

найчастіше користуються величезним попитом та збільшують 

конкурентну перевагу товару,що виробляє підприємство. Тож можемо 

стверджувати, що будь-яке підприємство не може нормально розвиватися 

без сучасних інноваційних процесів. 

В літературі існує велика кількість визначень на тему «маркетинг 

інновацій». Його визнають як діяльність з покращення продукції, 

діяльність зі створення унікальних умов реалізації та просування нових 

продуктів господарства. В сучасному світі розвиток економічної 
діяльності аграрного бізнесу певним чином залежить від інноваційної 

діяльності, яка допомагає просувати свій товар на ринок. 

Будь-яка успішна інновація буде характеризуватися чотирма важливи-

ми критеріями. Характеризуючи їх ми можемо говорити про такі як:  

1. Важливість. Оцінка нового продукту споживачами з точки зору 

важливості для самого споживача. 

2. Унікальність. Вигоди нового товару повинні сприйматися 

споживачами як унікальні і відрізнятися від вигід, пов'язаних з існуючими 

продуктами.  

3. Стійкість. Чи не повинен відтворюватися іншими конкурентами.  

4. Ліквідність. Для доставки продукту на ринок і його підтримки 

компанія повинна розробити ефективну систему розподілу. 
Отже, якщо товар буде відповідати цим критеріям то це нововведення 

можемо вважати доцільним. 

Говорячи про сучасність ми можемо знайти велику кількість 

маркетингових підходів до просування товарів в аграрній сфері. Наводячи 

приклад ми можемо говорити про Ферму в стилі Uber. Це втілення гри 

“Весела ферма” в життя, де кожен може отримати реальний город і 

                                                
*Науковий керівник – Баценко Л. М., к. е. н., доцент, Сумський національний 
аграрний університет. 
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врожай, але при цьому не потрібно витрачати час і сили на городництво. 

Проект дає можливість кожному охочому отримати екологічно чисті овочі 

та фрукти безпосередньо від самого виробника продукції замовляючи їх 

через спеціально створений інтернет-сайт. Також розробники для 

покращення зручності потенційному користувачеві цієї продукції 

створили певний онлайн-калькулятор. За допомогою нього споживач може 

вирахувати свою потребу в продуктах на рік. Після збору врожаю 

замовники можуть отримувати його в будь-якому обсязі раз в тиждень або 

раз на місяць. За словами організаторів проекту, така система вже 

запрацювала в тестовому режимі для ресторанів і протягом року може 
стати доступною в Києві, Львові та Харкові для всіх бажаючих. [2] 

Наводячи ще один приклад можемо говорити про «Розумну телицю». 

“Розумна” теплиця – це система управління, яка сама контролює 

температуру, освітлення, створює живильний розчин для рослин і 

управляє поливом. LED гідропонні фіто лампи для рослин автоматично 

включаються, коли датчики бачуть недолік ЛЮМІНА, які потрапляють на 

саму рослину. Інтенсивність світла також регулюється в автоматичному 

режимі,ибез людини. Весь процесс можна контролювати зі свого 

смартфона, який раніше був запрограмований під цю програму. “Розумна” 

теплиця працює автономно, без втручання людини [3]. 

Розглянувши та проаналізувавши ведення аграрного бізнесу за останні 

роки, можна зробити висновок, що головним рушійним інструментом є 
інноваційний маркетинг. Також головним показником для досягнення 

конкурентоспроможності товару є введення у виробництва повністю нових 

та покращених товарів, які будуть користуватися попитом у споживачів. 

Просування таких товарів допоможе забезпечити збільшення 

прибутковості підприємства та виведення його на більш значний рівень. 

 

Список використаних джерел: 
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За ред. д. е. н., професора С. М. Ілляшенка. Суми: ВТД «Університетська 
книга», 2008. 615 с. 
2. Ферма в стилі Ube в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/onlainpolzovateli-smogut-
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3..Умная теплица. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://greeniq.com.ua/umnaya-teplica/  
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

 

Нікітчук І. В., Соломикін В. В., Сидорчук І. П.*, магістранти, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Децентралізація в процесі модернізації системи публічного управління 

пов’язана з розробкою та впровадженням ряду стратегічних напрямів які 

дозволять створити оптимальну організаційно-правову форму функціону-

вання інститутів місцевого самоврядування та узагальнити основні 

способи, за допомогою яких будуть реалізовані основні напрями 

адміністративної реформи. Світовий досвід показує, що децентралізація 

державного управління один із шляхів реалізації реформ місцевого 

самоврядування на базі поєднання ринкових і державних механізмів 

управління соціально-економічними процесами [1, с. 18]. Конституція 

України розглядає децентралізацію та централізацію виключно в контексті 

здійснення державної влади (ст. 132) на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову (ст. 6). В більшості нормативно-правових актів 

децентралізація влади і державного управління розглядаються як 

синоніми, що з точки зору науки публічного управління є не зовсім 

коректним. В західних моделях публічної влади децентралізація розгляд-

дається як делегування повноважень на нижчі адміністративні рівні 

системи публічної влади тобто локалізація процесу публічного управління 

який передбачає: 

- Перерозподіл урядових витрат відповідно зобов’язань; 

- оптимізація публічних послуг у поєднанні з корпоратизацією 

урядової діяльності; 

- пошук найменш витратних шляхів надання публічних послуг через 

створення механізмів ринкового типу, збільшення відповідальності 

користувачів; 

- підвищення стандартів якості у сфері надання адмінпослуг; 

- бенчмаркінг та оцінка результативності; 

- спрощення регуляторних процедур та зниження їх ринкової ціни. 

Модернізвція моделі публічного управління може здійснюватися у 

двох напрямах: вертикальному (розподіл владних повноважень у межах 

юрисдикції певної кількості територіальних рівнів або багаторівневе 

                                                
*Науковий керівник – Якобчук В. П., к. е. н., професор, Житомирський 
національний агроекологічний університет. 
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управління) та горизонтальному (координація діяльності державних та 

недержавних акторів, мережевий підхід до надання публічних послуг і 

товарів) Саме в цій сфері управлінської діяльності реалізується сьогодні 

політика децентралізації влади [2, с. 449-450; 4– 5]. 

Значну роль в удосконаленні механізмів публічного управління 

відіграє створення системи електронного урядування (e-government) яка 

забезпечить трансформацію морально зношеної моделі індустріального 

врядування до урядування, заснованого на інформаційній комунікації. У 

зв’язку з цим, децентралізованість, цифрова подача інформації, 

персоналізованість, орієнтація на клієнта пріоритети інновацій публічного 

управління [1, с. 126]. 

Програмою розвитку ООН (UNDP) визначаються основні принципи 

організації «доброго місцевого врядування» (good local governance): 

децентралізація, репрезентативна демократія або демократія участі, 

прозорість, підзвітність тощо [3, с. 5]. Ми вважаємо, що процес реалізації 

децентралізаційних заходів у системі публічного управління соціальним 

розвитком регіонів повинен включати: 

- удосконалення організаційної структури управління соціальним 

розвитком регіонів (інституційний напрям); 

- визначення та розмежування функцій і повноважень усіх суб’єктів 

управлінської діяльності (функціональний напрям); 

- модернізацію сектору соціальних послуг (інфраструктурний напрям); 

- удосконалення фінансових механізмів реалізації завдань 

забезпечення соціального розвитку територій (фінансовий напрям). 

Трансформована парадигма публічного управління в умовах 

децентралізації це системне поєднання нових поглядів на управління 

соціально- економічними системами в умовах ринкової трансформації, яка 

передбачає 

- децентралізацію механізмів публічного управління на базі поєднання 

ринкових і державних інструментів регулювання соціально-економічними 

процесами; 

- рух до поліцентричної системи публічного управління, господарю-

вання та ухвалення управлінських рішень; 

- координацію діяльності підприємств і установ на основі поєднання 

адміністративних і економічних методів впливу та ринкових механізмів 

господарської діяльності; 

- самоуправління громадських організацій на принципах відкритості, 

прозорості, відповідальності у взаємодії із зовнішнім середовищем; 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-558844680200504935__bookmark226
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- формування організаційної культури публічного управління, що сис-

тематизує ключові риси інноваційного управління соціально-економічни-

ми об’єктами і процесами. 
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ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ОСНОВА НАУКОВИХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Ніткина Т. С.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Експеримент є головним методом збирання інформації в науці. Його 

проведення пов'язане з пошуком причиннонаслідкових зв’язків досліджу-
ваних явищ дійсності. Цей метод є розвитком методу спостереження та 
логічного аналізу. Здійснення експерименту завжди супроводжується 
активним впливом на об'єкт, що веде до його переструктурування, тому 
планувати експеримент можна тільки тоді, коли є певність, що цей вплив 
ні в якому разі не обмежуватиме інтереси учасників експерименту.  

«Експеримент дає можливість, – пише Г. Г. Ващенко, – робити спосте-
реження в такій кількості й протягом такого часу, як це потрібно для дос-
коналого вивчення явища. В експерименті є змога розкласти явище на його 

складові елементи і вивчати кожен з них зокрема» 3. На актуальність 
здійснення експериментальних досліджень у своїх працях указують: С.А. 
Болсун, Л.М. Ващенко, О.Е. Жосан, Л.П. Макарова, П. Г. Шемет. 

Метою цієї статті є представлення особливостей та змісту організації 
етапів проведення експерименту в загальному визначенні. Не існує 
єдиного шаблону або схеми, за допомогою яких можна було б будувати 
експеримент для будь-якої проблеми. Сама наукова проблема визначає 
вибір типу експерименту і конкретний план його проведення. До загальної 
структури експерименту входять: 1) суб'єкт пізнання і його діяльність; 
2) об'єкт експериментального дослідження; 3) засоби впливу на дослі-
джуваний об'єкт. Для проведення будь-якого виду експерименту необхідно 
попередньо спланувати та виконати таке: розробити гіпотезу, яка підлягає 
перевірці, та методику експериментальних робіт; визначити способи і 
прийоми впливу на об`єкт дослідження; забезпечити умови для виконання 
експериментальних робіт; розробити шляхи і прийоми фіксування ходу і 
результатів експерименту; підготувати засоби експерименту (прилади, 
установки, моделі тощо); забезпечити експеримент необхідним 
обслуговуванням [2].  

Особливе значення має правильне розроблення методики експеримен-
ту. Методика – це сукупність обдуманих і фізичних операцій, які 
розміщені у визначеній послідовності для досягнення поставленої мети 
дослідження. Під час розроблення методики проведення експерименту 
необхідно передбачати: попереднє цілеспрямоване спостереження за 
об`єктом або явищем, що вивчається, з метою визначення вихідних даних 
(гіпотез, обрання змінних факторів); створення умов, у яких можливе 

                                                
*Науковий керівник – Плотнікова М. Ф., к. е. н., доцент, Житомирський 
національний агроекоогічний університет. 
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експериментування (добір об`єктів для експериментальної дії, усунення 
впливу випадкових факторів); визначення області інтересу для змінних 
факторів та меж вимірювання; можливість систематичного спостереження 
за розвитком явища і точного опису фактів; проведення систематичної 
реєстрації замірів і оцінок фактів різними засобами і способами; створення 
складних ситуацій з метою підтвердження або спростування раніше отри-
маних даних; перехід від емпіричного вивчення з логічним узагальненням 
до аналізу та теоретичного оброблення отриманих фактичних даних [5]. 

Обравши методику експерименту, дослідник повинен переконатись у 
можливості її практичного застосування. Це необхідно зробити навіть у 
тому випадку, якщо методика раніше апробована в інших лабораторіях, 
оскільки вона може бути неприйнятною або складною в силу специфічних 
особливостей клімату, приміщення, лабораторного обладнання, персоналу 
тощо. Перед кожним експериментом складається його план (програма 
виконання), який включає такі етапи: мету, завдання та обґрунтування 
об`єму експерименту; вибір змінних факторів; визначення кількості 
дослідів та послідовності зміни факторів; вибір кроку зміни факторів, 
визначення інтервалів між майбутніми експериментальними точками; 
обґрунтування вибору засобів для вимірювання; опис проведення 
експерименту; обґрунтування вибору способів оброблення та аналізу 
результатів експерименту. Необхідно також обґрунтувати вибір засобів 
вимірювання приладів та іншого обладнання. У зв`язку з цим експери-
ментатор повинен бути добре обізнаний з існуючою вимірювальною 
апаратурою в Україні і за кордоном. Відповідальним моментом у 
підготовці засобів вимірювання є визначення точності виміру і похибки.  

Методи вимірювань повинні базуватися на законах спеціальної науки 
метрології, яка вивчає вимірювальні засоби і методи. Методи вимірювань 
можна поділити на прямі і непрямі. Під час прямих вимірювань шукану 
величину знаходять із досліду, а під час непрямих – за функціональними 
вимірами. Вимірювання бувають абсолютні й відносні.  

Абсолютні – це прямі заміри в одиницях вимірювальної величини; 
відносні заміри – це відношення вимірювальної величини до однойменної 
величини, яка приймається за вихідну одиницю. 

Необхідно виділити декілька основних способів вимірювань [4]. 
Спосіб безпосередньої оцінки – відповідає визначенню величини без-

посередньо за відліковим пристроєм вимірювального приладу прямої дії.  
Спосіб порівняння – передбачає необхідну вимірювальну величину 

порівнювати з величиною, що є мірою. Спосіб протиставлення – 
здійснюється шляхом порівняння з мірою, тобто вимірювана величина і 
величина, що є мірою, одночасно діють на пристрій, за допомогою якого 
встановлюється співвідношення між цими величинами.  

Диференційний спосіб – полягає в тому, що на вимірний пристрій діє 
різниця виміряної та відомої величини, яка є мірою.  
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Нульовий спосіб – полягає у доведенні результату ефективної дії 
величини на пристрій до нуля. 

Спосіб заміщення – передбачає заміну вимірюваної величини відомою 
величиною з відновлюваною мірою.  

Спосіб збігу полягає в тому, що різниця між заданою величиною і 
величиною, яка є мірою, визначається шляхом збігу відміток шкал або 
періодичних сигналів.  

Вимірювальні прилади та пристрої. Вимірювальним приладом 
називають засіб вимірювання, призначений для отримання певної 
інформації про величину, що вивчається, у зручній для експериментатора 
формі. У таких приладів вимірювальна величина перетворюється на 
покази або сигнали. Вони складаються з двох головних вузлів: 
приймаючого сигнал і перетворювального його у покази. За способом 
відліку значення вимірювальної величини прилади поділяються на 
показникові та реєструвальні. 

Вимірювальний пристрій (стенд) є системою, що складається з основ-
них і допоміжних засобів вимірювання, які призначені для вимірювання 
однієї або кількох величин. Пристрій має різні засоби вимірювання і 
перетворювачі, призначені для одно- або багатоступеневого перетворення 
сигналу до того рівня, який дозволяє зафіксувати його вимірювальним 
механізмом. До початку експерименту ретельно і точно планується кожен 
крок його проведення. Під плануванням експерименту розуміється най-
більш загальна його логіка. Планом експерименту визначається характер 
окремих фаз експерименту і порядок їхнього проведення. При плануванні 
педагогічного експерименту експериментатор повинний визначити: 
1) кількість досліджуваних; 2) способи добору досліджуваних; 3) кроки 
проведення експерименту; 4) вірогідність отриманих результатів; 5) пра-
вильну їхню інтерпретацію. Варто підкреслити, що, чим продуманіше 
спланований педагогічний експеримент, тим більше об'єктивні результати 
дає він із самого початку. Різні доповнення і зміни в ході експерименту 
утрудняють роботу експериментатора і зменшують об'єктивність резуль-
татів. Отже, основними етапами проведення експерименту є:  

1. Висування експериментальної гіпотези. Експериментальна гіпотеза, 
на відміну від теоретичної, повинна бути сформульована у вигляді вислов-
лення: «Якщо... те...». Крім того, вона повинна бути конкретизована. Це 
означає, що вхідні у висловлення «якщо А, то В» змінні А і В повинні 
контролюватися в експерименті: А – управлятися експериментатором, а В 
– реєструватися безпосередньо або за допомогою апаратури. 

2. Планування проведення експерименту. Планується час і місце 
проведення експерименту, вибирається експериментатор, складаються 
інструкції. 

3. Підготовка експерименту. Дослідник готує експериментальне 
помешкання й устаткування. Дослідник повинен вибрати експерименталь-
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ний інструмент, що дозволяв би йому: управляти незалежною перемінною, 
реєструвати залежну перемінну. 

4. Крім того, умови експерименту (помешкання, ситуація, час і ін.) 
повинні або повторювати вплив зовнішніх змінних, або зберігати 
константність розміру їхнього впливу на залежну змінну. Якщо це 
необхідно, проводиться декілька спробних дослідів для налагодження 
процедури експерименту. 

5. Проведення експерименту. Експериментатор повинен чітко знати і 
дотримуватись порядку дій у ході дослідження (перед експериментатором 
можуть лежати інструкція, у якій зафіксований цей порядок) В 
експерименті може брати участь і асистент. Він бере на себе допоміжні 
задачі. Частіше усього саме асистент веде протокол. Експеримент у 
залежності від цілей дослідження може бути частково або цілком 
автоматизованим. 

6. Статистична обробка експериментальних даних. Після проведення 
експерименту отримані в результаті дослідження дані опрацьовуються 
статистично. Звичайно методи опрацювання даних вибираються на стадії 
планування експерименту або ж ще раніше – при висуванні 
експериментальної гіпотези. 

7. Висновки й інтерпретація результатів. Цей етап є завершальним у 
дослідницькому циклі. Результатом експериментального дослідження є 
підтвердження або спростування експериментальної гіпотези. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Нужда В. Л.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Відділом персоналу міської ради в межах наданих повноважень 

постійно проводиться робота, щодо профілактики правопорушень та 

дотримання вимог законів України «про запобігання корупції», та «про 

службу в органах місцевого самоврядування», здійснюється антикорупцій-
ний контроль при прийнятті кандидатів на службу в органи місцевого 

самоврядування. Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на 

заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради, подають 

до відділу персоналу міської ради разом з іншими документами заповнену 

особову картку форма П-2ДС з відповідними додатками та заповнюють 

електрону декларацію відповідно до Закону України «про запобігання 

корупції» за минулий рік. 

Працівники відділу, отримуючи документи, перевіряють дотримання 

правил їх заповнення, а також відповідність зазначених у них відомостей 

оригіналам документів. Протягом 2018 року забезпечено підготовку кадро-

вих облікових документів 43 претендентів на заміщення вакантних посад. 

Також, кандидати попереджаються про встановлені спеціальні обмеження, 
пов’язанні з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та 

проходженням служби.Вказані передження підписуються кандидатами 

власноручно та зберігаються в їх особових справах.  

Професійна діяльність державних службовців має ознаки творчої. 

Чимало в процесі професійного становлення та професійного саморозвит-

ку залежить від самої особистості, її ставлення до професійної праці. 

Виконуючи ту чи іншу роботу, певним чином ставлячись до неї, 

особистість державного службовця відтворює в собі нові властивості та 

якості. У процесі професійного становлення вони об’єднуються з уже 

сформованими властивостями, а також між собою, утворюючи комплекси 

якостей. Ознайомлення з обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на 
службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби є 

обов’язковим при прийнятті на службу. 

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення 

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті 

міської ради та її виконавчих органах, проходять співбесіду з визначеними 

посадовими особами. 

                                                
*Науковий керівник – Якобчук В. П., к. е. н., професор, Житомирський 
національний агроекоогічний університет. 
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У ході співбесіди обговорюються питання, щодо особливостей роботи 

претендента на його попередньому місці роботи, з’ясовується, чому саме 

він бажає працювати на службі в органах місцевого самоврядування, 

рівень професійних знань, фаховий досвід, ставлення до праці, моральні 

установки. Співбесіда проходе в умовах неупередженості, виключаючи 

прояви суб’єктивізму. Висновки про наслідки співбесіди заносяться до 

картки погодження. Картка погодження оформлюється за формою, 

визначеною порядком ведення особових справ державних службовців в 

органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.05.1998 №731. 
Особи, які вперше зараховуються пприймаються або обираються на 

службу в органи місцевого самоврядування, складають присягу і підпису-

ють її текст, який зберігається за місцем роботи. Про складання присяги 

робиться запис у трудовій книжці.Проводилась роз’яснювальна робота та 

надавались консультації посадовим особам, відповідальним за ведення 

кадрового діловодства у самостійних виконавчих органах міської ради, 

щодо проведення перевірки, передбаченої законом України «про очи-

щення влади». З метою реалізації закону України «про очищення влади», 

згідноз порядком проведення перевірки достовірності відомостей, 

застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 

один закону України «про очищення влади», затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563. Відповідно до розпо-
рядження міського голови від 09.12.2014 № 242-р «про реалізацію закону 

України «про очищення влади» відділом персоналу міської ради протягом 

ІІІ кварталу 2017 року. Підготовлені та направлені документи для пере-

вірки достовірності відомостей, щодо застосування заборон, передбачених 

частинами третьою і четвертою статті один закону України «про очищення 

влади».Такі дані забезпечено та оприлюднені на веб – сайті міської ради 

інформації, щодо 29 посадових осіб, які проходять перевірку відповідно до 

цього закону. 

Протягом 2018 року всі поданні документи та копій судових рішень 

про притягнення посадових осіб виконавчих органів міської ради до 

кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні 
правопорушення не надходило. У зв’язку з цим, застосування 

репресивного антикорупційного законодавства, спрямованого лише на 

покарання публічних службовців, без усунення факторів, що живлять та 

породжують корупцію, не приносило та і не могло принести жодних 

відчутних результатів, щодо зниження її рівня. Зокрема, правоохоронці 

сотнями та тисячами складали протоколи про корупційні діяння та інші 

правопорушення, пов’язані з корупцією, а особи, на яких накладались 

адміністративні стягнення в більшості випадків продовжували після 

сплати відповідного штрафу працювати в тих самих органах державної 
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влади на тих самих посадах. Наразі в державі створені умови для 

викорінення корупції і не просто задекларовано наміри запобігати та 

протидіяти корупції, а реально проявлено політичну волю на вищих чинах 

влади, щодо проведення повного реформування не лише антикорупційного 

законодавства, а і всієї державної антикорупційної політики. 

Першим кроком на цьому шляху стало створення національного анти-

корупційного комітету, результатом діяльності та активної позиції, якого 

стала розробка та швидке прийняття закону України «про засади запобі-

гання і протидії корупції». До цього Закону можна ставитися критично, 

але не можно не визнати, що цей закон дасть поштовх для зміни ситуації в 
державі. В першу чергу слід зазначити, що закон визначає корупцію не 

лише, як проблему чиновників. Закон визначає корупційними правопору-

шеннями і дії громадян при наданні або пропозиції надання неправомірної 

вигоди чиновнику. Так, відповідно до закону корупція – це використання 

особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди, або прийняття 

обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, відповідно 

обіцянка або пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі. 

Уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з 

метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй 
службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей. Саме тому до 

суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення закон відносить 

не лише осіб, які отримують заробітну плату з державного або місцевого 

бюджетів, та осіб, які надають державні послуги приватні нотаріуси, 

аудитори, експерти тощо. Також – це стосується осіб, які постійно або 

тимчасово обіймають певні посади у юридичних особах приватного права 

незалежно від організаційно –правової форми, а також посадових осіб 

юридичних осіб, фізичних осіб. 

При цьому значна частина положень закону спрямована на запобігання 

корупції. Задля цього, вперше на законодавчому рівні визначено поняття 

конфлікту інтересів, під яким пропонується розуміти суперечність між 
особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями. Відділом 

персоналу міської ради у 2018 році здійснювалось організаційне 

забезпечення 26 засідань конкурсної комісії для проведення відбору 

кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого 

самоврядування в апараті міської ради та її виконавчих органах. 

Рішення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у 

виконавчих органах міської ради приймалися міським головою. 

Оголошення про проведення конкурсу публікувалися в газеті «Субота» та 

розміщувалися на веб – сайті міської ради. На засіданнях конкурсної 
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комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад 

посадових осіб місцевого самоврядування в апараті міської ради та її 

виконавчих органах здійснювався попередній розгляд документів осіб, які 

виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад 

посадових осіб місцевого самоврядування в апараті міської ради та її 

виконавчих органах.  

Стосовно допущення кандидатів до участі у конкурсі, та 

обговорювались результати іспиту, здійснювався конкурсний відбір 

кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого 

самоврядування в апараті міської ради та її виконавчих органах. Із числа 
кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого 

самоврядування в апараті міської ради та її виконавчих органах склали 

іспит 42 особи. За результатами перевірки практичних завдань для 

перевірки рівня знань державної мови 18 кандидатів виявили високий 

рівень володіння державною мовою, 19 кандидатів – достатній рівень, 5 

кандидатів – не достатній рівень.  
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ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНО ЕЛЕКТРОННА ВЗАЄМОДІЯ 
І ЯКІ ВІД ЦЬОГО РЕЗУЛЬТАТИ 

 
Нужда Д. Л.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 

Кожен декларант при поданні електронної – декларації також повинен 
мати особисту електронну поштову скриньку. Адреса електронної пошти 
буде використовуватись для відправлення нагадувань про подання 
декларації, попереджень та інших важливих повідомлень від НАЗК. Відтак 
варто обирати ту електронну пошту, до якої декларант матиме постійний 
доступ для регулярної її перевірки. При кожному новому вході в систему 
необхідно знову ідентифікувати себе за допомогою ЕЦП. Зрозуміло, що 
для роботи з електронною поштою та системою декларування треба буде 
здобути або удосконалити свої навички роботи за комп’ютером.  

Нова система, зокрема завдяки тому, що вона електронна, дозволить 
максимально полегшити процес заповнення декларації, створивши зручну 
систему підказок і допомоги кожному суб’єкту декларування. Система 
електронного – декларування дозволяє декларанту скористатись такими 
функціями, як:  

 ознайомлення із загальною пам’яткою, щодо заповнення декларації 
на початку відповідної форми;  

 використання окремої кнопки на сторінці кожного розділу форми 
декларації для переходу до сторінки з коментарями та прикладами 
заповнення відповідних полів форми;  

 використання підказки у вигляді вікон, що з’являються на екрані 
при наведенні курсору, де є корисна інформація;  

 використання підказки із варіантами відповідей, які з’являються при 
натисканні на поле;  

 можливість повторного автоматичного використання окремої 
інформації, яка вже зазначалася раніше у формі (наприклад, дані про 
третіх осіб – це суб’єктів прав на майно);  

 можливість збереження чернетки форми й використання раніше 
поданих декларацій для створення нових. На кожній сторінці системи є 
підказки про те, що і як декларувати.  

 Ці пояснення набагато простіші й зрозуміліші, ніж сухий текст закону 
України «про запобігання корупції». Технічну помилку зробити теж майже 
неможливо. Система просить рівно стільки цифр, скільки ви маєте 
вписати, не дозволить уписати букви замість цифр, перевірить, чи ви 
заповнили всі обов’язкові поля, проведе логічні перевірки й підкаже, 
побачивши десь помилку, яку слід виправити. Більше того, впродовж семи 
днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати 
виправлену декларацію в разі виявлення помилок частині 4 статті 45 

                                                
*Науковий керівник – Якобчук В. П., к. е. н., професор, Житомирський 
національний агроекоогічний університет. 
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закону України «про запобігання корупції». Зміст електронних декларацій 
набагато повніший за попередній їх паперовий варіант. Потрібно буде 
декларувати і готівкові кошти, і об’єкти незавершеного будівництва, і 
коштовні покупки, тощо. Зрозуміло, що перед першою подачею 
електронної – декларації доведеться спершу привести до ладу документи 
хоча, в принципі, вони мали бути в порядку і для старої системи 
декларування. Проте після першої заповненої електронної – декларації 
процес подання наступних буде набагато легшим і менш обтяжливим для 
декларантів, навіть в порівнянні з попередньою паперовою декларацією.  

Вся ця інформація надалі зберігатиметься в системі, і під час кожного 
створення наступної декларації її поля будуть автоматично заповнені, а 
декларант зможе просто й швидко відредагувати їх, аби відобразити зміни, 
що відбулися в його майновому статусі за звітний період. Електронна 
декларація нового зразка складається з різних 16 розділів. В першому 
розділу розповідається тип декларації та звітний період. Цей розділ 
найпростіший і проблем з його заповненням не повинно виникнути у 
нікого. Тобто вибираємо тип декларації, наприклад, «щорічна» та рік. Для 
переходу до наступного розділу натискаємо піктограму. При заповненні 
другого розділу можуть виникнути труднощі у депутатів місцевих рад при 
заповнення форм «місце роботи», «займана посада», «тип посади», 
оскільки вони подають декларацію, як особи, уповноважені на виконання 
функцій місцевого самоврядування, а не як працівники підприємств, 
установ, чи як пенсіонери або безробітні.  

Система поки, що не передбачає подання електронної – декларацій 
саме депутатами, а офіційного роз’яснення НАЗК з цього питання ще 
немає. Але це не може бути підставою для неподання ними декларацій. 
При визначенні членів сім’ї для подання електронної – декларації слід 
керуватися роз’ясненням НАЗК: «членами сім’ї суб’єкта декларування для 
подання електронної – декларації вважаються особа, яка перебуває у 
шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік або дружина), незалежно від їх 
спільного проживання. Тобто це означає, що членом сім’ї суб’єкта 
декларування є його подружжя (дружина або чоловік), якщо шлюб між 
ними офіційно не розірвано. Навіть якщо особи спільно не проживають, не 
пов’язані спільним побутом тощо. У випадку наявності сукупності таких 
ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність 
взаємних прав та обов’язків крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не 
мають характеру сімейних із суб’єктом декларування, членами його сім’ї є 
також – це його діти, у тому числі повнолітні. Батьки, особи, які 
перебувають під опікою і піклуванням. Будь – які інші особи, у тому числі 
особи, які спільно проживають із суб’єктом декларування, але не 
перебувають з ним у шлюбі. Тобто, обов’язкове поєднання трьох ознак: 
спільне проживання, спільний побут, взаємні права та обов’язки член сім’ї. 
Усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вищевказаних ознак для 
цілей декларування не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування 
наприклад, особи, які за відсутності вказаних ознак спільно орендують або 
користуються житлом, проживаючи в одній квартирі, кімнаті у 
гуртожитку, готелі тощо. Якщо член сім’ї декларанта відмовив йому у 
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наданні всієї або частини необхідної інформації і при цьому самому 
декларанту ця інформація не відома, він обирає у відповідних полях 
електронної форми декларації помітку «член сім’ї не надав інформації». В 
усякому разі декларант повинен зазначити у декларації всю відому йому 
інформацію незалежно від позиції члена сім’ї. Водночас, якщо члену сім’ї 
відповідна інформація не відома, і вона не може бути ним отримана із 
офіційних джерел, то у відповідних полях електронної – декларації слід 
обрати помітку ― не відомо.  

Обсяг інформації, яка підлягає декларуванню, збільшився, тому варто 
заздалегідь ознайомити членів сім’ї з вимогами закону. Пам’ятайте, що 
якщо член сім’ї відмовився надати інформацію для заповнення декларації, 
то це є підставою для НАЗК провести повну перевірку електронної –
декларації. Слід також звернути увагу на те, що в декларацію включається 
інформація про членів сім’ї станом на останній день звітного періоду. 
Наприклад, якщо упродовж звітного періоду – незалежно від тривалості – 
особа спільно проживала із суб’єктом декларування, була пов’язана з ним 
спільним побутом та мала взаємні права та обов’язки, але таке спільне 
проживання було припинено станом на останній день звітного періоду 
(наприклад, 31 грудня для щорічної декларації), то особа не вважається 
членом сім’ї суб’єкта декларування і інформація про неї в декларації не 
відображається. Водночас слід мати на увазі, що даний факт повинен мати 
документальне підтвердження (наприклад, відмітка у паспорті про зміну 
місця реєстрації з фактичним вибуттям до нового місця проживання). 
Суб’єкт декларування повинен задекларувати усі об’єкти нерухомості 
незалежно від їх вартості, що належать йому на праві власності, 
знаходяться у нього на праві оренди чи іншого права користування станом 
на останній день звітного періоду 31 грудня звітного року у випадку 
щорічної електронної декларації.  

Подається інформація про співвласників майна, а також про власника 
майна, яке знаходиться на праві користування або в оренді у суб’єкта 
декларування чи члена його сім’ї. Цей розділ слід заповнювати на підставі 
правовстановлюючих документів, а у разі їх відсутності керуватися 
роз’ясненням НАЗК. Закон не вимагає від суб’єкта декларування 
проводити оцінку майна з метою заповнення декларації. Об’єкти 
незавершеного будівництва бувають різні. У цьому розділі декларації 
зазначаються: об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, не прийняті в 
експлуатацію, об’єкти, право власності на які не зареєстроване в 
установленому законом порядку. Відповідно, в цьому розділі декларації не 
зазначаються об’єкти, які мають одночасно всі такі характеристики: 
будівництво об’єкта завершено, він прийнятий в експлуатацію і право 
власності на нього зареєстровано в установленому законом порядку.  

