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Секція 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

РЕГІОНІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: 

СТАТИСТИКО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

РЕФОРМИ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

 

Ільїна М . В., 

д. е. н., старший науковий співробітник,  

провідний науковий співробітник  

ДУ«Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку Національної академії наук України»,  

Шпильова Ю. Б. ,  

д. е. н.,старший науковий співробітник,  

старший науковий співробітник  

ДУ «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку Національної академії наук України», 

м. Київ 

 

Постановка проблеми.  Згідно з масштабною 

реформою влади в Україні з децентралізації системи 

управління на найнижчому її рівні постають 

територіальні громади як адміністративні одиниці, що 

утворюються завдяки об‘єднанню декількох населених 

пунктів – сіл, селищ, невеликих міст. Про особливу 

увагу до адміністративної реформи, що має суттєво 

посилити фінансову спроможність громад і надати їм 

більше повноважень щодо управління територіями, 

свідчить створення Указом Президента України № 

909/2019 від 18 грудня 2019 року Ради розвитку громад 

та територій. Основними завданнями Ради як 

консультативно-дорадчого органу є, серед іншого, 

вивчення та моніторинг суспільно -політичних і 

соціально - економічних процесів ,  вироблення  

механізмів забезпечення сталого розвитку 

територіальних громад, сприяння реалізації реформи 
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місцевого самоврядування, територіальної організації 

влади та адміністративно-територіального устрою, 

інших реформ із децентралізації влади.  

Важливим результатом стала активізація 

створення ОТГ на рівні міст: ключовим було ухвалення 

у 2018 році змін до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», що дало 

можливість територіальним громадам міст обласного 

значення приєднуватися до спроможних  ОТГ інших 

територіальних громад без проведення перших виборів 

до міської ради. Також Закон прирівняв територіальні 

громади міст обласного значення до спроможних ОТГ. 

Наразі на розгляд у Верховній Раді України очікує ще 

один законопроект №  2653 про внесення змін до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», який 

має надати Уряду право ухвалювати рішення щодо 

визначення адміністративних центрів та територій 

територіальних громад, а також подавати до вищого 

законодавчого органу пропозиції щодо утворення і 

ліквідації районів. Ухвалення цього та ще одного 

законопроекту про засади адміністративно -

територіального устрою №2804 дасть змогу завершити 

у поточному році адміністративну реформу 

проведенням місцевих виборів на новій територіальній 

основі.  

Виклад основного матеріалу.  У процесі реалізації 

реформи та згідно з перспективними планами, 

затвердженими Урядом України,  очікується утворення 

понад 1400 ОТГ [1]. Станом на початок 2020 року 

утворено 1029 громад, що охоплюють понад 90% 

території країни, де проживають сукупно 87% її 

населення. Регіонами-лідерами є Дніпропетровська 

область (74 громади), Запорізька, Черкаська (по 60), 

Житомирська та Полтавська (по 57) .  

Найменше територіальних громад утворено у 

Закарпатській, Донецькій областях (по 19 одиниць), 

Луганській, Харківській (24), Кіровоградській (27).  Від 
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початку реформи темпи утворення ОТГ не були 

однаковими (рис. 1). Так, у 2016 році у порівнянні з 

попереднім кількість новоутворених ОТГ зросла на 

125% (зі 165 одиниць до 207), у наступному –  на 144% 

(до 299), у 2018 зменшилася на 53% (до 140), у 2019 

знову зросла на 126% (до 176). Оскільки поточний етап 

адміністративної реформи підходить до завершення, 

темпи об‘єднання громад будуть скорочуватися. Однак 

зараз важлива не лише кількість новоутворених громад, 

але і їхні якісні характеристики. Для дотримання вимог 

щодо соціально-економічного профілю громад, які 

об‘єднуються, та забезпечення їх подальшого 

успішного функціонування затверджуються 

перспективні плани формування територіальних громад. 

Тому віднині  їх утворення відбуватиметься лише в 

межах ухвалених перспективних планів. Попри можливі 

суперечності на рівні окремих адміністративних 

одиниць, це є позитивним аспектом, оскільки штучне, 

випадкове, необґрунтоване утворення громад 

ускладнювало би подальше управління та позбавляло їх 

перспектив майбутнього розвитку.  

Протягом останніх років доходи місцевих 

бюджетів значно зросли. Так, частка власних доходів 

місцевих бюджетів у ВВП збільшилася з 5,1% у 2014 р. 

до 6,8%  у 2019 р., а власні доходи загального фонду 

місцевих бюджетів за цей же період зросли майже у 

чотири рази: з 68,6 млрд грн до 267,0 млрд грн. За 

період 2016-2019 рр. власні доходи місцевих бюджетів 

на 1 мешканця зросли удвічі, обсяг зборів податку на 

доходи фізичних осіб – у 2,2 рази, а місцевих  податків і 

зборів –  на 85%. При цьому результати фінансової 

діяльності громад, що утворилися раніше, є кращими за 

інших.   

Державна фінансова підтримка місцевого та 

регіонального розвитку включає субвенції на 

соціально-економічний розвиток (4,7 млрд грн. у 

2019 році), на інфраструктуру ОТГ (2,1 млрд грн.), 
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будівництво спортивних об’єктів (0,75 млрд грн.), 

розвиток медицини у сільській місцевості 

(5,0 млрд грн), будівництво, реконструкцію, ремонт та 

утримання доріг місцевого значення (14,7 млрд грн). 

Сукупно у 2019 році державна підтримка за основними 

трьома програмами: державного фонду регіонального 

розвитку, субвенціями ОТГ та на сільську медицину 

склала 15,8 млрд грн (рис. 2).   

У Державному бюджет України на 2020 рік, що 

зазнав змін через необхідність формування Фонду 

боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID -19 

та її наслідками  для соціального захисту населення і 

макроекономічної стабільності, відбулося скорочення 

низки бюджетних програм, в тому числі і тих, що 

стосуються органів місцевого самоврядування. Зокрема 

буде скорочено кошти  Державного фонду регіонального 

розвитку (на  2,6 млрд грн або на 35%), субвенції на 

проведення виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів (1,15 млрд грн або 

на 53%), на підтримку розвитку ОТГ (2,1 млрд грн) та 

інші, у т. ч. в освітній сфері. Водночас у 

Держбюджеті  збережено 22,2 млрд грн  субвенції  на 

будівництво, реконструкцію, ремонт  і  утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності. Також 

Законом передбачено відновлення видатків державного 

бюджету –  зокрема, заплановано  здійснення трансферту 

місцевим бюджетам на підтримку розвитку ОТГ в 

обсязі 1,5 млрд грн.   

Хоча ще адміністративна реформа не завершена, 

очевидними стали окремі її тенденції та результати. 

Згідно з дослідженнями [2], в процесі об‘єднання 

найбільші перспективи розвитку мають громади, 

наближені до великих міст та інших урбанізованих 

центрів; при цьому особливості економіко -

географічного розташування мають навіть більшу ваг у, 

аніж площа, чисельність населення, кількість населених 
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пунктів, які формують територіальну громаду. Тому 

місцева політика соціально -економічного розвитку має 

розроблятися з урахуванням фактору просторового 

розташування та його впливу на економічну 

спроможність території. Ключовими викликами, що 

перешкоджають розвитку територіальних громад, є 

обмеженість доступу до ресурсів (земельних, водних, 

лісових, місцевих корисних копалин тощо), брак 

відповідного інституційного середовища, яке би 

стимулювало співпрацю всередині громад, значні 

диспропорції у формуванні місцевих бюджетів.  

У межах компетенції керівництва ОТГ перебуває 

політика щодо стягнення місцевих податків і зборів. 

Місцева влада, згідно із законодавством та з метою 

збалансування інтересів різних суб’єктів 

господарювання, має можливість стимулювати 

підприємницьку діяльність, залучення інвестицій, 

загальне поліпшення бізнес -клімату, декількома 

шляхами, зокрема, регулюючи ставки податку на 

земельні ділянки. Основні проблеми соціально -

економічного розвитку громади спричиняють дефіцит 

фінансових ресурсів, що унеможливлює реалізацію 

значних інвестиційних проектів, безробіття і тіньова 

зайнятість населення, висока вартість позикових 

(банківських) ресурсів. Тому іншими інструментами 

стимулювання підприємницької активності в межах 

ОТГ для місцевої влади є скорочення процедур щодо 

оформлення договорів оренди, тимчасового 

користування земельними ділянками, об‘єктами 

інфраструктури комунальної власності, поручительство 

при оформленні кредитів, регулярне оновлення бази 

даних інвестиційних пропозицій у вигляді вільних 

земельних, лісових ділянок, водних об‘єктів, незадіяних 

виробничих приміщень, об‘єктів інфраструктури. З 

метою встановлення реального партнерства між 

органом місцевого самоврядування та бізнесом 

необхідне забезпечення дієвого механізму прозорого 
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обговорення рішень виконавчого комітету, присутність 

зацікавлених сторін на його відкритих засіданнях.  

Висновки.  Проаналізувавши програми розвитку 

об‘єднаних територіальних громад різних регіонів 

України, слід зауважити такі проблеми, недоліки та 

прогалини: документам бракує плану залучення 

інвестицій з конкретних джерел, програм розвитку 

малого і середнього бізнесу, проектів місцевого 

розвитку; відсутні будь -які проекти чи плани зі 

створення нових робочих місць; наявні повноваження 

ОТГ не дозволяють повноцінно використовувати 

природні ресурси, розташовані на їх території; 

відсутність капітального та поточного ремонту доріг 

унеможливлює повноцінне функціонування громади, 

життя населення, задоволення соціальних потреб. Тому 

незалежно від типу громади, основними пріоритетними 

напрямами їх соціально-економічного розвитку мають 

бути розвиток підприємництва, підтримка місцевого 

бізнесу, ефективне регулювання; залучення інвестицій, 

грантів, донорської допомоги; підтримка місцевих 

товаровиробників, виробництва товарів масового 

споживання; підвищення рівня доходів населення та 

його зайнятості, соціальний захист громадян; 

забезпечення доступу населення до якісної освіти, 

охорони здоров’я, соціальних послуг; впровадження 

енергоощадних заходів у бюджетній сфері, покращення 

стану навколишнього природного середовища, 

забезпечення екологічно орієнтованого використання 

природних ресурсів.  
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територій. Економіка України . 2019. № 9. С.  68–78.  

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, ЯК ОСНОВА 

ФОРМУВАННЯ САМОДОСТАТНІХ ОРГАНІВ 

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  

 

Арабчук Я.І.,  

к. філос. наук, доцент,  

доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу,  

«Заслужений економіст України»,  

м. Івано-Франківськ 

 

Постановка проблеми.  Управління – це 

цілеспрямований вплив, необхідний для узгодженої 

спільної діяльності людей, воно є необхідною функцією 

суспільного життя, однією з основних передумов 

суспільного розвитку. Його метою є організація 

спільної діяльності людей, їх окремих груп та 

організацій, забезпечення координації і взаємодії між 

ними, а його суттю –  здійснення керуючого впливу на 

певні об'єкти. Філософська наука трактує управління як 

функцію організованих систем, що забезпечує 

збереження їх структури, підтримку режиму діяльності, 

реалізацію їх програм, досягнення їх мети.  

Виклад основного матеріалу.  Розглядаючи 

концепції побудови влади на місцях науковець 

В.Скрипничук відзначав, з чим погоджуємось і ми, що 

основними її теоріями слід визнати громадівську і 

державницьку. Саме вони головним чином впливали і 

продовжують впливати на ту чи іншу модель місцевого 

самоврядування, визначаючи тим самим рівень 

демократичності суспільства [4 , c.17]. 
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Науковці Д. Дзвінчук та Т. Бутирська 

підкреслюють, що для збереження цілісності держави 

категорія соціальної зв’язаності характеризує єдність 

устремлінь соціуму під час колективної діяльності, що 

є, по суті, основним процесом державного будівництвах 

[1, с. 7]. 

Місцеве самоврядування, як зазначено в статті 140 

Конституції України. – це право територіальної 

громади-жителів села чи добровільного об`єднання в 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України [3 , c. 66]. Отже 

місцеве самоврядування ми маємо розглядати як процес 

діяльності державних та місцевих органів публічної 

влади, суб’єктів підприємництва, об’єднань громадян 

які здатні розв’язати проблеми регіонального та 

місцевого значення. «Місцеве самоврядування за своєю 

сутністю є домінантою громадянського суспільства, 

сферою реальної  демократії в державі, але досі не 

виконує повною мірою відповідні функції» вказує  

І. О. Дробот [2, с.116]. Організація вітчизняного 

місцевого самоврядування продиктована швидше 

політичною доцільністю, аніж природною потребою 

населення України. Місцеве самоврядування в Україні, 

на жаль, переважно лише декларувалося, а зараз 

установилися лише його окремі елементи, утвердження 

принципів якого шляхом децентралізації влади в умовах 

радикального реформування всього суспільства може 

стати важливим чинником його демократизації, що в 

світі є обов`язковою умовою існування демократії. Між 

тим український парадокс полягає в тому, що українці 

зневірились, що держава спроможна забезпечити 

розвиток економіки та високу якість життя.  