Наступний розділ – це цінне рухоме майно (крім транспортних 
засобів). Під рухомим майном розуміються будь – які матеріальні об’єкти 
(речі), які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди 
(наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні 
пристрої, одяг, антикваріат, твори мистецтва, меблі тощо). Декларується 
кожен окремий предмет вартістю більше 100 мінімальних заробітних плат 
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далі – МЗП (137 800 грн. для 2016 року), більше 100 прожиткових 
мінімумів працездатної особи (далі – ПМПО) з 2019 року. Якщо рухоме 
майно є одночасно подарунком, то воно декларується, як у цьому розділі, 
так і в розділі ― доходи, у тому числі подарунки. 

Наступний розділ – це цінне рухоме майно – транспортні засоби. 
Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми 
зазначаються незалежно від їх вартості. Слід також пам’ятати, що 
інформацію про власників транспортних засобів можна отримати у 
відкритому єдиному державному реєстрі міністерства внутрішніх справ 
стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників. Розділ 
цінних паперів передбачає декларування цінних паперів, що належать 
суб’єкту декларування або членам його сім’ї. Потім зазначаються всі 
корпоративні права, що належать декларанту або члену його сім’ї на праві 
власності, крім тих, що вже були зазначені в розділі ― цінні папери 
(наприклад, акції).  

Вартість корпоративних прав зазначається у декларації у відсотках та 
грошових коштах. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником 
контролером, яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї. Бенефіціар 
– це особа, яка отримує прибуток від своєї власності, яку передано в 
довірче користування іншій юридичній (ЮО) чи фізичній (ФО) особі, або 
від використання власності третіми особами. Бенефіціар є власником тих 
активів, які за його розпорядженням згодою використовуються довіреною 
особою. 

Нематеріальні активи – це об’єкти інтелектуальної власності, що 
можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. Доходи, у тому числі 
подарунки. Негрошові подарунки, декларуються лише якщо разово їх 
вартість перевищує 6890 гривень для 2018 року. Якщо кредит, позика, 
поворотна безвідсоткова фінансова допомога (позичка) тощо були 
отримані декларантом або членом його сім’ї упродовж звітного року, то 
вони повинні зазначатися в розділі ― доходи, у тому числі подарунки, як 
― інші доходи із зазначенням, про який саме дохід йдеться.  

Соціальні виплати, субсидії тощо вважаються доходом і 
відображаються в декларації лише в разі їх монетизації, тобто виплати 
(нарахування) у грошовій формі. 12. Грошові активи. Готівкові кошти та 
кошти на рахунках декларуються якщо сукупно їх сума перевищує 50 МЗП 
(68 900 грн. для 2016 року), 50 ПМПО – з 2017 року.  

Сукупний розмір грошових активів декларанта та члена (членів) його 
сім’ї в цілях визначення того, чи перевищують вони зазначений поріг 
декларування, вираховується окремо щодо декларанта та кожного з членів 
його сім’ї. Фінансові зобов’язання у декларації відображаються фінансові 
зобов’язання суб’єкта декларування та членів його сім’ї, які є дійсними 
станом на останній день звітного періоду. Видатки та правочини 
декларанта декларуються, якщо розмір видатку перевищує 68 900 грн. У 
розділі вказуються лише видатки та правочини суб’єкта декларування, 
видатки та правочини членів його сім’ї не зазначаються.  

Робота за сумісництвом – це посада чи робота за сумісництвом 
декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною. Членство в 
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організаціях та їхніх органах. У декларації не зазначається членство в 
таких організаціях або об’єднаннях: політичні партії; релігійні організації; 
професійні спілки; об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; 
асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання; 
об’єднання юридичних осіб приватного права, які не є громадськими 
об’єднаннями; органи суддівського, прокурорського самоврядування. Як 
видно, переважної більшості суб’єктів декларування більша кількість цих 
розділів просто не стосуватиметься, тож, наприклад, у розділах, в яких 
ідеться про незавершене будівництво, бенефіціарну власність або участь у 
громадських організаціях, треба буде просто зазначити, що тут декларанту 
нічого декларувати. Переважна більшість декларантів легко зможе 
впоратися з декларуванням своїх статків самостійно. Адже мінімальні 
пороги декларування для них будуть надто високими, і більшість розділів 
нової декларації їх просто не стосуватиметься. Нова система декларування, 
за задумом, має бути максимально необтяжлива для порядних посадовців і 
водночас унеможливлювати перебування на державній службі 
недоброчесних осіб. Однією з найголовніших переваг нової системи 
електронної – декларування є цілодобова відкритість декларацій для 
кожного громадянина. Слід також звернути увагу на те, що в декларацію 
включається інформація про членів сім’ї станом на останній день звітного 
періоду. Наприклад, якщо упродовж звітного періоду – незалежно від 
тривалості – особа спільно проживала із суб’єктом декларування, була 
пов’язана з ним спільним побутом та мала взаємні права та обов’язки, але 
таке спільне проживання було припинено станом на останній день звітного 
періоду (наприклад, 31 грудня для щорічної декларації), то особа не 
вважається членом сім’ї суб’єкта декларування і інформація про неї в 
декларації не відображається.  
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Для більшості людей основою розвитку особистості у зрілому віці стає 

професійна діяльність. Професія є соціально цінною сферою прикладення 

фізичних та духовних сил людини, що дає їй змогу отримувати замість 

витраченої праці необхідні засоби для існування і розвитку. Професійна 

діяльність державного службовця, як особливий вид діяльності, що 
характеризується комплексом спеціальних фахових знань та практичних 

умінь і навичок, набутих унаслідок професійної підготовки та післядип-

ломної освіти, а також досвіду роботи, має такі складові:  

—мету діяльності реалізація положень конституції та законів України; 

—предмет діяльності підготовка пропозицій, щодо формування дер-

жавної політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних 

послуг;  

—засоби здійсненння встановлених для посади державної служби 

повноваженнь, безпосередньо пов’язаних з реалізацією завдань та 

виконанням функцій державного органу або органу влади автономної 

республіки Крим через реалізацію посадових обов’язків;  

—ресурси фінансові, правові, матеріальні, людські та інші;  
—процедури та аналіз, програмування, планування, організація, коор-

динація, облік, мотивація, контроль, моніторинг функціонування об’єкта 

управління та результативності і ефективності суб’єкта управління.  

Діяльність державних службовців має важливі правові, економічні та 

соціальні наслідки. Особливий юридичний статус професійної діяльності 

державних службовців є публічно правовим статусом з одностороннім 

характером, який ґрунтується на законодавчих і нормативних положеннях, 

а не на двосторонніх договорах між роботодавцем та працівниками.  

Основними характерними ознаками професійної діяльності 

державного службовця вважаються:  

—публічно – правовий зв’язок між інститутом влади та професійною 
діяльністю державного службовця, який базується на односторонньому 

призначенні, а не на договірній угоді між сторонами зі взаємними 

зобов’язаннями;  

—наявність комплексу правових, економічних та соціальних гарантій 

від держави стосовно професійної діяльності державного службовця, як 

особи, яка призначається на посаду державної служби на постійній основі.  

                                                
*Науковий керівник – Якобчук В. П., к. е. н., професор, Житомирський 
національний агроекоогічний університет. 
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Процес професійної діяльності державних службовців складається з 

таких базових напрямів: виконання посадових обов’язків службова 

посадова діяльність, підвищення рівня професійної компетентності 

державного службовця професійно – кваліфікаційний розвиток, самоосвіта 

та посадове просування професійно – посадовий розвиток. Конкретний 

зміст службової діяльності державних службовців усіх видів та категорій 

посад залежить від організаційно – правового рівня державного органу, що 

приймає їх на роботу. Від функцій та завдань державних органів, ролі та 

місця політичної, адміністративної, патронатної посади у структурі 

державного органу залежать обсяг і характер посадових компетенцій.  
Посади державної служби залежно від характеру та обсягу посадових 

обов’язків згідно з новою редакцією закону України «про державну 

службу» поділено на п’ять груп. Посадова діяльність у загальному процесі 

професійної діяльності державних службовців безпосередньо пов’язана з 

виконанням завдань та функцій державного органу або органу влади 

автономної республіки Крим такі, як:  

—підготовки пропозицій стосовно формування державної політики у 

відповідній сфері;  

—розроблення, експертизи або редагування проектів нормативно 

правових актів;  

—надання адміністративних послуг;  

—здійснення державного нагляду контролю;  
—управління державним майном або майном, що належить 

державними корпоративними правами;  

—управління персоналом державних органів, органів влади 

автономної республіки Крим або їх апарату;  

—реалізації інших повноважень відповідного органу.  

Багатовимірність та складність професійних завдань, особистісних рис 

державного службовця додатково відображено в тексті його присяги. Її 

зміст орієнтує державного службовця на служіння українському народові, 

додержання конституції та законів України, втілення їх ужиття, 

передбачає відповідальність, повагу та охорону прав, свобод і законних 

інтересів людини і громадянина, честі держави.  
Працівник державного органу повинен з гідністю нести високе звання 

державного службовця та сумлінно виконувати свої службові обов’язки. 

Специфіка професійної діяльності державних службовців полягає у не 

тільки у багатовимірності та складності професійних завдань, ситуаціях 

невизначеності, а й у підвищеній соціальній відповідальності за результати 

професійної діяльності.  

Державні службовці зобов’язані діяти лише на підставі, у межах 

повноважень та у спосіб, передбачені конституцією та законами України, 

додержуватися принципів державної служби, з повагою ставитися до 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 508 

державних символів України, сумлінно виконувати свої посадові 

обов’язки, виконувати в межах посадових обов’язків рішення державних 

органів. Державний службовець повинен неупереджено виконувати свої 

службові обов’язки незалежно від партійної належності та особистих 

політичних переконань. Державний службовець не має права 

організовувати страйки та брати в них участь. Державний службовець під 

час виконання службових обов’язків не має права вчиняти дії, що 

демонструють його політичні погляди або свідчать про особливе 

ставлення до певних політичних партій.  

Методологічною основою пропонованих теорій оцінки роботи нац-
держслужби – це є сформульовані принципи його дослідження, як цілісної 

системи, які базуються на загальнонаукових положеннях системного 

аналізу, теорій систем, існуючих інструментальних методах та економіко – 

математичних моделях. Проаналізувавши та узагальнивши літературні 

джерела і досвід господарювання, виділилися та сформулювалися такі 

елементи оцінки, як: людський, організаційний та інтерфейсні. Рівень 

інтелекту працівників звичайно оцінюється показниками рівнем IQ, 

індивідуальним та середнім – по підрозділу або організації. Знання, 

навички, досвід персоналу можна оцінити кількісними показниками рівня, 

як: освіти, кваліфікації, виробничого стажу, загального і відповідно до 

профілю діяльності підприємства тощо.  

Для їхньої оцінки доцільно використовувати також якісні показники, 
наприклад, досвід роботи в зарубіжній фірмі, досвід виготовлення 

продукції на експорт, проходження курсів підвищення кваліфікації. 

Досить важко оцінити кількісно моральні цінності і культуру праці, вони 

підлягають в основному в наявності претензій і позовів з боку споживачів. 

Непрямим чином їх можна якісно оцінити такими показниками, як: 

поведінка на роботі й у побуті, обов’язковість у відносинах з колегами та 

діловими партнерами, організація робочого місця і так далі.  

Професійна діяльність державних службовців передбачає сформова-

ність не тільки певних властивостей та якостей, а й наявність спеціальної 

професійної підготовки для ефективного виконання функціональних 

обов’язків. З метою підвищення рівня професійної компетентності у 
процесі професійного розвитку державного службовця необхідне 

використання таких основних умов: просування по посаді професійно – 

посадовий розвиток, професійне навчання за професійними програмами, 

проведення спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажу-

вання, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. 

Професійна діяльність державних службовців, яка за характером є 

складною, – це робота, якій одночасно притаманні такі особливості:  

1) необхідність спеціальної професійної підготовки для ефективного 

виконання функціональних обов’язків;  
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2) все те, що державні службовці під час виконання посадових 

обов’язків діють у межах повноважень, визначених законодавством, та 

відповідно до посадових інструкцій;  

3) обов’язковість до виконання підлеглими державними 

службовцями доручень керівників, що даються у межах їх повноважень;  

4) багатовимірність, складність, а то й творчий характер професійних 

завдань;  

5) ситуації невизначеності, що часто виникають під час вирішення 

професійних завдань, та необхідність вибору найкращого з кількох 

способів досягнення професійних цілей;  
6) високий рівень психічної напруженості праці;  

7) жорсткі часові рамки для досягнення професійного результату;  

8) підвищена соціальна відповідальність за результати відсутність 

«права на помилку» в процесі виконання роботи.  
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: 
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ 

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 
 

Осецький Є.О., Книш О. П.,Туркот О. М., магістранти, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Кожна держава задіяна в світовий глобальний процес розвитку. В ході 

глобалізації людське співтовариство поступово інтегрується у світову 
соціальну систему, різні види діяльності і суб’єкти її реалізації набувають 
всесвітнього характеру таким чином, що світ перетворюється на певну 
єдність. Враховуючи таку спрямованість процесів глобалізації, природно, 
що вони впливають на державне стратегічне планування шляхом інтеграції 
головних глобальних цілей, політики глобального розвитку в систему 
цілей та пріоритетів розвитку кожної держави світу. В енциклопедії 
Britanika вказано, що сучасне публічне управління включає діяльність у 
визначенні політики уряду, але, в основному, має справу з плануванням, 
організацією, спрямуванням, координацією та контролем за урядовими 
діями [1].  

Особливістю стратегічного управління Європейського Союзу, який не 
являється однорідною економічною зоною, є впорядкована система 
стратегічних документів на довгостроковий, середньостроковий і 
короткостроковий період. Всі країни ЄС мають тісний зв’язок між 
національними економіками, тому реформи або їх відсутність в одній 
країні впливають на продуктивність всіх інших. Інституції ЄС та держави-
члени ЄС працювали разом для вироблення спільної стратегії щодо 
політики ЄС.  

Як вважають європейські дослідники, стратегія має бачення, а саме 
прагнення до майбутнього в довгостроковій перспективі. Крім того, з 
огляду на специфіку діяльності публічного управління, стратегія в 
публічному управлінні повинна дотримуватися ряду принципів, що дають 
змогу задовольнити громадські інтереси: 

- забезпечення прозорості процесу стратегічного прийняття рішень; 
- гнучкість і здатність швидко реагувати на зміни в навколишньому 

середовищі; 
- політична нейтральність; 
- ефективність і досягнення результатів за рахунок раціонального 

використання ресурсів [2]. 
Досліджуючи досвід стратегічного планування Польщі, вітчизняні 

вчені свідчать, що довгострокове, середньострокове й короткострокове 
прогнозування є основою для розроблення стратегічних та індикативних 
планів, стратегій найважливіших напрямів розвитку, національних і 
цільових програм. Уся система стратегічного планування побудована 
таким чином, щоб документи всіх рівнів координувалися й узгоджувалися 
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за цілями та завданнями як на національному рівні, так і на рівні 
Євросоюзу [3, с. 227]. 

Таким чином, стратегічне управління в Європейському Союзі – це 
чітко сформована ієрархічна система стратегічних документів та 
ургентний дій, спрямованих на задоволення, в першу чергу, громадських 
інтересів (рис.). 

 

 
Рис. Процес державного стратегічного 

управління в Європейському Союзі 
Джерело: авторська розробка 

 
Провідним документом з проведення реформ та розробки стратегії в 

ЄС є Біла книга. У ній виділено п’ять принципів ефективного врядування: 
відкритість, участь, підзвітність, ефективність та злагодженість [4].У 2010 
році на рівні Європейського Союзу прийнята довгострокова стратегія 
“Європа 2020”, яку взяли до виконання усі країни Спільноти. 

Стратегією заплановано досягнення до 2020 р. таких загальних цілей: 
зайнятість − 75 % населення у віці 20−64 рр.; інвестування − 3 % ВВП 
країн ЄС у наукові дослідження та розробки; співвідношення клімат/енер-
гія “20/20/20”, в тому числі на 30 % менше викидів у атмосферу; відсоток 
школярів, які не завершують навчання, − менше 10 % та відсоток молодих 
людей, які здобувають вищу освіту, − не менше 40 %; кількість людей, які 
перебувають під загрозою бідності, − менша на 20 млн. Кожна країна 
щороку розробляє національну програму реформ, що визначає конкретні 
політики і заходи у різних суспільних сферах для досягнення цілей 
зазначеної стратегії, а також програму стабілізації/конвергенції, що 
містить бюджетний прогноз та план на наступні 3−4 роки. 

Стратегія Європа-2020 об’єднала зусилля країн Європейського Союзу 
та створила підстави для їх колективної діяльності. З метою впровадження 
стратегії Європа-2020 Європейська Комісія запропонувала сім ініціатив, 
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спрямованих на стимулювання прогресу за кожною пріоритетною темою: 
- “Інноваційний Союз”: ініціатива, спрямована на поліпшення умов 

і доступу до фінансування досліджень та інновацій, які можуть бути 
перетвореними на продукцію та послуги, і тим самим створити умови для 
економічного зростання та створення робочих місць. 

- “Молодь у русі”: ініціатива, спрямована на підвищення 
продуктивності системи освіти та сприяння доступу молодих людей на 
ринок праці. 

- “Порядок денний розвитку цифрових технологій для Європи”: 
ініціатива, спрямована на прискорення можливостей доступу до високо 
швидкісного Інтернету та забезпечення таких технологій у кожну домівку. 

- “Ресурсно-ефективна Європа”: має на меті допомогти відокремити 
економічне зростання від використання ресурсів. Ця ініціатива передбачає 
перехід до низьковуглецевої економіки, ширше використання 
поновлюваних джерел енергії, розвиток екологічно чистих технологій і 
створення модернізованого транспортного сектору. 

- ”Промислова політика для епохи глобалізації”: ініціатива 
передбачає поліпшення бізнес-середовища, першою чергою, для малих і 
середніх підприємств, наприклад, допомога в отриманні доступу до 
кредитів і боротьбі з бюрократією. 

- ”Порядок денний для нових навичок і робочих місць”: ініціатива, 
спрямована на модернізацію ринку праці та розширення можливостей 
людей у отриманні нових та удосконаленні набутих навичок, а також на 
підвищення гнучкості та безпеки робочого середовища. Ця ініціатива 
також спрямована на надання допомоги працівникам шукати роботу на 
всій території ЄС. 

- “Європейська платформа проти бідності”: спрямована на 
забезпечення соціальної та територіальної згуртованості для надання 
допомоги бідним і соціально ізольованим особам з метою покращення 
доступу цих осіб до ринку [6]. 

Програма “Європа 2020” базується на трьох взаємодоповнюючих 
пріоритетах: 

Перший – розумне зростання: розвиток економіки, заснованої на 
знаннях та інноваціях. 

Другий – стійке зростання: сприяння більш ефективному 
використанню ресурсів, запровадженню екологічно чистих виробництв і 
конкурентоспроможної економіки. 

Третій – всебічне зростання: сприяння високому рівню зайнятості 
населення в економіці, що базується на соціальній та територіальній 
згуртованості. 

Для досягнення країнами поставлених завдань у Стратегії чітко 
визначені пріоритети та заходи їх досягнення (табл.). 

Виконання пріоритетних завдань Стратегії Європа – 2020 можливе за 
умови виконання ефективних короткострокових, середньострокових і 
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довгострокових дій, що зумовило розроблення у 2012 році довгострокової 
Стратегії Глобальна Європа 2050. Нова довгострокова стратегія 
представляє бачення майбутнього у розрізі трьох сценаріїв розвитку 
Європейського Союзу [7].  

Таблиця 
Базові напрями стратегії Європа-2020 

Пріоритети Напрями діяльності Ініціативи, що передбачають 
заходи 

Пріоритет 1: розумне 
зростання: розвиток 
економіки, заснованої на 
знаннях та інноваціях 

1. Інновації 
2. Освіта 
3. Цифрове суспільство: 

Флагманська ініціатива: 
«інноваційний союз» 
Флагманська ініціатива: 
«молодь в русі» 
Флагманська ініціатива: 
«порядок денний розвитку циф-
рових технологій для Європи» 

Пріоритет 2: стійке 
зростання: сприяння більш 
ефективному використанні 
ресурсів, запровадження 
екологічно чистих вироб-
ництв і конкурентоспро-
можної економіки 

1. Конкурентоспроможність 
2. Боротьба зі зміною 
клімату 
3. Чисте і ефективне 
використання енергетичних 
ресурсів 

Флагманська 
 ініціатива:«ресурсоефективна 
Європа» 
Флагманська ініціатива: 
«промислова політика для 
епохи глобалізації» 

Пріоритет 3: всебічне зрос-
тання: сприяння високому 
рівню зайнятості населення 
в економіці, що базується на 
соціальній та територіаль-
ній згуртованості 

1. Робота 
2. Навички 
3. Боротьба з бідністю 

Флагманська ініціатива 
«порядок денний для нових 
навичок і робочих місць» 
Флагманська ініціатива: 
«Європейська платформа проти 
Бідності» 

Джерело: [6]. 
 
Модель стратегічного планування Європейського Союзу представляє 

бачення, що викладене в стратегії “Глобальна Європа 2050”. На основі 
даної стратегії формується бачення всіх країн-членів ЄС. З метою 
швидшого виходу з кризи і перетворення кожної держави-члена ЄС на 
країну з розумною, стійкою і всеосяжною економікою, що поширює високі 
стандарти в сферах зайнятості населення, продуктивності праці та 
соціальної згуртованості, створено стратегію “Європа 2020”, на основі якої 
формуються стратегії країн-членів. 

Отже, на наддержавному рівні процес стратегічного планування в 
Європейському Союзі супроводжується кваліфікованим методичним 
забезпеченням побудови стратегій. При розробленні стратегічних 
документів увага акцентується на формуванні бачення як концептуального 
опису бажаного майбутнього та понятті національної стратегії розвитку як 
дорожньої карти для досягнення визначеного майбутнього. Таким чином, 
стратегічне планування в Європейському Союзі – це чітко сформована 
ієрархічна система стратегічних документів на довгостроковий, 
середньостроковий і короткостроковий період, спрямованих на 
задоволення, в першу чергу, громадських інтересів. 
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Стартовим документом з проведення реформ та вироблення стратегії в 
ЄС стала Біла книга, в якій виділено п’ять принципів ефективного вряду-
вання: відкритість, участь, підзвітність, ефективність та злагодженість. 

Система стратегічного планування Європейського Союзу представлена 
наднаціональним та національним рівнями. На рівні Європейського Союзу 
прийнята довгострокова стратегія “Європа 2020”, яку взяли до виконання 
усі країни Спільноти. Стратегія Європа-2020 об’єднала зусилля країн 
Європейського Союзу та створила підстави для їх колективної діяльності. 

На наднаціональному рівні процес стратегічного управління в 
Європейському Союзі супроводжується кваліфікованим методичним 
забезпеченням побудови стратегій.  

Державне стратегічне управління на національному рівні в країнах 
Європейського Союзу здійснюється на основі нормативно закріплених 
стратегій розвитку: довгострокова стратегія розвитку країни (термін 15 
років), середньострокова стратегія розвитку країни (4-10 років), інші 
стратегії розвитку. 
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«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ДЕРЖАВИ  

 
Остапенко Б. О., Безносюк С. В., Шахрай О. М.*, магістранти, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Нині стан навколишнього природного середовища має першочерговий 

вплив на світову економічну ситуацію, оскільки хижацьке використання 

природних ресурсів, надання переваги збільшенню прибутків і не 

дотримання норм та правил природокористування мали негативні 
далекосяжні наслідки, серед яких, в тому числі, і глобальна зміна клімату. 

Подальше зростання глобальних та локальних екологічних обмежень 

поглиблюються поєднанням економічних криз, стихійних лих і соціальних 

конфліктів. 

Єдиного підходу до визначення поняття «зелена» економіка» поки 

немає, проте існує «широка» згода, щодо основних ідей, які полягають в 

тому, що підвищення економічного зростання, соціального прогресу та 

охорони навколишнього середовища можуть бути взаємодоповнюючими 

стратегічними цілями та існує потреба у можливих компромісах між ними 

в процесі реалізації. В цьому випадку основний фокус концепції «зеленої» 

економіки повністю узгоджується із концепцією сталого розвитку, яка 

сприймає економічні, соціальні та екологічні аспекти, як три стовпи 
розвитку та підкреслює важливість рівності між поколіннями у розвитку, 

гарантуючи, що задоволення потреб нинішнього покоління не ставить під 

загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби [1]. 

В ході конференції Ріо+20 концепцію сталого розвитку було визнано 

теоретичною основою розвитку людства на наступні десятиліття, а 

«зелену» економіку – одним з практичних механізмів реалізації цієї 

концепції [2]. Концепція «зеленої» економіки не замінює концепцію 

сталого розвитку, проте наразі дедалі більшого поширення набуває 

визнання того, що досягнення сталості майже повністю залежить від 

ефективного управління економікою [3]. Концепція «зеленого» зростання 

так само, як і концепція сталого розвитку ґрунтується на принципах 
взаємодії суспільства і природи та спрямована на задоволення потреб 

людини таким чином, щоб ці потреби населення регіону могли бути 

забезпечені не тільки для теперішнього, а й майбутніх поколінь, при цьому 

виступаючи одним із практичних інструментів реалізації цілей сталого 

розвитку [4, с. 20]. 

                                                
*Науковий керівник – Литвинчук І. Л., д. е. н., професор, Житомирський 
національний агроекологічний університет 
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Можна сказати, що концепція «зеленої» економіки потребує 

термінових і глобальних змін в рамках політичних курсів, 

адміністративних систем і в сфері оцінки природних ресурсів і добробуту 

людини. Можна сказати, що основою системи регулювання «зеленої 

економіки» є у правильне та чітке формулювання цілей, принципів і 

завдань впровадження та розвитку концепції «зеленої економіки», далі на 

їх основі – вироблення стратегій розвитку та планів реалізації цих 

стратегій з конкретизацією відповідного інструментарію досягнення 

планованих результатів, розробкою механізмів використання обраних 

інструментів та заходів з моніторингу та оцінки ефективності досягнутих 
результатів за кожною сферою державного регулювання. 

Всі політичні інструменти головним чином ґрунтуються на 

економічних стимулах, що є потужними та ефективними методами для 

досягнення визначених цілей, які носять регулятивний або стимулюючий 

характер. 

У Докладі ЮНЕП [5] приділяють значну увагу політиці держави, яка 

саме має носити інноваційний та творчий характер при переході до 

«зеленої» економіки і що саме це відіграє основну роль при створенні 

відповідних умов, ринків та спрямуванні приватних інвестицій до 

«озеленення» економіки. При цьому до умов відносяться: 

- ефективна система регулювання, пріоритет державних витрат і 

закупівель в областях, що стимулюють розвиток «зелених» секторів 
економіки, і обмеження витрат, які виснажують природний капітал; 

- оподаткування і ринкові механізми, що змінюють структуру 

споживчих витрат і стимулюють зростання «зелених» інновацій; 

- державні інвестиції в підвищення обізнаності та навчання поряд із 

зміцненням міжнародного керівництва [5]. 

Сучасні умови господарювання показують необхідність розробки та 

впровадження ефективної державної політики за допомогою якої реально 

б принципи сталого ведення господарства були імплементовані в систему 

соціально-економічного розвитку країни. При цьому для досягнення 

успіху, має бути вирішено ряд суттєвих проблем, пов’язаних з браком 

фінансових ресурсів, технічного забезпечення та відповідного людського 
капіталу, необхідних для структурної трансформації економіки на шляху 

до «зеленого» зростання. Для країн, що розвиваються, для вирішення усіх 

зазначених проблем, уряду та профільним міністрам, перш за все потрібно 

зайнятись формуванням та розвитком «зеленої економіки».  

На етапі впровадження такої політика, головною метою є визначення 

специфіки «зеленої економіки» та особливостей державного регулювання 

в цій сфері. Воно  полягає у виробленні стратегій розвитку та планів їх 

реалізації з конкретизацією відповідного інструментарію досягнення 

запланованих результатів, розробкою механізмів використання обраних 
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інструментів та заходів з моніторингу та оцінки ефективності досягнутих 

результатів має проводитись за кожною сферою державного регулювання, 

яка задіяна у формуванні державної політики розвитку «зеленої 

економіки». 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
В СФЕРІ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ 

 
Павлюк Л. А., Манжеу А. Г., магістранти, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Загальновизнаним центром координації діяльності держав та 

міжнародних організацій у боротьбі зі злочинністю виступає Організація 

Об’єднаних Націй (ООН) [3, с. 22–23; 4, с. 116; 5, с. 64]. Генеральною 

Асамблеєю ООН була прийнята та відкрита для підписання Конвенція 
ООН проти транснаціональної організованої злочинності, яку було 

доповнено 4 лютого 2004 р. Україна ратифікувала цю Конвенцію та 

протоколи до неї у 2004 р. [6]. Підписання міжнародних документів 

засвідчив готовність світового співтовариства вести широкомасштабну 

протидію корупції. Відповідно до документів ООН, покладених в основу 

міжнародного антикорупційного законодавства, антикорупційна політика 

складається із законодавчих, інституційних та практичних заходів, 

спрямованих на запобігання, виявлення і протидію корупції. 

Поряд з ООН занепокоєність поширенням корупції постійно демонс-

трує Рада Європи (РЄ), найбільш важливими кроками якої в цьому напрямі 

слід вважати підготовку й укладення двох європейських антикорупційних 

конвенцій, а також створення спеціалізованого контрольного органу за 
дотриманням антикорупційних стандартів у державах-членах РЄ – Групи 

держав проти корупції (ГРЕКО). Слід зауважити, що в такому вигляді 

міжнародний механізм РЄ з боротьби проти корупції у сучасному світі є 

певною мірою унікальним [7, с.29–30]. Кримінальну Конвенцію Ради 

Європи про боротьбу з корупцією було укладено 27 січня 1999 р. [8, с. 217] 

у Страсбурзі. Україна ратифікувала її в 2006 р. [1]. Конвенція визначає 

міжнародно-правові підстави криміналізації корупційних дій, їх перелік, 

види та обсяги міжнародної правової допомоги, а також заходи з 

міжнародного контролю. 

Заслуговує на увагу обставина, що зобов’язання країни створити певні 

спеціалізовані органи в боротьбі зі злочинністю вперше в міжнародному 
праві було закріплене саме у Кримінальній Конвенції Ради Європи про 

боротьбу з корупцією [8, с. 34]. Однак у Кримінальній конвенції усе ж таки 

відсутнє чітке визначення терміна “антикорупційна політика”. Натомість у 

ст. 18 визначено, що кожна сторона вживатиме законодавчих та інших 

заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення відповідальності 

юридичних осіб за передбачені Конвенцією кримінальні злочини – дачу 

хабара, зловживання впливом та відмивання доходів. У ст. 20 міститься 

вимога щодо вжиття заходів, які можуть бути необхідними для 

забезпечення спеціалізації персоналу та органів на боротьбі з корупцією 
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[8, с.224–226]. У Конвенції передбачено, що контроль за її виконанням 

Сторонами здійснюватиме Група держав проти корупції. 

Цивільну Конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією було 

укладено 4 листопада 1999 р. [1]. Україна ратифікувала її в 2005 р. [2]. На 

відміну від Кримінальної Цивільна Конвенція про боротьбу з корупцією не 

містить вказівок щодо заходів з уніфікації цивільного законодавства. Її 

завданням є запровадження моделей ефективних заходів правового 

захисту осіб, яким заподіяно шкоду внаслідок корупційних дій, з метою 

надання таким особам можливості захищати свої права та інтереси, 

включаючи можливість отримання компенсації за заподіяну шкоду (ст. 1) 
[3, c. 31]. Цивільна конвенція також не містить поняття “антикорупційна 

політика”, але, на відміну від усіх зазначених вище міжнародних 

документів, у ній чітко визначене поняття “корупція”, що означає прямі чи 

опосередковані вимагання, пропонування, дачу або одержання хабара чи 

будь-якої іншої неправомірної вигоди або можливості її отримання, які 

порушують належне виконання будь-якого обов'язку особою, що отримує 

хабара, неправомірну вигоду чи можливість мати таку вигоду, або 

поведінку такої особи. Контроль за виконанням Цивільної Конвенції про 

боротьбу з корупцією також покладено на ГРЕКО. 