Вибраний Україною курс на європейську 

інтеграцію зумовлюють необхідність суттєво підвищити 

його дієвість. Саме врахування принципів «належного 

врядування» дозволяє модернізувати діяльність органів 
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місцевого самоврядування та, на відміну від 

«традиційної» моделі, дає можливість громаді 

займатися плануванням й управляти власними 

повноваженнями, підвищує зовнішню ефективність 

діяльності влади, забезпечує громадську довіру до 

органів місцевої влади через прозорі процеси, 

підзвітність і демократичний діалог. Адже в їх основі 

лежать принципово різні підходи щодо здійснення 

публічної влади на місцевому рівні, що визначаються 

протилежним баченням природи самого інституту 

місцевого самоврядування, його місця в системі 

публічної влади.  

Нажаль єдиної європейської моделі організації 

публічної влади на місцевому рівні не існує. 

Муніципальні системи розвивалися і розвиваються у 

складних політичних та економічних умовах, долаючи 

внутрішні протиріччя та відображаючи специфічні 

традиції держав, ментальність і культурний рівень 

народів. Але очевидним є те, що провідним трендом в 

сучасних демократіях є зростання ролі саме базового 

рівня муніципальної влади, що знаходиться найближче 

до людей та безпосередньо вирішує питання локального 

значення [4, с.45]. Якщо таку тенденцію успішно долають 

найбільші країни Європи то в Україні існуючий рівень 

взаємодії соціально-економічних систем та їх 

елементів, що функціонують на території юрисдикції 

органів місцевого самоврядування не відповідає 

сучасним потребам. Це, зазначає  В. Колтун, стосується 

як системи місцевих органів публічного управління, так 

і інститутів громадянського суспільства та суб’єктів 

господарювання. Фактично відсутня цілісна система 

територіальних громад як спільнот, здатних виробляти 

й реалізовувати рішення виходячи зі статусу носія 

права на місцеве самоврядування, закріпленого в 

Конституції України.  

Серед таких рішень є об’єднання територіальних 

громад як механізму укрупнення територій і 
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кардинальних змін принципів формування їхнього 

ресурсного і фінансового  потенціалу. Реформа з 

децентралізації є ключовою в розбудові держави, що 

дозволить правильно побудувати систему управління 

державою і створить ресурсні умови для розвитку 

громадянського суспільства. Головна стратегічна мета 

реформи –  створення комфортного та безпечного 

середовища для життя людини в Україні – може бути 

досягнута шляхом побудови ефективної системи влади 

на всіх рівнях (громада – район – регіон), передачею 

максимально можливої кількості повноважень на 

найближчий до громадянина рівень – громадам.  

Україні слід пройти глобальне горизонтальне 

перетворення системи державного управління, куди 

входять зразу кілька базових реформ. Мова не тільки 

про децентралізацію, а й про реформу адміністративно -

територіального устрою, про зміну системи виконавчої 

влади загалом. Таких завдань не вирішувала жодна 

європейська держава. В Україні сьогодні, а слід було 

зробити це значно раніше, по суті, ламається ще 

радянська модель територіально -адміністративного 

устрою та управління державою загалом.  

Фактично через ОТГ створюються нові суб'єкти 

адміністративно-територіального устрою юрисдикція 

яких не прописана в жодному з наявних законодавчих 

актів. Не прийнято закону про адміністративно -

територіальний устрій, а ним ми б закріпили 

юридичний статус нових громад і перевели реформу з 

базового на субрегіональний (районний) та  

регіональний рівні. Однак вирішити проблеми цих двох 

рівнів можна тільки внесенням змін до Конституції.  

Децентралізація –  найактуальніша з усіх 

впроваджуваних реформ в Україні. Вона має найбільшу 

довіру й підтримку з боку суспільства, громадян, а 

також міжнародної спільноти. Реформа з 

децентралізації і державна політика зобов’язана 
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впровадити найважливішу мету – розвиток людського 

потенціалу  

Що змусило владу у 2014 розпочати історію 

децентралізації в Україні, хоча говорили про це всі  

роки від дня отримання незалежності? Чому так 

важлива децентралізація була саме тоді? Пригадаймо, 

що в квітні - червні 2014 року в країні нав’язували 

політику федералізації та були спроби оголосити парад 

суверенітетів.! Суверенітет Донбасу - Луганська, 

Донецька, Запоріжжя, Одеси, Харкова і це намагалися 

подати українському народу і суспільству, як шлях до 

розвитку нашої держави.  Децентралізація - це згода 

добровільно віддати частину повноважень центральних 

органів влади. Політика децентралізації виявилася 

дієвою зброєю проти такої федералізації.  Вже впродовж 

2015 року в Україні було утворено 159 об’єднаних 

територіальних громад, у 2016 – 207, у 2017 – 299. 

 Станом на 10 січня 2020 року, в Україні створено 1029 

об’єднаних територіальних громад з населенням понад 

11,7 млн людей. Перспективними планами покрито 90,3 

% території країни. За спрощеною процедурою майже 

100 громад приєдналися до 43 міст обласного значення. 

Зменшилася кількість районів, де не створено жодної 

ОТГ. Зараз їх налічується 81. Багато з ОТГ слабкі - як 

правило, там, де приймалися політичні чи емоційні 

рішення, а 6263 громад досі не об’єдналися, чим 

погіршують перспективи свого власного розвитку. 

Тобто процес децентралізації продовжується, в нього 

повірили, і опір противників долається.  

Автор, як багато вчених і експертів, вважає, що 

основною причиною такого стану є те, що у 2015 року 

не були проведені зміни в Конституцію, які стосуються 

децентралізації, а Закон Про добровільне об`єднання 

виявився не реалістичним. Реформа була б більш 

системною й послідовною, яка нині могла б уже 

реально фінішувати. Конституцією чітко визначено, що 

в систему адміністративно-територіального устрою 
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входять конкретні області, АРК Крим, село, селище, 

місто тощо. У результаті всі новоутворені ОТГ можуть 

опинитися неконституційними. Виходячи з цих 

обставин 8 листопада Президент України підписав Указ 

№837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення 

реформ та зміцнення держави», в якому, серед іншого, 

постановив Кабінету Міністрів України переглянути 

методику формування спроможних територіальних 

громад з урахуванням критерію розвитку оптимальної 

мережі соціальної інфраструктури та доступності 

публічних послуг, розроблення згідно з такою 

методикою, схвалення і затвердження актуалізованих 

перспективних планів формування територій громад 

областей.  

Висновки.  «Гарантування місцевого 

самоврядування» в  умовах децентралізації, на нашу 

думку, можна розглядати як об’єднані зусилля держави 

й  суспільства з організації системи місцевого 

самоврядування відповідно до його завдань. Тільки 

політична влада здатна перетворити просту сукупність 

жителів у реальну громаду.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА 

АУДИТУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Золотницька Ю.  В., 

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, 

інтелектуальної власності та публічного управління , 

Виговська А.  М.,  

магістрант спеціальності  

“Публічне управління та адміністрування”, 
Золотницька А.  В.,  

магістрант спеціальності   

“Публічне управління та адміністрування”, 
 Житомирський  національний  

агроекологічний університет,  

м. Житомир  
 

Постановка проблеми.  Визначення ефективності 

фінансового контролю та аудиту місцевих бюджетів 

територіальних громад залежить від багатьох зовнішніх 

чинників: соціальних, правових, економічних та 

політичних. Також, на ефективність використання 

місцевих фінансів значною мірою впливає рівень довіри 

в середині громади між її членами та до органів 

місцевого самоврядування.  

На сьогодні відсутній єдиний загально -визначений 

підхід до оцінки ефективності державного фінансового 

контролю та аудиту загалом, та й за використанням 

коштів місцевих бюджетів зокрема. Таким чином, 

можливість здійснення оцінки ефективності державного 

контролю та аудиту місцевих фінансів є актуальною 

проблемою, яка потребує поглибленого дослідження.  

Виклад основного матеріалу.  У процесі складання 

Бюджетів вживаються наступні поняття: «мета надання 

коштів бюджету», «запланований результат витрачання 

бюджетних коштів», «найкращий результат витрачання 
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бюджетних коштів». Проте, у  нормативних джерелах 

також відсутнє їх однозначне трактування, що 

призводить до, певної міри, вільного трактування [4].  

Досягнення передбаченої мети надання коштів 

бюджету визначається як запланований результат 

витрачання бюджетних коштів, а найкращий результат 

– як досягнення передбаченої мети надання бюджетних 

коштів у повному обсязі за істотної економії коштів 

бюджету і за істотного скорочення строків виконання 

державних функцій, надання державних послуг.  

Також при перевірці досягнення мети надання 

бюджетних коштів оперують наступними термінами:  

- економія бюджетних коштів – істотне зниження 

розміру витрат бюджетних коштів за умови 

досягнення мети надання коштів бюджету в 

повному обсязі;  

- строк витрачання бюджетних коштів –  

установлений період часу, необхідний і достатній 

для здійснення розпорядником коштів бюджету 

дій, спрямованих на досягнення мети надання 

коштів бюджету [4].  

Одним з критеріїв, що свідчить про неефективне 

витрачання бюджетних коштів є їх нецільове 

використання, визначення якого розкривається 

Бюджетним кодексом України: «Нецільове 

використання бюджетних коштів, …витрачання їх на 

цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, 

встановленим законом про Державний бюджет України 

чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним 

бюджетним асигнуванням  чи кошторису…» [1, ст. 119].  

Також у Бюджетному кодексі наведено 

трактування поняття «ефективності»: «при складанні та 

виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу 

мають прагнути досягнення запланованих цілей при 

залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та 

досягнення максимального результату при використанні 

визначеного бюджетом обсягу коштів» [1], проте, 
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вважаємо, що наведене формулювання не у повній мірі 

розкриває механізм здійснення оцінки ефективності.  

На сьогодні державний фінансовий контроль лише 

фіксує порушення норм чинного законодавства у сфері 

місцевих фінансів та практично не виконує свою 

основну попереджувально-профілактичну функцію. 

Таким чином, втрачають свою актуальність та дієвість 

форми наступного контролю (ревізія та перевірка) , за 

якими переважно проводиться ДФК. Вважаємо, що у 

перспективі розпорядникам коштів місцевих фінансів 

слід націлюватися, все ж таки, на попередній контроль, 

оскільки за його допомогою можна не допустити 

порушення фінансової дисципліни.  

Вважаємо, що одним із найважливіших напрямів 

діяльності органів фінансового контролю за місцевими 

фінансами має стати саме аудит ефективності. Даний 

метод контролю дозволить визначати соціально -

економічний ефект від використання бюджетних 

коштів, а також розробляти рекомендації задля 

підвищення результативності, економічності та 

доцільності використання коштів територіальних 

громад та підвищення управління державними 

фінансами в цілому.  

Як показав зарубіжний досвід [5], в основу 

організації та проведення аудиту бюджетних програм 

(аудиту ефективності) має бути покладена відповідність 

між отриманими фінансовими ресурсами та 

кошторисами витрачання та іншими нормативно -

правовими актами. За використання аудиту 

ефективності у головних розпорядників коштів 

місцевих фінансів з’явиться можливість проводити 

комплексний аналіз причин неефективного 

використання державних коштів та розробляти 

рекомендації з удосконалення Бюджетів громад.  

За інформацією Державної аудиторської служби 

України за період 2015 -2019 рр. частка аудиту 

державних фінансів серед загальної кількості 
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проведених аудитів становила лише близько 5%. Що 

стосується Житомирської області, то за цей період 

ДАСУ було здійснено аудит місцевих фінансів лише у 

кількох громадах, а саме: Баранівській міській 

об’єднаній територіальній  громаді, Тетерівській 

сільській об’єднаній територіальній громаді, 

Станишівській сільській об’єднаній територіальній 

громаді, Народицькій селищній об’єднаній 

територіальній громаді та Коростишівській міській 

об’єднаній територіальній громаді [2].  

Виявлені  під час аудитів проблеми можна 

згрупувати наступним чином:  

1. Проблеми, які є наслідком неефективної діяльності 

(бездіяльності) фінансових служб ОТГ, і вирішення 

яких залежить від удосконалення управління 

ресурсами в самій громаді:  

- неналежна організація обліку земель та 

застосування їх застарілої грошової оцінки;  

- відсутність контролю за виконанням та 

недотримання термінів дії умов договорів оренди 

землі;  

- економічно необґрунтоване дотування комунальних 

підприємств територіальних громад;  

- нехтування можливими  альтернативними 

джерелами доходів громад, як то розміщенням 

коштів на депозитних рахунках;  

- відсутність обґрунтованих результативних 

показників за бюджетними програмами – як 

наслідок – відсутність можливості оцінки їх 

виконання та ефективності витрачання коштів 

бюджету;  

- відсутність належно організованого внутрішнього 

фінансового контролю, що суттєво знижує 

ефективність управління місцевими фінансами.  