Таким чином, Кримінальна та Цивільна Конвенції Ради Європи про 

боротьбу з корупцією є, на нашу думку, сучасними міжнародно-правовими 

документами, дотримання положень яких при розбудові національної сис-
теми антикорупційної політики забезпечить участь України у міжнародно-

правовому співробітництві щодо питань боротьби з корупцією [7, c.67; 8, 

с. 149]. Оскільки контроль за виконанням обох Конвенцій РЄ покладено на 

ГРЕКО, вважаємо за доцільне більш докладно розглянути діяльність Ради 

Європи у межах цього спеціалізованого договірного організаційно-

правового контрольного органу із запобігання корупції. 
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

 
Палій М. О.*, магістрант, 

Полтавська державна аграрна академія, Україна 
 

Фінансова криза може виникнути на будь-якому етапі економічного 
розвитку сільськогосподарського підприємства і, незважаючи на значну 
кількість зовнішніх і внутрішніх факторів, як правило є ознакою 
неефективного апарату управління на підприємстві. 

Питання банкрутства сільськогосподарських підприємств в Україні 
набуває особливої актуальності в умовах нестабільної економіки. 
Механізм банкрутства є своєрідним критерієм відбору економічно стійких 
підприємств. Глобальне банкрутство у галузі сільського господарства 
прогнозує, як наслідок спад рівня продовольчої безпеки країни, та 
потребує раціональних важелів реагування, впливу та запобігання будь-
яких проявів кризи. Станом на сьогодні діяльність більшості українських 
сільськогосподарських підприємств ускладнена такими чинниками: 

1) слабка матеріально-технічна база; 
2) великі кредитні ставки, які супроводжують підприємства у зв’язку з 

необхідністю залучення значних коштів для провадження діяльності, адля 
сільськогосподарських підприємств процес виконання зобов’язань за 
такими кредитами досить обтяжливий, оскільки часто сума кредиту 
перевищує їх платоспроможність; 

3) брак трудових ресурсів, що може проявлятись через локальні 
відмінності;  

4) фінансові ускладнення, спричинені як зовнішніми загальнодержав-
ними проблемами (нестабільність політичної ситуації, недосконалість 
законодавчої бази, криза неплатежів, спад виробництва), так і внутрішніми 
(неефективне використання коштів, недосконалий маркетинг, відсутність 
виробничого та фінансового менеджменту, незбалансованість фінансових 
потоків). 

Сукупність цих факторів викликає необхідність постійної діагностики 
фінансово-економічного стану сільськогосподарських підприємств, з 
метою попередження кризи, запобігання банкрутства, формування системи 
захисних механізмів антикризового управління залежно від виявлених 
факторів та інтенсивності їхнього впливу [2]. 

Найбільш поширеною є ситуація, коли діагностика фінансової кризи 
на підприємстві своєчасно не була проведена і криза набрала значний 
розмах, що загрожує банкрутством та ліквідацією. У цьому сенсі доцільно 
порівняти кризу з хворобою підприємства, яку, як відомо, легше 
попередити і перемогти на ранній стадії. Ранні прояви фінансової кризи 
можна розглядати як сигнал до необхідних змін і вчасне їх виявлення 

                                                
*Науковий керівник – Єгорова О. В., к. е. н., доцент, Полтавська державна аграрна 
академія. 
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дозволяє легко здолати кризу. У сільському господарстві тривалий 
виробничий цикл і залучення грошових коштів на значний період часу 
ускладнює боротьбу з кризою, що і зумовлює більш високу вразливість 
підприємств до втрати платоспроможності. Для уникнення цього 
надзвичайно актуальною є проблема своєчасної експрес-діагностики 
фінансової кризи на сільськогосподарських підприємствах [1]. 

Одним із методів раннього виявлення проявів кризи є 
дискримінантний аналіз, перевагами якого є простота розрахунків, 
зосередження уваги на найбільш значимих індикаторах розвитку кризи, 
переважно однозначність і зрозумілість висновків. 

Зараз науковцями розроблено і впроваджено значну кількість 
дискримінантних моделей аналізу та оцінки ймовірності банкрутства 
підприємства, що містять у собі структурні показники виробничої 
діяльності, призначені на початкових етапах проводити діагностику 
фінансового та економічного стану на підприємстві. 

Використання дискримінантних моделей є також актуальним для 
проведення експрес-діагностики виходу з фінансової кризи підприємств у 
процесі антикризового фінансового управління, оскільки не потребує 
значних трудомістких затрат і у динаміці дає можливість зафіксувати 
позитивні зрушення після здійснення певних антикризових та санаційних 
заходів. Застосування дискримінантного аналізу для проведення експрес-
діагностики фінансової кризи та імовірності банкрутства підприємств є 
доцільним через: доступність аналітичної інформації для розрахунку 
показників (публічна фінансова звітність); наявну можливість 
прогнозування банкрутства, визначення зони ризику, в якій перебуває 
підприємство; незначні витрати часу та праці для визначення показників 
при значній точності та об’єктивності отриманих результатів; включення у 
модель найбільш значимих фінансових індикаторів дозволяє з високою 
вірогідністю діагностувати ранні прояви кризи [1]. 

Нині оцінка ймовірності банкрутства в сфері сільського господарства 
набуває важливого статусу у зв’язку із значною часткою аграрної сфери у 
валовому виробництві. Також не менш важливими факторами є: сезонність 
виробництва, не значна рентабельність, використання у виробничих 
процесах власної продукції. 
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ПОТРЕБ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 
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Вступ. Задоволення енергетичних потреб залишається актуальним зав-

данням на найближче десятиліття. Суспільству необхідно розв’язати проб-
лему задоволення зростаючого попиту на енергію у контексті одночасного 
зниження негативного впливу паливно-енергетичного комплексу на 
навколишнє середовище. Завдання ускладнюється зростанням вартості 
невідновних викопних енергетичних ресурсів, їх негативним впливом на 
навколишнє середовище та використання відповідних технологій. Нині 30 
% викидів забезпечується за рахунок житлово-комунальної сфери. Саме 
тому сьогодні значна увага приділяється дослідженням щодо застосування 
альтернативних джерел енергії та використання таких видів палива, які 
забезпечують нижчі викиди шкідливих речовин в атмосферу та ґрунт та 
отримуються із місцевих ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження інноваційної 
діяльності є одним із найбільш значущих наукових завдань як для вітчиз-
няних, так і для зарубіжних вчених і практиків. Значний вклад в формування 
теорії інноваційного розвитку зробили Й. Шумпетер, Є. Вітте, П. Санто, Б. 
Твісс та ін. На формування концепції інноваційного розвитку в України 
значно вплинули дослідження провідних вітчизняних вчених, таких, як В. 
М. Геєця, М. С. Герасимчука, С. М. Ілляшенко, П.Г. Перерви та інші. 

Виклад основного матеріалу. Інноваційна діяльність співзвучна за 
змістом із удосконаленням усіх сторін господарської діяльності підприєм-
ницьких структур, з підвищенням конкурентноздатності бізнесу, з 
утвердженням лідируючих позицій фірми на ринку. Інноваційна діяльність 
в енергетиці спрямована на зменшення негативного впливу наливно-
енергетичного комплексу на навколишнє середовище, на застосування 
альтернативних джерел енергії, на здешевлення вартості одиниці енергії, 
на зниження енергоємності виробництва продукції [1]. Інновації 
забезпечують зростання виробничих можливостей, що досягається за 
рахунок зменшення витрат сировини та енергії на одиницю продукції. 

Питання енергетичних витрат залишається надважливим завданням 
національної економіки. Економічна система країни довгий час 
функціонувала в умовах низьких цін на енергетичні ресурси. Низька 
вартість природного газу забезпечувалася за рахунок субсидування 
державою. Така політика оберталася непомірними бюджетними 
витратами. З іншої сторони низька вартість енергоносіїв для кінцевих 
споживачів не стимулювала впровадження енергоефективних технологій. 
Більше того, існуюча система субсидування населення часто призводило 
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до зворотного ефекту – зростання споживання енергоносіїв. Зрозуміло, що 
побудована система робила організації, підприємства, населення 
інертними у впровадженні енергоефективних технологій. 

Різке зростання вартості одного з основних енергетичних ресурсів – 
природного газу та неспроможність держави до подальшого субсидування 
споживачів підштовхнула державних діячів до переосмислення політики в 
сфері енергозбереження. Стало зрозумілим, що енергоефективність має 
бути спрямована в першу чергу на зниження втрат енергії. Наслідком 
перегляду енергетичної стратегії країни стала поява програм 
відшкодування 30–40 % вартості придбаного та встановленого 
обладнання, що використовує альтернативні джерела енергії та місцеві 
види палива [2]. 

В Житомирській області найбільший потенціал міститься у відходах 
сільського господарства, деревообробної промисловості, а також 
використанні дерев, кущів, порослі в результаті санітарного розчищення 
лісопосадок та узбіч доріг. Останні за десятиліття знаходяться в 
жахливому стані. Кошти, що виділялися державою на утримання 
дорожньої інфраструктури не вистачало навіть на поточний ремонт доріг. 
Не дивно, що останні двадцять років узбіччя доріг перетворилися в хащі. 

На наше переконання вирішення проблеми можливе шляхом 
узгодження інтересів усіх зацікавлених сторін: органів місцевого 
самоврядування територіальних громад, організаціями, що утримують 
дорожню інфраструктуру та підприємствами, які зацікавлені у 
використання біосировини для задоволення власних енергетичних потреб 
чи при виробництві продукції у сільському господарстві. Доцільно 
дозволити підприємствам безкоштовно здійснювати розчищення узбіч 
доріг. Це дозволить заготовляти тріску та використовувати її для власних 
потреб за собівартістю. Відповідні дозволи можна отримати згідно 
постанов КМУ [3; 4]. 

Цільове використання тріски може бути надзвичайно різноманітним. У 
сільському господарстві для мульчування ґрунту та в якості підстилки у 
птахівництві. Надзвичайно великі перспективи використання тріски для 
задоволення енергетичних потреб. Переваги такого способу очевидні. 
Дорожні служби та громади отримують можливість упорядкувати 
відповідні території безкоштовно. Держава – додатковий ефект у вигляді 
зростання енергонезалежності. Економіка отримує додатковий імпульс 
розвитку через розвиток технологій, використання внутрішніх ресурсів, 
зростання зайнятості, збільшення надходження до місцевих та державного 
бюджету. Особливо варто виділити за такого підходу зміцнення духу 
підприємництва, зростання економічної активності населення, посилення 
відповідальності перед майбутніми поколіннями, усвідомлення важливості 
збалансованого природокористування. 

Прямий економічний ефект від використання на енергетичні потреби 
тріски з чагарників узбіч доріг та лісопосадок становить 551 грн для 
виробництва однієї Гкал теплової енергії (табл.). Слід врахувати, що при 
використання тріски для енергетичних потреб отримує соціальний ефект у 
вигляді нарахувань та відрахувань із заробітної плати зайнятих на заготівлі 
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тріски працівники, ефект від встановлення твердопаливних котлів 
вітчизняного виробництва, зниження обсягів імпортування енергоресурсів 
у країну. За приблизними оцінками непрямий економічний ефект може 
зрівнятися з прямим. 

Таблиця 
Економічний ефект від заміни природного газу на тріску 

Показник Природний гаг Тріска 
Вартість придбання, грн 8600 за 1 тис. м3 2250 за 1 т 
Вартість заготівлі, грн – 1532 грн за 1 т 
Калорійність, Гкал 7,2 Гкал 1 тис. м3 3,5 Гкал 1 т 
Вартість 1 Гкал, грн 1194 грн 643 грн / 438 грн 
Економія, грн – 551 грн / 756 грн 

Джерело: власні розрахунки [5]. 
 
Підприємству не потрібно купувати необхідне обладнання. Все 

обладнання можна орендувати у ТОВ «ПОЛБІОРЕС», що значно 
здешевить заготівлю тріски. Зберігати отриману тріску можна під 
накриттям або ж і на відкритій території, накривши агроволокном. 
Застосування агроволокна захищає тріску від атмосферних опадів і в той 
же час воно є паропроникним, що дозволяє вологій трісці самій себе 
висушити до вологості, що дозволяє її використовувати в твердопаливних 
котлах. 

Висновки. Отже, забезпечення енергетичних потреб підприємницьких 
структур за рахунок альтернативних видів палива, зокрема тріски, є 
економічно вигідним проектом. Вартість отримання 1 Гкал майже в два рази 
менша порівняно з природним газом. Окрім того перехід на альтернативні 
місцеві види палива збільшує надходження до бюджетів усіх рівнів та 
позитивно впливає на розвиток технологій виробництва продукції на 
підприємствах. 
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В Європейському Союзі правовою основою для впровадження процесу 

електронних закупівель є низка європейських директив, а саме: 2014/23 / 
ЄС [1], 2014/24 / ЄС [2] та 2014/55 / ЄС [3]. У вищезазначених 
рекомендаціях електронні закупівлі вважаються частиною електронного 
урядування та визначаються відповідно до принципів вільного 
переміщення товарів, свободи розміщення та свободи надання послуг, 
рівного поводження, недискримінації та взаємного визнання [21]. 

Сполучені Штати є найбільш досвідченими в інформаційній та 
технічній підтримці державних закупівель з моменту прийняття першого 
федерального закону про закупівлі у 1792 році. З самого початку всі 
повноваження державних закупівель були делеговані міністерствам 
фінансів та оборони, але зараз система закупівель не є централізована. 
Процес моніторингу федеральних закупівель делегується федеральному 
бюро закупівель, а координація між відомствами здійснюється 
Федеральною радою з регулювання закупівель. Правовою основою 
системи державних закупівель США є документи, що регулюють всю 
федеральну систему закупівель - правила закупівель для федеральних 
потреб та правила закупівель для оборонних потреб [4, с. 39-44]. 
Незважаючи на високу актуальність таких закупівель та представлення 
великої кількості даних широкій громадськості, відсутність 
централізованого адміністрування означає, що різні федеральні установи 
надають різні, неповні дані, а через відсутність єдиного стандарту окремі 
підрозділи системи не на 100% сумісні один з одним. Усі недоліки США 
були надалі враховано розвинутими країнами ЄС, які створили єдину 
систему наднаціонального законодавства, запровадили низку процедур та 
методів закупівель. Такий досконалий підхід до організації та 
впровадження електронної системи публічних закупівель зробив 
європейські країни провідними у даній сфері.  

Найвищий рівень розвитку електронних закупівель серед країн-членів 
ЄС зафіксований в Австрії, Бельгії, Данії, Італії та Швеції, найнижчий у 
Греція [1, 2]. Методи закупівель, що використовувалися міжнародними 
фінансовими інститутами, а також процедури в рамках проведених ними 
проектів багато в чому схожі з правилами і процедурами, описаними 
Типовим законом ЮНСІТРАЛ «Про закупівлі товарів (робіт) і послуг» [5].  

Слід зазначити, що наразі не існує єдиної моделі організації процесу 
державних закупівель, яка б дозволила виявити абсолютно різні практики. 
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агроекологічний університет. 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 527 

Наприклад, в Португалії користування електронною платформою мають 
оплачувати учасники торгів, тоді як в інших країнах ЄС реєстрація та 
тендер зазвичай сплачують плату учасникам. Аукціон в електронній формі 
використовується половиною країн ЄС, і левова частка аукціону 
відбувається у формі відкритих, конкурентних торгів або переговорів. 
Основною мотивацією для здійснення публічних закупівель в 
електронному форматі в європейських країнах був фактор доцільності, 
тобто зниження операційних витрат та спрощення процесів закупівель 
через автоматизовану систему, а також бажання створити відкрите 
інформаційне суспільство. 
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ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Примак В. А., Ярмоченко В. В., Фініцька М. С.*, магістранти, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Пріоритетною формою безпосередньої демократії в місцевому 

самоврядуванні є місцеві референдуми, проведення яких передбачено 
законодавством багатьох країн світу. Поняття «референдум» походить від 
латинського «referendum» що означає «те що має бути повідомлено». За 
умови розвитку України як демократичної держави особливого значення 
набуває питання реалізації установчої влади українського народу, де влада 
народу лише розглядається як провідна правова категорія, ключове 
поняття сучасного конституціоналізму. 

Реальною можливістю реалізації цієї влади є закріплене у ст. 69. 
Конституції України право громадян брати безпосередню участь у 
вирішенні найважливіших питань загальнодержавного та місцевого 
значення за допомогою виборів, референдумів та інших форм прямого 
народовладдя. З огляду на ефективність здійснення народом своїх владних 
функцій приоритетне місце серед інших форм безпосередньої демократії 
посідає інститут референдуму. Міжнародну підтримку і закріплення в 
Загальній Декларації прав людини референдум отримав у статті 21 
Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року. Референдум в Україні 
вперше був проведений в 1991 р. з приводу затвердження громадянами 
Акта проголошення незалежності нашої держави та у 2000 р. за народною 
ініціативою.  

Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» не 
містить чіткого визначення поняття місцевого референдуму. Аналіз ст. 1 
Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» дає змогу 
говорити про те, що місцевий референдум законодавець розуміє як спосіб 
прийняття громадянами шляхом голосування рішень з важливих питань 
місцевого значення. Більш повно визначення місцевого референдуму 
міститься в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». Так, 
ст. 7 цього Закону визначає місцевий референдум як форму вирішення 
територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого 
волевиявлення [10]. 

Концептуальною основою при визначенні поняття місцевого 
референдуму має бути характеристика тріади його визначальних 
елементів, а саме: суті, змісту і завдань, що дає змогу розкрити правову 
природу цієї форми безпосередньої демократії у місцевому 
самоврядуванні, повно та всебічно дослідити основні ознаки місцевого 
референдуму, надати чіткого, зрозумілого визначення. Так, за своєю 

                                                
*Науковий керівник – Якобчук В. П., к. е. н., професор, Житомирський 
національний агроекологічний університет. 
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сутністю місцеві референдуми є формою безпосередньої прямої локальної 
(місцевої) демократії, здійснення місцевої публічної влади безпосередньо 
територіальними громадами в межах відповідних адміністративно-
територіальних одиниць. Місцевий референдум є вищою формою 
безпосереднього волевиявлення територіальної громади щодо вирішення 
питань місцевого значення. Він є також основним актом локальної 
нормотворчості територіальної громади, який дає їй змогу брати пряму 
участь в управлінні місцевими справами. 

Головна мета демократичного референдуму – вирішити питання в 
інтересах суспільства шляхом вільного волевиявлення на основі мак-
симального, об'єктивно можливого усвідомлення його учасниками всіх 
переваг та недоліків внесеного на обговорення питання та очікуваних 
наслідків. У чинному законодавстві, нормативних актах органів місцевого 
самоврядування порядок безпосередньої реалізації права жителів на участь 
у місцевому самоврядуванні, зазвичай, детально не регламентується (за 
винятком місцевих виборів). Така ситуація суттєво ускладнює 
впровадження нових форм у практику територіальних громад і не сприяє 
розвиткові місцевої демократії, залученню громадян до участі у вирішенні 
питань місцевого значення. 

Правова регламентація таких заходів має бути розроблена на двох 
рівнях законодавчому (у межах Закону «Про місцеве самоврядування в 
Україні», інших законів України, а з часом Муніципального Кодексу 
України) та, враховуючи, що законодавство визначає лише засади 
місцевого самоврядування (п. 15 ст. 92 Конституції України), та 
локальному у статутах територіальних громад. Зокрема, предметом 
статуту територіальної громади можуть бути питання організації місцевих 
ініціатив, громадських слухань, загальних зборів жителів, індивідуальних 
та колективних звернень до органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування, громадських робіт, самооподаткування, участі в роботі 
органів місцевого самоврядування та утворення ними органів, 
громадського обговорення проектів актів органів місцевого 
самоврядування тощо [2]. 

Існування та законодавче закріплення таких форм безпосередньої 
(прямої) діяльності територіальних громад є свідченням не тільки широкої 
локальної децентралізації, але й внутрішньо муніципальної 
децентралізації, що полягає у розвитку та вдосконаленню громадських 
засад у діяльності місцевих співтовариств. Право громадян брати участь в 
управлінні державними справами, зокрема шляхом самоврядування через 
самоорганізацію місцевого населення, належить до основ, що визначають 
форму організації і управління державою. Європейська Хартія місцевого 
самоврядування, яка підписана Україною у Страсбурзі в листопаді 1996 
року, і ратифікована в липні 1997 року [8], виходить з переконання, що «це 
право безпосередньо може бути здійснене саме на місцевому рівні, що 
існування наділених реальною владою органів місцевого самоврядування 
забезпечує ефективне і водночас наближене до громадянина управління». 

Таким чином, становлення, розвиток, та вдосконалення форм 
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безпосередньої участі та діяльності територіальних громад в Україні є 
актуальними проблемами інституту місцевого самоврядування, а 
впровадження в практику місцевого самоврядування вищезазначених 
форм безпосереднього волевиявлення сприятиме більш широкій участі 
громадян у вирішенні питань місцевого значення, дасть можливість 
звільнити органи місцевого самоврядування, посадових осіб від 
муніципальних справ, які більш ефективно можуть бути вирішені самими 
жителями, звільнити їх від відповідальності за вирішення невеликих 
питань, які доречно передати до відання мікротериторіальної спільноти та 
її органам самоорганізації.  
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Постановка проблеми. Конфлікт інтересів на державній службі є 

досить частим явищем. Так чи інакше будь-який держаний службовець 
потрапляє в ситуації, які пов’язані з конфліктом інтересів. Цих ситуацій не 
можливо уникнути, тому що службовець під час прийняття рішення не 
завжди може діяти неупереджено, без урахування своїх особистих 
інтересів чи інтересів різних груп, а саме: соціальних, політичних, 
бізнесових тощо, в успішній діяльності яких він може бути зацікавлений. 

Отже, якщо це явище не можливо викорінити повністю, то виникає 
потреба в необхідності звести негативний вплив від нього до мінімуму. 
Цілком імовірно, що відповідні ефективні механізми запобігання виник-
ненню і врегулювання конфлікту інтересів на державній службі вже існу-
ють в управлінській практиці інших країн, у такому разі доцільно вивчити 
цей досвід і розглянути перспективи його впровадження в Україні. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема конфлікту інтересів на 
державній службі є предметом дослідження багатьох учених, зокрема 
вагомий внесок у вивчення цього явища, в тому числі і закордонного 
досвіду за даною проблематикою зробили такі дослідники, як В. П. 
Васильєв, О. А. Задихайло, О. М. Олешко, Ю. О. Холоденко, М. І. Баюк, С. 
В. Рівчаченко, Т. В. Мотренко тощо.  

Виклад основного матеріалу. Для формування більш чіткого 
уявлення змісту інституту запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів, насамперед, необхідно з’ясувати сутність самого терміну 

«конфлікт інтересів» 1, с. 221. В європейській законодавчій практиці 
досить часто застосовується запропонована в Рекомендаціях Організації 
економічного співробітництва та розвитку характеристика конфлікту 
інтересів як конфлікту між державними обов’язками та приватними 
інтересами державної посадової особи, в якому пов’язаний із приватними 
можливостями інтерес державної посадової особи може негативно 
впливати на виконання нею своїх посадових обов’язків і функцій. У 
чеському законі про конфлікт інтересів зазначається, що будь-який 
конфлікт між приватними інтересами службовця та інтересами, які він 
зобов’язаний захищати у зв’язку з призначенням на посаду, і є конфліктом 
інтересів на державній службі (Закон про конфлікт інтересів, § 3 п. 1). 

Відповідно до п. 2 ст. 2 Хорватського «Закону про запобігання 
конфлікту інтересів під час здійснення публічно-владних повноважень» 

                                                
*Науковий керівник – Довженко В. А., к. е. н., доцент, Житомирський 
національний агроекологічний університет. 
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під поняттям «конфлікт інтересів» розуміється ситуація, в якій службовець 
має приватний інтерес, що суперечить публічному інтересу, або його 
приватний інтерес впливає чи може вплинути на його безсторонність у 
процесі здійснення службових повноважень. Чинний Закон України «Про 
запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. №1700-184 виділяє два види 
конфлікту інтересів: 

1) потенційний конфлікт інтересів, тобто наявність в особи приватного 
інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі 
повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість 
прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 
виконання зазначених повноважень; реальний конфлікт інтересів – 
суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи 
представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність 
прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 

зазначених повноважень 1, с. 222. На основі зазначеного вище головними 
характеристиками конфлікту інтересів є такі: загроза об’єктивності 
державного службовця під час реалізації ним посадових обов’язків; 
суперечність між особистим інтересом державного службовця та 
інтересами інших суб’єктів; можливість завдання шкоди законним 

інтересам інших суб’єктів 2, с. 266. 
Значний інтерес представляють підходи до запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів державних службовців, що знайшли 
своє відображення у положеннях законодавства Федеративної Республіки 
Німеччина. Її першоосновою виступає закріплений базовим законом 
Німеччини про державну службу обов’язок державних службовців завжди 
надавати перевагу публічним інтересам над інтересами окремих осіб чи 
груп та над власними інтересами. Іншими словами, державний службовець 
повністю присвячує себе державній службі, що є одним із її 
фундаментальних принципів. Це є неодмінною умовою того, щоб 
державний службовець виконував свої обов’язки справедливо та 
неупереджено та прагнув у своїй діяльності до задоволення публічних ін-
тересів. Водночас, припускається, що якщо державний службовець 
забезпечується роботою та фінансовою незалежністю на все життя, для 
конфлікту інтересів не має бути місця. Численні положення первинного та 
вторинного законодавства, а також ненормативних документів визначають 
принципи та правила запобігання конфліктів інтересів, оскільки саме 
закони та адміністративно-правові акти є основними інструментами, що 
встановлюють обов’язки державних службовців щодо конфліктів інте-
ресів. Їх головною метою визнається спонукання державних службовців до 
дотримання високих стандартів служби та протидіяти порушенням 
службових обов’язків. 

Також, привертає увагу те, що у Німеччині діє принцип регулювання 
конфлікту інтересів на державній службі, який ґрунтується на ідеї, що 
будь-яка особа, яка здійснює публічні функції, має інформувати про будь-
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який особистий інтерес, який навіть ймовірно може вплинути на неї. Не 
менш важливо не тільки заздалегідь попередити конфлікт інтересів, але 
також уникнути навіть видимості неправдивості. Примітною особливістю 
правил запобігання конфліктів інтересів, передбачених законодавством 
Німеччини з питань державної служби та корупції, є те, що позаслужбова 
діяльність державного службовця або заборонена, або підпадає під 

декілька суворих обмежень та має бути абсолютно відкритою 3, с. 181-

182. Загалом в європейській управлінській практиці відсутній 
стандартний набір інструментів, спрямований на запобігання виникненню 
конфлікту інтересів на державній службі. Але, проаналізувавши і 
узагальнивши інформацію, можна окреслити основні можливі механізми, 
які застосовуються в різних країнах. 

Один із таких механізмів – декларування особистих доходів. У країнах 
Європи відсутній єдиний підхід щодо визначення кола суб’єктів, які 
повинні подавати декларації про особисті доходи та суми доходів, що 
підлягають декларуванню. У Великобританії, наприклад, члени 
парламенту повинні декларувати лише ті доходи, які перевищують певну 
встановлену межу. У Польщі особисті доходи декларують лише особи, які 
обіймають політичні посади, а також особи, які обіймають виборні посади. 
У Латвії обов’язок декларування особистих доходів покладається на всіх 
службовців. Дієвим важелем запобігання конфлікту інтересів є 
декларування майна. На теренах Європи такий механізм запобігання 
виникненню конфліктів інтересів також не має уніфікованого 
застосування. Так, у Великобританії декларації про майно подаються 
членами парламенту в тому разі, коли вартість майна складає більш ніж 59 
000 фунтів. У західноєвропейських країнах державні службовці навпаки 

звільняються від обов’язку декларування майна 2, с. 266-267. 
Декларування приватних інтересів, пов’язаних з контрактними 

зобов’язаннями, також є поширеним явищем в Європі – передбачене в 
Португалії (декларування за 3 роки, що передують призначенню на 
політичну посаду), Іспанії (декларування за 2 роки, що передують 
призначенню на політичну посаду або місцеву виборну посаду), 
Німеччині. У ряді європейських країн приватні інтереси повинні бути 
задекларовані лише у випадку, якщо вони можуть вплинути на виконання 
службових обов’язків (Великобританія, Італія, Латвія, Польща, Угорщина, 

Франція) 2, с. 268. 
На сьогоднішній день, нагальною є потреба в прийнятті спеціального 

Закону «Про запобігання конфлікту інтересів на публічній службі». 
Необхідність ухвалення Закону зумовлена важливістю розробки системи 
правових засобів, спрямованих на усунення причин та умов, що 
призводять до вчинення корупційних діянь і злочинів у сфері службової 
діяльності. Сучасне українське законодавство таких засобів практично не 
містить, що суттєво ускладнює діяльність щодо попередження відповідних 
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правопорушень. Потреба ухвалення зазначеного Закону також 
підтверджується позитивним досвідом застосування схожих нормативно-
правових актів у країнах Європи, США та Канаді. Так, окремі Закони у 
сфері врегулювання конфлікту інтересів існують в Чехії («Закон про 
конфлікт інтересів»), Латвії («Про запобігання конфлікту інтересів у 
діяльності посадових осіб»), Молдові («Про конфлікт інтересів»), Хорватії 

(«Про запобігання конфлікту інтересів») та інших країнах 1, с. 223. 
Висновки та пропозиції. Акцентуючи увагу на необхідності адаптації 

вітчизняних інструментів регулювання конфлікту інтересів на державній 
службі до європейських та світових стандартів, слід враховувати історичні 
та культурні особливості нашої держави, адже різноманіття досвіду 
успішних європейських країн, які суттєво відрізняються в економічному, 
політичному й соціальному аспектах, додатково ускладнює вибір 
універсальної моделі врегулювання конфлікту інтересів для її втілення в 
Україні. У контексті подальших досліджень даного питання слід 
розглянути такі аспекти: доцільність створення в системі державного 
управління спеціалізованого органу з питань етики поведінки державних 
службовців; наукове обґрунтування необхідності створення стандартів 
поведінки на державній службі (у вигляді Кодексу або в іншій формі); 
модернізація механізмів службового контролю, тобто широкого набору 
санкцій, котрі можуть бути застосовані як міри відповідальності за 
порушення службових обов’язків. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Рубан О. М., Соболь А. В., магістранти, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Ризик в економічному і соціальному житті суспільства є однією з 

центральних характеристик, яка присутня постійно. Ті чи інші фактори 
небезпеки і ризику роблять сильний вплив на будь – який економічний 
суб'єкт, тому що основою їх появи є відсутність визначеності, 
динамічність навколишнього середовища, з одного боку, і неповнота знань 
про навколишній світ-з іншого. Ризик з економічної точки зору являє 
собою невизначеність у поставленій меті. 

Різні теорії економічного ризику з'явилися з розвитком ринкових 
відносин. А. Сміт, Р. Котильон приділяли велику увагу дослідженню 
проблем ризику в економіці. В економічній науці розглядаються дві 
основні теорії підприємницького ризику: класична і неокласична. 
Класична школа (представники: міль, Найт, Се-Ніор) виділяє дві частини 
підприємницького прибутку в структурі доходу: відсоток на вкладений 
капітал; відшкодування можливого ризику від економічної діяльності 
(плата за ризик). У класичній теорії економічний ризик ототожнюється з 
математичним очікуванням втрат, які можуть статися в результаті 
реалізації обраного рішення [1].  

Підприємництво є складно організованим процесом, що представляє 
собою послідовність дій креативного, інноваційного, соціального, 
економічного і т. д. характеру. Найважливішою особливістю 
підприємництва є його ризиковий характер, сутність якого визначена у 
Господарському Кодексі (діяльність, яка здійснюється на власний ризик). 
Існування ризику зумовлене невизначеністю [2]. У широкому сенсі під 
ризиком розуміють ймовірність виникнення несприятливих фінансових 
наслідків в ході настання ризикових подій (рис. 1). 

Ризик як явище підприємницького суб'єкта являє собою частину 
звичайної його діяльності. Можливість вкладення капіталу, 
працевлаштування нового співробітника, реалізація товарів і послуг на 
ринку, формування ціни або підписання угоди про продаж – все це може 
бути причиною, що тягне за собою підприємницький ризик. При 
дослідженні підприємницького прибутку такі представники класичної 
теорії, як Дж. Мілль, І. У. Сеніор розрізняли в структурі підприємницького 
доходу відсоток (як частку на вкладений капітал), заробітну плату 
підприємця і плату за ризик (як відшкодування можливого ризику, 
пов'язаного з підприємницькою діяльністю), [1]. Класики визначають 
підприємницький ризик як математичне очікування втрат, які можуть 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 536 

відбутися в результаті обраного рішення. Ризик тут не що інше, як збиток, 
який наноситься здійсненням даного рішення. 

 

 
Рис. 1. Графічна модель ризику 

Джерело: сформовано на основі [1]. 
 