2. Проблеми, які стоять на заваді реалізувати 

ресурсний потенціал ОТГ:  

- використання не у повній мірі наявних земель, що 
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знаходяться в комунальній власності громади;  

- недоотримання додаткових надходжень від продажу 

комунального майна;  

- використання занижених, економічно 

необґрунтованих ставок земельного податку та 

орендної плати.  

3. Проблеми, вирішення яких залежить від змін 

нормативно-правового забезпечення реалізації 

державного фінансового контролю та аудиту 

місцевих фінансів, а не від ОТГ:  

- неналежне управління заборгованістю зі сплати 

земельного податку та орендної плати за землю;  

- неповна реалізація фіскального потенціалу податку 

на майно, відмінного від земельної ділянки, з 

причини відсутності постійного оновлення в ОТГ 

інформації Державного реєстру речових прав;  

- втрати ПДФО, зокрема, у зв’язку із сплатою цього 

податку за місцем реєстрації головного 

підприємства, а не фактичного знаходження 

суб’єктів господарювання, які є підрозділами/ 

філіями інших підприємств і провадять діяльність 

на території ОТГ;  

- недостатній обсяг бюджетного фінансування 

закладів соціальної сфери, що не дає змогу 

покращити стан приміщень, придбати комп’ютерну 

техніку і обладнання;  

- неможливість з різних причин освоїти кошти 

наданих міжбюджетних трансфертів (зокрема, через 

отримання трансфертів у кінці року), що 

призводить до неефективного їх витрачання та 

необхідності повернення окремих невикористаних 

трансфертів до державного бюджету [2, 3].  

Висновки.  Отже, державний фінансовий аудит має 

значний вплив на ефективність використання 

бюджетних коштів та наповнюваність місцевих 

бюджетів. Внутрішній аудит та контроль за місцевими 

фінансами дає змогу:  
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- встановити взаємозв’язок між фактично 

отриманими та запланованими результативними 

показниками;  

- провадити не лише поточний, але й попередній 

контроль за використанням місцевих фінансів у 

територіальних громадах;  

- встановити чинники, які призвели до невиконання 

бюджетних програм та завдань;  

- заощадити кошти громади шляхом здійснення 

коригуючих заходів;  

- посилити відповідальність розпорядників коштів 

щодо організації та реалізації процесу контролю за 

місцевими фінансами територіальних громад.  
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Постановка проблеми . Однією із стратегічних 

цілей реалізації економічних реформ в країні є 

впровадження процесу децентралізації  з метою 

досягнення економічного зростання та поліпшення 

соціальних умов розвитку регіонів.  Успішність 

реалізації таких реформ залежить від наявності  

промислового, аграрного, соціального та фінансово -

інвестиційного потенціалів.  

Не менш вагомими інструментами довгострокового 

регіонального розвитку є: інновації (капіталовкладення 

у науково-дослідницьку і конструкторську діяльність), 

людський капітал (інвестиції в нього), а також 

політичні (розподіл політичної влади) та інституційні 

(ефективність правових інститутів)  процеси. Комплекс 

перерахованих механізмів, з одного боку становить 

основу реалізації політики децентралізації , з іншого –  

відображає можливі ризики, які в частині 

територіальних диспропорцій  мають тенденцію до 

зростання.  Саме тому виникає питання соціально -

економічного аналізу розвитку регіонів з метою 

ідентифікації можливих ризиків та їх усунення  на 

загальнонаціональному, регіональному та місцевому 

рівнях.  

Виклад основного матеріалу.  Соціально-

економічна нерівномірність територіального розвитку в 

Україні поглиблювалась через сформовану 
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десятиліттями традиційну позицію, суть якої полягала у 

прив’язці вирішення наявних проблем розвитку 

окремих територій до недостатньої підтримки 

центральних органів управління. Відсутність орієнтації 

на власні можливості та ресурсний потенціал територій, 

на створення умов щодо його ефективного 

використання призвели до нівелювання 

відповідальності місцевих органів влади.  

Незаперечно, що сьогодні на рівні державного 

регулювання розвитку і реалізації економічного 

потенціалу регіонів держави проходять  кардинальні 

зміни, орієнтовані як на зростання фінансово-

економічної автономії територіальної громади, так і на 

підвищення контролю та відповідальності місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади  [1]. 

Як наслідок таких змін, впродовж останніх років  

утримувалася позитивна тенденція щодо зростання  

основних соціально-економічних показників  в 

ключових сферах розвитку, за винятком спаду 

виробництва у промисловості та уповільнення темпів 

зростання виробництва сільськогосподарської 

продукції. Так, на кінець  2019 року в різних регіонах 

країни їх динаміка свідчила про:  

– зменшення обсягів виробництва промислової 

продукції у 16 регіонах та в цілому по Україні на 0,5 %, 

(у 2018 році – зростання на 3,0 %);  

– зростання обсягів виробництва продукції 

сільського господарства у 22 регіонах та в цілому по 

Україні на 1,1% (у 2018 році – зростання на 8,1%);  

– збільшення обсягів будівельної продукції  у 24 

регіонах та в цілому по Україні на 23,6% (у 2018 році –  

на 8,6%);  

– збільшення обсягів інвестицій , які залучаються в 

регіональні економіки:  

▪ капітальні інвестиції зросли у 21 регіоні та в 

цілому по Україні – на 15,5% (у 2018 році –  на 22,1%);  
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▪ прямі іноземні інвестиції зросли  у 23 регіонах та 

в цілому по Україні – на 8,8% (у 2018 році –  на 4,1%);  

– збільшення доходів місцевих бюджетів в усіх 

регіонах, від 8,8% в Одеській області до 18,7% у 

м. Києві, і в середньому по Україні показник приросту 

склав 15,8% (у 2018 році – 15,2%), що дозволяє більш 

самостійно вирішувати місцеві проблеми розвитку;  

– покращення динаміки соціальних індикаторів:  

реальна заробітна плата зросла в усіх регіонах, від 5,9% 

у Закарпатській до 13,2% у Миколаївській області, і в 

цілому по Україні – на 9,8% (у 2018 році – на 12,5%);  

▪ обсяги заборгованості з виплати заробітної плати 

скоротились у 13 регіонах;  

▪ у всіх регіонах зменшилися показники рівня 

безробіття населення  [2]. 

Не менш важливим індикатором стану економіки 

регіону є показник валового регіонального продукту, 

який допомагає охопити всі особливості регіональної 

структури виробництва, а рівень валового 

регіонального продукту в розрахунку на одну особу 

населення дає можливість виділити найбільш 

продуктивні регіони України.  

За даними Державної служби статистики, 

впродовж  2017-2018 років, усі регіони 

продемонстрували зростання валового регіонального 

продукту в розрахунку на одну особу населення .  В 

середньому по Україні цей показник склав 84235 

гривень (у 2017 році – 70233 гривень). Традиційним 

лідером серед інших регіонів за цим показником є місто 

Київ. Вищим за середньоукраїнський показник валового 

регіонального продукту в розрахунку на одну особу 

населення зафіксовано у таких промислово розвинених 

регіонах, як Полтавська (123763 гривень), 

Дніпропетровська (114784 гривень), Київська (112521 

гривень), Харківська (86904 гривень) та Запорізька 

(85784 гривень) області.  
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Територіальна диспропорція щодо обсягу валового 

регіонального продукту на одну особу збільшилася, 

порівняно з 2017 роком (17,2  раза), і склала 17,4раза 

(максимальне значення у 2018 році спостерігалося у 

м. Києві –  283097 грн., мінімальне у Луганській області 

– 16301 грн.).  Підтвердженням цьому слугують дані, що 

відображені на рис. 1.  
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Рис.1. Місце регіону в загальній диференціації,  

2017-2018 рр.  

  

Так, зокрема м. Київ, Харківська та Вінницька 

області впродовж останніх років займали передові 

місця за всіма параметрами соціально -економічного 

розвитку. Натомість розташування на останніх позиціях 

Донецької та Луганської областей  обумовлене відомими 

причинами воєнного характеру.     

Привертають увагу регіони, місце яких в загальній 

диференціації кардинально змінювалося. Так, зокрема,  

Київська область у 2017 р. займала 14 місце, однак до 

кінця 2018 р. – 8 місце. Натомість Івано-Франківська 

область, за досліджуваний період, перемістилася із 8 -ї   

на 16-ту позицію. Однією з причин таких змін стала 

регіональна політика побудована на індивідуальному 

підході до розвитку кожного регіону, міста, селища, 

села та активній участі територіальних громад і 

місцевої влади у вирішенні тих чи інших питань .    
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Такі економічні індикатори, як економічна  та  

соціальна згуртованість, інвестиційний та інноваційний 

розвиток, зовнішньоекономічна  діяльність, економічна 

ефективність, фінансова самодостатність, розвиток 

малого та середнього бізнесу, ринок праці є 

визначальними у формуванні регіональної політики. 

Однак, як свідчать дані табл. 1, в одних регіонах вони 

менш помітні і діючі, в інших –  навпаки, максимізують 

ефективність економічного зростання.  

 

Таблиця 1.  Місце регіону за економічними напрямами 

розвитку  
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А 1 2 3 4 5 6 

м. Київ  1 2 1 1 1 2 

Харківська  17 17 11 9 2 6 

Рівненська  16 10 25 17 14 13 

Вінницька  9 1 17 6 16 7 

Дніпропетровська  3 3 7 4 22 3 

Чернівецька  7 12 19 22 4 12 

Тернопільська  15 16 22 10 8 20 

Київська  14 4 6 2 13 1 

Черкаська  19 6 16 20 18 4 

Полтавська  10 7 8 7 21 19 

Львівська  5 13 12 8 11 8 

Хмельницька  21 24 24 12 5 11 

Житомирська  20 14 20 13 15 14 

Волинська  12 21 2 25 17 23 

Кіровоградська  22 11 3 16 3 15 

Івано-Франківська  4 15 21 14 19 10 

Сумська  23 22 14 18 12 17 
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Продовження таблиці 1 
А 1 2 3 4 5 6 

Херсонська  11 9 4 24 6 21 

Закарпатська  2 23 9 23 10 22 

Запорізька  8 5 10 21 23 16 

Миколаївська  13 8 5 11 20 5 

Одеська  6 19 18 19 9 9 

Чернігівська  18 20 13 15 7 18 

Донецька  24 18 15 3 25 24 

Луганська  25 25 23 5 24 25 

Джерело: побудовано за даними Міністерства 

розвитку громад та територій України  
 

Соціально-економічна згуртованість є однією з 

базових доктрин розвитку сучасного суспільства. Вона 

припускає активну участь населення у вирішенні 

актуальних проблем життєдіяльності, у подоланні 

соціальної ізоляції та соціальної дезінтеграції (бідності, 

бездомності, сирітства і т.  д.) [5]. Місто Київ, 

Закарпатська та Дніпропетровська області лідирують за 

даним індикатором. Тобто їх притаманні високий рівень 

відкритості людей, свідомих політичних поглядів, 

соціальних вподобань тощо.  

Разом з цим, Луганська і Донецька області мають 

найнижчий рівень соціально-економічної згуртованості 

і найвищий ступінь соціальної ізоляції, що пов’язано з 

політичним воєнним конфліктом і, як наслідок, рівнем 

доходу, освіти, працевлаштованості. Приблизно 

ідентичною є тенденція решти, як економічних, так і 

соціальних параметрів. Багатозначність соціальних 

аспектів регіонального розвитку відображено у 

таблиці  2.  

Висновки.  Загострення диференціації соціального 

та економічного розвитку регіонів є однією з 

найважливіших проблем становлення ринкової 

економіки.  
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Таблиця 2.  Місце регіону за соціальними напрямами 

розвитку  
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м. Київ  18 8 2 1 12 8 

Харківська  20 17 1 8 11 21 

Рівненська  4 1 22 3 8 5 

Вінницька  10 14 13 10 23 12 

Дніпропетровська  2 7 21 16 7 18 

Чернівецька  1 23 20 2 9 3 

Тернопільська  3 22 18 7 6 1 

Київська  7 13 3 20 16 24 

Черкаська  15 15 4 13 21 11 

Полтавська  21 19 16 12 25 6 

Львівська  12 11 15 6 15 7 

Хмельницька  16 10 14 11 14 9 

Житомирська  25 3 11 17 20 14 

Волинська  19 6 10 9 19 4 

Кіровоградська  5 4 5 15 18 22 

Івано-Франківська  14 20 24 4 1 16 

Сумська  13 18 6 14 2 19 

Херсонська  24 2 17 18 24 13 

Закарпатська  11 16 25 5 4 2 

Запорізька  17 21 23 21 5 15 

Миколаївська  9 5 19 19 13 20 

Одеська  6 9 7 22 3 17 

Чернігівська  8 12 12 23 22 10 

Донецька  23 25 8 - 17 25 

Луганська  22 24 9 - 10 23 

Джерело: побудовано за даними Міністерства 

розвитку громад та територій України  
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Поширення негативних тенденцій, здебільшого, 

проявляється через неналежне розмежування 

адміністративно-організаційних повноважень, 

непродуктивний розподіл та перерозподіл доходів і 

видатків між державою і регіонами.  Тому,  в контексті 

подальшого впровадження процесу децентралізації,  

одним з найважливіших напрямів вирішення вказаної 

проблеми має стати формування ефективної 

регіональної політики через вдосконалення 

стимулювання соціально-економічного розвитку 

регіонів в умовах зміни формату управління 

територіальними громадами.  
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АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ  

СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ  

 

Кадащук  Л. М. 