Категорію «ризик» можна визначити як небезпеку потенційно можли-

вої ймовірності втрати ресурсів або недоотримання доходів порівняно з 
варіантом, який розрахований на раціональне використання ресурсів у 
даному виді підприємницької діяльності. Тобто, ризик – це загроза того, 
що підприємець понесе втрати у вигляді додаткових витрат або отримає 
доходи нижче тих, на які він розраховував. Виникнення ризику 
безпосередньо пов'язане з прагненням до прогресу і вдосконалення 
діяльності (прогресивний розвиток науки і практичної діяльності завжди 
здійснюється в умовах невизначеності і неоднозначності результатів прий-
нятих рішень), [2, c. 46]. У загальному вигляді під ризиком ми розуміємо 
можливість настання події під впливом будь-яких факторів [3, с. 82]. 
Підприємницькою є самостійна, здійснювана на власний ризик діяльність, 
спрямована на систематичне отримання прибутку від користування 
майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, 
зареєстрованими в цій якості в установленому законом порядку [1]. 
Виходячи з легального визначення підприємницької діяльності випливає, 
що будь-яка підприємницька діяльність невіддільна від ризику. У 
соціально-економічній літературі представлені різні класифікації ризиків. 
Найбільш поширеною точкою зору є визначення ризиків як цілісної 
системи, де кожен елемент займає чітко визначене місце і в той же час 
підпорядковується законам економічної системи в цілому. У цьому 

Середовище, що характеризується невизначеністю  

Ризикова ситуація 

Усвідомлення ризику 

Наслідки, які носять 

імовірнісний характер 

Ризикована дія 
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випадку завдання класифікації ризиків зводиться до визначення системи 
ризиків і системоутворюючих факторів. 

Існує безліч класифікацій ризиків, але виділяються найбільш 
поширені. Під час аналізу економічної системи суспільства виділяють 
наступні рівні її функціонування: мега -, макро -, мезо-і мікроекономіка. 
Слід вважати, що на кожному рівні функціонально-економічної системи 
мають місце специфічні для цього рівня ризики. У зв'язку з цим виділяють 
наступні групи ризиків: мегаекономічні ризики – ризики, пов'язані з 
функціонування світової економіки в цілому; макроекономічні ризики – 
ризики економічної системи даного держави; мезоекономічні ризики – 
ризики, що формуються на рівні окремих галузей суспільного сектору; 
мікроекономічні ризики – ризики окремих підприємницьких одиниць, які 
умовно можуть бути названі внутрішньофірмовими ризиками [2]. 
Виходячи з місії або бачення підприємницького суб'єкта, керівники 
встановлюють стратегічні цілі, вибирають стратегію діяльності і 
визначають відповідні їм тактичні цілі діяльності. Ризики можна розділити 
на чотири категорії за основними цілями діяльності підприємства: 
стратегічним (високого рівня, співвіднесені з місією/баченням організації), 
операційним (ефективне і результативне використання ресурсів), в області 
підготовки звітності і в області дотримання законодавства (дотримання 
застосовних законодавчих і нормативних актів), [3, с. 40]. За джерелами 
виникнення ризики діляться на дві великі групи: внутрішні і зовнішні. 
Зовнішні ризики – це ризики, які не залежать діяльності підприємства. На 
цей вид ризику підприємство в результаті свого функціонування вплинути 
не може. До зовнішніх ризиків відносять ринкові ризики, а саме валютні, 
цінові та інші. До внутрішніх ризиків відносять ті ризики, які мають 
прямий зв'язок з діяльністю організації. Це в основному ризики, пов'язані з 
ресурсами компанії, такі як недооцінка своїх партнерів, найм 
некваліфікованого персоналу та інші [3, с. 105]. Внутрішні ризики 
підприємство може контролювати і запобігти негативним наслідкам за 
рахунок ефективного управління. Ризики класифікуються і за сферами 
прояву. Виробничий ризик пов'язаний з тим, що компанія не може 
виконати свої зобов'язання через непередбачені ризики, пов'язані з 
впливом навколишнього середовища, а також некваліфікованою 
експлуатацією обладнання. Комерційний ризик виникає тоді, коли 
підприємець реалізовуватиме закуплені товари або надаватиме послуги. 
Фінансовий ризик може виникнути в тому випадку, коли фірма не може 
виконати свої фінансові обов'язки. Страховий ризик – це ризик, що 
виникає в момент настання страхових явищ, в результаті яких страховик 
повинен виплатити страхову суму [1, с. 47]. Ризики можна групувати і за 
наслідками. Допустимий ризик-ризик, в результаті якого компанія може 
втратити весь свій прибуток. Критичний ризик – ризик, при якому 
компанія може втратити виручку. Катастрофічний ризик-ризик, при якому 
в компанії настає дефолт [2, с. 20]. 
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Отже, існування невизначеності і ризику – невід'ємний компонент 
будь-якої економічної діяльності, підприємництва. Складність і 
великомасштабність проблем управління підприємницькими ризиками 
змушує поглянути на них з позицій системного підходу, суть якого 
пов'язана з уявленням про безліч цілей, критерії ефективності системи і 
безлічі можливих стратегій, більш перспективних в порівнянні з 
існуючими в даний час. Для системи управління підприємницькими 
ризиками критичним параметром є час реагування. Для того щоб зазначена 
система добре працювала, їй необхідно володіти структурою, швидко 
реагує на слабкі сигнали і здатної якомога раніше оцінити небезпеку 
ризику. Цілком очевидно, що збільшення часу реагування, тобто 
недосконалість поточного моніторингу та оцінки інформації, що 
надходить, різко знижують ефективність зазначеної системи. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Руденко Є. А., Васільєва М. С., магістранти, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Державне управління інноваційно-інвестиційною діяльністю 

підприємств на стадії пошуку інноваційної ідеї полягає в забезпеченні 

доступу до об’єктивної та доступної за ціною зовнішньої інформації про 

новації, продукти інтелектуальної праці тощо. Саме якість прийнятого 
рішення про інвестиційно-інноваційні програми багато в чому залежить 

від об’єктивності, достовірності, точності, повноти та інших якостей 

інформації, використовуваної при прийнятті рішення. На стадії 

впровадження інновацій інформаційні запити в основному стосуються 

питань налагодження нового обладнання, відпрацювання технології 

виробництва, навчання персоналу. 

Державі на цій стадії важливо поширювати об’єктивну та достовірну 

інформацію про нову продукцію чи технології, що використовуються 

підприємством для виробництва продукції, правові нововведення в сфері 

забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, 

інформувати про економічну ситуацію на ринках та стан конкуренції. 

Джерелами інформації, яка використовуються під час інноваційної 
діяльності підприємства є: знання та досвід, нормативно-правові акти, 

технологічна документація, інститути що визначають права власності на 

патенти, винаходи, торгові марки, промислові зразки, ноу-хау, товарні 

знаки, географічні зазначення тощо. 

Державне регулювання інформаційного забезпечення інноваційно-

інвестиційної діяльності підприємств – це публічне управління масивом 

інформаційних даних, керуючись якими потенційний інвестор в інновації 

ефективно приймає рішення щодо інвестування. Важливим завданням 

державного управління в сфері інформаційного забезпечення інвестицій в 

технології є стратегічне орієнтування на прийняття оптимальних 

інвестиційних рішень які дають змогу виявити резерви зростання 
виробництва та якості діяльності підприємств. 

Держава повинна визначити основні пріоритети інформаційного 

впливу на інноваційно-інвестиційну діяльність підприємств в сферах 

фінансів, організаційно-управлінських змін, технічних нововведень, 

планування діяльності, вибору технологій, науково-технологічного 

провайдингу. Надання фінансової інформації з боку держави полягає у 

створенні умов доступності доданих про фінансові показники 

конкуруючих компаній та успішні інноваційно-інвестиційні проекти. З 

іншого боку, органи державної влади та місцевого самоврядування 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 540 

повинні здійснювати контроль та оцінку інформаційних даних публічної 

фінансової звітності підприємств, оприлюднювати обсяг фінансування 

інвестицій за рахунок власного, позиченого та залученого капіталу, 

загальний обсяг витрат (у тому числі за інвестиційною програмою 

(портфелем), рівень доходності та період окупності проекту. 

Організаційно-управлінська інформація стосується прийняття 

інноваційно-інвестиційних рішень. До неї належать всі інструкції, накази, 

директиви, доповідні записки, рішення різної компетенції, статті з газет і 

журналів, проспекти, книги, Інтернет та інша інформація, яка так чи 

інакше впливає на організацію та управління інвестуванням інноваційної 
діяльності. Планово-економічна інформація містить дані про планово-

економічні показники інноваційно-інвестиційної діяльності компанії та 

інших суб’єктів цієї діяльності у країні та за її межами. До такої інформації 

відносяться специфікації, показники продуктивності праці, норми, 

нормативи, планово-аналітичні таблиці, графіки та інші дані і 

повідомлення, які стосуються планування інвестицій. 

Технічна інформація – це інформація про технічні характеристики 

обладнання, а саме: технічна документація, ергономічні властивості 

техніки, показники безпеки та інші кількісні і якісні показники. 

Технологічна – це інформація про технологію, яка застосовуватиметься 

для виготовлення продукції. Такі дані містить патентна документація, до 

якої входить інформація про специфіку інноваційних технологій, опис 
технології та принципів її роботи тощо. 

Технічна документація – система графічних і текстових документів, 

необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях 

життєвого циклу продукції [1, с. 36] (конструюванні, виготовленні та 

експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і 

експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів 

виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення). 

Технологічна документація – комплекс текстових і графічних 

документів, котрі визначають окремо або в сукупності технологічний 

процес виготовлення або ремонту виробу (включаючи контроль і 

транспортування) і що містить необхідні дані для організації виробництва. 
Є одним з важливих видів технічної документації [2]. 

Потребує державного сприяння створення умов доступності до 

науково-технічної інформації, вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, 

техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-

конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської 

діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді [3, с. 1]. 

Сьогодні в громадах повинні, за сприяння держави, бути створені 

інфотеки – система джерел інформації, що включає постійно оновлюванні 
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дані про передплатні загальноекономічні і спеціалізовані видання, бази 

даних на паперових і електронних носіях, корисні адреси в глобальній 

мережі Інтернет. В громадську інфотеку необхідно включити успішні 

стратегії розвитку підприємств; приклади успішних інноваційних проектів, 

інформацію про потенційних інвесторів в різних галузях, досвід роботи з 

покупцями продукції та постачальниками сировини;дослідження попиту та 

пропозиції тощо. 

Під час розробки інноваційного проекту інформаційне забезпечення 

дає змогу проаналізувати всі його складові: технічну можливість реалізації 

проекту, економічну доцільність, конкурентоспроможність продукції, 
наявність попиту, підприємницькі ризики тощо. На стадії розробки 

проекту вірогідна науково-технічна та економічна інформація дає змогу 

побудувати економіко-математичну модель для фінансового аналізу 

проекту і регулювати його реалізацію [4]. 

Ми вважаємо, що головним результатом державного регулювання 

інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств є підвищення ефекту 

та ефективності використання не лише виробничих ресурсів, але і 

ресурсного потенціалу громад в цілому, активізація нововведень, 

зростання конкурентоспроможності як підприємства так і територій, 

розвиток науково-технічного та соціального прогресу. 
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ЕКОНОМІЧНА ДОСТУПНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

 

Рудюк Т. В., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Продовольча безпека – здатність країни забезпечити людям доступ до 

якісних та корисних продуктів харчування [1]. Тобто основний наголос 

при забезпеченні продовольчої безпеки країни повинен бути зроблений на 

кількості, якості та доступності продовольства в Україні. Згідно з 

Римською декларацією про всесвітню продовольчу безпеку [2], кожна 
країна повинна забезпечити право людини на повноцінне харчування. В 

цьому документі зазначені такі компоненти продовольчої безпеки: фізична 

і економічна доступність, продовольча незалежність, надійність відносно 

сезонних і погодних коливань та стійкість зростання виробництва. 

Проблема продовольчої безпеки стосується майже всіх аспектів 

функціонування держави: від оборони та готовності боротьби з 

надзвичайними ситуаціями до перспектив довгострокового розвитку. Але 

найголовніше – вона пов’язана з якістю життя населення. За сухими 

цифрами та діаграмами без перебільшень прихована доля мільйонів 

людей. Корисний і різноманітний раціон – це здоров’я, а відтак – щастя і 

довголіття кожного. Фінансова доступність – можливість витрачати кошти 

не лише на продукти харчування, а й задовольнити інші потреби: одяг, 
ліки, відпочинок, освіту. Це збільшення купівельної спроможності сімей, а 

тому й зростання попиту на інші – нехарчові товари. Аналіз останніх 

досліджень і публікацій. Відповідно до проекту Закону України «Про 

продовольчу безпеку України» [3] одним із основних принципів 

формування продовольчої безпеки є фізична та економічна доступність 

якісних та безпечних харчових продуктів для всіх категорій населення в 

кількості, що необхідна для активного і здорового життя. В цьому ж 

проекті Закону зазначено що економічна доступність харчових продуктів – 

це стабільна можливість придбання усіма соціальними і демографічними 

групами населення основних харчових продуктів в цінах, обсягах, 

асортименті та відповідної якості, необхідних для забезпечення 
раціонального харчування. Саме можливість придбання відіграє ключове 

положення у цьому формулюванні і визначається купівельною 

спроможністю, а саме доходами населення. Дослідженням матеріального 

добробуту, рівня життя сільського населення присвячені наукові праці 

П. П. Борщевського, В. В. Вітвіцького, В. С. Дієсперова, М. К. Орлатого, 

П. Т. Саблука [4]. На думку І.В. Федулової, визначальним фактором 

економічної доступності продовольства є рівень економічного та 

соціального розвитку суспільства країни. Від нього залежить можливість 

різних верств населення споживати у необхідному обсязі та асортименті 
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продукти харчування, закуповуючи їх за ринковими цінами, виробляючи у 

власних підсобних господарствах тощо. В Україні відбувається постійне 

поглиблення диференціації доходів населення, так як різниця між 

крайніми групами з найнижчими та найвищими рівнями доходів досить 

істотна. Підвищення економічної доступності продовольства має 

ґрунтуватися, насамперед, на зростанні доходів населення, передусім 

найбідніших його верств та обґрунтованих роздрібних цінах на 

продовольчі товари, а також потужній програмі їх бюджетної адресної 

підтримки [5]. Як зазначає В. І. Борейко, достойна оцінка трудового 

капіталу, яка визначається рівнем доходів працюючої частини населення, є 
передумовою успішного та динамічного соціально-економічного розвитку 

будь-якої країни. Однак рівень збільшення доходів населення України 

протягом 2000-2008 років, коли в країні зростав валовий внутрішній 

продукт, був недостатній для того щоб більшість сімей змогли накопичити 

достатні суми фінансових резервів. Зазначене спричинилося до зниження 

рівня життя українців в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 

років і в наступні роки та поглибило розшарування в доходах різних 

верств населення [6]. На думку М.М. Чорнобай, серед показників, які 

визначають рівень матеріального добробуту населення, в тому числі 

сільського, можна виділити сукупні ресурси домогосподарств [7]. Доходи 

й витрати населення є одним із найважливіших показників добробуту 

суспільства, рівня соціального і економічного розвитку і продовольчої 
безпеки держави, до складу яких включають заробітну плату, прибуток та 

змішаний дохід, доходи від власності (одержані), соціальну допомогу та 

трансферти [8]. Формування цілей статті. Метою статті є дослідження 

рівня та структури доходів населення як фактора економічної доступності 

продуктів харчування, встановлення структурних зрушень та їх напрямів, 

обґрунтування та пропозиції щодо покращення добробуту людей.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Доходи населення 

складаються не тільки із заробітної плати, але включають також і інші 

види виплат: соціальні допомоги, пенсії, стипендії, доходи від власності, 

цінних паперів, участі в паях, доходах підприємства, натуральні доходи і т. 

ін. Тому іншим аспектом зазначеної проблеми є визначення частини 
оплати праці в доходах населення. Однак і цей показник маловтішний. 

Відповідно до побудованого нами графіка структури сукупних ресурсів 

сільських та міських домогосподарств України, частина оплати праці в 

сукупних доходах сільського населення значно нижче ніж у міського – 

39,4 і 58,6 % відповідно. У той же час доходи від продажу 

сільськогосподарської продукції, пенсії, стипендії, субсидії, грошова 

допомога від родичів та вартість спожитої продукції, отриманої від 

особистого підсобного господарства вищі у сільській місцевості, що 

свідчить про розвиток натуральних особистих селянських господарств в 
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яких переважають люди пенсійного віку.Функція самозабезпечення 

селянських сімей продовольством і сьогодні залишається основною для 

цих господарств, особливо в умовах різкого зменшення платоспромож-

ності сільського населення.  

Більше того, для компенсації скорочення доходів від виробництва у 

суспільному секторі господарювання значна чисельність селян вимушена 

нарощувати товарність своїх особистих селянських господарств [9]. 

Надходження від продажу сільськогосподарської продукції за останні 

п’ять років зменшилися і коливаються в межах 10 % у загальному обсязі 

сукупних ресурсів. Доходи від підприємницької діяльності взагалі 
відіграють дуже незначну роль. Їх частка у сумі грошових надходжень 

практично не збільшується і становить у середньому 3–5% [10]. Це вказує 

на низьку підприємницьку активність сільського населення. Розглядаючи 

структуру доходів сільських і міських жителів, ми спостерігаємо велику 

розбіжність: питома вага оплати праці в структурі доходів значно менша у 

сільських жителів, ніж у міських домогосподарствах. Заробітна плата, 

доходи громадян є концентрованим вираженням ефективності економіки і 

соціальної політики держави. Існуюча концепція загальної низької 

заробітної плати призвела до неминучої руйнації трудового потенціалу, 

його деградації. Знецінення робочої сили, яке фактично відбулося за 1990-

1999 рр., та 20142017 рр. і пов’язане із цим різке зниження реальної 

заробітної плати призвели до того, що заробітна плата неспроможна 
забезпечити найманому працівникові умови для нормальної 

життєдіяльності й повноцінного відтворення робочої сили [11]. Багатий 

досвід ринковорозвинутих країн доводить, що одним з головних чинників 

продовольчої безпеки є рівень заробітної плати. Саме він визначає 

доступність до продовольства населення, а відтак і можливості 

повноцінного відтворення робочої сили. Зниження рівня заробітної праці 

працюючих призвело економіку США, Великобританії та інших 

розвинутих держав до стану криз та депресій. Але аналіз економічної 

політики нашої країни та деяких держав пострадянського простору 

свідчить про те, що їм властиві однакові помилки: рівень середньомісячної 

номінальної заробітної плати у вітчизняній економіці значно поступається 
ринковорозвинутим європейським країнам, а її підвищення відбувається 

дуже повільними темпами, а в останні роки навіть зменшується [12]. 

Наведені дані показують, що Україна за рівнем середньої заробітної плати 

критично відстає від усіх країн Європейського Союзу. Так, у 2017 р. 

середня місячна заробітна плата у доларовому еквіваленті в Україні 

становила 266, тоді як у 2014 р. – 289 дол. США.  

Оплата праці як основне джерело особистих доходів більшості 

громадян повинна відповідати вартості робочої сили, тобто бути 

достатньою для задоволення різнобічних потреб працівників на рівні, який 
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може забезпечити на цей час економіка країни [4]. Прямим наслідком 

низького рівня заробітної плати стало те, що заробітна плата перестала 

бути надійним, заснованим на праці, джерелом відтворювання робочої 

сили, а продуктивна праця не розглядається як життєва потреба. 

Стимулювання зростання реальної заробітної плати сприятиме 

запровадженню в нашій державі, за досвідом зарубіжних країн із 

розвинутою економікою, практики додаткової оплати праці в заздалегідь 

визначених розмірах за зростання реальної продуктивності праці [13].  

Вищезгадані причини та аналіз рівня заробітної плати підтверджують 

той факт, що в умовах ринкових перетворень ціна робочої сили повинна 
визначатися залежно від попиту і пропозиції на ринку праці. Це дозволить 

заробітній праці як економічній категорії повернути їй справжній зміст, що 

слугуватиме для працівників джерелом відтворення здатності до праці і 

відповідно до умов виробництва. Для кількісної оцінки основної тенденції 

зміни оплати праці в економіці України застосуємо аналітичне 

вирівнювання динамічного ряду за допомогою рівняння параболи третього 

порядку. Економічний зміст отриманих рівнянь можна тлумачити таким 

чином: у 1990 р. вирівняний показник по Україні в цілому та у сільському 

господарстві 279,02 ум. грош. од. Початкова швидкість зниження для цих 

показників 83,91 ум. грош. од. відповідно. Середнє прискорення зміни 

щорічних рівнів середньомісячної оплати праці становить 7,521 ум. грош. 

од. Ще одним показником що впливає на економічну доступність 
продукції є катастрофічні затримки та невиплати працівникам заробітної 

плати. Свого пікового значення в Україні загальна заборгованість 

заробітної плати досягла у 1999 р. і становила 6518,6 млн. грн. На 

сьогоднішній день в країні ведеться активна політика стосовно зниження 

заборгованості по заробітній платі, але й зараз вона становить 2368 млн. 

грн. – це найвищий показник заборгованості за останні 5 років. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що результат неефективної 

політики значно вплинув на рівень реальної заробітної плати, який 

знизився у декілька разів, тобто вона фактично втратила свої основні 

функції – відтворювальну та стимулюючу. В той же час зберігаються і 

негативні тенденції: оплата праці в структурі і грошових, і сукупних 
доходів утримується на низькому рівні, її частка коливається в межах 50% 

доходів; зростає частка соціальних трансфертів, що обумовлює зростання 

навантаження на державний бюджет, а в населення − збереження 

утриманських настроїв, перекладання відповідальності за власний 

добробут на плечі держави. Це обумовлює необхідність суттєвого 

удосконалення структури доходів населення, що має стати одним із 

пріоритетних завдань державної політики доходів. Провівши глибокий 

аналіз соціально-економічного стану доходів населення та оплати праці в 

Україні, зокрема в сільському господарстві, хочеться відмітити те, що 
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доходи населення настільки мізерні, що подолання бідності особливо на 

селі має стати пріоритетним напрямком у подальшому розвитку країни. 

Після здобуття Україною незалежності країна опинилася в складній 

економічній та соціально-політичній кризі, що дуже вплинуло на всі 

процеси життєдіяльності людей – значно знизився рівень зайнятості, 

погіршилися умови життя, знизилася купівельна спроможність населення. 

Держава має сприяти підвищенню рівня економічної незалежності 

населення шляхом зростання трудових доходів та доходів від 

підприємницької діяльності. Отже необхідно забезпечити суттєве 

зростання оплати праці на основі підвищення якісних характеристик 
робочої сили, нагромадження людського капіталу та ефективного його 

використання у виробничому процесі. Необхідно також створити 

сприятливі економічні, організаційні та правові умови для розвитку 

підприємницької діяльності, підвищення її ефективності та виведення із 

тіньового сектору економіки. Оскільки проблема економічної доступності 

продовольства стоїть дуже гостро в Україні, а підвищення рівня добробуту 

населення гальмується низкою суб’єктивних і об’єктивних причин, ця тема 

є проблемною і актуальною, що в свою чергу обумовлює розширення 

досліджень у цьому напрямку.  
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У ПРОФІЛАКТИЦІ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
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Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Профілактика онкологічних захворювань як комплекс медичних, 

санітарно-технічних, гігієнічних, педагогічних та соціально-економічних 
заходів, спрямованих на попередження захворювань та усунення факторів 
ризику, є одним з пріоритетів сучасного етапу медичної реформи в 
Україні. Основними проблемами профілактики онкологічних захворювань 
сільського населення є низький рівень інформованості щодо сучасних 
можливостей медицини у лікуванні цих захворювань, організації системи 
їх виявлення на ранніх стадіях, інформаційного та організаційно-
економічного забезпечення здійснення діагностики.  

Проблеми державної політики щодо інформатизації системи охорони 
здоров'я, створення єдиного медичного інформаційного простору як 
передумови підвищення якості медичного обслуговування та забезпечення 
умов доступності до нього населення досліджували М. Білинська, М. 
Знаменська, М. Маркова, Т. Олексієнко, Н. Сорока, О. Поживілова, 
Г. Слабкий, Я. Радиш, Т. Федоренко. Подальшого розгляду потребують 
питання організаційно-економічного забезпечення розвитку медичних 
інформаційних систем. 

Мета дослідження – обґрунтування організаційно-економічного 
забезпечення формування медичних інформаційних систем з метою 
профілактики онкологічних захворювань сільського населення. 

Медична інформаційна система (МІС) – це інструмент, який дає змогу 
визначати і планувати всі ресурси закладу охорони здоров’я, регіонального 
управління охорони здоров'я шляхом застосування спеціалізованого 
програмного забезпечення, засобів обчислювальної техніки, необхідного 
медичного обладнання, засобів зв’язку, і підтримує лікувально-
діагностичну, фінансову, адміністративно-господарську, облікову та 
сервісну діяльність цих організацій для надання якісних медичних послуг 
пацієнтам [1].  

Висока значимість МІС для профілактики, лікування захворювань, 
підтримки здоров'я сільського населення зумовлена особливостями 
розвитку сільської медицини, потребою додаткових координацій збоку 
органів місцевої влади щодо доступу населення до фахових організаційних 
медичних комунікацій, розташування телекомунікаційного обладнання, 
встановлення та підтримки роботи програмного забезпечення, 
диспетчерування.  

Значимість профілактики онкологічних захворювань полягає у 
виявленні їх на ранніх стадіях. За свідченням фахівців, початок лікування 
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на цих стадіях дозволяє продовжити життя хворого на період від 8 до 15 
років (залежно від виду і стадій перебігу хвороби). Загрозливим фактором 
є те, що ранні стадії онкологічного захворювання можуть ототожнюватись 
населенням із іншими хворобами. Натепер відмічається зростання 
захворюваності та смертності населення від злоякісних новоутворень як в 
Україні, так і на регіональному рівні. Станом на 31.12.2018 р. на 
онкологічному обліку в Житомирській області перебувало – 30 385 хворих 
(2466,3 на 100 тис. нас.), тоді як в 2017 році – 29 253 хворих (2356,6 на 100 
тис. нас.), а за останніх десять років динаміка розповсюдженості 
злоякісних новоутворень показує зростання. Показник виріс від 2003,5 на 
100 тис. нас. в 2012 р. до 2466,3 на 100 тис. нас. в 2018 р. [2].  

Регіональним канцер-реєстром зафіксовано ріст показника питомої 
ваги занедбаних випадків (ІV стадія захворювання) по Житомирській 
області до 21,9 % (в абсолютних цифрах – 818 хворих), тоді як в 2017 році 
– 21,3 % (в абсолютних цифрах – 793 хворих). Результати оцінки динаміки 
фіксації звернень до медичних закладів хворих із III-IV стадіями 
захворювання у Житомирській області свідчить про те, що більшості з них 
діагностували такі стадії при першому зверненні (62 % відсотки) [2]. 
Територіальна віддаленість від обласного центру, відсутність 
інформаційного індивідуального супроводу пацієнтів також мали вплив на 
доступ до ранньої діагностики.  

В результаті оцінки ефективності МІС Житомирської області 
встановлено, що локальна інформаційна мережа сформована на базі КУ 
«Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради, в 
структуру якого входять 27 онкологічних кабінети закладів вторинного 
рівня надання медичної допомоги. В регіональній структурі цей заклад 
представляє онкологічні службу Житомирської області. Інформаційні 
потоки забезпечуються в умовах автоматизованих робочих місць (АРМ), 
програмне забезпечення яких орієнтоване на передачу реєстраційно-
статистичної інформації. У сільських населених пунктах відсутні АРМ, а 
медична інформація узагальнюється на рівні району, що свідчить про 
недостатній рівень забезпечення сільського населення супроводом МІС. 

 В програмах імплементації медичної реформи в Україні передбачено 
створення єдиного медичного інформаційного простору з використанням 
ймовірнісних, консультативних, експертних комп'ютерних діагностичних 
систем, упровадження телемедичних технологій, об'єднання медичних 
закладів та організацій охорони здоров'я в регіональні мережі, мережі 
медичної освіти й науки з метою забезпечення інформаційної взаємодії 
всіх елементів інфраструктури на всіх рівнях [3]. Означені заходи 
потребують відповідного фінансування а реалізація програм імплементації 
розраховується на 3-5 років. В таких умовах доцільно використовувати 
існуючий потенціал МІС та потенціал територіальних громад. 

Пропонується створення локальних МІС на сільських територіях для 
профілактики онкологічних захворювань за таким алгоритмом: 1) 
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організація АРМ лікаря (сімейного лікаря); 2) удосконалення програмного 
забезпечення скринінгових діагностичних систем (наприклад, АСПО) з 
орієнтацію на обробку даних моніторингу кількісних і якісних 
характеристик обстеження та перебігу захворювання, призначених 
консультацій та програм лікування; 3) встановлення програмного 
забезпечення для індивідуалізації інформаційних потоків (у т. ч., з 
використанням мобільних додатків). Виконання пропонованого алгоритму 
не вимагає значних витрат і високовартісної апаратури, а виконання 
третього кроку цього алгоритму сприятиме підвищенню рівня 
індивідуалізації інформаційного забезпечення та інформаційного 
супроводу хворих.  

Громада, на засадах спів фінансування, може долучатися до підтримки 
локальних МІС – плата за користування інтернет-профілем, 
обслуговування програмного забезпечення та апаратури, утримання 
приміщення центру первинної медичної допомоги. Швидкість 
впровадження цих пропозицій потенційно зумовить збільшення кількості 
профілактичних оглядів та зменшення кількості випадків встановлення III-
IV стадій онкологічних захворювань при первинній діагностиці. 

Використання МІС в медичній галузі сприяє виявленню онкологічних 
захворювань на ранніх стадіях, що зумовлює можливість проведення 
лікування та продовження життя хворих. Розвиток локальних МІС 
потребує організаційно-економічних заходів та відповідного 
фінансування. Удосконалення існуючого потенціалу МІС та долучення 
сільської громади до співфінансування зумовить збільшення кількості 
профілактичних оглядів та виявлення онкологічних захворювань на ранніх 
стадіях, що піддаються лікуванню. 
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Державне управління у сфері культури та мистецтва пов’язано з 

широким спектром застосування керівної функції органів державної влади. 
Культура, як об’єкт державного управління, являє собою сукупність 
матеріальних та духовних благ та цінностей, які створені суспільством і 
його окремими індивідуумами. Таким чином, рішення владних органів 
мають бути спрямовані на досягнення цілей політики щодо розвитку 
національної культури і сприяти загальним трансформаційним змінам 
матеріальних та духовних компонентів національної культури, зберігаючи 
при цьому національну ідентичність. На нашу думку, державне управління 
сферою культури та мистецтва, як і будь-якою іншою сферою держави має 
відбуватися на основі дієвої і визначеної в часі стратегії, виконувати 
функції двостороннього діалогу з громадкістю та постачальниками 
культурних та освітніх послуг, бути відкритими, контрольованими та 
дотримуватися принципу підзвітності. Ми виокремлюємо три зацікавлені 
сторони, які взаємодіють одна з одною та, в результаті даної взаємодії, 
визначають сферу культури та мистецтва, її управління: 

І. держава (урядові організації на національному (центральному) та 
місцевому рівні (Міністерство культури, молоді та спорту України, органи 
виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної 
політику у сферах культури та мистецтв); 

ІІ. постачальники освітніх та інших послуг в сфері культури та 
мистецтва (державні, комунальні та приватні заклади позашкільної, 
середньої, вищої спеціалізованої освіти; профспілки; громадські 
організації, тощо); 

ІІІ. громадяни, (представники населення, асоціації, громадські 
організації та об’єднання, спеціалізовані благодійні фонди, асоціації 
громадян, тощо), які стають користувачами послуг під час взаємодії з 
постачальниками послуг в сфері культури та мистецтва. 

Пріоритети розвитку сфери культури та мистецтва України зазначені в 
стратегії розвитку української культури. В даній стратегії визначені 
основні напрями реформ, які полягають у наступному: 

- збереженні та розвитку національної ідентичності, в основі яких 
лежить українська культура; удосконалення правових, економічних та 
структурних інструментів розбудови та реалізації державної політики в 
сфері культури та мистецтва; 

                                                
*Науковий керівник: к.е.н,  Кравець І.В. 
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- визнанні центрального місця культури в загальнонаціональному 
розвитку та винятковості національної ідентичності, що спирається на 
українську культуру;  

- посиленні ролі культури в соціальному та економічному розвитку 
України шляхом підвищення ефективності взаємодії влади та 
громадянського суспільства, забезпеченні підтримки з боку держави 
культурного розмаїття: всі громадяни мають рівні права на формування 
власної культурної ідентичності та її вираження, наданні доступу до 
національного і світового культурного надбання, участі у культурному 
житті країни; 

-забезпеченні підтримки митців та менеджерів культури з боку 
держави у створенні, поширенні та збереженні національного культурного 
продукту; удосконаленні культурної освіти; формуванні та розвитку 
багатогранного і водночас цілісного інформаційно-культурного простору; 

- підтримці впровадження інноваційних перетворень, нових 
креативних індустрій, які відповідають сучасним викликам [1].  

В Україні наразі триває реформа сфери культури та мистецтва, в 
основі якої лежить механізм децентралізації управління. Важливим 
завданням децентралізації є донесення до місцевих органів влади функції 
культури, яка є відмінна від радянської ідеології. В умовах сьогодення слід 
запропонувати національне та моральне оновлення закладів культури та 
мистецтва, переосмислити їх функціональне призначення та навантаження. 

Регулювання розвитку сфери культури та мистецтва здійснюється на 
підґрунті численних нормативних актів, законів України, указів 
президента України, постанов та розпоряджень кабінету міністрів України, 
наказів Міністерства культури, молоді та спорту України [2]. Слід 
зауважити, що в Україні, рішення стосовно сфери культури мали 
переважним чином централізований характер, що в деякій мірі гальмувало 
прийняття рішень і здійснення корективів у закладах культури та 
мистецтва на місцевому рівні, і тому, перехід до принципів децентралізації 
має підвищити ефективність прийняття управлінських рішень щодо 
функціонування даних закладів, сприяти якісному розвитку культури на 
місцевому і державному рівні. 
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Особливості формування світоглядних цінностей креативних 

підприємців в умовах глобальних викликів сучасного світу передбачає 
інтеграцію різних економічних, філософських, соціологічних, 
культурологічних концепцій. Це і інформаційний менеджмент, і 
комунікаційний менеджмент, і інноваційний менеджмент, і креативна 
економіка, і управління інтелектуальною власністю, і комунікативне 
право, і сучасні форми організації, і практична філософія, які швидко 
вплітають в себе сучасні теорії і практики як педагогічного, так і сучасного 
менеджменту, в основі якого культура управління, управління знаннями, 
управління підготовкою висококваліфікованих спеціалістів, які будуть 
конкурентоспроможними на міжнародній арені. 

Формування креативного підприємництва починається ще з питання 
термінології, і тому аналіз поняттєво-термінологічного апарату має для нас 
неабияку актуальність та практичне значення. Тому прагнення створити 
загальне теоретичне поле для аналізу процесу формування креативного 
підприємництва має бути пов’язане зі спробою визначити структуру будь-
якого життєздатного дискурсу, у нашому випадку – світоглядних 
цінностей креативних особистостей в умовах глобальних викликів та 
трендів розвитку сучасного світу.  

Відтак сучасна освіта має бути готовою відповідати на виклики 
глобалізації, модернізації, інтелектуалізації суспільства, що потребує 
креативного підприємця, готового працювати в умовах ринкової 
економіки, визначати потреби у майбутніх фахівців і формувати вимоги до 
їх компетенції відповідно до потреб та динаміки ринку праці. Регулятор 
ринку освітніх послуг має стимулювати розвиток навчальних програм з 
підготовки фахівців, які здійснюються у тісній співпраці «освіта-
наукароботодавці». 

З переходом від постіндустріального до інформаційного і від нього до 
«суспільства знань» життєвий світ людини значно змінився: відбувається 
формування постматерільних цінностей, віртуалізація і автономізація. 
Задача науки, освіти, культури в умовах глобальних викликівта трендів 
розвитку сучасного світу дотримати баланс між прогресом і гуманізмом. 
Так, у сфері праці це може бути упровадження нових технологій мотивації 
– гейміфікація і креативізація, які дозволяють людині отримати 
задоволення від роботи, самореалізуватися і розвиватися.  

Виступаючи самосвідомістю культури, філософія здійснює рефлексію 
над її фундаментальними світоглядними універсаліями і формує нові 
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смисли, що адресовані майбутньому розвитку цивілізації. Культура, 
представляючи світ цінностей та оцінок, зумовлює вищі смисли людського 
буття і виступає у якості центрального об’єкта неоаксіологічного аналізу. 

Саме через призму неоаксіології (нових цінностей буття, в тому і 
цінностей підприємництва) нам уявляється можливим виявити ціннісну 
значимість різних сфер культури та їх адекватну оцінку у творчості 
людини. Тому культура виступає головною домінантою та ключовим 
фактором формування світоглядних цінностей конкурентоспроможних 
фахівців, а нові умови вимагають еволюції від «homo economicus» до 
«homo creativus» в умовах глобалізації та глобальних рейтингах креативної 
економіки. Сьогодні філософія повинна розвиватися як практична філо-
софія, що визначається як міждисциплінарний напрямок досліджень, який 
вивчає ціннісні засади дій людини в умовах плинного життєвого світу.  

Не тільки трансформація філософської раціональності, але й 
парадигмальні зміни соціально-культурного характеру викликали до життя 
нові форми буттєвості філософського знання, що акцентують його 
практичну корисність. Філософія як методично організована практика 
мислення отримує систематичні імпульси для своєї актуалізації у сферах 
конкретного соціального досвіду, а саме підприємництва, креативної 
економіки, формування світогляду майбутніх креативних особистостей, 
що й виражає її практичну спрямованість. Таким чином, теоретичне 
знання (філософське) опосередковується суспільними, культурними, 
економічним контекстами, а практичне життя у всьому спектрі соціальних 
«полів стає навантаженим». До конкретних технологій практичної 
філософії і відноситься тема формування людини економічної – її 
світогляду та її цінностей, її буття, її «життєвого світу». 

Для формування світоглядних цінностей креативних підприємців в 
умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу слід 
дотримуватися наступних рекомендацій: 

1. Підвищення якості освіти, професійної підготовки, виробничої 
культури й етики як основи підготовки успішного креативного підприємця 
та формування соціального капіталу нації (якщо в країні вдасться 
сформувати правильно вибудувану інноваційну систему, то почнуть 
спрацьовувати креативно-творчі ідеї і проекти, з’являтися успішні 
інноваційні компанії, що вимагає формування нового інноваційного 
мислення. Саме курс на інноваційно-креативний розвиток дає можливість 
у подальшому створювати продукти з глобальним ринком.). 

2. Homo economicus як основа формування творчого підприємництва 
та його трансформації в соціальний капітал нації (слід розвивати концепт 
креативного підприємництва, в основі якого будуть працювати люди як 
Homo economicus – креативні особистості в усіх сферах підприємництва). 

3. Культура як головна домінанта та ключовий фактор формування сві-
тоглядних цінностей конкурентоспроможних фахівців (суспільство май-
бутнього як «суспільство знань» базується на інформації та знаннях, тому 
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в такому суспільстві зростає потреба у висококваліфікованих, грамотних, 
освічених спеціалістах, які володіють гуманітарними компетентностями). 

4. Від «homo economicus» до «homo creativus» в умовах глобалізації та 
глобальних рейтингах креативної економіки (освіта є одним з найважливі-
ших елементів інструментів розвитку інтелектуального потенціалу людини 
і суспільства покращення і конструювання людини у соціокультурному 
контексті. Якщо раніше головною задачею освіти вважалася передача 
знань і контроль за їх освоєнням, тобто домінувала когнітивна 
(пізнавальна парадигма освіти), то в сучасних умовах інноваційного 
розвитку головною задачею освіти є формування у студентів і учнів знань 
та вмінь самостійно мислити і створювати інновації у різних сферах 
діяльності, що означає перехід на креативну (творчу) парадигму освіти). 
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КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Слівінський І. В., Ловинюк О. Г., Назарчук О. О.*, магістранти, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Питання реалізації життєво важливих інтересів особи, суспільства, 

держави у кібернетичному просторі тісно пов’язані із забезпеченням їх 

кібернетичної безпеки (далі кібербезпеки), під якою розуміють стан їх 

захищеності від зовнішніх і внутрішніх загроз, пов’язаних з 

використанням деструктивного кібернетичного впливу на інформаційно-

телекомунікаційні системи, що забезпечують реалізацію таких інтересів. 

Необхідність побудови дієвої системи кібернетичної безпеки України 

обумовлена наявністю протиріччя між необхідністю більш широкого 

впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій в усі сфери 

людської діяльності та підвищенням рівня їхньої безпеки. В сучасних 

умовах глобалізації значно зростають уразливості інформаційно-

телекомунікаційних систем, що функціонують в інтересах управління 

державою, забезпечують потреби оборони та безпеки держави, кредитно-

банківської та інших сфер економіки, систем управління об’єктами 

критичної інфраструктури. Крім того, в кіберпросторі реалізуються 

загрози національним інтересам держави в усіх сферах її життєдіяльності, 

включаючи і сферу оборони [3]. 

Правову основу забезпечення кібербезпеки України становлять 

Конституція України, закони України щодо основ національної безпеки, 

засад внутрішньої і зовнішньої політики, електронних комунікацій, 

захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо 

захисту якої встановлена законом, цей та інші закони України, Конвенція 

про кіберзлочинність, інші міжнародні договори, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, укази Президента України, акти 

Кабінету Міністрів України, а також інші нормативно-правові акти, що 

приймаються на виконання законів України [1]. 

Відколи Україна здобула незалежність, вона прагне створити 

комплексну систему протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам власному 

кібернетичному та інформаційному простору. Але, як зауважують 

вітчизняні і західні фахівці, нині існує ціла низка проблем, що заважають 

нашій державі це зробити. До найбільш значущих серед них слід віднести: 
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− зниження науково-технічного потенціалу України, нерозвиненість 

національної інноваційної системи в інфосфері та низький рівень 

конкурентоспроможності в ній; 

− слабкість інфосфери України через надмірно широке споживання 

програмних продуктів та матеріально-технічних засобів іноземного 

виробництва; 

− неефективний розподіл обов’язків між правоохоронними органами і 

силовими структурами країни, що працюють над вирішенням проблем 

кіберзахисту, та низький рівень забезпечення цих підрозділів 

висококваліфікованими ІТ-спеціалістами; 

− відсутність головного координаційного відділу, який міг би 

узгоджувати та направляти діяльність правоохоронних органів, силових 

структур і запобігати реальним загрозам кіберпростору України; 

− необхідність організації та проведення комплексних державних та 

партнерських міждержавних навчань з проблем забезпечення 

кібернетичної безпеки держави; 

− відсутність єдиної узгодженої понятійної термінології у сфері 

кібербезпеки, як головної складової інформаційної безпеки 

правоохоронних і силових структур, тощо [2]. 

Таким чином, ефективність нейтралізації розглянутих загроз 

національній безпеці в інформаційній сфері істотно залежить від 

виваженості й активності заходів щодо забезпечення кібербезпеки. 

З урахуванням міжнародного досвіду для підвищення рівня 

міжнародного співробітництва у сфері протидії кіберзлочинності 

необхідно: 

− активізувати роботу в форматі комісій, експертних груп, інших 

дорадчих і координуючих органів ООН з питань кібербезпеки; 

− здійснювати формування системи кібербезпеки з урахуванням 

тенденцій глобальної кібербезпеки; 

− налагодити дієву співпрацю з відповідними підрозділами інших 

країн з метою обміну досвідом і проведення спільних заходів; 

− здійснювати удосконалення національного законодавства щодо 

спрощення процедур міжнародного співробітництва при реагуванні на 

кібернетичні інциденти кримінального характеру [2]. 

Отже, Україна все ще залишається вразливою і не в останню чергу 

через надмірно широке впровадження західних програмних продуктів і 

використанні матеріально-технічної бази іноземного виробництва. 

Актуальною залишається проблема створення національної операційної 

системи (принаймні для використання у системі органів державної влади), 

відновлення вітчизняних потужностей з виробництва матеріально 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 558 

технічної телекомунікаційної бази (особливо для потреба закритих 

відомчих інформаційних систем) і стимулювання з боку держави 

створення національного антивірусу. 
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ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Соломикіна Н. В.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Серед соціально-управлінських інститутів політична еліта займає 

особливе місце. Українське суспільство традиційно, а сьогодні особливо, 

знаходиться практично в повній залежності від правлячої еліти та її 

рішень. Виходячи з цього, проблема якості політичної еліти України 

набуває виняткового значення для долі країни і реформ, що в ній 

проводяться. Як соціальний інститут, політична еліта об’єднує перш за все 

людей, які здійснюють політичне керівництво. Тому найважливішою 

якістю політичної еліти є її ставлення до державного управління, 

інститутам держави. 

В Енциклопедичному словнику з державного управління наводиться 

таке визначення: «Еліта політична – сукупність осіб, які здійснюють 

керівництво державою та політичними процесами загалом, виділяються із 

політичного середовища вищим рівнем розвитку окремих політичних 

якостей. Складається з правлячої еліти та контреліти (перебуває в 

системній опозиції до правлячої верхівки). Правляча еліта, в свою чергу, 

поділяється на владну еліту (здійснює владу на певному «відрізку» часу ) 

та опозиційну еліту (перебуває в лояльній опозиції та прагне змінити 

владну еліту шляхом виборів)». 

З іншого боку, поняття «еліта» має два значення. Перше – це кращі з 

кращих (від фр. elite – кращий, добірний, обраний). Щодо управлінської 

еліти, то йдеться про високу професійність (знання, вміння та адекватність 

займаній посаді за своїми професійно-особистісними якостями), а також 

високу моральність. Така еліта згідно з теорією еліт Ла Валетта має 

сутнісну інтерпретацію як ціннісна [3]. Друге значення поняття еліти 

пов’язано з прошарком людей, які здійснюють владу в суспільстві, окремої 

галузі, організації. За своєю сутністю така еліта є посадовою, що виконує 

управлінські функції на різних щаблях влади та в різних організаціях. 

Часто друге значення змішується поняттям «істеблішмент». До 

істеблішменту відносять осіб, які займають певні керівні посади і не 

обов’язково вони є елітою у певній сфері. На нашу думку, слід прагнути 

досягнути ідеальної ситуації, коли істеблішмент є, по суті, елітою сус-
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пільства. Держава повинна вживати конкретних заходів у цьому напрямі, 

тобто культивувати еліту, використовуючи різноманітні механізми: 

запровадження відкритих конкурсів, відкриття нових дискусійних 

майданчиків, створюючи таким чином додаткові соціальні ліфти [3]. 

Існує багато підходів до визначення еліти. Ми віддаємо перевагу 

ціннісному підходу, в основу якого покладена теза про те, що еліту 

утворюють люди, яким притаманні особливі якості, які утворюють 

суспільну групу, згуртовану на основі турботи про спільне суспільне 

благо. Ціннісний підхід вимагає вміння ставити суспільне вище від 

особистого, особливих моральних та інтелектуальних якостей. Поділяємо 

думку відомого іспанського філософа Х.Ортега-і-Гассета, що «головною 

властивістю еліти є найвище відчуття відповідальності». Нам імпонує 

погляд на даний феномен французького соціолога О. Конта, що «базова 

властивість еліти – раціональність». Так, еліта будується не за принципом 

«блакитної крові», а за принципом раціональності, висувається самим 

суспільством, яке постійно вдосконалює своїх керівників [3]. 

Наголосимо, що еліта характеризується інституціоналізованістю в 

тому, що її соціальна значимість, функції, авторитет формуються не 

одноразово, а передаються з покоління в покоління; вищим соціальним 

станом її членів; максимально можливими владними повноваженнями і 

збігом докорінних цілей, інтересів та орієнтації; груповим мисленням, 

спільністю волі й духовно-моральних якостей; спрямованістю кар’єрного 

вектору; часто подібністю віросповідання тощо. Взаєморозуміння й 

атмосфера довірливості підкріплюються членством у закритих клубах і 

різних асоціаціях, вихованням у престижних коледжах та університетах, 

спільним відпочинком. Спілкування в неформальних умовах зміцнює 

внутрішньоелітні відносини, формує в елітних верствах атмосферу 

своєрідної спаяності, почуття належності до касти обраних, виховує 

групову свідомість. Нарешті еліту можна розглядати як носія органічної 

сукупності певних політичних, економічних, етичних, психологічних, 

моральних зв’язків і відносин, причому як горизонтальної та вертикальної, 

так і тимчасової спрямованості [2]. 

Еліта, таким чином, уявляється не як плоске, двомірне, а як складне 

багатомірне соціальне формування. Горизонтальна інтеграція забезпечує 

єдність дій та об’єднання політиків і керівників одного рівня, вертикальна 

– зв’язок нижчих базисних груп з вищими елітними групами і навпаки, час 

додає вищим верствам стабільності і справжньої елітності. «Короткостро-

кові групи», навіть якщо вони працюють у межах кількох років чи одного 
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покоління, не можуть досягти у своєму розвитку рівня еліти в її повному 

розумінні. З огляду на це, не всяка правляча «верхівка», особливо в 

періоди швидких змін і трансформацій, може називатися елітою [2]. Саме 

в даному контексті можна говорити про те, що в сучасній Україні еліта в 

повному значенні цього слова ще не сформувалася (хоча певна верства і 

виконує функції еліти), для цього необхідний певний час і величезні 

зусилля. 

Отже, формування політичної еліти – це справа не одного дня. На 

нашу думку, беззаперечним є той факт, що формування політичної еліти 

повинно здійснюватися паралельно із формуванням гармонійно розвинутої 

особистості (освіченої, творчої, моральної, фізично здорової). Процес 

формування еліти починається в дитинстві, в родині, далі здійснюється в 

системі освіти і триває в організаціях за місцем трудової діяльності. 

Підтримуємо позиції деяких вітчизняних авторів стосовно того, що 

процесу становлення еліти має передувати формування психологічної 

готовності політико-управлінської еліти до суспільних змін [1]. З цією 

метою необхідними є: перезавантаження мислення, врахування суспільно-

політичної динаміки та української ментальності в процесі діяльності, 

орієнтація на психологічні особливості вияву духовності в системі 

управлінської культури, формування професійної відповідальності тощо. 

Позитивним є те, що до її розв’язання долучається держава. 

Ураховуючи сучасні трансформаційні реалії нашої держави, 

першочерговими на сьогодні є питання вирішення проблеми 

вдосконалення системи державного управління в інтересах людей через 

орієнтацію всіх державних структур на підвищення ступеня задоволення 

потреб громадян, тобто рівня їхньої самоорганізації в різних сферах 

життєдіяльності. Саме політичній еліті держави належить ключова роль у 

здійсненні модернізації України в напряму загальнодержавних програм, 

що приймалися різними урядами, і які мали на меті формування 

системного підходу в доборі, розстановці, підготовці і розвитку фахівців 

для реалізації національних інтересів України як демократичної соціальної 

правової держави з розвиненою ринковою економікою. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що політична еліта грає ключову 

роль в будь-якому суспільстві. Суспільству необхідно подолати ілюзію, що 

управляти країною можуть всі. 

Висновок. Ураховуючи ситуацію, що сьогодні склалася в суспільстві 

та, передусім, у системі державного управління, глобальними завданнями 

формування нової управлінської еліти нації стає органічне поєднання 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 562 

формально-посадової та сутнісно-ціннісної еліти. Тобто, кожний 

представник посадової еліти одночасно повинен бути професійно 

підготовленим та адекватним займаній посаді за своїми професійно 

особистісними якостями і, нарешті, моральними. Переконані, що одним із 

завдань української політичної еліти має бути формування єдиного 

національного, економічного, мовно-інформаційного, культурного, 

релігійного та ін. простору, в якому усі українці різних регіонів за 

допомогою освіти та просвіти могли усвідомити себе соборною нацією. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Старушкевич М. С., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Ефективне використання трудового потенціалу сільських територій в 

сучасних умовах є проблемою, причини виникнення якої знаходяться у 

площині нестачі робочих місць, низького рівня розвитку 

диверсифікованих видів діяльності, особливостей його використання, що 
зумовлює зміну міграційної поведінки сільських жителів, загострення 

демографічної ситуації. Промислові підприємства, виробничі потужності 

яких розташовані в районних центрах, на сільських територіях мають 

нестачу фахівців й стикаються з проблемою забезпечення виробництва 

кваліфікованими кадрами. В цьому сенсі набуває актуальності 

використання інноваційних методик залучення персоналу, у т. ч. й 

використання трудового потенціалу сільських територій. 

Проблеми використання трудового потенціалу підприємства є 

об’єктами наукових досліджень Т. Базарова, В. Васильченко, О. Світового, 

В. Тітяєва, О. Федоніна. Питання формування, ефективного використання 

та відтворення трудового потенціалу сільських територій досліджують А. 

Базилюк, Т. Заяць, А. Колот, Е. Лібанова, М. Пітюлич, П. Саблук, Л. 
Семів, Л. Шевчук, К. Якуба та інші. Ефективне використання трудового 

потенціалу сільських територій промисловими підприємствами є 

проблемою, яка потребує окремих досліджень. 

Мета дослідження – обґрунтувати перспективи використання 

трудового потенціалу сільських територій промисловим підприємством. 

Процес формування трудового потенціалу підприємства є складною 

економічною системою з притаманними тільки їй певними властивостями: 

складністю, не стаціонарністю, унікальністю, адаптивністю, мультипліка-

тивністю [1, с. 56]. «Формування трудового потенціалу» – це процес ство-

рення необхідного трудового потенціалу для досягнення організаційних 

цілей за допомогою різних методів найму, відбору, або вивільнення 
персоналу на підставі планування персоналу відповідно до стратегічних 

цілей розвитку організації [2, с. 111].  

Зазвичай, джерелом формування трудового потенціалу підприємства є 

трудовий потенціал місцевості, де розташоване підприємство. Однак, в 

процесі залучення персоналу виникають проблеми, пов’язані із 

невідповідністю пропозиції очікуванням потенційних працівників: 

низький рівень заробітної плати (невідповідність характерна для молоді), 

низький рівень кваліфікації та небажання включатись у рамковий 

виробничий графік, необізнаність у перевагах роботи та можливостях 
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професійного зростання тощо. Тому окремі підприємства, що знаходяться 

у центральних містах районів використовують сучасні методи найму 

персоналу, зокрема, рекрутинг.  

В процесі формування рекрутингової стратегії основна увага 

приділяється формуванню бази потенційного персоналу фірми (мешканців 

найближчих за відстанню населених пунктів). Інформація, яка заноситься 

у базу, стосується вікових, демографічно-економічних характеристик та 

очікувань населення конкретних територій, його міграційної орієнтації, 

здатності до професійного навчання, потреби у кар'єрному зростанні. За 

допомогою методів ефективних комунікацій формується місцева 
стейкхолдерська аудиторія, яка є ймовірною основою майбутнього 

трудового потенціалу підприємства [3]. 

В процесі реалізації проекту «Модель інноваційного рекрутингу», який 

був розроблений службою управління персоналом ТОВ НВО 

«Хіммашнафтогаз» за координації кафедри менеджменту організацій і 

адміністрування ім. М. П. Поліщука Житомирського національного 

агроекологічного університету було проведене соціологічне дослідження 

серед населення м. Коростеня, сіл Бехи та Ходаки на тему «Мотиваційні 

фактори працевлаштування на промислове підприємство». В результаті 

аналізу відповідей респондентів встановлено, що основними мотивами 

працевлаштування на промислове підприємство м. Коростеня є рівень 

заробітної плати (6-7 тис. грн.), можливість встановлення індивідуального 
графіка роботи (для інженерно-технічних працівників) та можливість 

професійного зростання. Окремо респонденти вказали на такі мотивуючі 

фактори, як гарні умови праці та соціально-психологічний клімат. Також 

було виявлено, що молодь у віці 18-25 років готова опановувати в процесі 

професійної діяльності різні комп’ютерні програми з управління 

підприємством.  

Структурування мотивуючих факторів працевлаштування для 

сільських жителів було покладено в основу програми рекрутингу, 

реалізація якої розпочалась у червні 2018 р. із широкої інформаційної 

кампанії під гаслом «Живи вдома – працюй на «Хіммаші». Першими 

результатами реалізації проекту стали звернення населення на 
підприємство із запитами про вакансії, умови праці та можливість 

встановлення гнучкого графіку роботи. Опитування стейкхолдерів – 

сільських жителів щодо бажання працювати на підприємстві вказало на 

існування відповідних мотивів. Разом із тим, виявились побоювання 

довготривалого очікування вакансій, конкурсів на заміщення посад тощо. 

Проведені дослідження свідчать про існування передумов 

використання трудового потенціалу сільських територій промисловими 

підприємствами, які знаходяться на цих територіях. Використання 

інноваційних прийомів рекрутингу, зокрема, інформаційного забезпечення 
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цільової аудиторії (сільського населення) із чітким виділенням переваг 

роботи на підприємстві, яке розташоване близько від місця проживання, 

дозволяє формувати трудовий потенціал підприємства, орієнтований на 

місцевий розвиток. 
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Галузь машинобудування є однією з провідних галузей промисловості 

України, де зосереджено близько 20 % основних засобів промисловості. 

Разом з тим, це галузь промисловості, яка найбільше страждає від 
нестабільної економічної та політичної ситуації в державі. На 

інноваційний розвиток підприємств впливає інноваційна політика 

регулювання діяльності галузі. 

Питаннями державного регулювання інноваційного розвитку 

підприємств займались такі учені, як Локтева М.С., Полтавський П.А., 

Буряк Я.В., Гончарова В.Г., Жаровська Н.Ю., Кизим М.О., Малиш Н.А., 

Миргородський Д.Ю., Петровська І.П., Савостенко Т.О., Федулова Л.І. та 

ін [1]. 

Шляхами вдосконалення інноваційної політики в галузі 

машинобудування, можуть бути такі напрямки, як: залучення зовнішніх і 

внутрішніх інвестицій у галузі машинобудування, підтримка попиту на 

продукцію галузі машинобудування, залучення кваліфікованих кадрів в 
галузь машинобудування. 

Залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій у галузі машинобудування. 

Залучення іноземних інвестицій ефективно вплине на функціонування 

машинобудівної галузі та впровадження інноваційних технологій і методів 

управління. За рахунок залучення інвестицій можливо здійснити 

оновлення основних фондів, впровадження енергозберігаючих технологій, 

що призведе до підвищення попиту на продукцію галузі. 

Найважливішими умовами залучення іноземних інвестицій є 

стабілізація макроекономічного середовища, а також удосконалення 

законів і нормативних актів. Але, водночас, дані питання не можуть бути 

розв'язані без загальної соціально-економічної стабілізації в країні [2]. 
Підтримка попиту на продукцію галузі машинобудування. Державна 

політика щодо підтримки внутрішнього виробника неефективна. 

Механізми та інструменти захисту внутрішнього ринку від тиску 

товаровиробників третіх країн (КНР, Туреччина, Індія тощо) недосконалі. 

В Україні не завершено створення правового механізму, спроможного 

комплексно і системно врегульовувати питання державної підтримки 
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підприємств галузі машинобудування. Державні програми реалізуються 

частково, рішення щодо впровадження пільг мають тенденцію до 

постійного перегляду, навіть впродовж одного фінансового року. 

Забезпечення державної підтримки попиту продукції галузі 

машинобудування України можливе при впровадженні ряду стратегічних 

заходів. 

- забезпечення державної фінансової підтримки та запровадження 

механізму заохочення до придбання продукції машинобудівної галузі 

України; 

- підтримка виробників продукції для споживчого сектора; 
- розвиток системи гарантованих державних замовлень; 

- знаходження ємнісних ринків збуту. 

Посилення державної підтримки розвитку внутрішнього ринку через 

стимулюючі заходи загальноекономічного характеру: збільшення 

інвестицій та стимулювання споживання у приватному і державному 

секторах; впровадження заходів щодо імпортозаміщення; удосконалення 

інституційно-правового середовища щодо підтримки розвитку 

внутрішнього ринку – є перспективними напрямками для зростання 

обсягів галузі машинобудування [3,4]. 

Залучення кваліфікованих кадрів в галузь машинобудування. Однією з 

проблем підприємств галузі машинобудування, є відсутність кваліфі-

кованих кадрів. Це стосується як адміністративних апаратів підприємств, 
так і кваліфікованих спеціалістів виробничих спеціальностей. 

Проблеми залучення кваліфікованих кадрів в галузь машинобудуван-

ня, тісно пов’язані із недосконалістю механізму формування державного 

замовлення на підготовку професійних кадрів та відсутністю механізму 

обґрунтованого прогнозу розвитку ринку праці. 

Дефіцит спеціалістів на підприємствах галузі, також є наслідком 

недосконалої системи професійно-технічної освіти. 

Розв’язати проблеми задля оптимізації системи професійно-технічної 

освіти на загальнодержавному рівні можна провівши ряд заходів: 

- розробити нову модель системи професійно-технічної освіти, яка 

відповідатиме сучасним вимогам економіки держави; 
- розробити і запровадити механізми фінансового забезпечення 

професійно-технічної освіти; 

- стимулювати підвищенні престижності професійної освіти у 

суспільстві; 

- привести у відповідність рівень професійної освіти тому рівню 

запиту, який сьогодні дає змогу розвиватися галузі машинобудування; 

- створити оптимальну мережу закладів професійної освіти, що 

готуватимуть фахівців з урахуванням регіональних та місцевих потреб; 
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- створити єдиний орган (центр) для координації професійного 

навчання та виконання соціальних програм. 

Для поліпшення стану підприємств галузі машинобудування необхідно 

розробити національну політику кадрового забезпечення для ліквідації 

диспропорцій на ринку праці та робочої сили, підвищення якості трудових 

ресурсів: це дозволить машинобудівним підприємствам ефективніше 

використовувати зовнішній трудовий ресурс та зменшити витрати на 

розвиток персоналу [5, 6]. 

Для вирішення проблеми підготовки професійно компетентних 

спеціалістів необхідно створити діючі механізми взаємодії освітніх 
структур з підприємствами. Взаємодія навчальних закладів різного рівня 

між собою, створення наскрізних стандартів, формування ефективних 

механізмів взаємодії освітніх установ з підприємствами, створення 

освітніх комплексів та кластерів є необхідними для модернізації 

професійної освіти та розвитку машинобудівної галузі. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ БАНКРУТСТВА 

 

Стороженко Р. С.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Формування єдиної моделі функціонування підприємництва, 

виявлення негативних тенденцій розвитку підприємства, а також своєчасне 

виявлення загрози банкрутства в ринкових умовах має першочергове 

значення для діяльності господарюючих суб'єктів. Передумовою 

банкрутства є тривалий нестабільний стан фінансів підприємства та 

неефективне їх використання. Банкрутство підприємств, як економічне 

явище, безпосередньо пов’язане із (погіршенням його фінансового стану і 

отримання збитків) зниженням ефективності їх діяльності [1]. Відповідно 

до чинного законодавства банкрутство розглядається як визнана 

господарським судом неспроможність боржника відновити свою 

платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не 

інакше як через застосування ліквідаційної процедури. 

Фесюра М. В. розширює спектр даного визначення. Автор характери-

зує «банкрутство» як комплексну та універсальну для всіх галузей науки 

правову категорію, яка є економічно-правовим явищем, що виникло 

внаслідок впливу зовнішніх та внутрішніх факторів та є специфічним 

станом суб’єкта господарювання: фізичної особи-підприємця, юридичної 

особи (підприємства, установи, організації), який спонукає виникненню 

зобов’язальних правовідносин із працівниками, державою, кредиторами, 

що мають вимоги виплати боргів, пред’явлені в установлені законодавст-

вом строки, відповідно до ліквідаційної процедури, розпочатої за 

рішенням господарського суду [5]. 

Проблема діагностики банкрутства підприємства є багатогранною, її 

вирішення можливе за колегіального розгляду спеціалістами різних 

галузей економічних наук [3]. Більшість науковців, що досліджували 

проблематику банкрутства суб’єктів господарювання, виокремлюють 

зовнішні та внутрішні чинники виникнення банкрутства. Актуальним є 

дослідження впливу як внутрішніх чинників, так і зовнішніх. Оскільки, 

неврахування впливу хоча б одного чинника може призвести до 

викривлення результатів щодо прогнозування вірогідності банкрутства 

підприємства та його перспективи. Так, автори до зовнішніх факторів, що 

                                                
*Науковий керівник – Кухарець В. В., к. е. н., ст. викладач, Житомирський 
національний агроекологічний університет. 
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можуть призвести до банкрутства відносять: зниження виробництва, 

збільшення дебіторської та кредиторської заборгованості, неплатоспро-

можність підприємств-партнерів, політичну нестабільність держави, 

недосконалість законодавства, високий рівень податків, розмір та струк-

туру споживання, посилення конкуренції, загальний розвиток інновацій, 

рівень розвитку передових технологій, тощо [4]. На думку Базілінської 

О.Я. слід враховувати також наступні зовнішні чинники: нестабільність 

економіка загалом, рівень інфляції, сезонні коливання як попиту так і про-

позиції, спад кон’юнктури в економіці, посилення монополізму на ринку, 

тощо [2]. До внутрішніх факторів можна віднести: нестача власних 

оборотних активів, слабкий механізм ціноутворення, зростання витрат 

збільшення як дебіторської так і кредиторської заборгованості, не 

раціональне використання ресурсів, неефективна діяльність підприємства, 

тощо [4]. На думку авторів, до внутрішніх чинників також слід віднести: 

неефективність операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, низька 

якість менеджменту, низький рівень кваліфікації персоналу, недоліки в 

постачанні, низький рівень маркетингу, нерозвиненість фінансового 

контролінгу тощо [2]. 