Житомирський  національний   

агроекологічний університет  

Науковий керівник:  

к. е. н., доцент Симоненко Л. І.  

 

Постановка проблеми .: Актуальність  вивчення 

питань, пов'язаних з кадровим потенціалом органів 

державної влади, обумовлена інтересом до вирішення 

проблеми підвищення ефективності управління 

персоналом. У цьому зв'язку важливо не тільки уявляти 

і контролювати роботу з кадрами, але і шукати нові 

шляхи для її поліпшення, що сприяє реалізації завдань 

органів державної влади.  

«Кадрова політика» – широке поняття, оскільки її 

суб’єктами є органи державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації, політичні 

партії, громадські організації. Суб’єктом державної кадрової 

політики є держава, яка визначає місце і роль кадрів у 

суспільстві, мету, завдання, найважливіші напрями і принципи 

роботи державних структур з кадрами, головні механізми, 

технології, критерії їх оцінювання, шляхи вдосконалення 

професійного та посадового розвитку, підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації, раціонального 

використання кадрового потенціалу країни. Державна кадрова 

політика є визначальним фактором у сфері формування та 

використання кадрового потенціалу органів державного 

управління. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «кадровий 

потенціал» можна визначити, по-перше, як сукупність 

здатностей, прихованих можливостей фахівця, розкриття яких 
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надає йому можливість реалізуватися в професійній сфері; по-

друге, як поліфункціональне поняття, що характеризує закладені 

та набуті (у минулому) здібності особистості (психологічні, 

фізіологічні, професійні, соціальні, управлінські тощо), 

можливості виконання тих чи інших функцій при сприятливому 

розвитку здібностей, задатків, доведених їх до вмінь, навичок. 

Багато вчених ототожнюють поняття «людський 

потенціал», «трудовий потенціал», «кадровий 

потенціал». Проаналізувавши різні погляди вчених 

можна дійти висновку, що поняття «кадровий 

потенціал» значно вужче аніж трудовий та людський 

потенціал. Трудовий потенціал може використовуватися 

для характеристики потенціалу держави, галузі, 

регіону. До кадрового ж потенціалу відноситься 

кількісні і якісні характеристики працівників. Тобто, 

можна вважати, що «трудовий потенціал» включає в 

себе «кадровий потенціал», а людський потенціал 

включає в себе трудовий відповідно  [1, с.  29]. 

Головна мета формування кадрового потенціалу 

державної служби –  забезпечити органи державної 

влади необхідними трудовими ресурсами, здатними 

вирішити завдання та досягти поточних і стратегічних 

цілей. 

До професійного потенціалу державних 

службовців І.  В. Поліщук включає морально -

психологічний,  інтелектуальний, творчий, 

комунікативний, лідерський, управлінський, 

кваліфікаційний та психофізіологічний потенціал [3, 

с. 8]. Кадровий потенціал державної служби, на думку 

О. І. Пархоменко-Куцевіл, складається з кадрового 

потенціалу кожного із працівників цієї служби 

(державних службовців). Кадровий потенціал 

державного службовця, на думку науковця, – це 

здатність (приховані якості) кадрів, зумовлена певними 

функціями державного управління щодо формування та 

реалізації державної політики, яка характеризує 

специфічні риси, притаманні державному управлінцю, 



Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів» 

31 

специфічні задатки, навички, вміння, досвід, необхідні 

під час виконання завдань державного управління і які 

можуть бути розкриті за певних обставин. Водночас 

кадровий потенціал державної служби – це сукупність 

потенційних можливостей державних службовців та 

інституційних характеристик системи державної 

служби, які забезпечують нарощування та реалізацію 

кадрового потенціалу державних службовців [2, с. 64]. 

Тема нашого дослідження зумовила необхідність 

проведення аналізу організаційної структури та 

кадрового потенціалу Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації  України.  

У положенні про Адміністрацію Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України 

(далі – Держспецзв’язку), затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України  від 3 вересня 2014 р. № 

411, йдеться, що:  

«Адміністрація Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України (Адміністрація 

Держспецзв’язку) є центральним органом виконавчої 

влади із спеціальним статусом, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України і який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сферах організації спеціального 

зв’язку, захисту інформації, кіберзахисту 

телекомунікацій і користування радіочастотним 

ресурсом України.» [4] 

Кадровий потенціал органів управління можна 

оцінити як за допомогою кількісних, так і за допомогою 

якісних показників.  

Аналіз та оцінка кадрового потенціалу в 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України проводяться за 

категоріями працівників. Штат працівників 

адміністрації складається з службовців, спеціалістів та 

керівників. Більш детально склад представлено у 

таблиці 1.  
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Таблиця 1  

Динаміка зміни кількості  працівників  

 Адміністрації Держспецзв’язку, чол.  

Працівники  

Кількість осіб 

за роками  

Відхилен-

ня  
Питома вага, %  

2017 2018 2019 

2018 

від 

2017 

2019 

від 

2018 

2017 2018 2019 

Керівники  140 141 143 1 2 20 20 20 

Спеціалісти  239 246 247 7 1 70 70 70 

Службовці  120 120 120 - - 10 10 10 

Загальна 

чисельність  
499 507 510 8 3 100 100 100 

 

Тож, згідно з наведеною динамікою, загальна 

кількість працівників Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України у 

2019 р. дещо збільшилася у порівнянні з 2017 р. , це 

пов’язано, в першу чергу, з появою додаткових 

функцій, покладених на Держспецзв’язку.  

Аналіз складу жінок та чоловіків показав, що 

жінки складають 36 % від усієї кількості працівників 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Аналіз працівників Адміністрації 

Держспецзв’язку за статтю 

 

Досвід роботи працівників в побудові ефективної 

системи використання кадрового потенціалу установи 
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має досить велике значення. Отже, проведемо якісний 

аналіз кадрового потенціалу працівників Адміністрації 

Держспецзв’язку, який представлено в  табл. 2: 

Таблиця 2 .  

Аналіз якісного складу працівників 

Адміністрації Держспецзв’язку  

 
 

Аналіз структури працівників за стажем роботи 

показав, що в Адміністрації Держспецзв’язку досить 

прогресивна структура кадрів, близько 47% складають 

доволі молоді спеціалісти (стаж роботи більший за 10 -

15 років), однак разом з цим близько 10% складають 

досвідчені кваліфіковані працівники. Це надає 

можливість приймати колективні кваліфіковані та 

інноваційні рішення, впроваджувати нові стилі та 

методи роботи, що свідчить про високий кадровий 

потенціал Адміністрації Держспецзв’язку .  

Висновки. Отже, формування кадрового потенціалу 

– це важлива функція роботи будь -якої державної 

установи, організації, підприємства. Розраховані на 

основі даних показники рівня кадрового  потенціалу 

Адміністрації Держспецзв’язку  дають можливість 

розробляти пропозиції щодо покращення його 

використання. Аналіз рівня кадрового потенціалу  

вказує на його дуже високе використання і покращення 

показника у динаміці.  

 

 



Секція 1. Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: 
статистико-аналітичний аспект 

34 

Література: 

1. Воронько О. А. Керівні кадри: державна політика та 

система управління. Київ, 2000. 156 с. 

2. Пархоменко-Куцевіл О. І. Механізм формування 

кадрового потенціалу державної служби в Україні : дис. канд. 

наук з держ. упр. Дніпропетровськ, 2005. 192 с. 

3. Поліщук І. В. Механізми забезпечення розвитку 

професійного потенціалу державних службовців в Україні: 

автореф. дис. канд. наук з держ. упр. Київ, 2018. 20 с. 

4. Положення про Адміністрацію Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/40371778 (дата звернення: 

07.03.2020. 

 

 

РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО  ПОТЕНЦІАЛУ 

УПРАВЛІНЦЯ В УМОВАХ РЕФОРМИ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ  

 

Кушнірюк В . М.  

к. психол. н., доцент кафедри  

публічного управління та адміністрування,  

Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу ,  

м. Івано-Франківськ 

 

Постановка проблеми. Уряд України продовжує 

модернізувати свій підхід до управління людськими ресурсами 

на публічній  службі у напрямку приведення до принципів та 

стандартів, які широко апробовані у Європейському союзі. Один 

з ключових аспектів цієї модернізації стосується формування і 

розвитку лідерів усіх рівнів у публічному врядуванні, які 

повинні бути спроможними та відповідальними за 

впровадження змін у процесі здійснення системних реформ 

децентралізації в державі. Саме потенціал лідерства є 

фундаментом для подальшого реформування інституту 

публічної служби. Важливість приділення уваги питанню 

https://www.kmu.gov.ua/npas/40371778
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лідерства та розвитку лідерського потенціалу як умови 

належного врядування на сьогодні є очевидним для владних 

інституцій, які визнають, що їхнє робоче середовище є 

динамічним, і що успіх публічного управління  значною мірою 

залежить від якості їхніх лідерів.  

Виклад основного матеріалу. Розвиток стратегії 

децентралізації стратегії зумовлює необхідність у пошуку нових 

кадрів,  які  б  могли  забезпечити  якісні  перетворення  у нашій  

країні,  а  саме  людей  із  лідерськими  якостями та 

характеристиками, що здатні  об’єднувати  маси  населення  та  

бути ініціаторами позитивних змін [1, c.56]. Започатковані  

Українською  державою  процеси децентралізації  державної  

влади  та  реформування місцевого  самоврядування  

потребують  щоденного лідерства від кожної посадової особи, 

кожного управлінця та зацікавленого  представника місцевого 

самоврядування.   

Прогнози експертів стосовно глобалізації, інформатизації і 

технологізації об'єднує одна загальна ідея – владні організації та 

їх лідери повинні знаходитись у процесі безперервного 

розвитку. Формула успішного управлінця, які б складові вона не 

містила, базується на його здатності навчатися та розвивати 

власний лідерський потенціал, який, на відміну від 

компетентності, є необмеженим [2, c.5]. Сила лідерства 

проявляється саме в готовності до навчання і саморозвитку — 

цілісного прояву внутрішньої активності особистості у 

подоланні внутрішніх протиріч і творчої реалізації планів й 

програм самореалізації, що забезпечується спрямованістю на 

саморозвиток,  ціннісними орієнтаціями, сформованістю умінь 

розуміти завдання саморозвитку і приймати рішення про 

необхідність особистісних змін.       Успішність процесу 

децентралізації державної влади та реформування місцевого 

самоврядування безпосередньо залежатиме від якості лідерства 

посадових осіб, зобов’язаних щоденно служити державі, громаді 

та кожному її мешканцю.  Лідер управлінського типу - людина, 

здатна висувати продуктивні цілі розвитку, знаходити 

оптимальні шляхи їхнього досягнення та об’єднувати різних 

людей у соціальні організації для вирішення спільних завдань, 
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максимально використовувати творчі можливості як свої, так і 

оточуючих його людей. Все це неможливо без належного 

потенціалу - здатності особистості до успішної лідерської  

поведінки. Його основу становлять такі потенціали: 

особистісний, професійний, управлінський, творчий та 

інноваційний. Складовими лідерського потенціалу у сфері 

публічного управління є:  

 індивідуально-типологічні та ділові якості, які сприяють 

виробленню,  поведінки лідера (активність, умотивованість, 

самоорганізованість, впевненість, комунікативність, 

емоційна стійкість, асертивність, відповідальність тощо); 

 установки, цінності, потреби, пріоритети (чіткі особисті 

цілі, прагнення до самовдосконалення, морально-етичні 

якості); 

 здібності та ключові навички, з яких складається поведінка 

лідера (управління командою, управління змінами, 

стратегічне управління, творчі здібності, інноваційність, 

здатність до самоаналізу, адаптивність тощо); 

 професійна компетентність  (знання, уміння, навички та 

поведінкові якості, які забезпечують здатність ефективно 

виконувати професійну діяльність і функції лідера у сфері 

публічного управління). 

Розвиток лідерського потенціалу включає 

широкий спектр напрямів – від розвитку окремих 

якостей, які забезпечують ефективність професійної 

діяльності, до рефлексивної самоорганізації, та має 

формуватися із дотриманням таких принципів: 

відповідати особистим цілям, а не «ідеалам», які йому 

нав’язуються; цілі розвитку мають ґрунтуватися на його 

сильних, а не слабких сторонах;  програма розвитку має 

бути реалістичною, добре структурованою і 

адаптованою для конкретної особи (тобто її реалізація 

не повинна викликати дискомфорт) [3].   