Для діагностики ймовірності банкрутства підприємств, науковцями 

запропоновано певні методики та методи, результати яких надають 

розуміння щодо фінансового стану, платоспроможності та рівня 

вірогідності банкрутства підприємств. Серед методів прогнозування 

банкрутства найбільшого використання отримала багатофакторна модель 

(індекс) Альтмана (Z – модель), а також чотирифакторна модель оцінки 

платоспроможності розроблена Г. Тішоу та Дж. Таффлером.  

Досить широкого застосування набула модель К. Спрінгейта, яка 

передбачає дослідження впливу дев’ятнадцяти фінансових показників. У 

такій модель здійснюється розрахунок факторів, що орієнтовані доходи 

підприємства в майбутньому. Часто для оцінки ймовірності банкрутства 

обрахунки ведуться за допомогою моделі Ліса. Під час застосування 

такого методу потрібно звертати увагу на те, що значний вплив на 

результат відіграє прибуток від реалізації без врахування фінансової 

діяльності, отже модель надає дещо завищену оцінку.  

Модель сукупної оцінки фінансового стану підприємства була 

розроблена за методологією О. Терещенко враховуючи статистику 

показників українських суб’єктів господарювання. В моделі зроблено 

акцентування на фінансово неспроможних підприємствах, задля 

убезпечення інвесторів від ризикового вкладання коштів. Проте, 
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застосування тих чи інших моделей ймовірності банкрутства залежить від 

об’єктів спостереження, кінцевих цілей та масштабів дослідження. 

Отже, оцінити реальний стан суб’єкта господарювання та здійснити всі 

можливі заходи щодо недопущення його до банкрутства можливо при 

врахуванні значної кількість факторів неплатоспроможності. Зазначенні 

чинники слід розглядати з врахуванням не лише внутрішніх, але зовнішніх 

загроз. Прогнозування банкрутства на сьогодні є нагальною необхідністю, 

що надає можливість виявити основні проблеми і недоліки в роботі 

підприємства. Врахування впливу різноманітних, як зовнішніх так і 

внутрішніх чинників сприяє прогнозуванню ймовірністю банкрутства та 

вживання заходів для його уникнення. 
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Сучасний розвиток української державності, подальша інтеграція 

України європейське та світове співтовариство спонукають залучення 
молоді для ефективного використання її потенціалу, умінь, знань і навичок 
знань, у забезпеченні розбудови країни на державному і місцевому рівні. 
Разом з тим держава повинна гарантувати молодому поколінню безпечні 
соціальні умови, які реалізуються через механізми публічного управління. 
Не дивлячись на досягнутий значний досвід використовуваний у 
формуванні та реалізації молодіжної політики в Україні реалії сьогодення 
засвідчують її недосконалість. Так, кожен третій молодий український 
громадянин мріє працювати за межами країни, оскільки не задоволені 
рівнем власного матеріального становища. Проблема фінансового 
забезпечення реалізації молодіжної політики в Україні має системний 
характер, зумовлений, як і відсутністю комплексного підходу до її 
сприйняття як важливої складової соціальної безпеки, так 
неопрацьованістю і, як правило, неузгодженістю запроваджених в Україні 
рішень в системі публічного управління, що сприяє посиленню негативних 
тенденції в її молодіжному середовищі.  

Теоретичною основою наукового дослідження стали праці українських 
науковців у сфері публічного управління молодіжною політикою: 
І. Артеменка, І. Дегтярьової, Є. Бородіна, С. Гринчишина, М. Іжі, 
І. Парубчака, Т. Пахомової, Л. Приходченко, Г. Разумової, С. Цибіна, В 
Ярошовича та ін. Незважаючи на значну кількість досліджень молодіжна 
політика як предмет дискусій і обговорень не втрачає своєї актуальності. 

Метою дослідження є сучасна молодіжна політика в системі 
публічного управління. 

Сучасна державна молодіжна політика в нашій країні займає 
пріоритетне місце та є специфічним напрямом публічного управління і 
здійснюється в інтересах молоді, суспільства, держави з врахуванням 
економічного, соціального, історичного, культурного розвитку України і 
світового досвіду підтримки молоді в економічно розвинених країнах. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства існуючі в 
молодіжному середовищі проблеми є наслідком тих процесів, які 
відбуваються в суспільстві. В даний час наша країна не володіє достатніми 
матеріальними і фінансовими ресурсами, щоб одночасно вирішити всі 
економічні та соціальні проблеми. Держава прагне істотно поліпшити 

                                                
*Науковий керівник – Довженко В. А., к. е. н., доцент, Житомирський 
національний агроекологічний університет. 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 573 

становище в охороні здоров'я, освіті та культурі – в тих сферах, де 
вирішується питання духовного, морального і фізичного формування 
молодого покоління. У складному становищі опинилася молода сім'я, яка 
відчуває не тільки матеріальні, соціально-побутові, а й соціокультурні, 
психофізичні труднощі. 

Державна молодіжна політика реалізується низкою державних і 
недержавних організацій (інститутів), які взаємодіють між собою. Кожен з 
цих інститутів здійснює певну діяльність в межах своїх повноважень і 
компетенції. Публічними органами управління, що реалізують молодіжну 
політику на рівні центральних органів державної влади є: Міністерство 
молоді та спорту України, Комітет Верховної Ради України з питань 
молоді та спорту, Державний комітет України у справах сім'ї та молоді. До 
вирішення різних профільних питань державної молодіжної політики 
залучаються також і інші органи публічного управління на державному, 
регіональному та районному рівнях. Органи публічного управління 
здійснюють реалізацію державної молодіжної політики за різними 
напрямками (рис.). Отже, сучасна молодіжна політика України є 
покликана забезпечити правові, економічні та організаційні умови і 
гарантії для самореалізації як окремих молодих осіб так і молодіжних 
об'єднань, рухів та ініціатив. Публічне управління молодіжною політикою 
повинне сприяти формуванню у молодого покоління патріотизму і поваги 
до історії й культури свого народу та дотримання прав людини. Зробити 
сучасну молодіжну політику ефективною, адекватною вимогам 
сьогодення, такою, що враховує особливості сучасного політичного і 
економічного становища України, рівня розвитку суспільства і переконань 
молоді, наповнити її новими змістом і вмістом – головне завдання 
публічного управління.  

Вважаємо, що сучасна концепція державної молодіжної політики в 
Україні в якості головних повинна виділити наступні напрямки: 

1. Поліпшення житлових умов молоді. Удосконалення законодавчо-
нормативної бази; розвиток різних форм стимулювання та державної 
підтримки будівництва житла для молоді та молодих сімей (надання 
субсидій, довгострокових кредитів, залучення позабюджетних джерел 
фінансування); підтримка ініціатив спрямованих на вирішення житлової 
проблеми молоді в регіонах країни. 

2. Профорієнтація і працевлаштування молоді, вирішення проблем 
молодіжної зайнятості. Світова статистика свідчить, що частка молоді в 
структурі безробітного населення висока у всіх країнах. У нашій країні 
проблеми з працевлаштуванням відчувають випускники середніх 
спеціальних та вищих навчальних закладів. 
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Рис. Напрямки реалізації державної молодіжної політики 

 
3. Соціально-економічна підтримка молодої сім'ї. Розвиток центрів 

сприяння молодій сім'ї у вирішенні економічних, юридичних, соціально-
побутових, психологічних проблем. 

4. Діяльність, спрямована на громадянське становлення, духовно-
моральне, патріотичне та екологічне виховання молоді. 

5. Підтримка наукового та науково-технічної творчості, винахідництва 
та раціоналізаторства молоді. 

6. Підтримка працюючої молоді на селі, залучення її в 
сільськогосподарське виробництво та закріплення молодих фахівців в селі. 
Створення належних умов праці та побуту працездатної молоді. Розвиток і 
підтримка молодіжного підприємництва, молодіжних фермерських 
господарств. 

7. Посилення міжнародного молодіжного співробітництва. Розвиток і 
зміцнення контактів молоді України з однолітками із зарубіжних країн. 

8. Підтримка масового дитячого та молодіжного спорту і туризму. 
Розвиток творчого потенціалу та підтримка талановитої молоді. 

9. Державна підтримка діяльності дитячих і молодіжних громадських 
об'єднань. Створення умов для самореалізації молоді, підтримка 
молодіжних ініціатив. 

10. Правовий захист та соціальна адаптація молоді. 
11. Сприяння медичного обслуговування молодих жінок, підтримка 

материнства. 

Напрямки реалізації державної молодіжної політики 

підтримка творчих ініціатив молоді 

утвердження патріотизму, духовності, моральності 

пропаганда здорового способу життя 

сприяння зайнятості молоді 

сприяння інтеграції української молоді в європейське молодіжне 
співтовариство шляхом 

активізація участі молоді у суспільно-політичному житті 

забезпечення молоді житлом 
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12. Розвиток системи підготовки і перепідготовки державних 
службовців і фахівців по роботі з молоддю, лідерів молодіжних та дитячих 
громадських об'єднань. 

13. Розвиток системи інформаційного забезпечення державної 
молодіжної політики. Забезпечення доступу до інформації, що 
характеризує життєдіяльність молоді. Розвиток і підтримка молодіжних 
засобів масової інформації. 

Висновки. Сьогодні зростає необхідність посилення державного 
впливу на процеси формування молодого покоління. Особливого значення 
набуває молодіжна політика, яка стає найважливішою частиною 
соціально-демографічної політики держави і найважливішим напрямком 
його ідеологічної діяльності. 

Органи публічного управління молодіжною політикою повинні 
сприймати молоде покоління як базовий стратегічний ресурс держави, та 
як суб'єкт соціальної і економічної політики. Це, в першу чергу, означає 
підвищення рівня уваги до молодіжних проблем молоді, принципова зміна 
ставлення до неї на всіх рівнях публічного управління, а також зростання 
ефективності системи реалізації молодіжної політики України. 

Зробити сучасну молодіжну політику ефективною, адекватною 
вимогам сьогодення, такою, що враховує особливості сучасного 
політичного і економічного становища України, рівня розвитку 
суспільства і переконань молоді, наповнити її новими змістом і вмістом – 
головне завдання публічного управління.  
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ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Стоцький О. М., Халімончук О. І., магістранти,  

Житомиський націонаьний агроекологічний університет, Україна 

 

Постановка проблеми. Персонал є одним із найважливіших ресурсів, 

що потребує управління в закладах охорони здоров’я. Його важливість 

пояснюється тим, що діяльність працівників цієї сфери спрямована на 
надання послуг від якості яких залежить життя та здоров’я людей. 

Специфіка професійної діяльності працівників сфери охорони здоров’я 

полягає у складності деяких ситуацій в процесі роботи, її 

непередбачуваності, напрузі, понаднормовій праці тощо. Всі вказані 

аспекти мають бути враховані при побудові ефективної системи 

управління персоналом закладів охорони здоров’я. 

Результати дослідження. Дослідження вітчизняних науковців 

підтверджують важливість побудови ефективної системи менеджменту 

персоналу в закладах охорони здоров’я, оскільки її безпосередніми 

завданнями є застосування на практиці інноваційних підходів управління, 

постійний моніторинг діяльності медичних працівників щодо її 

відповідності стандартам та нормам, перехід до технологізації медичних 
послуг, підвищення професійного рівня працівників, створення єдиної 

команди, зацікавленої у високих результатах своєї роботи [2, с.335]. 

Забезпеченню системності, узгодженості дій персоналу закладів охорони 

здоров’я сприяє формування ефективної структури управління. 

Оптимізація структури управління медичних закладів є одним із 

напрямів удосконалення управління людськими ресурсами, оскільки від 

інтеграційної діяльності всіх ланок та рівнів управління залежить 

швидкість здійснення управлінського впливу та виконання управлінських 

рішень їх керівництва. Вітчизняні дослідники вважають, що при 

оптимізації структури управління закладів охорони здоров’я мають бути 

враховані фактори Open Іnnovation. Ця система передбачає тісний та 
постійний зв’язок між підприємством і навколишнім середовищем та 

побудована на постійній взаємодії з ним [3, с. 286]. Вважаємо, що одними 

з найважливіших елементів зовнішнього середовища є споживачі послуг 

(пацієнти), орієнтуючись на потреби яких керівництво закладу може 

удосконалювати управління якістю надання послуг та представники 

місцевої влади, які мають забезпечувати сприятливі умови праці 

персоналу, нести відповідальність за доступність надання медичних 

послуг, ремонт медичних закладів, власниками яких вона є, допомагати з 

закупівлею обладнання, оплачувати комунальні послуги та забезпечити 
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доїзд до закладів (дороги). Основними завданнями місцевої влади, що 

декларовані Міністерством охорони здоров’я, є автономізація всіх 

медичних закладів та комп’ютеризація і їх підключення до eHealth [4]. 

Проведені дослідження дають змогу зробити висновок, що побудувати 

ефективну взаємодію з зовнішнім середовищем та забезпечити належний 

рівень якості медичних послуг можна лише вирішивши проблему 

забезпеченості сучасних лікарень необхідною кількістю кваліфікованого 

персоналу (табл.).  

Таблиця 

Динаміка кількості персоналу закладів охорони 

здоров’я, тис.осіб (2013-2017 рр.) 

Джерело: сформовано на основі статистичних даних [1]. 

 

Показники, наведені в таблиці дають змогу зробити висновок про 

зменшення персоналу закладів охорони здоров’я впродовж останніх п’яти 

років. Так, кількість лікарів зменшилась впродовж аналізованого періоду 

на 4,3%. Кількість середнього медичного персоналу зменшилась на 8,4%. 

Така тенденція пов’язана насамперед з наявністю проблем, що потребують 

вирішення, зокрема потреба у підвищенні заробітної плати працівникам 

сфери охорони здоров’я є однією з основних.  

Висновки. Зважаючи на проведені дослідження, слід відзначити 

наявність ряду проблем у здійсненні управління людськими ресурсами 
закладів охорони здоров’я, зокрема пов’язаних з реформами у цій сфері 

(потреба налагоджувати співпрацю з представниками місцевої влади), 

зменшенням кількості персоналу, низьким рівнем заробітної плати 

медичних працівників тощо. Удосконаленню управління людськими 

ресурсами лікарень сприятиме насамперед побудова ефективної взаємодії 

з представниками місцевої влади та пацієнтами (це допоможе звести до 

мінімуму проблеми оснащеності закладів та забезпечення якості надання 

послуг), постійне здійснення моніторингу діяльності медичних 

працівників, оптимізація структури управління закладів охорони здоров’я. 
 
 

Види персоналу 2013 р 2014 р 2015 р 2016 р 2017 р. 
2017 р. у до 

2013 р. 

Лікарі усього 217 186 186 187 186 85,7 

Лікарі на 10000 

населення 
48,0 43,5 43,7 44,0 44,1 91,9 

Середній медичний 
персонал 

441 379 372 367 360 81,6 

Середній медичний 
персонал на 10000 
населення 

97,4 88,6 87,3 86,5 85,4 87,9 



Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 578 

Список використаних джерел: 
1. Державна служба статистики України. Охорона здоров’я. Медичні 
кадри. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/oz_u/ 
mkadru_06_u.html (дата звернення: 12.10.2019) 
2. Третьяк О. П. Роль менеджменту персоналу у формуванні та 
використанні трудового потенціалу медичних закладів. Бізнесінформ. 
2014. № 11. С. 331–336. 
.3 Шевченко В. А. Концептуальна модель організаційної структури 
управління закладом охорони здоров’я в контексті впровадження Open 
Innovation. Бізнесінформ. 2016. № 121. С. 286–292. 
4. Які зміни чекають на пацієнтів та медиків з 2020 року. URL: 
https://moz.gov.ua/article/reform-plan/jaki-zmini-chekajut-na-pacientiv-ta-
medikiv-z-2020-roku-- 
 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/oz_u/mkadru_06_u.html
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/oz_u/mkadru_06_u.html


Становлення механізму публічного управління розвитком територій 

як пріоритет державної політики децентралізації. Збірник наукових праць 

 

 579 

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ – КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

Танцюра В. Л., головний економіст, 

Інститут демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, Україна 

 

Інституційні зміни у формуванні ефективного управління сільськими 

територіями та системами сільського розселення передбачають чіткий 

розподіл повноважень між місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування щодо регулювання соціально-

економічного розвитку сіл та селищ із їхніми навколишніми територіями. 

Принципово важливе значення має комплексне регулювання 

інституційних змін на всіх рівнях: національному, регіональному та 

місцевому, адже лише таким шляхом можна вийти на траєкторію сталого 

розвитку сільських територій та поселень.  

Первинним інституційним об’єктом функціонування сільських 

територій, основою поселенського потенціалу, та низовою ланкою системи 

місцевого самоврядування є територіальна громада села, як основний 

носій його функцій і повноважень. В районах дрібноселенного розселення 

територіальна громада може об’єднувати декілька малих сіл. 

Територіальна громада виконує ключові функції і повноваження у 

вирішенні різноманітних місцевих питань, пов’язаних із забезпеченням 

повсякденних потреб сільських жителів. Свої функції громада здійснює як 

безпосередньо (шляхом референдумів), так і через представницькі органи 

місцевого самоврядування (сільські, селищні ради та їх виконавчі органи). 

На місцевому рівні обласні, районні ради мають затверджувати тарифи на 

комунальні послуги, граничні ставки місцевих податків та зборів як 

головних джерел надходжень до місцевого бюджету, який витрачається на 

сіл і сільських територій. 

Правовою основою механізму самоврядування мають стати статути 

сільських територіальних громад, в яких визначаються організаційні 

форми здійснення самоврядування, його фінансово-економічна база, 

повноваження представницьких органів та їх посадових осіб. Статути 

можуть відігравати роль індикаторів готовності територіальної громади 

самостійно вирішувати питання її економічного та соціального розвитку.  

Серед інституційних питань управління розвитком сільських 

територій, надзвичайно актуальним є питання розмежування функцій між 

місцевими органами виконавчої влади різних рівнів. Складність проблем 
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розмежування функцій між обласними та районними радами, обласними 

та районними державними адміністраціями полягає в тому, що, згідно 

Конституції, органами державної влади делеговані не лише контрольно-

наглядові функції, але й повноваження виконавчої влади по управлінню 

відповідними територіями. В той же час частину функцій місцеві органи 

влади делегують органам місцевого самоврядування: економічні, 

соціальні, фінансові та екологічні. Предметним відображенням цих 

функцій є повноваження місцевих рад. Для вирішення функціонально-

організаційних протиріч між виконавчою владою та місцевим 

самоврядуванням на регіональному та місцевому рівнях необхідно 

удосконалити нормативно-правову базу з метою розширення повноважень 

обласної ради по управлінню підвладною їй територією. 

Обласним рада пропонується надати право:  

- самостійно формувати й використовувати обласний бюджет на основі 

законодавчо визначених джерел його наповнення; 

- володіти природними ресурсами та комунальним майном і проводити 

власну регіональну соціально-економічну політику як складову 

загальнодержавної політики. 

На локальному рівні удосконалення структури місцевого самовряду-

вання сільськими територіями передбачає розширення повноважень 

районної ради у сфері економічного та соціально-культурного розвитку, 

організації території. На низовому рівні організаційно-правовою основою 

місцевого самоврядування є розширення повноважень міських, селищних і 

сільських рад та їх виконавчих органів у сфері соціально-економічного та 

культурного розвитку, планування, землекористування, благоустрою 

території. Підвищення ефективності місцевого самоврядування щодо 

ефективного управління розвитком сільських територій також залежить 

від вдосконалення взаємовідносин між органами місцевого 

самоврядування та місцевими державними адміністраціями. Останні 

делегують місцевим радам певні повноваження щодо соціально-

економічного і культурного розвитку, бюджету, планування, фінансів і цін. 

Від того як скористаються цими повноваженнями органи місцевого 

самоврядування, залежить добробут сільського населення. Потрібно 

розробити оптимальну модель взаємодії органів місцевого самоврядування 

з місцевими органами виконавчої влади. 

Однією з проблем, що стоїть на заваді розвитку місцевого самовряду-

вання є функціональна невпорядкованість адміністративно-територіальних 

одиниць та її невідповідність структурі місцевих громад. Включення 

частини поселень у межі інших викликає фактичну підпорядкованість 

одних територіальних громад іншим, що суперечить ст. 140 Конституції 
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України, згідно якої громади виступають як самостійний суб’єкт права 

місцевого самоврядування. Територіальна громада як первинна ланка 

місцевого самоврядування, яка розташована у межах іншої адміністра-

тивно-територіальної одиниці, неспроможна ефективно розвиватися та 

реалізувати свої права. Це стосується перш за все 36 малих міст, які 

підпорядковані міським радам міст обласного значення і не мають 

безпосередніх зв’язків з територіальними громадами інших міст, селищ та 

сіл, а також значної кількості селищ міського типу. 

Організаційно-економічне забезпечення інституційних змін реалізації 

розвитку сільського поселенського потенціалу передбачає здійснення 

організаційних заходів з метою активізації соціально-економічного 

розвитку сільських поселень і прилеглих територій, які є джерелом 

соціально-економічного функціонування сіл. Головним інструментом 

державної підтримки розвитку сільського розселення є державні програми, 

які зараз слабо виконуються в силу різних обставин. Тому необхідно 

вжити організаційні заходи, спрямовані на виконання затверджених 

програм, а також на організацію моніторингового контролю за ходом їх 

виконання. Для подолання депресивності окремих сіл та селищ потрібно 

розробити дієву програму, яка визначатиме комплекс заходів центральних 

і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

спрямованих на подолання депресивності та стимулювання соціально-

економічного розвитку окремих типів поселень. 

З метою державного регулювання комплексного розвитку розселення 

пропонується створити у складі Міністерства регіонального розвитку та 

будівництва України департамент регіонального розселення та розвитку 

сільських поселень, головними завданнями якого стане організація 

моніторингу за реалізацією державної політики сільського розселення, 

спрямованої на сталий, комплексний і пропорційний соціально-

економічний розвиток сільських поселень та територій України. 

Механізм реалізації інституційних змін у ефективному керуванні 

розвитком сільських територій повинен включати заходи фінансово-

економічного забезпечення. Для виконання завдань реформування 

інституцій потрібне їх фінансування за рахунок державного та місцевих 

бюджетів, а також внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Відповідно до 

стратегічних пріоритетів політики сталого управління сільським 

територіями, за рахунок державного бюджету повинні фінансуватися 

державні програми, зокрема “Загальнодержавна програма розвитку малих 

міст”, “Комплексна програма підтримки розвитку українського села” та 

інші. Для цього у Держбюджеті щороку повинні визначатися обсяги 

цільових субвенцій на виконання зазначених програм. Переважно за 
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рахунок місцевих бюджетів має фінансуватися виконання інших програм 

(газифікації населених пунктів, водопостачання та водовідведення, захисту 

поселень від повенів, благоустрій населених пунктів, сільський шкільний 

автобус тощо). Частина програм можуть фінансуватися населенням та за 

рахунок пільгових кредитів (програми “Власний дім”, “Квартира – 

молодим” тощо). Необхідно розширювати обсяги фінансування розвитку 

соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури сільських поселень 

за рахунок зовнішніх та внутрішніх інвесторів, запозичень, розвитку 

державно-приватного партнерства. 

Інформаційне та науково-методичне забезпечення ефективних 

інституційних зміни як ключового елементу ефективного управління 

розвитком сільських територій України повинно передбачати: 

а) поліпшення ведення містобудівного кадастру населених пунктів, в 

якому представлені найважливіші показники по всіх поселеннях; 

б) відновлення розробки паспортів поселень, в яких має бути 

представлена вичерпна статистична інформація про економічну, соціальну, 

демографічну та екологічну ситуацію в кожному поселенні України; 

в) організація моніторингового контролю за динамікою поселенської 

мережі та її трансформацією. 

Законодавче та нормативно-правове забезпечення інституційних змін у 

формуванні ефективної політики керування сільським територіями та їх 

поселенським потенціалом потребує прийняття Верховною Радою України 

низки законів, зокрема такі: Про місцеве самоврядування в Україні (нова 

редакція); Про місцеві державні адміністрації (нова редакція); Про кому-

нальну власність; Про комунальні підприємства; Про адміністративно-

територіальний устрій України; Про розселення населення; Про міграцію 

населення. Ці закони повинні відповідати на нові виклики у демографіч-

ній, міграційній, соціально-економічній та екістичній ситуації на сільських 

територіях, повинні сприяти розширенню повноважень органів місцевого 

самоврядування по управлінню розвитком поселень та територій, чітко 

відзначати і відмежовувати повноваження органів місцевого самоврядну-

вання різних рівнів, ефективно упорядковувати розвиток актуальних 

суспільно-просторових процесів у сільській місцевості України. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 

 

Телень В. Ю.*, магістрант,  

Житомиський націонаьний агроекологічний університет, Україна 

 

У сучасних умовах розвитку, інформаційні технології проникають в 

усі сфери суспільного життя. Широке впровадження інформаційних 

технологій дає можливість приватним особам, фірмам і співтовариствам, 

що займаються підприємницькою діяльністю, органам публічної влади, 
організаціям і установам ефективніше і більш творчо розв’язувати 

економічні, соціальні, управлінські та інші проблеми. Це зумовлено тим, 

що інформаційні технології дають змогу зберігати, переробляти, 

передавати величезні масиви інформації, завдяки яким можна здійснювати 

більш глибокий і повноцінний аналіз розвитку територіальних суспільних 

систем різного ієрархічного рівня. 

Останніми роками відбулися якісні зміни в змісті суспільних відносин 

в інформаційній сфері при значному збільшенні обсягу інформації. 

Результати діяльності кожного громадянина й загалом суспільства та 

держави дуже істотно стали залежати від результатів і якості розвитку 

інформаційних відносин. І надалі, уряд України передбачає розширення 

використання інформаційних технологій в усіх сферах суспільного житті 
для зростання прозорості, підвищення відповідальності, зменшення рівня 

корупції в усіх сферах публічного управління. 

Більшість країн світу, з метою підвищення довіри до влади, 

ефективності, відкритості й прозорості її діяльності, впроваджують 

електронне урядування (е-урядування). Це передбачає зміну традиційної 

централізованої моделі «сильної держави» на всіх рівнях і в усіх гілках 

влади, у тому числі й на регіональному та місцевому рівнях, на модель 

«сервісної держави» з використанням мобільних технологій і технологій 

«smart city». 

Застосування інформаційних технологій у державному розвитку 

передусім має на меті: 
– перехід до електронних форм документообігу між підприємствами, 

між підприємствами та контролюючими органами, між органами 

державної влади різних рівнів; 

– побудову раціональної структури обміну інформацією всередині 

кожного суб’єкта господарювання в регіоні; 

                                                
*Науковий керівник –Іванюк О. В.,к.е.н., доцент, Житомирський національний 
агроекологічний університет 
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– структурування й упорядкування інформації щодо управління 

природно-економічним потенціалом регіону; 

– поліпшення інформаційного забезпечення регіонального управління; 

– забезпечення доступу до інформації для користувачів з будь-якого 

куточка регіону; 

– контроль та управління соціально-економічними і економічними 

процесами в регіоні; 

– поліпшення ділового середовища регіону та поглиблення 

міжрегіональних відносин; 

– розвиток інформаційного простору регіону; 
– підвищення ефективності та якості процесу прийняття управлінських 

рішень на всіх рівнях ієрархії управління регіоном, суб’єктами 

господарювання; 

– поглиблення міжрегіональних інформаційних зв’язків і розширення 

співробітництва між регіонами; 

– сприяння більш вільному розміщення виробництв, без обов’язкової 

прив’язки до великих міст. Крім того, управління природноекономічним 

потенціалом регіонів сприяє підвищенню глобальної конкурентоспромож-

ності країни та її окремих регіонів. Воно обумовлюється інтенсивністю 

розвитку трьох складників: інновацій, освіти й інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Інформаційні технології є засобом організації роботи з оброблення 
інформації та дослідження інформаційних процесів не лише на рівні 

регіону, а й на рівні суб’єкта господарювання. Сучасний етап розвитку 

економіки України характеризується необхідністю розвитку перспектив-

них напрямів науки й техніки та підвищенням ефективності виробництва з 

метою доведення якості продукції до світових стандартів. Для вирішення 

цього завдання керівництву підприємств потрібна оперативна достовірна 

інформація про фактичний стан виробництва, потреби в ресурсах, ситуації 

на ринку. 

Інформаційні технології допомагають приймати важливі рішення, а 

також брати безпосередню участь у процесі ефективного управління 

інноваційною, господарською, підприємницькою, функціональною діяль-
ністю в регіоні. Вони дають змогу прорахувати й спрогнозувати резуль-

тати соціально-економічного розвитку регіонів і на їх його основі 

прийняти правильне управлінське рішення щодо вирішення проблем 

регіональної економіки та перспектив її розвитку. Отже, стратегічне 

значення інформаційних технологій для розвитку регіональної економіки 

та соціально-економічного розвитку регіонів загалом обумовлюється тим, 

що вони допомагають ефективно використовувати інформаційні ресурси 

для вирішення регіональних проблем, оптимізувати й автоматизувати 

інформаційні процеси в регіональному управлінні, в кінцевому підсумку є 
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важливими елементами більш складних технологій забезпечення 

інформаційної взаємодії між людьми й організаціями, органами влади. 

Інформаційні технології відіграють істотну роль у підвищенні якості 

управління природно-економічним потенціалом регіонів, допомагаючи 

досягати поставлених цілей, забезпечувати виконання стандартів і норм 

щодо користування природних ресурсів регіону, скорочувати терміни 

розробки проектів. 

Застосування сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій 

забезпечує надійний апарат формування стратегічного мислення 

менеджерів і його ефективної реалізації в процесі розвитку управління 
природно-економічним потенціалом регіону. Оцінювання перспектив 

використання інформаційних технологій даватиме змогу формувати 

правильну реальну оцінку нових можливостей регіону з метою підвищення 

його конкурентоспроможності шляхом упровадження інформаційних 

технологій. 
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Надмірна централізація влади у межах існуючої системи й технологій 

державного управління «зверху-вниз» виявилася однією з причин стагнації 
економіки й занепаду сільських територій. Нагальною необхідністю стало 
створення стимулів для територіального економічного розвитку, форму-
вання системи державного управління на засадах децентралізації, розши-
рення повноважень місцевих органів влади, громадського управління й 
самоврядування. Відпрацювання організаційно-економічного механізму 
територіально-самоврядного і галузевого управління комплексним 
розвитком регіону змінює модель суспільства й відкриває широкі 
можливості для розвитку інститутів самоорганізації населення [1, с. 256]. 

Визначені на законодавчому рівні правові, економічні, соціальні, 
екологічні, гуманітарні й організаційні основи державної політики 
територіального розвитку передбачають розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування для використання внутрішнього потенціалу 
регіонів й посилення ними відповідальності за результати соціально-
економічної та екологічної діяльності. Проте, самоуправління й 
самоврядування залишаються малоефективною ланкою в системі 
публічного управління, оскільки нині соціальне самопочуття, трудова й 
політична активність сільського населення знаходиться на пасивно-
очікуваному рівні. В управлінських кадрах виникають труднощі в 
розподілі та адмініструванні бюджету громади, стратегічному баченні 
перспектив і механізмів забезпечення розвитку громад. Зазначені 
проблеми значною мірою розв’язує впровадження Концепції «Родова 
садиба», на основі якої на сільських територіях формуються родові 
поселення й форма громадського управління [1, с. 256]. 

Досвід функціонування родових поселень та публічного управління 
життєдіяльністю населених пунктів в умовах децентралізації влади й 
адміністративно-територіальної реформи окреслює перспективний шлях 
відродження та багатофункціонального розвитку сільських територій. 
Наявність 41,5 млн га сільськогосподарських угідь, з яких 32,5 млн га 
(78,3%) ріллі з 17,8 млн га (55%) родючих чорноземів (6,3% світових) 
відкриває широкі можливості для сільського розвитку, що поєднує 
галузевий і територіальний компоненти життєзабезпечення населення. До 
основних завдань сільського розвитку належить виконання економічної, 
екологічної та соціальної функцій, раціональне використання природно-
ресурсного потенціалу [2, с. 448]. 
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Кардинальні моделі управління розвитком сільських територій через 
механізми державної підтримки, законодавчого регулювання (країни ЄС та 
Канада), програмно-цільового управління (урядові та неурядові програми 
Мексики, Нової Зеландії, США у пріоритетних секторах економіки) 
реалізують національні та наднаціональні завдання розвитку бізнесу, 
зокрема продовольчої безпеки, інфраструктури (житлово-комунальне 
господарство), людського капіталу (освіта, охорона здоров’я тощо). В 
умовах децентралізації управління вони передбачені як повноваження 
місцевих органів влади [3, с. 344]. 

В ЄС пріоритетним визначено сталий багатофункціональний розвиток, 
що включає стимулювання інвестиційної активності та корегування 
демографічної ситуації територій. Переважно використовується галузевий 
(підтримка сільського господарства), перерозподільчий (подолання 
міжрегіональних та міжсекторальних диспропорцій) та ресурсно-
інтеграційний (об’єднання суб’єктів господарювання для оптимального 
використання ресурсів) підходи до управління розвитком сільських 
територій на наднаціональному, національному та регіональному рівнях 
[4, с. 312]. 

Обраний Україною євроінтеграційний вектор потребує формування 
засад структурної політики сільського розвитку. Проте вона має 
здійснюватися на приписах власного підходу з урахуванням історичного 
досвіду та сучасної практики. Принципові зміни в господарському 
механізмі сільського розвитку закладалися в 1985 р. через пропозиції 
розширення прав українських підприємств шляхом самостійної організації 
виробництва, реалізації продукції, розвитку соціальної сфери села. 
Задекларована перебудова органів державного управління мала на меті 
вирішення перспективних соціально-економічних та науково-технічних 
завдань, пошук найдієвіших форм об’єднання науки і виробництва. 
Ставилися питання про удосконалення організації управління, ліквідацію 
зайвих ланок, спрощення структури апарату управління, підвищення його 
ефективності, які залишилися нереалізованими [5, с. 379]. 

Дослідження поглядів вітчизняних та закордонних учених щодо 
впливу децентралізації на розвиток сільських територій виявило 
багатосторонність цієї проблеми. Більшість науковців вивчали фінансовий 
потенціал місцевості як фактор її розвитку (О. Амоша, В. Геєць Н. Дєєва Т. 
Заяць В. Кравців Е. Лібанова І. Луніна В. Новіков, С. Романюк та ін.). 
Вони притримуються думки про важливість та неодмінність зрушень у 
функціональній та фінансовій складовій розвитку сільських територій під 
впливом децентралізації, що підтверджується і висновками інших учених 
(П. Жук, М. Карлін С. Шульц), [6, с. 352]. 

Процеси розпаювання земель і майна аграрних підприємств в Україні, 
що здійснювалося без приведення у відповідність до нових умов 
господарювання та функціонування соціальної сфери села, структури 
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органів та принципів державного управління соціально-економічним 
розвитком аграрного сектору економіки, призвели до негативних 
наслідків. Невідповідності системи ринкових відносин, державного 
управління аграрним виробництвом та розвитком сільських територій 
значно знижували ефективність діяльності агропромислового комплексу 
[7, с. 272]. Виділення в натурі земельних ділянок спричинило проблеми 
для обробітку земельних масивів й уповільнило розвиток аграрного 
виробництва. У питаннях управління багатофункціональним розвитком 
сільських територій загострила ситуацію кадрова проблема. Для 
виправлення стану справ були законодавчо закладені основи державної 
політики у бюджетній, кредитній, ціновій, регуляторній та інших сферах 
державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогоспо-
дарської продукції та розвитку аграрного ринку. Проте, економічне 
реформування, здійснення ефективної й гнучкої державної політики мало 
враховувати потреби сільських територій. Однак економічний, соціальний 
та екологічно безпечний розвиток аграрного виробництва не 
зосереджувався на територіальних інтересах сільських громад [8]. 

Відносини між центром і місцевими органами управління та між 
державою й регіонами залишалися неврегульованими, що породжувало й 
загострювало явище економічної роз’єднаності, спричиняло прояви 
дезінтеграційних процесів. Надмірна централізація влади виявилася 
однією з критичних причин стагнації національного господарства. Спроби 
прискорення економічного розвитку країни без активного залучення 
місцевого самоврядування та створення стимулів для територіального 
економічного розвитку виявилися марними. Органи самоорганізації 
населення були більше зорієнтовані на виконання волі тих структур, які 
мали повноваження їх створювати, ліквідовувати й фінансувати (донори), 
ніж на захист прав селян. 

Отже, в процесі становлення ринкової економіки сільські території 
зазнали деструктивних змін, спричинених невідповідністю соціально-
економічних трансформацій сільського розвитку інтересам сільських 
громад. Надмірна централізація влади, що скеровувала місцеві органи 
управління та самоорганізації населення на виконання приписів 
правомочних структур, викликала необхідність докорінного перегляду 
соціально-економічної політики сільського розвитку. 

Закладені нормативно-правовою базою підвалини реорганізації 
господарського механізму територіального управління в контексті 
проведення територіальної реформи та децентралізації влади законодавчо 
забезпечили самостійність регіонам. Водночас розширення повноважень 
місцевих органів управління передбачає відповідальність за соціально-
економічний розвиток сільських територій, використання ресурсного 
потенціалу, активізацію господарської діяльності та приватно-державного 
партнерства в регіоні [9, с. 256]. 
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Проблемною ланкою в системі територіального управління 
залишається кваліфікація кадрів щодо визначення стратегічних завдань 
саморозвитку громад, публічне управління у сфері громадського контролю 
за виконанням прийнятих рішень та оцінюванням діяльності посадових 
осіб і органів місцевого самоврядування[9,с.256]. 

Значні перспективи для відродження сільських територій на засадах 
саморозвитку об’єднаних територіальних громад забезпечують родові 
поселення, засновані новою генерацією сільських жителів при 
використанні механізму концепції формування родових садиб в Україні. 
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РОЛЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В РОЗВИТКУ ПЕРВИННОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 

 

Тростенюк Т. Д.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Сьогодні в Україні відбувається активна фаза медичної реформи, 

відповідно роль місцевих органів влади в розвитку системи охорони 

здоров’я посилилась у межах реформи децентралізації. Так, відповідно до 

планів Міністерства охорони здоров’я, місцеві органи влади повинні 
долучатися до організації надання медичної допомоги на місцях, 

впровадження медичної реформи та дофінансування закладів охорони 

здоров’я на місцях.  

Реформа первинної медичної допомоги є сьогодні вкрай важливою, 

адже 33% населення України проживає в сільській місцевості. З 5107 

амбулаторій України – 3200 розташовано в сільській місцевості. З них у 

рамках реформи первинної медичної допомоги близько 500–700 

амбулаторій буде дооснащено необхідним медичним обладнанням і 

транспортом. 

Первинна медична допомога є однією з головних функцій, 

делегованих державою об’єднаним територіальним громадам (ОТГ). У 
державах ЄС найбільше уваги приділяють первинній медицині, це не 

тільки лікування, але й профілактика. Наприклад, Англія 93% лікування 

починає і завершує через первинну медичну допомогу. У ЄС – 80% 

лікування припадає на первинну допомогу, в Україні на цю сферу йде 

лише 40%. Відповідно до Основ законодавства України про охорону 

здоров’я, мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я 

формується із урахуванням потреб населення у медичному 

обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого 

обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного 

використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів [1].  

Державне планування організації сільських лікарських дільниць 

враховує чисельність населення та особливості його розселення; площу 
території району; відстань між поселеннями; стан шляхів тощо. 

Найближчою медичною установою, куди звертається сільський житель, є 

ФАП (фельдшерсько-акушерський пункт). Такі пункти організовуються в 

населених пунктах із числом жителів від 700 до 1000, а при відстані більш 

7 км від населеного пункту – до 500 жителів. У сучасних умовах із 

тенденцією до зміни демографічної ситуації в країні ФАПи можуть 

                                                
*Науковий керівник –Довженко В. А., к.е.н., доцент, Житомирський національний 
агроекологічний університет 
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створюватися і в поселеннях, де проживає менше 200 жителів [3]. Завдяки 

таким підходам розташування ФАП у найбільш віддалених від лікарні 

населених пунктах первинна медична допомога для сільських жителів є 

доступнішою. 

Одним з ключових нововведень реформи – більше грошей на первинну 

допомогу. Скільки коштів отримає той чи інший медичний заклад, буде 

залежати від кількості громадян, які укладуть із лікарями декларації. Всіх 

українців влада ділить на 5 вікових категорій. За представника кожної із 

цих категорій медичний заклад буде отримувати фіксовану суму, яка  

називається ставка капіталізації. Незалежно від того звертався громадянин 
по допомогу чи ні, медичний заклад отримає ці кошти. 

За сьогоднішніми нормами, ФАПи можуть існувати лише в населених 

пунктах із чисельністю населення від 500 до 1 тисячі мешканців, проте, є 

села із меншою кількістю мешканців, але ФАПи в них також працюють і 

це економічно невигідно. При цьому, на утримання цих закладів йдуть 

значні ресурси: комунальні платежі, зарплати працівникам тощо. Щодо 

адміністративних витрат існують нові законодавчі обмеження – не більше 

20% витрат на адміністрування лікарських закладів. Тому багато ФАПів у 

селах закриватимуть. Замість них створюватимуть пункти здоров’я, де 

лікар зобов’язаний їздити двічі на тиждень. У ФАПах же лікарі рідко 

з’являються, їх обслуговують фельдшери. У цьому вимірі реформа, 

можливо, матиме й позитивні наслідки, адже мешканці сіл зможуть 
отримати якісніші медичні послуги безпосередньо від лікарів. 

З різних причин пацієнти не мають доступу до медичної допомоги або, 

перебуваючи у групах ризику, не усвідомлюють цього та не звертаються 

до медичних закладів. Не беруться до уваги місцеві фактори, що сприяють 

погіршенню здоров’я, – соціальні, екологічні або пов’язані з умовами 

праці.  

Альтернативний підхід передбачатиме, що на кожну команду 

первинної медичної допомоги (ПМД) покладено чітко сформульовану 

відповідальність за певну громаду або групу населення. Найпростішим 

способом визначення такої відповідальності є виділення населення за 

територіальним принципом – класичний підхід у сільських районах. Однак 
попри простоту цього принципу, він має суттєві недоліки: не враховується 

наявність альтернативних надавачів послуг; адміністративна територія 

може не збігатися із соціологічною реальністю, особливо в міських 

районах, жителі яких відрізняються високою мобільністю і працюють 

зовсім не там, де живуть, що робить медичний центр поблизу дому 

незручним для відвідування; пацієнти цінують можливість вибору і 

можуть виражати невдоволеність прикріпленням до певного медичного 

закладу. Визначати групи населення для медичного обслуговування 

доцільніше на основі поєднання критеріїв територіальної близькості, 
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принципу активної реєстрації (вибір лікаря і складання списків пацієнтів) 

та гарантій, що жоден з членів громади не залишиться поза увагою 

медичного закладу. 

Встановлення і формулювання всебічної відповідальності команди 

ПМД за стан здоров’я конкретної групи населення за наявності 

відповідних механізмів фінансової та адміністративної звітності 

спонукатиме до зміни діяльності закладів ПМД. Центри (амбулаторії) 

ПМД розширюватимуть спектр пропонованої допомоги, розробляючи 

заходи й програми, спрямовані на підвищення результативності, якими в 

інших випадках вони могли б знехтувати. Відповідно, виникатиме 
необхідність інвестицій у профілактичні й оздоровчі заходи, а також 

охоплення сфер, яким звичайно не приділяється увага, наприклад охорона 

здоров’я в школах і на виробництві. Це змушуватиме центри (амбулаторії) 

ПМД підтримувати зв’язок з організаціями та приватними особами в 

місцевій громаді, які служать посередниками між лікарями й пацієнтами, 

або мобілізувати групи активістів, соціальних працівників, групи 

самодопомоги тощо. 
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СУЧАСНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ 
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На даний час в Україні найбільшим власником активів є держава. Та 

кожне третє підприємство є збитковим, і відповідно, потребує 

реформування, основним напрямком якого мають стати заходи, 

спрямовані на підвищення конкурентоспроможності державних 
підприємств. Організація корпоративного управління державними 

підприємствами, забезпечення прозорості діяльності та звітування 

державних підприємств, ліквідація непрацюючих підприємств та зниження 

частки держави в економіці стає визначальним при реформуванні 

державного сектору. На нашу думку, необхідно залишити у державній 

власності незначну кількість стратегічно важливих підприємств, які 

прозоро та ефективно виконують свої функції, для тих підприємств, що 

залишаться у власності держави, забезпечити процес ефективного 

управління на користь основного власника – народу України. 

Стратегічними цілями в управлінні державними підприємтсвами на 

найближчі два роки перед державою виступають наступні (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Стратегічні цілі в управлінні державними підприємствами 

                                                
*Науковий керівник – Іванюк О. В., к.е.н., доцент, Житомирський національний 
агроекологічний університет 
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  Створення системи ризик менеджменту; 

 Запуск публічного порталу з результатами діяльності державних 
підприємств; 

 Розробка та затвердження політик власності для особливо важливих для 
економіки державних підприємств; 

 Розмежування функції держави як власника та держави як регулятора 
підприємства; 

 Запровадження інструментів корпоративного управління; 

 Обрання компетентних керівників та членів наглядових рад державних 
підприємств за прозорою процедурою; 

 Продовження процесу корпоратизації державних підприємств; 

 Скорочення переліку державних підприємств, заборонених до приватизації;  

 Запровадження ефективної процедури реструктуризації та ліквідації 
збиткових та непрацюючих підприємств; 

 Продаж / оренда / концесія державних активів через механізми малої та 
великої приватизації;  

 Прийняття закону про концесії та запуск концесійних пілотних проектів. 
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Складові напрямки державної реформи виглядають наступним чином:  

 Прозорість та звітність – держава, бізнес та громадяни мають доступ 

до достовірної та актуальної інформації про кожне державне 

підприємство. 

Державні підприємства повинні надавати фінансову звітність в 

електронній формі в єдиній електронній системі, обов’язково проходити 

незалежний зовнішній аудит, публікувати повну та достовірну інформацію 

про свою діяльність на публічно доступному порталі, включаючи 

фінансову звітність складену відповідно до МСФЗ та аудиторські 
висновки, необхідно передбачити відповідальність керівників підприємств 

за нерозкриття інформації або розкриття недостовірної інформації. 

 Корпоративне управління – державні підприємства ефективно 

працюють відповідно до чітких стратегічних цілей та мають сучасну 

систему управління. 

Сучасна модель управління державними підприємствами передбачає 

запровадження ними інструментів корпоративного управління, зокрема 

стратегічного планування, розробку і затвердження державою як 

акціонером окремих політик власності для кожного підприємства, 

призначення незалежних наглядових рад та розробку системи заохочення 

для наглядових рад і правління. Це ключовий фактор у забезпеченні 
результативного функціонування підприємства, що підтверджено досвідом 

багатьох державних підприємств у інших країнах. Такий підхід не лише 

створить фінансову вигоду для державного бюджету, а й підвищить якість 

послуг, які надаються громадянам, позитивно вплине на національну 

економіку та бізнес-середовище, підвищить привабливість України для 

інвесторів, ліквідує корупційні ризики. 

 Приватизація – кількість державних підприємств зменшена через 

прозорий процес приватизації. 

Держава повинна відповідно до стратегічного бачення проводити 

сортування державних підприємства на категорії – тих, що залишиться у 

державній власності, будуть приватизовані, ліквідовані або передані в 

концесію. Для тих підприємств, які повинні бути приватизовані необхідно 
забезпечити умови для чесної та прозорої приватизації – великі 

підприємства приватизувати із залученням інвестиційного радника, а малі 

об’єкти продавати на прозорих електронних аукціонах через ProZorro. 

Продажі, а також скоротити перелік об’єктів державної власності, що не 

підлягають приватизації. 

 Ліквідація – портфель державних активів оптимізовано через 

спрощення процедури реструктуризації та ліквідації. 

Половина державних підприємств є непрацюючими або роками 

знаходяться у стані ліквідації. Навіть, якщо підприємство не здійснює 
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діяльності, його утримання вимагає трудових та фінансових витрат. 

Велика частина таких підприємств несе, крім фіскальних, низку 

корупційних ризиків, через брак інформації про їх фактичну діяльність, а 

також неефективне використання (невикористання) державою власного 

майна. Завершення процедури ліквідації таких державних підприємств 

дозволить навести лад у портфелі держави та позитивне вплине на всю 

систему управління державним майном. 

 Оренда – оренда державного та комунального майна відбувається 

прозоро за новими правилами через ProZorro. Продажі. 

Одним з напрямів підвищення ефективності використання державного 
майна є передача його в оренду. Доходи від оренди державного майна 

можуть забезпечити регулярні надходження до державного бюджету. Втім, 

сфера оренди багато років були неврегульованою і залишала широкі 

можливості для зловживань. 

Таким чином, основною метою реформування є розвиток і підвищення 

ефективності діяльності державних підприємств, оптимізація використан-

ня ресурсів та їх концентрація на найбільш перспективних та значущих 

напрямах його розвитку. Реалізація комплексу заходів, спрямованих на 

досягнення стратегічних цілей, дозволить не тільки підвищити конкурен-

тоспроможність державних підприємств, але і позитивно впливати на 

забезпечення рівня економічної та національної безпеки країни. 
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Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine 

 

Introduction. The centralization of power in the existing public 

administration system has become one of the reasons for the stagnation of the 

economy and the decline of rural areas. The need to search for incentives for 

territorial economic development, the formation of a local self-government 

system changes the model of society and creates broad opportunities for the 

development of institutions of self-organization for the population. 
Issue. Information and organizational activities with local self-government 

bodies, state authorities and the population enables implementation of a 

multifunctional approach to the management of rural territories. 
Objective. After analyzing the level of development of rural settlements in 

Ukraine, to provide a model for the reorganization of the mechanism of their 

formation in terms of focused self-development. 
Research Methodology. The research methodology is descriptive, and its 

conceptual model is developed based on studying focus groups of residents in 

rural areas with the use of a sociological method, definitive hypotheses and 

previous studies. The study contains a deductive approach since the result was 

obtained by combining accepted realities. This is a field study, and a descriptive 

survey has been used as a research strategy. Furthermore, the collected data and 

hypotheses were analyzed using statistical methods. 
Results. In the process of establishing a market economy, rural territories 

underwent destructive changes caused by the discrepancy between the socio-

economic transformations of rural development and the interests of rural 

communities. The foundations of the legal regulation of the governance 

mechanism in the context of the territorial reform and decentralization of power 

in Ukraine legislatively ensured the independence of the region. The expansion 

of the powers of local governments provides for increasing responsibility for the 

socio-economic development of rural areas, the use of resource potential, the 

intensification of economic activity and public-private partnerships in the 

region. 

https://www.facebook.com/kembledawsonwalker
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Findings. The problem with the territorial administration system is the lack 

of qualified personnel to solve the strategic tasks of community development in 

rural areas. The need to develop participatory and inclusive approaches to 

management, as well as the sphere of public control over the implementation of 

decisions made, the assessment of the activities of officials and local authorities 

and the promotion of nature-friendly approaches have revealed the need to 

develop socially-oriented innovative systems. Significant prospects for the 

revival of rural territories are implemented based on self-development of the 

united territorial communities, the conceptual basis of which is public self-

government provided by the new generation of rural residents for the 

development of rural settlements and rural estates. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА КЛЮЧОВІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ 
АКВАКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 

 
Чупахіна М. В., Гонтар О. І., магістранти*, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 

Постановка проблеми. Потенційна можливість рибогосподарського 
напрямку сільськогосподарської галузі України обумовлена наявністю 
комплексу умов для її розвитку, включаючи великий фонд 
рибогосподарських водойм, які можуть забезпечити стабільно високі 
вилови рибних ресурсів, сприятливе географічне положення країни, 
наявність необхідного науково–технічного потенціалу та бази для 
підготовки кваліфікованих кадрів для рибогосподарського напрямку 
сільськогосподарської галузі, а також розвинену систему ставових 
господарств та риборозплідників.Аквакультура відіграє важливу роль в 
економіці, забезпечуючи тисячі робочих місць у сфері фінансових 
операцій та допоміжних послуг, а також в екології, вирощуючи особливо 
цінні та корисні види гідробіонтів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему розвитку 
аквакультури в Україні розглядали такі дослідники: Вдовенко Н. М., 
Фесенко О. О., Стрєха Н. А., Скупський Р. М., Шарило Ю. Є. 

Мета дослідження. Проаналізувати сучасний стан та окреслити 
основні шляхи розвитку аквакультури в Україні. Методика дослідження. В 
доповіді були використані такі методи досліджень, як теоретичні 
узагальнення, порівняння та аналіз.  

Виклад основного матеріалу. Згідно з Законом України «Про 
аквакультуру», аквакультура (рибництво) – сільськогосподарська діяль-
ність із штучного розведення, утримання та вирощування об'єктів аква-
культури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання 
сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, 
виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-
племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та 
реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, 
збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг. 
Відповідно до статті 14 Закону України «Про аквакультуру» для ведення 
аквакультури юридичним або фізичним особам можуть надаватись водні 
об’єкти, рибогосподарські технологічні водойми, частини водних об’єктів 
(виключно для розміщення садкових господарств) та акваторії (водний 
простір) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної 
(морської) економічної зони України. За способом застосування в 
аквакультурі водних об’єктів або водних ресурсів розрізняють (рис. 1). 

 

                                                
*Науковий керівник – Якобчук В. П., к. е. н., професор, Житомирський 
національний агроекологічний університет. 
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Рис. 1. Види водних об’єктів за способом застосування в аквакультурі 

 
ФАО визнає швидко зростаючий внесок аквакультури в продовольчій 

безпеку, надаючи технічну допомогу через впровадження Кодексу пове-
дінки відповідального рибальства, яке: сприяє сталому розвитку аквакуль-
тури, особливо в країнах, що розвиваються, за рахунок покращення 
екологічних показників галузі за допомогою управління охороною 
здоров'я та біозахисту; забезпечує регулярний аналіз стану та тенденцій 
розвитку аквакультури на світовому та регіональному рівнях, обміну 
знаннями та інформацією; розробляє та впроваджує ефективну політику та 
правові рамки, які сприяють сталому та рівноправному розвитку 
аквакультури з поліпшенням соціально-економічних та екологічних вигод. 

Є багато переваг для аквакультури, включаючи надання допомоги для 
задоволення постійно зростаючого попиту на морепродукти, забезпечуючи 
існуюче рибальство, яке залишається стійким і послідовним. В даний час 
світова продукція аквакультури перевищує 6 млн. т на рік, з яких 84% (5,4 
млн. т) дають азіатські країни, 13,2% (0,8 млн. т) європейські, 1,7% (0,1 
млн. т) африканські і 1,1% (0,07 млн. т) – американські (рис. 2). 

У країнах, які залежать від ресурсів моря (Японія, Норвегія, Ісландія та 
інші), існують спеціальні програми підтримки та розвитку марикультури. 
У Норвегії, наприклад, основний внесок коштів в марикультуру відбува-
ється за рахунок компенсацій від нафтогазових компаній, які розробляють 
нафтові родовища на шельфі Північного моря. Морська аквакультура в 
США і Канаді підтримує комерційне рибальство, відновлює середовище 
проживання, моніторить загрози знищення видів рослин і тварин в океанах 
та морях, а також підтримує економічну активність в прибережних 
районах держави 4, с. 238-239. Наразі ринок риби та рибної продукції в 
Україні продовжує погіршуватись та зменшуватись. Водночас варто 
визнати, що суттєві обсяги риби та морепродуктів лишаються у тіні. Так, 
згідно зі спільними оцінками експертів реальні обсяги виробництва 
продукції аквакультури за 2016 р. сягають20тис. т. Продукція 
аквакультури становила 95,9% від усієї риби живої; 98,3% від усього 
обсягу товарів підгрупи-риби свіжої, охолодженої; 4,6% від усієї риби 

http://www.fao.org/fishery/code/en
http://www.fao.org/fishery/code/en
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мороженої; 34,2% від філе риб; 0,8% від підгрупи – риба сушена, солона; 
не менше 0,5% від підгрупи – молюски та інші безхребетні. 

 

 
Рис. 2. Розподіл світової аквакультури, % 

 
Після затвердження Кабінетом Міністрів України пакета нормативних 

актів у сфері аквакультури саме 30 вересня 2015 року відкрились нові 
можливості для діяльності у цій сфері. Серед них слід назвати будівництво 
рибницьких підприємств з морської аквакультури, отримання в оренду 
частини водного об'єкта, акваторії моря. При цьому залишається 
неврегульованим питання відведення земельних ділянок для берегових 
підрозділів для виробництва морської аквакультури, а також відведення 
площі дна для розміщення якорів, донних споруд. Створення механізму 
реалізації норм Закону України «Про аквакультуру» дає можливість зна-
йти альтернативну форму, за якої виробничі активи належатимуть 
суб'єктам аквакультури на правах власності. Це дасть змогу Україні в 
рамках законодавства сформувати прошарок малого (сімейного) та 
середнього виробника 3, с. 114–115. 

Аналіз діяльності вітчизняної аквакультури за останні роки дає 
можливість стверджувати, що відбувається зменшення обсягів виробни-
цтва товарної риби. Це результат зниження купівельної спроможності 
населення, а також нинішнього стану галузі загалом. Екстенсивні 
технології, відсутність інновацій, невідповідність витратної та дохідної 
частин технологічного процесу риборозведення також сприяють 
зниженню обсягів виробництва. Помітним є збільшення витрат кормів, що 
може свідчити про неефективність діяльності. Запровадження у 
виробництво новітніх технологій, які знижують собівартість продукції, 
потребує значних коштів.  

Щодо поліпшення інвестиційного клімату у сфері аквакультури, то 
насамперед варто згадати створення в Україні бізнес-портфоліо вдалих 
аквакультурних проектів, які ґрунтуються на сучасних ресурсоощадних 
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технологіях. Такі проекти зараз конче необхідні Україні. За допомогою 
них створюється нове ділове середовище, в аквакультуру залучається 
талановита молодь, серед населення пропагується природоохоронна 
філософія. Також підготовлено інвестиційний проект «Організація 
промислового виробництва марикультури в шельфових водах Чорного 
моря і створення в прибережній зоні енергоощадних сонячних вегераріїв». 
Проект містить новітній підхід до промислового вирощування морських 
молюсків (устриць, мідій) в комплексі з органічною рослинною 
продукцією, із використанням сонячної та вітрової енергії прибережної 
зони Чорного моря. Однак навіть за таких умов спостерігаються позитивні 
тенденції у напрямі оптимізації виробництва: з кожним роком 
збільшується частка інтенсивної аквакультури, кількість невеликих 
рибницьких підприємств постійно збільшується 2, с. 30-31. 

Відповідно до Цілей Сталого розвитку до 2030 року, існує 14 стратегій 
"Збереження водних екосистем", які однозначно пов'язані з секторами 
рибальства і аквакультури. Рибне господарство являє собою невід'ємну 
складову здорових екосистем, тому в управлінні рибальством і 
рибництвом забезпечується всебічне врахування принципів екологічного 
підходу до рибальства (ЕПР) і екологічного підходу до аквакультури 
(ЕПА). При цьому водогосподарський та рибогосподарський сектори 
відіграють вагому роль в досягненні дев'яти цілей: 

Мета 1. Викорінення злиднів. За рахунок забезпечення інклюзивного 
доступу до рибальства і відповідним економічних ресурсів відповідальні 
рибогосподарські підприємства забезпечують підтримку джерел засобів до 
існування бідних і уразливих верств населення. 

Мета 2. Нульовий голод. Якщо говорити про використання 
продовольства, користь включення риби в раціон харчування є справді 
великою. 

Мета 3. Здоров'я і благополуччя. Рибне господарство робить внесок в 
забезпечення здоров'я і благополуччя людей не тільки через поліпшення 
харчування і забезпечення джерел коштів для існування, але і за рахунок 
біоборотьби з переносниками хвороб. 

Мета 4. Гендерна рівність. Рибне господарство сприяє розширенню 
прав і можливостей жінок і вносить вклад в боротьбу за гендерну рівність, 
проте в цілому його роль не отримала належного визнання. 

Мета 5. Чиста вода і каналізація. Здоров'я внутрішніх водних 
екосистем свідчить про високу якість води, що благотворно впливає на 
продуктивність рибних ресурсів, а вода, що забирається на потреби 
комунального водопостачання, вимагає мінімального очищення. 

Мета 6. Гідна зайнятість і економічне зростання. З 2016 року в 
первинних секторах рибальства і аквакультури були зайняті майже 60 млн 
осіб, в першу чергу жителів країн, що розвиваються. 

Мета 7. Відповідальне споживання і виробництво. Багато 
рибогосподарських підприємств все більше уваги приділяють питанням 
обмеження кількості відходів, забезпечують більш повне використання 
улову і скорочують післяпромислові втрати. 
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Мета 8. Попередження змін клімату. 
Мета 9. Екосистемисуші. Внутрішнє рибальство – невід'ємна складова 

прісноводних екосистем, відрізняються багатством біорізноманіття. 
Для того, щоб зменшити вплив негативних явищ в процесі розвитку 

аквакультури в Україні, необхідно вжити заходи щодо: розробки 
економічно ефективних, реалістичних офіційних стратегій для 
інвестування державних коштів; здійснити децентралізацію послуг з 
підтримки аквакультури та сприяння регіональним ініціативам; спростити 
процедури отримання грантів та позик; упорядкувати процедури 
ліцензування; підтримувати прикладні дослідження в аквакультурі; 
залучати інвестиції в переробну та розподільчу інфраструктуру; залучати 
кооперативи до розвитку аквакультури; заохочувати та надавати допомогу 
виробникам організуватися для кращого виробництва, маркетингу та 
контролю якості; здійснювати контроль якості; вдосконалювати служби 
розширення та навчання; боротися з хворобами через законодавство та 
надання ветеринарних послуг; аналізувати та впроваджувати досвід в 
управлінні інкубатором; контролювати забруднення 5, с. 47. 

З боку держави необхідна також підтримка власних товаровиробників 
рибопродуктового підкомплексу з таких питань, як надання пільгових 
кредитів, дотацій на здійснення загальнодержавних програм, зокрема 
селекції в рибництві, створення матеріально-технічної бази для 
вирощування посадкового матеріалу риб, які не розмножуються в 
природних умовах (рослиноїдні, осетрові, піленгас та інші), виконання 
меліоративних робіт на водосховищах, водоймах комплексного 
використання та інших. Погіршення екологічної ситуації на внутрішніх 
водоймах сталося через послаблення державного контролю за забором 
води та її забрудненням численними водокористувачами. Доцільно було б 
в законодавчому плані покласти відповідальність за користування 
поверхневими водами на окрему державну структуру, яка б одноособово 
координувала і здійснювала тут контроль. Відновлення інтенсивного 
вирощування цінних видів риб у садках і басейнах, упорядкування 
аматорського і спортивного рибальства сприятиме задоволенню особистих 
потреб населення у відпочинку на природі, раціональному використанню 
рибних ресурсів та їх збереженню. Для інтенсифікації рибного 
господарства внутрішніх водойм України необхідно здійснити великий 
обсяг робіт з ремонту й реконструкції ставового фонду, забезпечення 
рибних господарств рибопосадковим матеріалом, кормами, коштами. 

Проблему забезпечення риби кормами слід розв'язувати поряд із 
закупівлею і її вирощуванням. Виробництво власних зернових 
компонентів кормів для риб обходиться господарству значно дешевше, ніж 
їх придбання. Водночас практика свідчить, що спеціалізація рибних 
господарств тільки на вирощуванні риби є великим ризиком, оскільки 
рибне господарство часто потрапляє під негативний вплив природних 
явищ, що призводить до загибелі риби і великих збитків. Постає 
необхідність розвивати інші галузі – вирощування сільськогосподарських 
культур, тварин, виготовлення будівельних матеріалів тощо. В зв'язку з 
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цим створення рибницько-сільськогосподарських підприємств є 
перспективною справою для стабілізації їх економіки. Заходи щодо 
стабілізації аквакультури не можуть бути виконані без реформування 
галузі і переведення її на ринковий шлях. Існуючі організаційно-правові 
форми господарювання в аквакультурі не можуть ефективно працювати в 
ринкових умовах. Реформування аквакультури дасть можливість приско-
рити адаптацію галузі до ринкових умов, наростити виробництво риби і 
рибної продукції, підвищити економічну ефективність і розв'язати соціаль-
ні проблеми працівників рибопродуктового підкомплексу 1, с. 405. 

Висновки. Рибогосподарська галузь України має високий потенціал 
розвитку і відкрита для інвестицій та реалізації інвестиційних проектів 
направлених на технічне переоснащення, освоєння нових технологій і 
видів продукції. Заходи спрямовані на забезпечення раціонального 
використання, ефективної охорони та відтворення водних біоресурсів, 
ведення рибного господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням 
природних, економічних і екологічних умов та створення умов спрямовані 
на досягнення оптимальних показників рівня зариблення рибогосподарсь-
ких водних об'єктів та обсягів вилову водних біоресурсів. 

Розвиток аквакультури дасть змогу забезпечити продовольчу безпеку 
населення шляхом постачання продукції рибного господарства 
вітчизняного виробництва на рівні науково обґрунтованих норм 
споживання, збільшити обсяг товарного виробництва цінних видів риб, 
забезпечити відповідність комплексного показника конкурентоспромож-
ності вітчизняної продукції рибного господарства міжнародним вимогам, 
забезпечити діяльність оптових ринків продукції рибного господарства, 
підвищити соціально-економічний рівень життя населення, забезпечити 
гідні умови оплати праці на галузевих підприємствах. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТУРИЗМУ 
 

Харченко Т. В., магістрант*, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Туризм відіграє найважливішу роль у вирішенні соціальних проблем, 

стимулює створення додаткових робочих місць у сфері туризму, 
забезпечуючи зайнятість і підвищення якості життя населення. Україна 
наразі є одним з найпривабливіших і перспективних туристських 
напрямків, чому сприяє наявна інфраструктура. 