Програма розвитку лідерського потенціалу, з 

одного боку, має бути достатньо детальною, щоб 

забезпечити моніторинг та контроль її виконання, з 

іншого – достатньо гнучкою, щоб її можна було 
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реалізувати у найбільш зручний та ефективний спосіб. 

При формулюванні цілі індивідуального розвитку 

важливо враховувати факт, що чим чіткішою та 

зрозумілішою вона є, тим більш імовірним буде її 

досягнення, тим більш реальними будуть напрацювання 

репутації лідера, готового проявляти свій потенціал в 

дії.  

Саме тепер, коли Україна досягла перших успіхів 

у впровадженні реформи місцевого самоврядування та 

децентралізації, важливе лідерство з його потенціалом і 

сучасні інноваційні управлінські знання. Вони 

дозволять закріпити досягнуті результати, 

вдосконалити стандарти розвитку, підвищити якість 

життя людей і розбудувати громади за сучасними 

світовими стандартами.  

Висновки.  Система місцевого самоврядування є 

важливою складовою   розвитку  сучасного  

суспільства, і її діяльність не може бути ефективна без 

активації лідерських потенціалів управлінців, що 

займають свої посади на  різних  рівнях.  Впровадження  

лідерства  в  діяльність елементів  системи  місцевого  

самоврядування  –  це  нова ідеологія  управління,  яка  

руйнує  стару,  сторічної  давнини концепцію  

управління  та  провокує  сучасні  підходи  у 

керівництві,  які  доцільно  змінюють  сучасність  та 

розвивають лідерські якості серед населення.          Для 

української системи публічного управління такий 

підхід є надзвичайно актуальним і своєчасним ще й 

тому, що успішність процесу децентралізації державної 

влади та реформування місцевого самоврядування 

безпосередньо залежатиме від якості лідерства 

посадових осіб, зобов’язаних щоденно служити 

державі, громаді та кожному її мешканцю. Таке 

лідерське служіння представників місцевого 

самоврядування потребує постійної, невтомної, 

безперервної, зацікавленої самоосвіти та опанування 
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ними сучасних знань з проблематики ефективного 

управлінського лідерства.  
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Постановка проблеми.  Забезпечення гідного рівня, 

підвищення якості життя є одним з головних завдань 

уряду відповідно до концепції людського розвитку, що 

є однією з основоположних у сучасному світі і визначає 

пріоритетну роль людини над економікою.  
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Виклад основного матеріалу.  Для сталого розвитку 

територіальних громад і підвищення рівня їх 

конкурентоспроможності та з метою виявлення і 

мобілізації стратегічних ресурсів і можливостей 

необхідно створити передумови –  насамперед 

реалізувати повноцінно децентралізацію владних 

повноважень на користь територіальних громад.  

Нині міжбюджетне фінансування у країні має 

певні проблеми:  

- бюджетна децентралізація передбачає більш 

широкий спектр повноважень місцевим органам влади, 

ніж він нині є у центральних органів влади України;  

- неузгодженість між зобов’язаннями за видатками 

та їх джерелами й обсягами фінансування;  

- місцеві органи влади не мають важелів і 

стимулів до збільшення надходжень до бюджетів, а 

також не мають права самостійно, прозоро, у повному 

обсязі здійснювати управління власними ресурсами;  

- протягом тривалого часу система міжбюджетного 

фінансування розвивалася непередбачувано. Вона  не 

мала науково-методичних підходів до їх розрахунків, 

що впливало на управління бюджетами в напрямі 

планування та прогнозування;  

- недосконала інституційна та правова база 

міжбюджетного фінансування не дає поштовх до 

розвитку інфраструктури регіонів і не сприяє 

забезпеченню суспільних благ. На наше переконання, 

передусім необхідно вдосконалити інституційну базу. 

Необхідно прийняти закони «Про комунальну 

власність», «Про фінансову самодостатність 

територіальних громад», «Про сільський розвиток» [2]. 

В Україні не сформовано довгострокової 

державної політики у сфері доходів населення, що 

суттєво ускладнює завдання підвищення рівня та якості 

життя населення, формування середнього класу. 

Нормативною базою сучасної державної політики 

доходів населення є основні  напрями політики щодо 
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грошових доходів населення України та Стратегія 

подолання бідності, які були затверджені указами 

Президента України. Обидва документи формувалися в 

інших соціально-економічних умовах і не відповідають 

сучасним потребам людського розвитку України та її 

євроінтеграційним устремлінням. Практику державного 

регулювання доходів населення в Україні можна 

здебільшого охарактеризувати як ситуаційне 

управління, а не як виважену стратегічну лінію держави 

щодо наближення рівня життя до європейських 

стандартів.  

Так, потрібно удосконалити систему надання 

соціальних пільг і гарантій, механізм оплати праці в 

бюджетних сфері, налагодити колективно -договірне 

регулювання заробітної плати в небюджетній сфері, 

удосконалити умови індексації доходів, створити умови 

для детінізації доходів, реформувати систему 

оподаткування та соціального страхування.  

Досить важлива роль належить саме політиці 

створення нових робочих місць. Інструментами цієї 

політики у країнах Європейського Союзу є гранти, 

повне чи часткове зменшення видатків на навчання 

(перенавчання) працівників, безкоштовна допомога в 

пошуку потрібного персоналу та інші пільги з боку як 

структурних фондів ЄС, так і місцевих органів влади 

[1]. 

Створення ефективного внутрішнього ринку є 

основою загального покращення соціально-економічних 

процесів в українському суспільстві. Незважаючи на те, 

що ринок сам не створює матеріальних і 

нематеріальних благ, він є обов’язковою складовою 

кругообігу капіталу: починає та завершує 

відтворювальний процес. Такий ринок є полем 

виявлення рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств, їх здатності задовольняти зростаю чий 

попит на споживчі та інвестиційні товари і 

забезпечувати підвищення життєвого рівня населення. 
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Держава має активізувати розвиток внутрішнього 

попиту на продукцію вітчизняного виробництва шляхом 

запровадження диференційованих податкових ставок, 

надання пільгового режиму оподаткування 

підприємствам, які забезпечують технологічну 

модернізацію економіки країни; недопущення імпорту 

морально застарілих засобів праці та технологій. 

Вітчизняна промисловість має працювати на внутрішній 

ринок, враховуючи потреби споживача  

Реформування місцевого самоврядування на 

базовому рівні (сільські, селищні та міські громади), з 

метою розширення їх компетенції, повноважень, а  

також засобів їх реалізації, потребує централізованого 

державного забезпечення. За умов нерозвиненості 

громадянського суспільства, недостатнього рівня 

політичної культури, особливостей політико -

культурних традицій України ініціатива і контроль за 

ходом реформування системи місцевого 

самоврядування має здійснюватися органами 

центральної влади. Зокрема, саме держава має 

розробити стратегію розвитку місцевого 

самоврядування базового рівня з метою поступового 

підвищення адміністративної і фінансової 

самостійності, збільшення їх компетенції і 

повноважень, а також акумуляції організаційно -

фінансових ресурсів для їх здійснення.  

Муніципально-приватне партнерство за своєю 

економічною природою є розвитком традиційних 

механізмів взаємодії господарських відносин між 

державною владою і приватним сектором з метою 

розробки, планування, фінансування, будівництва й 

експлуатації об’єктів інфраструктури. Таким чином, 

партнерство держави і приватного сектору можна 

охарактеризувати як довгострокове партнерство з 

метою залучення додаткових джерел фінансування. Як 

правило, не держава підключається до проектів бізнесу, 

а навпаки, держава запрошує бізнес взяти участь у 
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реалізації суспільно значущих проектів. Ключовими 

найбільш значущими параметрами державно -

приватного партнерства є розподіл ризиків, розподіл 

зобов’язань державного і приватного секторів; 

тривалість у часі; право власності на активи, розподіл 

прибутків.  

Важливим напрямком реалізації екологічної 

політики та вирішення місцевих екологічних проблем 

полягає також у впровадженні дієвих механізмів 

екологічної політики в органах місцевого 

самоврядування.  

Деякі свої повноваження районні й обласні ради 

можуть делегувати відповідним місцевим державним 

адміністраціям. Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» передбачене делегування 

повноважень, пов’язаних з об’єднанням на договірних 

засадах коштів підприємств, установ і організацій, 

розташованих на відповідній території, на заходи щодо 

охорони навколишнього природного середовища; 

підготовкою та поданням на затвердження ради 

пропозицій щодо організації територій і об’єктів 

природно-заповідного фонду, здійснення необхідних 

заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 

екологічних ситуацій тощо.  

Оскільки у глобальному розумінні вся система 

місцевої влади і партнерства домогосподарств, бізнесу і 

влади спрямована на модернізацію і сталий розвиток 

регіону, тому доцільно говорити про розвиток «зеленої 

економіки» на місцях.  

Висновки.  Отже, саме удосконалення системи 

регіонального і муніципального менеджменту в умовах 

децентралізації владних повноважень повинно 

забезпечити мобілізацію стратегічних ресурсів для 

сталого розвитку територіальних громад. А ефективна 

взаємодія домогосподарств, інституційного та бізнес -

середовища, державної і регіональної політики створять 
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умови для модернізації регіональних господарських 

систем.  
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Постановка проблеми.  Узагальнюючим 

показником економічної ефективності вітчизняного 

агровиробництва є рентабельність. У сільському 

господарстві саме рівень рентабельності виробництва 

аграрної продукції вже багато років є найважливішим 

орієнтиром як для великих підприємств, так і для 

фермерських господарств при бізнес-плануванні 

виробничих програм. Суб’єкти господарювання, які 

ефективно функціонують та забезпечують 

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do.4
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прибутковість виробництва продукції створюють 

сприятливий фундамент для підвищення загального 

рівня економічного розвитку як окремих регіонів, так і 

в цілому країни.  

Виклад основного матеріалу.  Відомо, слово 

«рентабельність» походить з німецької «rentabel» 

(дохідний, прибутковий) і означає показник 

економічної ефективності виробництва на 

підприємствах у різних галузях і народному 

господарстві в цілому [1]. Коробов М. Я. визначає 

рентабельність як прибутковість або дохідність 

виробництва і реалізації всієї продукції (виконаних 

робіт, наданих послуг) або окремих її видів [4]. Цал -

Цалко Ю. С. вважає, що рентабельність – це якісна 

вартісна оцінка  рівня віддачі витрат або міри 

використання  наявних у підприємства виробничих  

ресурсів (капіталу, праці тощо) у процесі виробництва 

основної продукції (товарів, виконання робіт, надання 

послуг) та її реалізації [6].  

Показники рентабельності використовуються для 

оцінки результатів діяльності підприємства, його 

структурних підрозділів, у ціноутворенні, в інвестиційній 

політиці, для порівняльного аналізу споріднених 

підприємств, що виробляють аналогічну продукцію, для 

формування асортименту і структури продукції, аналізу 

раціональності виробництва продукції, аналізу діяльності 

підприємства за видами: основної (операційної), 

інвестиційної, фінансової  тощо. Показники 

рентабельності визначаються у відносних величинах - в 

коефіцієнтах або у відсотках та показують частку 

отриманого фінансового результату (прибутку) в 

кожній грошовій одиниці витрат, або частку товарної 

продукції до її собівартості [1].  

Ми поділяємо думку Черниш С.С. і вважаємо, що 

рентабельність –  це не тільки статистичний, 

розрахунковий параметр,  а складний комплексний 

соціально-економічний критерій. При цьому 
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рентабельність, слід розглядати, з однієї сторони, як 

форму економічної категорії, що виражає економічні 

відносини між суб’єктами стосовно результативності 

використання чинників капіталу, а з іншої – 

характеризує об’єкт та інструмент фінансового 

менеджменту [5].  

Аграрний сектор є одним із найбільш економічно 

привабливих сфер вітчизняного бізнесу в умовах 

підвищення попиту на продовольство в світі та 

розширення експортних можливостей країни. Розвиток 

аграрного бізнесу в Україні в нинішніх умовах 

обумовлений високим рівнем ризику, однак є вигідним 

з точки зору вкладання власного капіталу та залучення 

інвестицій.  

Економічна ефективність національного аграрного 

виробництва характеризується чітко вираженою 

регіональною диференціацією, яка залежить від 

ресурсного потенціалу регіону, інвестиційних 

можливостей, сукупності факторів ринкового 

характеру, зокрема впливу цінової кон’юнктури ринку, 

від природно-кліматичних факторів та ін. Також 

необхідно зазначити й вплив регіональної спеціалізації, 

оскільки різні сільськогосподарські культури мають 

порівняно неоднакову рентабельність їх вирощування. 

Детальний аналіз факторів, їх врахування та оцінка є 

важливими резервами підвищення прибутковості 

вітчизняного агробізнесу та його 

конкурентоспроможності [3]. Рівень рентабельності 

основних видів продукції сільського господарства в 

розрізі регіонів України наведено в табл.  1.  