Найбільш популярними напрямами є наступні: 
історичний, – серед туристичних об'єктів можна виділити: близько 200 

пам'ятників, історичних будівель і споруд; близько 20 великих і приватних 
музеїв; 

паломницький, – на території країни розташовано понад 30 монастирів 
і храмів, а також інших культових та релігійних споруд світового 
значення; 

спортивний, – у країні функціонує гірськолижний курорт «Буковель», 
центри розваг, скелелазні центри, льодові палаци, траси з перешкодами в 
дитячих таборах, гольф-клуби, тенісні центри та ін. У гірськолижному ку-
рорті проводиться навчання та змагання з гірськолижних видів спорту; 

подієвий, – в різних містах та селах традиційно проводяться великі 
знакові події, що привертають увагу туристів. Це музичні, автомобільні, 
національні та інші фестивалі, міжнародні форуми, виставки, ярмарки, 
конференції, дні відкритих дверей, ретріти та інші події з різних сфер 
життя городян та ін.; 

діловий, – в Україні здійснюється будівництво інноваційно-культурних 
центрів, що є сучасною формою багатофункціональних майданчиків, в 
межах яких регулярно проходять виставки, вистави, лекції, концерти та 
майстер-класи від експертів в різних галузях науки, культури і мистецтва, 
орієнтовані на широку аудиторію. Основна діяльність ІКЦ зосереджена на 
напрямках: арт-студії, музика, танець, театр, ранній розвиток, наука та 
інтелектуальне дозвілля. 

З метою популяризації туристських об'єктів і пам'яток розроблені 
путівники, туристичні карти міста з нанесенням туристичних маршрутів і 
основних визначних пам'яток, які поширюються в готелях, візит-центрах, 
торгівельних майданчиках та інших місцях. Також переважно у великих 
містах відкриті туристично-інформаційні точки, де організована робота по 
ознайомленню туристів, які приїжджають в регіон, з тим, як з користю 
провести час в регіонах. Тут можна дізнатися про визначні пам'ятки, 
вибрати індивідуальний маршрут, дізнатися про те, як дістатися до того чи 
іншого об'єкта, замовити колективну екскурсію.  

                                                
*Науковий керівник – Тищенко С. В., к. е. н., доцент, Житомирський національний 
агроекологічний університет. 
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Ведеться робота по встановленню знаків туристичної навігації на 
території міст. Актуальність цих заходів обумовлена тим, що в умовах 
сучасних тенденцій розвитку туризму в містах можна відзначити, що 
велика увага приділяється пішохідному туризму, організації пішохідних 
туристичних маршрутів. Так, щоб зробити прогулянки у містах більш 
зручними і змістовними, були розроблено маршрути, зокрема в 
м. Житомир: історичний, космічний і центральний. 

Крім того, в мережі Інтернет активно поширюється інформація про 
туристичні знахідки, чому свідчить наявність регулярно оновлюваних 
сайтівж висвітлюється за сприяння державних, регіональних та місцевих 
органів влади й управління. Становлення та розширення сфери туризму 
пов’язаний з розробкою та реалізацією Програми розвитку туризму, якою 
зокрема має бути передбачено: 

створення комфортних умов перебування мешканців та гостей 
населених пунктів; 

створення іміджу муніципального освіти місуевості як об'єкта, 
сприятливого для туризму; 

підвищення доступності та популяризація туристських об'єктів і 
визначних пам'яток міста Калуги. 

Однак, незважаючи на позитивну динаміку розвитку в даній галузі, 
існують фактори, що стримують розвиток туристської галузі в 
муніципальних утвореннях. Серед них найбільший вплив мають такі: 

недостатня кількість маркетингових заходів для створення іміджу міст 
та сіл як місць, сприятливого для туризму; 

відсутність великих (якірних) об'єктів в містах та селищах, здатних 
залучити великий потік туристів більш ніж на один день. 

Пріоритети муніципальної політики у сфері туризму мають бути 
встановлені наступними стратегічними документами та нормативними 
актами: 

Законом України «Про основи туристської діяльності в Україні; 
стратегіями розвитку регіонів, зокрема «Про туристську діяльність на 
території відповідної області»; 

Концепція національної цільової програми «розвиток внутрішнього і 
в'їзного туризму в Україні (2027–2032 роки)»; 

Стратегіями соціально-економічного розвитку муніципалітетів та 
областей; 

Концепцією розвитку туризму в муніципальних утвореннях. Реалізація 
вказаних завдань зумовлює необхідність щорічноговидання презентаційної 
та іміджевої продукції (друкована, сувенірна)  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ  
 

Шнайдер К. В., магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Реформування медичної галузі, яке нині відбувається в Україні 

спрямоване на якісне медичне обслуговування, заради якого ресурси 
організовуються таким чином, щоб максимально ефективно і безпечно 
задовольняти потреби тих, хто потребує допомоги, проводити 
профілактику і лікування без зайвих витрат, відповідно до вимог та 
можливостей сучасного рівня розвитку науки. Нерівність доступу до 
медичних послуг міських і сільських жителів, яка проявляється, 
насамперед, в проблемах територіальної віддаленості від основних центрів 
надання медичної допомоги, відсутністю спеціалізованого транспорту та 
територіальних служб з надання невідкладної медичної допомоги, 
нерозвиненості мережі сімейних лікарів, що зумовлює необхідність 
розгляду проблеми формування системи управління якістю медичних 
послуг на сільських територіях. 

Проблеми розвитку сільської медицини, надання якісних медичних 
послуг мешканцям сільських територій, організації діяльності локальних 
медичних закладів охорони здоров’я досліджуються М. Білинською, З. 
Гладуном, Д. Карамишевим, В. Леханом, В. Москаленком, В. Пальчуком 
та багатьма іншими. Питання організації управління якістю медичних 
послуг на сільських територіях потребують окремих досліджень. 

Мета дослідження – обґрунтування організаційно-економічних 
аспектів управління якістю медичних послуг на сільських територіях. 

Згідно Закону України «Про підвищення доступності та якості 
медичного обслуговування у сільській місцевості» необхідним є створення 
ефективної системи мотивації лікарів, впровадження практики 
телемедицини, забезпечення наявності нормативного обсягу обладнання, 
автомобіля. Натепер МОЗ України виділяє три кроки, необхідні для 
поліпшення якості медичних послуг у сільській місцевості: 1) залучення 
фахового лікаря; 2) надання лікарю гідної зарплати і гідних умов роботи, 
службовий кабінет, сучасне медичне устаткування, службовий транспорт; 
3) забезпечення лікареві гідних умов життя на побутовому рівні. 

За даними Мінрегіону України, сьогодні в близько 3 тис. сіл та селищ 
наявні 4 тис. амбулаторій та 12 700 ФАПів. Стан їхній вкрай жахливий. 
Лише у 28 % цих закладів є водо забезпечення, третина з яких – це колодя-
зі. Лише в 18 % є санвузли. Лікарі ж не хочуть туди їхати, бо сільська ме-
дицина фінансується за залишковим принципом, а в сільських амбулаторі-
ях та ФАПах немає навіть найнеобхідніших умов. ФАП перетворився на 
проміжний пункт, через який пацієнта транспортують з точки «А» в точку 
«Б» – у район чи область, де є певний рівень медицини. Таким чином 
ФАПи не здійснюють функцію первинної ланки медицини [1]. 
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Аналіз світової свідчить, що в усьому світі первинна ланка в сільській 
місцевості ефективно працює і вирішує на місці до 80 % медичних 
звернень. У країнах ЄС співвідношення звернень пацієнтів на первинний 
та інші рівні медицини кардинально протилежне і становить 70 % звернень 
на первинну ланку 30 % – на вторинну. В Україні статистика невтішна: 80 
% пацієнтів отримують допомогу на другому чи третьому рівнях, 
оминаючи первинну ланку – амбулаторії та сімейних лікарів. Такі факти 
констатують, що сьогодні базова медицина в сільській місцевості 
практично ліквідована. А відтак жоден лікар не здатний в існуючих умовах 
надати якісне лікування [2, с. 48]. 

Ефективне інституціональне забезпечення медичної реформи є однією 
з передумов підвищення якості медичних послуг на сільських територіях. 
Результати аналізу контентів офіційних сайтів державних й регіональних 
органів, здійснений з метою встановлення ступеню інформованості 
спеціалістів органів влади різного рівня та населення щодо імплементації 
медичної реформи, свідчать про зростання інформованості стейкхолдерів 
та дозволяють виділити найбільш проблемні аспекти впровадження 
медичної реформи (оцінено за формулюванням запитів) – організаційно-
економічний механізм імплементації програм розвитку сільської 
медицини, участь місцевої влади у її фінансуванні та вирішенні проблем з 
побутовим облаштуванням сільських лікарів. Такі аспекти зумовлюють 
необхідність удосконалення інституціонального забезпечення розвитку 
сільської медицини з використанням інноваційних функцій, зокрема – 
бізнес-комунікацій. 

Інституціональне забезпечення розвитку сільської медицини (з огляду 
на постулати класичної теорії інституціоналізму) є формалізованим, 
упорядкованим процесом з певною структурою відносин, в результаті якої 
формується система управління якістю медичних послуг, здатна 
підтримувати свій розвиток [3].  

Функції бізнес-комунікацій в інституціональному забезпеченні 
розвитку сільської медицини та у підвищенні якості надання медичних 
послуг слід розглядати через призму надання методичного, практичного 
супроводу лікарям, які бажають працювати у селах та розвивати сільську 
медицину. Методичний супровід полягатиме у розробці технологічних 
карт, алгоритмів, пошагових рекомендацій щодо реалізації будь-якої 
моделі розвитку сімейної медицини. Прикладом можуть слугувати 
численні методичні рекомендації та посібники, які розповсюджуються 
управліннями охорони здоров’я обласних державних адміністрацій. Однак, 
недоліком в цьому сенсі є відсутність зворотного зв’язку та інформаційної 
бази, в якій фіксуються звернення з можливістю їх он-лайн переорієнтації 
до вузьких спеціалістів (наприклад, до юристів). 

Практичний супровід організації управління бізнес-процесами є дієвим 
інструментом впровадження будь-яких організаційних змін, оскільки 
«перші спроби» різних практик (оформлення установчих документів для 
відкриття приватного підприємства, відкриття рахунку, управління 
фінансовим забезпеченням) здійснюється разом із досвідченими бізнес-
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тренерами (за теорією менеджмент-консалтингу). Функції «тренерів» 
можуть виконувати й представники регіональних галузевих органів влади, 
зокрема, працівники управлінь охорони здоров’я обласних державних 
адміністрацій. Натепер в Україні Міністерством охорони здоров’я 
здійснюються комунікаційні кампанії з різних аспектів впровадження 
новацій у практику організації охорони здоров’я. Зокрема, інформаційна 
платформа «Лікар має право», яка висвітлює аспекти реалізації прав 
медиків у допуску до професії, в межах якої надаються пошагові 
рекомендації професійного ліцензування лікарської практики та 
провадження господарської діяльності з медичної практики [4]. 

На практиці вагомим аспектом підвищення якості медичних послуг на 
сільських територіях є процес «підтримки вимог» до різних форм 
забезпечення функціонування сільської медицини. Окремо слід наголосити 
на фінансовому забезпеченні. Лікар, що працює на сільській території, має 
знати нормативи фінансового забезпечення сільської медицини, терміни 
надходження коштів та їх розподілу за статтями витрат й у разі 
недофінансування вміти організувати надання якісної медичної допомоги з 
використанням тимчасових локальних ресурсів. 

В цілому, система управління якістю медичних послуг на сільських 
територіях формується з використанням економічних методів управління – 
планування бюджетних надходжень, організації та моніторингу норматив-
ного матеріального забезпечення, впровадження інновацій у медичні 
практики, розвитку спеціалізованих бізнес-комунікацій та практичного 
супроводу діяльності сімейних лікарів. Це свідчить про необхідність 
формування управлінсько-економічних компетенцій у лікарів, що натепер 
закладається в основу імплементації медичної реформи. 
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ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ» 

АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Шпортко В. О.*, магістрант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 

 

Сучасне розуміння потенціалуформується під впливом трьохнаукових 

шкіл. За визначенням представників першоїпід потенціалом слід розуміти 

сукупність ресурсів, що забезпечують роботу системи, а також її 

подальший розвиток. За першим напрямком матеріальні, інформаційні, 
трудові, фінансові ресурси вбачаються як складові потенціалу,що залучені 

у процес покращення виробництва. Також автори даного напряму до 

потенціалу відносять освітні та кадрові ресурси, без яких неможливо 

досягнути високого рівня організації управлінського та виробничого 

процесів. Потенціал за уявленням учених другого напрямку – це система 

чинників трудового та матеріального характеру, що впливають на 

досягнення цілі виробничого процесу. Представники даного напряму 

вбачають, що покращення функціонування системи має ґрунтуватись на 

потенційних можливостях підприємницьких структур, а не на існуючому 

рівні використання ресурсів.  

Науковці представники третьої школи розглядають потенціал як 

комплексність ресурсів, взаємозв’язокструктурних та функціональних 
елементів системи. Потенціал розуміється як взаємозв’язок функцій, що 

виконуються об’єктами та структури в цілому, а також їх єдність. 

Узагальнюючи вищенаведене «потенціал»вбачається як оцінка наявної на 

даний момент та можливої у майбутньому здатності економічної системи 

перетворювати ресурси, що надходять в систему у максимально можливі 

економічні блага, отримані на виході системи, за допомогою навичок 

персоналу. Спираючись на основні характеристики потенціалу 

підприємства, можна стверджувати, що його модель визначається:  

кількісним та якісним складом ресурсів підприємства (кількість 

зайнятих працівників на виробництві, основними виробничими і 

невиробничими фондами або матеріальними запасами; фінансовими та 
нематеріальними ресурсами);  

можливостями деяких категорій персоналу створювати певні 

різновиди продукції (освітній, кваліфікаційний, мотиваційний потенціал);  

можливостями менеджменту найліпше використовувати наявні 

ресурси підприємства;  

                                                
*Науковий керівник – Кухарець В. В., к. е. н., ст. викладач, Житомирський 
національний агроекологічний університет. 
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інформаційними можливостями, що передбачаютьуміння створювати 

та змінювати інформаційні ресурси для використання їх у виробничій, 

комерційній та управлінській діяльності;  

інноваційними можливостями підприємства щодо поновлення техніко-

технологічної бази виробництва, запровадження випуску нової продукції, 

використання новітніх форм та методів організації господарських 

процесів;  

фінансовими можливостями залучення коштів, що їх бракує 

(кредитоспроможністю, внутрішньою та зовнішньою заборгованістю у 

сфері фінансів), [2]. 
На думку більшості науковців виробничий потенціал є поліструктур-

ною системою.Основними елементами якої для підприємств аграрної 

сфери є потенціал земельних ресурсів, потенціал трудових ресурсів 

(технологічного персоналу), потенціал матеріальних (основні засоби та 

обігові кошти) ресурсів, потенціал нематеріальних активів. Проте, 

сьогодні в науковій літературі все частіше зустрічається думка вчених 

щодо включення до складу виробничого потенціалу фінансових ресурсів 

(економічного потенціалу).  

Потенціал землі передбачає можливістьгосподарства використовувати 

сукупні природні блага у виробничій діяльності. Потенціал технологічного 

персоналу – наявні та приховані можливості працівників виконувати ро-

боти, створювати різноманітні продукти, надавати послуги. Потенціал 
основних фондів передбачає споживання можливостей основних фондів, 

що формують базис виробничої потужності підприємства.Потенціал обо-

ротних фондів визначений можливістю частини виробничого капіталу, що 

знаходиться у виробничих запасах, незакінченому виробництві, напів-

фабрикатах власного виготовлення й витратах майбутніх періодів тощо. 

Цілісність аграрного виробничого потенціалу забезпечується на основі 

диференціації її складових на окремі функціональні однорідні групи з їх 

наступною інтеграцією в єдину систему.Отже, виробничий потенціал 

можна представити системою, що характеризується динамічністю та 

складністю. Зв’язки між його компонентами є фактором впливу на 

складові потенціалу, що змінює отримані на виході властивості та 
закономірності їх функціонування. В результаті потенціал досягає нового 

якісного стану, тобто набуває рис системи вищого порядку. Наразі 

виробничий потенціал є досить динамічним, оскільки піддається впливу 

інновацій, частій зміні зовнішніх факторів функціонування, умов 

виробництва. Вплив перерахованих факторів є причиною кількісних змін 

всередині виробничого потенціалу та якісних змін показників, що його 

визначають.Ефективність виробничого потенціалу можна розглядати як 

певний ступінь досягнення оптимального результату функціонування 

підприємства за встановлений період. Здебільшого, основним критерієм 
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ефективності діяльності підприємства є максимально можливий кінцевий 

результат (досягнення стратегічних цілей)за оптимального використання 

виробничих і фінансових ресурсів.Саме виробничий потенціал може 

відігравати значну роль у ефективності функціонування й розвитку 

аграрного підприємства. 

В теперішніх умовах функціонування підприємницьких структур 

пошук ефективних способів забезпечення стабільності та результативної 

діяльності слід розглядати з точки зору стратегічних цілей та їх 

досягнення.Процес формування виробничого потенціалу підприємства є 

одним з напрямків його економічної стратегії та передбачає створення й 
організацію системи ресурсів і компетенцій таким чином, щоб результат 

їхньої взаємодії був фактором успіху в досягненні стратегічних, тактичних 

і оперативних цілей діяльності підприємства [5]. При цьому завданням 

управління виробничим потенціалом є раціональний розподіл наявних 

ресурсів із метою досягнення найвищих показників. Оптимальне 

поєднання природних і трудових ресурсів та основних виробничих фондів 

забезпечить виробничому потенціалу високу економічну віддачу. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ПРІОРИТЕТ 

ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Якимчук Д. О., магістр, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 
Питання розвитку села і сільських територій в Україні вже багато 

десятиліть є пріоритетними серед нагальних завдань органів місцевого 
самоврядування. Особливо актуальними вони стали в умовах посилення 
інституту приватної власності та вільного підприємництва як ключових 
важелів зростання сільської економіки. У цьому зв’язку публічне 
управління на засадах стратегічного підходу слід вважати важливим 
елементом у формуванні концепції функціонування сільських територій та 
механізмах стратегічного розвитку національної економіки в цілому.  

Слід зазначити, що політика розвитку сільських територій в нашій 
державі формується і реалізується в умовах посилення соціально-
економічних біфуркацій. З одного боку, на державному та регіональному 
рівнях ніби відбуваються різноманітні управлінсько-організаційні заходи 
щодо упровадження механізмів стратегічного зростання із залученням 
відповідних маркетингових інструментів, з іншого – кінцевий результат не 
характеризується очікуваними зрушеннями в системі стратегічного 
розвитку конкретних сільських територій чи громад. 

Процес децентралізації є складовою концепцію нової політики 
сільського розвитку в нашій країні. Делегування повноважень державними 
органами на місця не лише відкрило нові переваги для розвитку села і 
сільських територій, а й створило підґрунтя для перегляду існуючої 
стратегії сільського розвитку. В Україні процес децентралізації розпочато 
2014 р. з прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядуваггя та 
територіальної орагінзації влади их громадої [3], Законів «Про 
співробітництво територіальних громад» [5], «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» [4] та змін до Бюджетного і Податкового кодексів 
– щодо фінансової децентралізації. Очікуваними змінами впровадження 
реформи децентралізації є: зміцнення місцевого самоврядування; зміна 
положення про адміністративно-територіальний устрій;закріплення 
«принципу повсюдності» (землями за територією населених пунктів 
розпоряджаються органи самоврядування); гарантія наділення місцевого 
самоврядування достатніми повноваженнями та ресурсами; врахування 
історичних, економічних, екологічних та культурних особливостей для 
планування розвитку громад; передача «на місця» максимальної кількості 
повноважень, які органи місцевого самоврядування здатні виконати;  
скасування місцевих та районних державних адміністрацій, створення 
ОТГ, запровадження інституту префектів [1; 2]. 
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Ключовим у трансформації політики розвитку сільських територій у 
контексті децентралізації є розуміння громадою села важливості та 
перспективності стратегічного управління своїми територіями. 
Стратегічне зростання будь-якої території залежить від правильно 
вироблених управлінських рішень як збоку жителів села, так й органів 
публічної влади на місцях. Важливо зазначити, що для розвитку сільських 
територій варто залучати як внутрішні, так й зовнішні інвестиції, що 
потребує створення привабливого інвестиційного клімату та розроблення 
конкретних проектів місцевого розвитку. Ще одним позитивним аспектом 
децентралізації власних повноважень є те, що спрямування фінансових 
ресурсів, які акумулюються в бюджеті села, відбувається виключно за її 
рішенням. Як правило, такий розподіл здійснюється з метою формування 
належних умов для збереження та підвищення ефективності використання 
людського та природно-ресурсного потенціалу, організації та провадження 
малого і середнього бізнесу на сільських територіях тощо. 

Отже, актуальність залучення технологій стратегічного управління за 
загальними положеннями узгоджується з реформою децентралізації, адже 
особливості території обов’язково враховуються при стратегічному 
плануванні її розвитку, закріплюються гарантії місцевого самоврядування, 
передусім щодо місцевих податків та зборів. Належний рівень 
стратегічного управління сприяє формуванню спроможності сільських 
територій. Виявлення та використання конкурентних переваг сільських 
територій, їх представлення на регіональному, міжрегіональному та 
національному рівнях забезпечить розвиток території на засадах сталості, 
що поєднує економічний, екологічний і соціальний аспекти. Це, в свою 
чергу, свідчить про можливість побудови власної моделі територіального 
зростання як своєрідного базису для підтвердження статуту «спроможної 
громади». 
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Every resident of a village or town has the right for modern medicine and 

education, accessible and high-quality administrative, communal, social 

services, good roads, clean and illuminated streets. But people can only 

influence the quality of these services when those who are responsible for 
providing them are close. The closest to the authorities are the local self-

government bodies: village, town councils and their executive committees. 

Therefore, they must have broad powers and sufficient resources to be able to 

address and be responsible for all local issues. 

For this purpose decentralization with the transfer of powers and finances 

from the state authorities as close as possible to the people (to local self-

government bodies) is taking place in Ukraine [1]. 

The reform has been ongoing since 2014 and is already delivering strong 

results, but considerable work remains to be done including the use of modern 

approaches to managing sustainable rural development. 

In a developed civil society local governments become the initiators of the 

development of their environment and not the authority that sends commands 
down and forces them to do something In a developed civil society local 

governments become the initiators of the development of their environment and 

not the authority that sends commands down and forces them to do something. 

They must coordinate the efforts of various participants in the life support 

processes of the rural community in their territories [2].  

The local population in the new conditions is called upon to become a 

decision maker. But for this he needs to organize himself in interest groups 

(public organizations, associations, unions, etc.) in order to be able to make 

decisions and act. At the moment we do not have efficient public institutions for 

both the “generation” of local initiatives and their collection and implementation 

through the adoption of managerial decisions at the level of local governments 
and state authorities. 

When building a management system capable of accumulating local 

initiatives for the development of settlements the specifics of the rural 

communities themselves should be taken into account. Firstly it should be borne 

in mind that, in comparison with the city there is a lesser need for building 

ramified and, as a rule, bureaucratic management structures (due to the few 

people and homogeneity of rural communities, targeted social contacts, great 

opportunities for social control, local traditions, customs, etc.). 
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Secondly the self-government institutions should occupy a significant place 

in the management of the rural community, providing members of this 

community with the right and real ability to control and manage within the 

framework of the law on their own responsibility and for the common good of a 

significant part of public events [3]. This is explained by the remoteness both in 

the geographical and social sense of rural communities from the political and 

economic centers of the state. 

Thirdly the local governments and the local development management 

system should be separated. Local governments are an integral part (the largest, 

but part) of the overall local development management system. Along with local 
self-government bodies this system includes national and regional government 

bodies and each of them has legislatively assigned powers regarding the life of 

municipalities. In addition to this, public and non-profit organizations, business 

entities, associations, and others play an important role here. 

The effectiveness of the functioning of the local development management 

system largely depends on the rational distribution and consolidation of powers 

between the various levels of government that are part of it. 

Powers in the hierarchy of power and management systems are distributed 

on the basis of the principle of subsidiarity. Subsidiarity in the broadest sense is 

the empowerment of the lowest link in the institutional hierarchy. This means 

that a higher level of management acts when tasks cannot be effectively 

performed at a lower level, as a result of which conflicts arise with other 
territorial legal units or the uniformity of basic living conditions is at risk. At the 

same time, the powers of national and regional authorities for the development 

of rural territories are to a greater extent not directly executive in nature but play 

a supporting (framework) role, while municipalities are directly entrusted with 

executive functions. But the mere scope of the powers that municipalities have 

are defined by regional and national legislation and cannot provide for the 

possibility of self-development of the territory. It is important to coordinate the 

execution of a set of powers for the development of rural areas at all levels of 

state and municipal authorities. Failure to perform any functions at the state 

level does not allow municipalities to fully ensure their development [4]. 

At the same time the vector of delegating authority and the interests of both 
higher levels of the power vertical and the lower ones (the principle of 

“centralization” opposite from “subsidiarity”) should be taken into account 

together with territorial development planning. As a result, the so-called 

principle of “oncoming flows” is formed. This allows the most efficient use of 

the complementarity of different levels of government as well as internal and 

external factors of rural development. 

Based on the foregoing we can conclude that at the present stage, the local 

development management system should focus first of all on the accumulation 

and implementation of initiatives of the local population through the creation of 
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specialized structures that contribute to the full functioning of local 

governments in the interests of their people. 
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Житомирський національний агроекологічний університет 
 
Вступ. Тривалий період часу сільськогосподарське виробництво було 

малопривабливим для інноваторів. Вирішення продовольчих питань 
здійснювалося через інтенсифікацію виробництва, що передбачає 
застосування досягнень науково-технічного прогресу, підвищення рівня 
організації виробництва і управління, повного та раціонального 
використання трудових, технічних, фінансових, матеріальних, природних 
ресурсів [1]. Постійне, систематичне впровадження інновацій, змін, 
наукових досягнень, управлінських, маркетингових, організаційних 
нововведень формує інноваційний тип розвитку підприємства та 
інноваційну економіку. Інноваційний розвиток розкриває додаткові 
можливості для підприємств, сприяє створенню нових ринкових 
можливостей, позитивно впливає на економічне зростання в країні та стан 
зовнішньоекономічної діяльності. Таким чином виникає необхідність 
створення нової моделі інноваційного розвитку аграрного сектора, 
основою якого має бути інтелектуальний потенціал, співпраця різних 
ринкових агентів, обмін науковими досягненнями та практичним досвідом. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвиток економіки на 
інноваційних засадах вивчали Й. Шумпетер, І. Ансоффа, П. Друкера та 
інші. В Україні інноваційний розвиток сільського господарства 
знаходиться у полі зору науковців Національної академії аграрних наук та 
її структурних підрозділів, зокрема Національного наукового центру 
Інститут аграрної економіки (Шпикуляк О. Г., Курило Л. І., Мазуренко 
О. В., Тивончук С. О.) [2], Інститут Садівництва НААН (Г. М. Ткаленко, 
І. В. Гриник, С. В. Ретьман, та ін) [3], Інститут розведення і генетики 
тварин ім. М. В. Зубця (М. Я. Єфіменко, М. В. Гладія та ін.) [4] загалом 
більше 50 наукових установ. Значна частка наукових досліджень з питань 
інноваційного розвитку здійснюється вузівським сектором. Поступово 
активізуються наукові дослідження приватних компаній. Проте зусиль, що 
здійснюються, недостатньо для активізації інноваційної складової. 
Інертною залишається прикладна сфера щодо застосування науково-
технічних досягнень у виробничій сфері, адаптації їх до умов 
господарства, посилення зацікавленості сільськогосподарських 
товаровиробників у впровадженні нововведень. 

Виклад основного матеріалу. Світове сільське господарство 
рухається в напрямку посилення наукоємності продукції. Задоволення 
зростаючих потреб населення планети у продовольстві вирішується 
завдяки інноваціям, оскільки залучення нових ресурсів для виробництва 
продуктів харчування вкрай обмежене. Інновації активно 
використовуються урядами розвинених країн задля підтримки балансу 
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внутрішнього ринку продовольства за попитом та пропозицією, для 
проникнення на ринки інших країн, для модернізації та структурної 
перебудови економіки країни, для підвищення її конкурентоспроможності 
та ефективності. 

Інновації – це не лише нові види продукції, засоби захисту, препарати, 
техніка, технології виробництва продукції. Інновації це покращання на 
кожному етапі виробництва продукції, в кожному бізнес-процесі, в кожній 
операції. Як зазначає Яковенко В., інновації приховані в найдрібніших 
деталях, в самих незначних бізнес-процесах (в діловодстві, в операціях 
праці, в бухгалтерії, в фінансових інструментах тощо) [5]. 

Разом з тим, підприємець переконаний, що ефективним буде лише той 
бізнес, який використовуватиме абсолютно весь комплекс інноваційних 
продуктів. Це можливо якщо виходити з розуміння того, що бізнес 
середовище – це не сукупність фірм, які конкурують одна з одною. 
Важливо розуміти, що для забезпечення інноваційного розвитку вкрай 
важливо сформувати конкурентне середовище в якому підприємства, 
співпрацюючи, націлені на досягнення спільного результату. Побудова 
унікальних, інноваційно активних об’єднань національних виробників 
дозволить розглядали їх у якості постачальників технологічної продукції, 
нових технологій, наукових досліджень, передового досвіду та зрозуміло 
продуктів харчування й сільськогосподарської сировини [5]. 

Для того щоб усі процесі, що відбуваються на підприємстві були 
ефективними необхідний обмін досвідом, знаннями, а це можливо коли 
агровиробники вибудовуватимуть нові бізнес-структури – асоціації, 
кластери, територіально-виробничі системи. Фактично можна говорити, 
що аграрні компанії об’єднуючись створюють ринок, щоб такі скупчення 
підприємств доводили Україні та світу, що потрібно використовувати 
інноваційні інструменти. 

В цьому процесі велике значення відводиться виртикально 
інтегрованим компаніям. Це сукупність підприємств, які об’єднані однією 
технологією виробництва продукції, які орієнтовані на кінцевий результат, 
які зацікавлені в зростанні ефективності та продуктивності, які володіють 
необхідним капіталом чи спроможні його залучити на вигідних умовах, які 
використовують сучасну техніку та сільськогосподарські машини. Дані 
підприємства досягнули значних результатів за рахунок перебудови бізнес 
процесів, запровадження нових підходів до виробництва продукції, 
використання технічних новинок. 

Досліджуване підприємство ТОВ «Агростем» є одним із виробничих 
підприємств вертикально інтегрованої компанії, що здійснює виробництво 
та експорт сільськогосподарської продукції (зерно, соя, соняшник, ріпак). 
На підприємстві застосовуються інтенсивні технології виробництва 
сільськогосподарської продукції, широкозахватні сільськогосподарські 
машини, комплексна механізація, потужна техніка. Вирощуються 
високопродуктивні гібриди сільськогосподарських культур. Здійснюється 
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комплексна хімізація процесів вирощування рослин. Для обробітку посів 
можуть використовуватися авіація. 

Підприємство має всі можливості для впровадження систем точного 
землеробства. Технологія не потребує заміни наявного технічного парку. 
Проте для отримання максимальної віддачі від пропонованої системи 
потрібне впровадження геоінформаційних систем. За допомогою такої 
інформаційної системи здійснюватиметься моніторинг посівів і 
визначатиметься комплекс заходів, розраховуватиметься потреба в обсягах 
механізованих робіт, кількості хімічних препаратів та мінеральних добрив. 
Великі перспективи в цій технології належать безпілотним літальним 
апаратам, які дозволяють не лише оперативно отримати потрібну 
інформацію, а й буквально дослідити кожен квадратний метр посівів. 

На підприємстві відчуваються усі переваги економічної співпраці 
вертикальної та горизонтальної інтеграції. Для посилення обміну 
інформацією, знаннями, передачі частини функцій на аутсорсинг, активне 
створення ринку потрібна тісна співпраця різних учасників ринкового 
середовища (приватного бізнесу, громадських організацій, дослідницьких 
організацій, навчальних закладів, державних та місцевих органів 
управління тощо). Вирішальна роль у функціонування такої інноваційної 
структури відводиться науково-дослідній підсистемі. 

Висновки. Інноваційний розвиток визначається як перспективний 
напрям розвитку, який створює сприятливе середовище для ефективного 
використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств та посилення 
їх конкурентоспроможності. Інноваційний розвиток стає фактором 
формування ринку, стимулюючим чинником тісної та взаємовигідної 
співпраці ринкових агентів щодо продукування доданої вартості, 
створення нових інноваційних продуктів з великим ринковим потенціалом. 
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