Аналіз даних табл. 1 свідчить, що рентабельність 

виробництва зернових та зернобобових культур у 2018 р. була 

найвищою в агропідприємствах Черкаської області і становила 

32,9 %, Миколаївської області відповідно 32,2 % та 

Хмельницької області відповідно 32 %. Найменший її рівень 

спостерігався в Івано-Франківській області – 6,2 % та 

Чернівецькій області – 9,7 %.  
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Таблиця 1. 

Рівень рентабельності основних видів продукції сільського 

господарства в усіх підприємствах за регіонами України, 

2018 р. 
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Україна 24,7 32,5 -11,4 6,8 16,7 -17,7 6,9 -16,6 5,7 16,1 5,4 

Вінницька 28,1 37,4 -19,6 -2,2 -0,7 -7,7 -4,9 -31,3 -8,7 17,9 7,5 

Волинська 27,6 20,6 -6,3 -2,3 31,7 -0,8 14,7 31,6 -8,7 30,6 -96,8 

Дніпропе-
тровська 

24,6 37,8 0,3 1,2 46,2 -14,3 8,6 11,4 -22,1 24,4 13,8 

Донецька 23,8 32,6 - -4,2 33,0 -22,3 -7,3 -25,3 -26,4 10,4 14,1 

Житомирська 23,1 22,4 -16,2 29,0 17,1 -25,4 -4,2 -65,1 -7,3 13,7 22,1 

Закарпатська 18,3 3,7 - -19,5 -19,2 -36,0 -1,0 -9,6 30,6 -22,8 -6,4 

Запорізька 21,0 27,7 - 10,9 29,0 -36,5 -12,7 -29,9 -6,6 6,0 14,4 

Івано-
Франківська 

6,2 4,0 -9,0 -2,8 12,5 -8,7 18,8 37,6 0,8 23,3 -24,0 

Київська 24,2 31,1 -24,4 6,7 23,0 -16,6 15,4 1,3 18,6 8,7 14,2 

Кіровоград-

ська 

20,5 30,6 -39,7 -7,1 60,8 -26,6 -0,4 -15,3 15,5 0,1 -20,5 

Луганська 22,4 30,5 4,2 - 24,4 -30,4 -27,9 -17,9 -22,5 6,1 39,6 

Львівська 17,5 12,4 8,1 23,5 43,0 -7,5 3,2 -3,0 4,4 5,9 13,4 

Миколаївська 32,2 38,0 - -21,7 15,7 -8,4 4,1 -19,7 -59,5 28,7 -6,0 

Одеська 28,1 30,8 - -3,9 39,2 -23,8 -3,3 -26,4 -11,2 7,4 -11,2 

Полтавська 23,9 31,5 3,2 -43,4 12,4 -27,5 -10,8 -48,0 -10,4 17,2 23,4 

Рівненська 17,9 19,5 -49,6 53,6 3,8 -7,4 -0,1 3,5 9,7 11,3 37,2 

Сумська 28,6 35,8 -6,7 12,0 68,8 -11,5 0,7 -17,7 -21,4 20,1 -8,4 

Тернопільська 27,8 28,5 -20,3 -53,5 8,6 -10,4 21,8 22,7 -21,7 12,6 32,4 

Харківська 16,7 32,5 -16,8 19,8 7,9 -18,8 4,3 -47,2 17,2 14,7 -22,0 

Херсонська 28,0 26,2 - 2,5 1,1 -15,1 8,9 -51,5 -72,5 13,6 0,3 

Хмельницька 32,0 32,6 -10,1 51,8 25,9 -19,1 21,1 -7,6 -8,3 23,8 15,5 

Черкаська 32,9 45,4 -40,0 16,6 20,0 -17,2 3,1 -4,2 -17,2 17,0 -76,1 

Чернівецька 9,7 34,1 - 50,9 181,3 -19,2 -13,5 -22,3 -6,2 15,7 4,6 

Чернігівська 17,9 28,1 -19,8 20,3 18,9 -20,5 -1,8 -55,8 -43,3 21,8 -0,8 

м. Київ 23,6 36,8 - -23,7 12,1 -7,4 18,0 - 40,9 9,6 1,8 

Джерело: наведено за даними [2] 

Від вирощування соняшнику максимальну рентабельність 

отримали агропідприємства наступних областей: Черкаської – 

45,4 %, Миколаївської – 38 %, Дніпропетровської – 37,8 % та 

Вінницької – 37,4 %, мінімальний рівень рентабельності від 

вирощування зазначеної культури отримали Закарпатська 
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область – 3,7 % та Івано-Франківська область – 4 %. Невисокий 

рівень рентабельності вирощування насіння соняшнику 

спостерігався в Львівській області – 12,4 %.  

У вітчизняних агропідприємствах вирощування цукрових 

буряків у 2018 р. було збитковим майже в усіх регіонах країни, 

крім наступних областей: Львівської – рівень рентабельності 

становив 8,1 %, Луганської – відповідно 4,2 %, Полтавської – 

відповідно 3,2 % та Дніпропетровської – відповідно 0,3 %. 

 На достатньо високому рівні рентабельність виробництва 

картоплі спостерігалась в агропідприємствах областей: 

Рівненської, зокрема 53,6 %, Хмельницької відповідно 51,8 % та 

Чернівецької відповідно 50,9 %.  

Аналіз рівня рентабельності вирощування овочів 

відкритого ґрунту у 2018 р. свідчить, що у Чернівецькій області 

підприємства, які займалися їх культивуванням, отримали 

надвисокий рівень рентабельності – на рівні 181,3 %. Також 

прибутковим вирощування овочів відкритого ґрунту було у 

Сумській – 68,8 %, Дніпропетровській – 46,2 % та Львівській –

43 % областях. 

Стосовно галузі тваринництва слід зазначити, що 

виробництво м’яса великої рогатої худоби було збитковим в 

усіх регіонах країни, крім Волинської області, де його рівень 

наблизився до межі прибутковості –0,8 %, виробництво м’яса 

свиней було прибутковим у 12 регіонах країни, вівчарство було 

прибутковим у 6 регіонах, птахівництво було прибутковим у 7 

регіонах країни, виробництво молока було прибутковим майже 

в усіх регіонах, крім Закарпатської області, рівень збитковості 

становив –22,8 % [2].  

В Житомирській області у 2018 р. було прибутковим 

виробництво зернових та зернобобових культур, рівень 

рентабельності становив 23,1 %, насіння соняшнику відповідно 

22,4 %, картоплі відповідно 29,0 %, овочів відповідно 17,1 %, 

молока відповідно 13,7 % та яєць птиці відповідно 22,1 %, 

збитковим було виробництво цукрових буряків, рівень 

збитковості становив –16,2 %, м'яса ВРХ відповідно –25,4 %, 

м'яса свиней відповідно –4,2 %, м'яса птиці відповідно –7,3 %. 

Найзбитковішою галуззю у 2018 р. в нашому регіоні було 
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вівчарство, рівень збитковості становив –65,1 %.  

Необхідно зазначити, що зменшення рівня рентабельності 

виробництва сільгосппродукції характеризує про 

недоотримання агропідприємствами прибутку, призводить до 

уповільнення процесу його технологічної модернізації та 

неможливості ефективної адаптації вітчизняного аграрного 

сектору до кліматичних змін. Тому важливим є ефективна 

державна підтримка розвитку вітчизняного сільського 

господарства як стратегічного інструменту підвищення 

конкурентоспроможності агропродукції в умовах зовнішніх та 

внутрішніх викликів. 

Висновки. Для успішного функціонування та 

подальшого ефективного розвитку вітчизняних 

агропідприємств важливим та необхідним є проведення 

досліджень показників рентабельності, зокрема 

рентабельності виробництва продукції сільського 

господарства як на регіональному рівні, так і у 

динаміці. Рентабельність – це важлива економічна 

категорія, рівень рентабельності –  не тільки 

статистичний, розрахунковий параметр, а складний 

комплексний соціально-економічний критерій, що 

характеризує ефективність діяльності підприємств, 

регіону та країни в цілому.  

Аграрне виробництво є одним з найбільш 

прибуткових видів господарської діяльності та 

перспективною сферою для інвестування в Україні. 

Подальший розвиток вітчизняного агровиробництва 

пов'язаний з ефективним використанням ресурсно -

виробничого потенціалу регіонів, впровадженням 

сучасних інноваційних технологій, реалізацією нових 

бізнес-проєктів, використанням досвіду успішних 

компаній, а також ефективною системою державної 

підтримки сільського господарства.  
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умовах важливу роль відіграють природні ресурси. Їх 

використання є важливим джерелом формування статей 

бюджету та валютних надходжень окремих держав, а 

для багатьох галузей економіки – базисом, який формує 

їх виробничі процеси, забезпечує зв’язки між секторами 

економіки. Але реалії показують, що зараз 

вимальовується нова тенденція поступової економізації 

природних ресурсів, їх інтеграції до зони впливу 

економіки. Це відбувається в межах поступового 

зближення циклів природних ресурсів і економіки. 

Подібне зближення сприятиме розширенню 

властивостей природних ресурсів і їх включенню до 

формування платформ взаємодій. При зближенні циклів 

формуються системні характеристики, які потребують 

дослідження.  

Виклад основного матеріалу . Важливою 

системною характеристикою є той факт, що сировинні 

позиції земельних ресурсів поступово зменшують вагу і 

актуалізуються позиції ринкові. До сировинних позицій 

зараховуємо: можливість вирощування врожаїв; земля 

як простір для ведення діяльності галузей АПК 

(пасовища); земля як просторовий базис для 

розміщення інфраструктури. Ринкові позиції: 

актуалізація вартісних характеристик; можливість 

співпраці зі сферою бізнесу; генерація фінансових 

потоків; можливість використання нових інструментів 

регулювання (платежі за екосистемні послуги).  

Актуалізація ринкових позицій є передумовою для 

прояву інших процесів і виступає фактором 

становлення платформи взаємодій в цілому. Якщо 

будуть враховуватися тільки сировинні позиції, то 

земельний ресурс просто не зможе інкорпоруватися до 

зони ринку, а ринкові позиції уможливлюють цей рух.  

Для дослідження цього явища встановимо 

можливості і особливості прояву сировинних і 

ринкових позицій для земельних ресурсів (“галузеві” 

особливості). Загалом, як показує дослідження, 
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земельні ресурси є цінним активом, який може 

ефективно включатися до економічних процесів і 

генерувати фін. потоки. Подібні процеси тісно 

пов’язуються з коригуванням можливостей прояву 

ринкових і сировинних позицій земельних ресурсів в 

різних економічних формаціях.  

Як показують експертні оцінки, в умовах 

індустріальних формацій для земельних ресурсів 

переважним був прояв сировинних властивостей (0,6 

бали). По-суті, інші властивості і не були актуальними, 

тому що не було сформоване середовище і потреби для 

цих позицій. Земельні ресурси позиціювалися 

переважно як “субстанція”, тіло природи для 

вирощування врожаїв, розвитку інших аграрних 

процесів. Можливо стверджувати, що базовою 

функцією за тих умов було задоволення потреби 

споживачів у аграрній продукції. Такий підхід значною 

мірою зумовив надмірний пресинг щодо природних 

ресурсів та екологічні проблеми.  

Але, варто зауважити, що і зараз є приклади 

ефективного використання сировинних властивостей 

природних ресурсів. Наприклад, запаси нафти і газу 

стали важливим чинником економічного зростання 

країн Перської затоки, а також Норвегії та Росії. Крім 

паливних ресурсів, вагоме значення мають запаси 

інших корисних копалин. Вирішальну роль відіграють 

земельні ресурси та пов’язані з ними галузі. В окремих 

країнах АПК є однією з основних сфер економіки та  

регулятором зовнішньоекономічної діяльності.  

Але, за нових умов поширення постіндустріальних 

формацій можливими стали прояви інших властивостей 

земельних ресурсів – ринкових –  0,75 бали за 

експертною оцінкою. Сировинні позиції залишаються і 

є важливими, але, в процесі використання, акценти 

зміщуються в сторону нових властивостей і 

спроможностей. Образно кажучи, проходить певною 
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мірою переорієнтація, яка призводить до інтеграції 

природного ресурсу до зони впливу ринку.  

Акцентуємо увагу, що можливості прояву 

ринкових позицій для природних ресурсів різняться і 

обумовлюються впливом ряду показників. Зокрема, 

можливості обумовлюються різними характеристиками: 

впливом капіталізації (різні проценти для земельних і 

лісових ресурсів), показником грошової оцінки, 

різницею в реальному генеруванні фінансових потоків 

(рента, інвестиції), різними потенціалами формування 

фінансових ресурсів (екосистемні послуги), ступенем 

залучення природного ресурсу до зони впливу ринку 

(земельні ресурси більшою мірою залучені, ніж лісові), 

іншими факторами.  

Вплив цих характеристик є варіативним і може 

змінюватися залежно і враховуючи ситуацію як 

зовнішню, так і внутрішню. Певне рішення центральних 

органів влади (формування ринку, залучення зовнішніх 

інвесторів) може змінити ситуацію і посилити прояв 

ринкових позицій.  

Показано зміну структури сировинних і ринкових 

позицій для земельних ресурсів в умовах різних 

формацій. Проведено оцінку цих позицій, враховуючи 

загальний тренд. Як показує оцінювання, сировинні 

позиції зменшуються, а ринкові поступово зростають, 

хоча і досить різними темпами (рис.1).  

За вихідних позицій в 2 бали, максимальними 

темпами зростання характеризується процес посилення 

вартісних характеристик земельних ресурсів (до рівня 

3,6). Крім того, хороші темпи показує і можливість 

генерації фінансових потоків. За умови збереження 

таких темпів розвиток РП буде продовжуватися, що 

сприятиме поступовому коригуванню позицій 

земельних ресурсів та їх інтеграції до платформи 

взаємодій.  

Висновки. Як показують дослідження, земельні 

ресурси, в процесі поступової інтеграції до зони впливу 
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ринку, поступово розширюють спектр характеристик. 

Важливою серед них є зменшення ваги сировинних 

позицій і актуалізація ринкових. Посилення цих 

тенденцій сприятиме поліпшенню можливостей 

позиціювання земельних ресурсів в умовах ринку. 

Важливим процесом є і екологізація, яка посилюється в 

процесі зміщення акцентів в сторону ринкових позицій.  

 

 
 

Рис.1. Особливості зміни структури сировинних 

і ринкових позицій для земельних ресурсів в умовах 

індустріальних і постіндустріальних формацій, бали 

(max – 5,0) 

(СП: 1 – можливість вирощування врожаїв. РП: 1 – 

актуалізація вартісних характеристик; 2 – можливість 

співпраці зі сферою бізнесу; 3 – генерація фінансових 

потоків; 4 – можливість використання нових 

інструментів регулювання).  

– індустріальні формації , 

 –  постіндустріальні  
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ІНСТИТУЦІЙНІ ІМПЕРАТИВИ ВІДРОДЖЕННЯ 
 ГАЛУЗІ СКОТАРСТВА 

 

Микитюк В.М.,  

д. е. н., професор, завідувач кафедри аналізу і 

статистики ім. І.В. Поповича,  

Житомирський національний  

агроекологічний університет,  

м. Житомир  
 

Постановка проблеми. Наразі стан вітчизняної галузі 
скотарства не забезпечує продовольчу безпеку країни належним 
чином і не задовольняє повністю національних потреб у 
відповідній продукції, не виправдовує суспільних очікувань 
щодо якості й безпечності сировини та агропродовольчих 
товарів, не сприяє належним чином розвитку сільських 
територій і самозайнятості населення. Значна частина проблем 
зумовлена недосконалим інституційним середовищем. Це, 
безпосередньо, протиріччя і недосконалість у законодавстві, 
неефективність аграрної політики, непослідовність аграрних 
реформ, негармонізоване поєднання ринкових і державних 
регуляторів, ціновий диспаритет, низький рівень інвестиційної 
привабливості, відсутність інноваційних впроваджень, 
неузгоджена діяльність суб’єктів ринку, занепад аграрних 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу.  Зниження 
торговельних бар’єрів після вступу України  до СОТ 
загострило конкуренцію між вітчизняною та 
імпортованою продукцією сільського господарства як 
на внутрішньому, так й на зовнішніх продовольчих 
ринках. Для забезпечення продовольчої безпеки країни 
частка вітчизняної продукції у продовольчому 
споживанні населення не повинна бути нижчою 70 %, 
яка потребує, щоб не менше 80–85 % пропонованої 
вітчизняними товаровиробниками продукції була 
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конкурентоспроможною порівняно з імпортом [1, с. 8–
21]. 

Функціонування суб’єктів господарювання відбувається у 
певному інституціональному середовищі, яке визначають як 
сукупність фундаментальних соціальних, політичних, юридичних 
і економічних правил у рамках людської поведінки. Інститути – 
це не просто організаційні структури, “це нормативні моделі, які 
визначають, що у даному суспільстві вважається обов’язковим, 
заданим або очікуваним способом дії або соціальних 
взаємовідносин” [6, с. 19]. 

Суб’єкти господарювання галузі скотарства, в силу 
об’єктивних і суб’єктивних причин, не повністю адаптувалися 
до ринкових трансформацій. Відродженню галузі скотарства 
перешкоджає, з одного боку, наявність внутрішньодержавних 
невирішених соціальних, економічних та екологічних проблем, 
а з іншого, − посилює проблему тиск світової глобальної 
економічної системи і міжнародних співтовариств на слабку, 
неконкурентоспроможну, корумповану економіку України. 
Недосконалість інституційного середовища призводить до 
різного роду викривлень у конкурентному середовищі, створює 
нерівні правила гри для різних суб’єктів господарювання, 
викликає зростання трансакційних витрат. Варто зазначити, що 
формування системи інститутів викликане потребою до 
скорочення трансакційних витрат, які визначаються як витрати 
експлуатації економічної системи. Розвиток і трансформація 
національного інституційного середовища є базисом успішних 
змін. Формування інституційного середовища повинно 
відбуватися у декілька етапів, із врахуванням генеральної мети 
та цілей першого і другого порядку (рис. 1).  

Генеральною метою визначено необхідність відродження 
національної галузі скотарства, подальшим кроком є 
максимальне врахування інтересів усіх суб’єктів ринку, адже 
цілі у них діаметрально протилежні. Основне завдання держави 
– забезпечення продовольчої безпеки, виконання зазначеної 
задачі лежить у площині нарощування фізичного обсягу 
продукції галузі скотарства. 

Товаровиробники продукції скотарства функціонують на 
межі банкрутства, а значна їх частина вже збанкрутувала. 
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Зокрема, близько 70 % продукції виготовляється особистими 
селянськими господарствами, що свідчить про ряд проблем. 
Суб’єкти господарювання, які утрималися на ринку, потерпають 
від утисків з боку іноземних конкурентів. У цих умовах і наразі 
основною їх ціллю є підвищення ефективності господарської 
діяльності та конкурентоспроможності. 

 
Рис. 1.  Визначення цілей відродження  

галузі  скотарства в Україні  

Джерело:  власні дослідження.  

 

Інтереси споживачів має захищати держава за 

допомогою жорсткої системи нормативно-правового 

регулювання і контролю безпечності та якості продукції, тому 

їх інтереси не виносяться окремо на схемі, а відображені у 

блоці інтересів держави. Окрему групу інтересів складають 

працівники галузі, адже відродження опирається не лише на 

біологічні та економічні фактори, а й соціальні. Від 

компетенції і мотивації працівників залежать кінцеві 

результати діяльності суб’єктів господарювання. 

Успішна адаптація села до ринку здебільшого 

залежатиме від того, наскільки обраний вектор перетворень, з 

одного боку, органічно “впишеться” у систему діючих норм і 
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не викликатиме у більшості селян неприйняття, пасивність, а, 

навпаки, зможе пробудити у них інтерес до підприємництва, 

ринкових відносин; з іншого боку, забезпечить 

“вирощування” ефективних інституціональних структур та 

оптимальну траєкторію еволюції інституціональної системи, 

що сприятиме поступовим незворотнім позитивним змінам 

соціально-економічній структурі села, економічній свідомості 

й поведінці господарюючих на землі людей, зберігаючи при 

цьому “зв’язок часів”, тобто інституціональну наступність.  

Розвиток інститутів та ефективне функціонування 

інституцій стане визначальним чинником відродження 

скотарства, що детермінує, і, як наслідок, стимулює 

економічне зростання галузі. Найбільш поширеним є 

визначення інститутів, запропоноване лауреатом 

Нобелівської премії Д. Нортом. “Інституції – це правила гри в 

суспільстві або, точніше, вигадані людьми обмеження, які 

спрямовують людську взаємодію у певне русло, і, як 

наслідок, структурують стимули у процесі людського обміну 

– політичного, соціального чи економічного” [5; 3, с. 69–93; 

4, с. 6–17]. Інститути, у теоретико-методологічному 

контексті, являють собою базисні основи, правила та 

об’єктивні норми, що розглядаються як формальні і 

неформальні “правила гри”. Вони упорядковують та 

структурують господарську діяльність, мають 

довгостроковий і стійкий характер впливу, проте найчастіше 

є інертними. Інститути забезпечують створення сприятливого 

середовища для загального вирішення складних проблем 

обміну. Використання положень інституціональної теорії 

забезпечує інтеграцію економічних процесів і явищ у 

загальносуспільні: соціально-економічні, організаційно-

політичні, культурно-ідеологічні та екологічні. Найчастіше 

поняття “інститут”, як вважає О. Яценко, в інтерпретації 

вітчизняних дослідників виступає узагальненим і включає три 

групи: інститути як норми та правила, інститути як інституції 

(організації), інститути як стійкі суспільні структури і явища 

[8].  
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Являє інтерес визначення основних груп критеріїв та 

ключових індикаторів відродження галузі скотарства, що, 

безпосередньо, впливає на формування і трансформацію 

інституційного середовища й формування відповідних 

інститутів та інституцій (рис. 2). 

На основі системного аналізу можна визначити 

основних п’ять груп критеріїв відродження національної 

галузі скотарства, що, насамперед, враховують інтереси всіх 

суб’єктів ринку: товаровиробників, споживачів, держави. 

Відповідно визначено основні індикатори відродження. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Інституційне середовище галузі скотарства 

Джерело: власні дослідження 
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Обґрунтовано, що в умовах глобальних викликів 

основними принципами регулювання інституційного 

середовища, які б сприяли і забезпечували відродження галузі 

скотарства, мають бути комплексність і системність, соціо-

еколого-економічна ефективність, транспарентність 

розподілу фінансових ресурсів державної допомоги та 

врахування регіональних особливостей, а також узгодження 

інтересів всіх суб’єктів ринкових відносин. 

З методологічної точки зору, вивчаючи глобалізаційний 

вплив на формування і розвиток агропродовольчих ринків, 

необхідно враховувати “багатофункціональну природу” 

сільського господарства не тільки з позиції виробництва 

продукції рослинництва і тваринництва, але й ширше, з 

огляду на соціальні й екологічні аспекти. 

Результатом теоретико-методологічного і практичного 

осмислення феномену глобалізації і його проявів, передумов 

глобалізації ринків, визначення сутності і природи виявлень 

ринку, з’ясування особливостей розвитку сільського 

господарства і його безпосередній вплив на 

агропродовольчий ринок є формування системного уявлення 

про структуру глобального агропродовольчого ринку. 

Конфігурація глобального агропродовольчого ринку 

зумовлена глобальними детермінантами розвитку 

національних економік країн – суб’єктів ринкових відносин і 

рівнем їх конкурентоспроможності [7, с. 12]. 

Таким чином, основною детермінантою відродження 

скотарства є інституційне забезпечення, що у подальшому 

сприятиме розвитку національної галузі та забезпечить її 

збалансований розвиток. 

В умовах ринку необхідна оптимальна комбінація та 

використання ринкових і державних інструментів 

регулювання, ефективність останніх залежить від 

оптимального поєднання економічних, правових й 

адміністративних методів. Виділяють два типи 

інститутів: обмежувальні і сприяючі. Значний вплив на 

розвиток та ефективність функціонування галузі 
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скотарства справляють формальні  інститути. Вагомий 

вплив формальних інститутів на функціонування 

економік країн, галузей, окремих одиниць бізнесу 

підсилює важливість інституціонального регулювання 

всіх ринкових суб’єктів, у т.  ч. галузі скотарства. 

Першорядне значення відводиться наддержавним 

регулюючим органам, об’єднанням груп країн, проте на 

макрорівні, провідна роль відводиться державі.  

Необхідною умовою формування інституційного 

середовища є врахування факторів глобалізації. Оцінки 

науковців різняться щодо  наслідків глобалізації, 

присутні як суто песимістичні судження, так й 

оптимістичні, проте ні у кого не викликає сумніву, що 

це – всеохоплюючий процес, до якого необхідно 

адаптуватися всім суб’єктам ринку.  

Держава може стимулювати економічний розвиток 

через формування та підтримку інститутів, які 

породжують інституційні стимули продуктивного типу. 

У ринкових умовах таким є, насамперед, інститут 

конкуренції, що стимулює найбільш ефективного 

виробника, захист прав власності та контрактів, 

охорону правопорядку, справедливе правосуддя та ін. 

Держава також повинна ліквідувати “провали ринку” 

через створення системи соціальних гарантій, освіти, 

охорони здоров’я, базової інфраструктури тощо. Успіх 

державної політики розвитку в країнах Східної Азії, 

Японії та Китаю ґрунтувався на введенні державою дієвих 

стимулів до продуктивної діяльності економічних суб’єктів, 

інвестування й підвищення ефективності національних 

виробництв. Ця політика базувалася на дії конкурентних сил і 

направляла фінансові ресурси найбільш ефективним виробникам, 

відповідно до об’єктивних результатів їх господарської, у т. ч. 

експортної діяльності, згідно з чітко визначеними критеріями [5, с. 

10].  

Висновки. Таким чином, потрібний принципово якісний 

новий підхід до регулювання галузі скотарства в Україні, який 

сформує відповідний інституціональний механізм. Його головним 
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завданням є галузеве законотворення як інструмент забезпечення 

відродження галузі скотарства. Інституціональне середовище є 

визначальним для функціонування аграрної економіки як системи і 

відродження її структурних елементів. Формування та 

вдосконалення інституційного середовища на основі системного 

підходу до розвитку стане каталізатором відродження галузі 

скотарства, забезпечуючи ефективне функціонування всіх 

інституцій на основі формальних і неформальних інститутів із 

врахуванням всіх його складових: політичної, економічної, 

організаційної, техніко-технологічної, соціальної, ментальної 

особливостей. У процесі інституціоналізації мають бути 

максимально враховані, з одного боку, інтереси всіх учасників 

ринку: держави, суб’єктів господарювання, споживачів – з метою 

врахування інтересів кожного та формування адаптивної 

поведінки. З іншого боку, це будуть правила, норми, умови 

наднаціональних інституцій, без дотримання яких держава не може 

інтегруватися у світову економічну систему. Інституційні основи 

відродження галузі скотарства, з позиції секторального підходу, 

мають реалізовуватися з врахуванням глобальних імперативів. У 

результаті відповідних трансформацій створюється єдина 

інтегрована система із чітким розподілом зобов’язань, окресленим 

колом умов функціонування всіх господарюючих суб’єктів, 

визначеним вектором розвитку галузі скотарства, яка є 

підсистемою загальної агроекономічної. 
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Постановка проблеми. Серед галузей 

тваринництва основним було та залишається 

скотарство. Воно задовольняє потреби населення в 

продуктах харчування, легку і харчову промисловості 

забезпечує сировиною. Зазначена галузь є основним 

джерелом виробництва таких харчових продуктів як 

м’ясо та молоко, які займають важливе місце в 

харчуванні людини, а також шкури та інших видів 
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продукції, що мають важливе значення для галузей 

економіки держави.  

Виклад основного матеріалу . Як зазначає 

Т. Підпала, молочне і м’ясне скотарство серед галузей 

тваринництва посідає  провідне місце. Це пояснюється 

високою питомою вагою молока та яловичини у 

структурі тваринницької продукції. Велика рогата 

худоба характеризується  різнобічною продуктивністю. 

У структурі продукції галузі  скотарства 99  % є молоко 

та майже 50 % – м’ясо  [3, с. 12].  

Скотарство є специфічною та самостійною галуззю 

тваринництва, роль якої збережеться і в майбутньому. 

Особливістю розведення великої рогатої худоби є 

здатність переробляти відходи зернових і технічних 

культур, використовувати грубі, соковиті корми при 

незначному споживанні концентрованих, а також 

природні пасовища. Це значно скорочує використання 

енергетичних і трудових затрат, капітальних вкладень.  

Господарства галузі скотарства займаються 

утриманням та розведенням великої рогатої худоби. У 

сучасних умовах господарювання їх функціонування 

залежить від розміщення господарства, умов діяльності, 

обсягів виробництва та реалізації продукції. Крім того, 

неабияке значення відіграє форма 

сільськогосподарського формування, а це: ТОВ, СТОВ, 

Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство, 

Приватне сільськогосподарське підприємство, 

Селянське фермерське господарство, 

Сільськогосподарський виробничий кооператив, 

Селянське господарство, Державне підприємство, 

Сільськогосподарське дочірнє підприємство тощо. 

Більше того, як показує ситуація сьогодення, близько 

80 % виробленої продукції зосереджено в особистих 

господарствах населення, що варто враховувати при 

формуванні оціночних показників.  

Головна продукція скотарства – м’ясо і молоко. 

Виробництво її залежить від напрямів спеціалізації 
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скотарства, які поділяють на: молочний, молочно -

м’ясний, м’ясний і м’ясо-молочний. Розміщення і 

спеціалізація скотарства потребують формування 

структури кормовиробництва і раціональної годівлі 

худоби, які належатимуть відповідним умовам 

вирощування того чи іншого напряму. Неабияке 

значення відіграє і тісний взаємозв’язок між 

тваринництвом і рослинництвом: продуктивність 

тваринництва буде вищою при інтенсивному 

землеробству і навпаки, інтенсивнішому землеробству 

сприятиме підвищена продуктивність.  

Для зони Полісся пріоритетною галуззю 

тваринництва є скотарство, яке зумовлене біологічними 

та господарськими особливостями тварин. Велика 

рогата худоба здатна забезпечити потребу організму 

людини цінними та незамінними продуктами 

харчування – молоком і яловичиною. Згідно з нормами 

споживання м’ясо–молочних продуктів, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України, від 14 квітня 

2000 року № 656, дорослій людині за рік потрібно 

споживати молока незбираного до 83 кг, масла 

вершкового до 5 кг, сиру до 10 кг, сметани до 5 кг, сиру 

твердого до 3,5 кг, м’яса яловичини до 14 кг тощо [4].  

Всім давно відомо, що молоко – один із 

найважливіших продуктів харчування людини. У ньому 

містяться усі необхідні для людського організму 

поживні речовини в легкозасвоюваній формі. 

Особливість багатьох складових молока полягає в тому, 

що вони унікальні й не зустрічаються в інших 

природних продуктах харчування. Другим важливим 

продуктом харчування, який одержують від великої 

рогатої худоби, є м’ясо (яловичина і телятина). Його 

цінність визначається високою загальною поживністю, 

високим вмістом білка (15 – 17 %), і жиру (16 – 19 %), 

дієтичними властивостями (завдяки невеликому вмісту 

жиру і сала) [5, с. 80].  
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В Україні розводять 11 порід молочного напряму 

продуктивності, 7 –  комбінованого і 13 м’ясного. 

Найчисленніші чорно-ряба та українська чорно -ряба 

молочна (36,3 %), червона степова (34,5 %), українська 

червоно-ряба молочна разом із симентальською (23,9 

%), лебединська (3,6 %), інші породи (1,7  %) [6, с. 135].  

Вчений А. Малиновський, стверджує, що 

вирішення проблеми збільшення поголів’я м’ясної 

худоби на Житомирщині пов’язано з організацією 

інтенсивного відтворення тварин поліської м’ясної 

породи, використанням надремонтних телиць молочних 

порід для схрещування з плідниками м’ясних порід і за 

рахунок отриманих помісних телиць першого 

покоління. Нині в досліджуваному регіоні розводять 

чотири основних породи великої рогатої худоби: 

українську чорно-рябу, українську червоно -рябу, 

симентальську, частково українську білоголову та 

червону польську. Ці породи рекомендуються і для 

подальшого відтворення поголів’я.  

Удосконаленням існуючих молочних порід худоби 

передбачається стабілізувати стада корів в областях і 

підвищити молочну їх продуктивність, що забезпечить 

валове виробництво і споживання молока на душу 

населення відповідно до норм [2, с. 328; 330].  

Виробництво продукції скотарства залежить від 

правильної організації відтворення стада та його 

структури. Вчені, які займаються наукою про 

розведення сільськогосподарських тварин стверджують, 

що для забезпечення нормального відтворення з 

часткою корів 60 – 65 % необхідно мати на 100  корів 15 

– 17 % нетелей, 18 – 20 % – телиць старших від року і 

20 – 25 % теличок до року. У господарствах із м’ясним 

напрямом скотарства, де надремонтний молодняк 

вирощують на м’ясо до 15–18-місячного віку, частка 

корів у стаді становить 35 – 40 % і до 20  % нетелей від 

кількості корів. На підставі структури складають 
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оборот стада, планують вихід продукції та потребу в 

кормах [3, с. 149].  

Особливістю зони Полісся є природні кормові 

угіддя, які формують кормову базу галузі скотарства та 

сприяють вирощуванню та відгодівлі великої рогатої 

худоби. З природних угідь одержують зелені корми, 

частка яких в загальному обсязі становить близько 25 

%. Лукопасовищне та польове кормовиробництво 

(пасовища, природні сіножаті, сінокоси, площа лісу) є 

основою для одержання кормів для молочного і 

м’ясного скотарства.  

Цікавими з приводу використання раціонів у 

годівлі великої рогатої худоби є міркування 

В. Білошицького, який зазначає, що суттєво впливає на 

розвиток організму тварин і його функції структура 

раціонів, а особливо на формування органів травлення і 

тип травної діяльності, характер обміну речовин. Так, 

при використанні об’ємистих сіно -силосних, сінажних 

раціонів у тварин складається підвищений тип обміну 

речовин, характерний для більш високої молочної 

продуктивності [1, с. 141].  

Одним із елементів технології виробництва 

продукції скотарства є способи утримання великої 

рогатої худоби. За способами утримання господарства, 

які спеціалізуються на відгодівлі великої рогатої 

худоби, відрізняються від спеціалізованих підприємств 

з виробництва молока. Так підприємства, які 

займаються виробництвом молока, застосовують 

прив’язний і безприв’язний способи утримання корів, 

останній з яких поділяється на чотири варіанти: 

безприв’язно-боксове утримання корів, безприв’язне 

комбібоксове утримання, безприв’язне змінно -групове 

утримання та безприв’язне утримання з відпочинком 

корів на глибокій підстилці. Найпоширенішим є 

безприв’язний спосіб утримання корів, проте йому 

надають перевагу при створеній в господарстві міцній 

кормовій базі. При безприв’язному способу утримання 
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корів здійснюється в секціях по групах, залежно від 

віку та фізіологічного стану тварини, годування – в 

приміщенні, або на вигульно-кормових майданчиках, 

доїння – у доїльних залах, використовуючи доїльні 

установки «Тандем», «Карусель» і ін.  

Висновки.  З вище наведеного можна стверджувати, 

що формуючи стратегію розвитку підприємств галузі 

скотарства варто враховувати питання удосконалення 

племінної роботи та покращення племінних якостей 

тварин, підвищення продуктивності, збалансованості 

раціонів, наявності відповідних умов та способів 

утримання великої рогатої худоби.  
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магістрантка  Київського національного  

університету ім. Тараса Шевченка,  

м. Київ 

Постановка проблеми. Інформаційний розвиток 

суспільства обумовлює необхідність удосконалення способів і 

форм комунікації з органами публічного управління як на 

національному, так і місцевому рівнях. Центральним ресурсом 

розвитку територіальних громад в сучасних умовах стає 

інформація. Використання інформаційних комунікаційних 

технологій (ІКТ) та інформаційних систем (ІС) є дієвим 

інструментом підвищення ефективності публічного управління 

та покращення можливостей внутрішнього адміністрування. ІКТ 

у сфері публічного управління дозволяють спростити 

комунікації, досягти оперативності у вирішенні питань, 

скоротити витрати, подолати географічні та лінгвістичні 

бар’єри. Зазначене в цілому впливає на соціально-економічний 

розвиток території та рівень залучення громадян до процесів 

управління.  

На сьогодні у системі публічного управління України 

сформувалися умови для інформатизації управлінської 

діяльності, розширення сфери електронної взаємодії з 

громадськістю. Зокрема, була впроваджена низка ІС, 

функціонують елементи інфраструктури електронного 

урядування. Проте рівень інформатизації на рівні 

територіальних громад залишається низьким. З огляду на це, 

доцільно звернутися до світових прикладів такого розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до світової 

практики використання ІКТ у публічному управлінні 

розвивалося у двох вимірах: автоматизація діяльності та 

впровадження інформаційних систем [1]. Перший вимір 
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спрямований на підвищення ефективності та продуктивності 

діяльності суб’єктів управління; в той час як другий 

спрямований на організацію та використання інформації для 

підтримки управління, а також розробки політики та прийняття 

рішень з метою підвищення ефективності та продуктивності 

організації в цілому.  

Необхідність розвитку і впровадження сучасних 

інформаційних систем в публічному управлінні обумовлюється 

тим, що процеси  збору, передачі, обробки, збереження та 

надання інформації невід’ємні від процесу управління 

територіальною громадою. Інформаційні системи дозволяють 

створити єдине поле для взаємодії різних цільових груп (органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, населення, 

господарських організацій тощо). Головним призначенням  ІС 

місцевого самоврядування територіальних громад є 

інформаційна підтримка виконання тих цілей, що стоять перед 

місцевим самоврядуванням. 

На наш погляд, ІС місцевого самоврядування слід 

розглядати як сукупність інформаційних ресурсів, процесів, а 

також відповідної інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури, що спрямовані на забезпечення виконання 

завдань місцевого самоврядування територіальних громад, за 

допомогою функцій збору, передачі, обробки, збереження та 

надання інформації необхідної якості користувачам. 

У світовій практиці виділяють такі принципи побудови ІС, 

як орієнтація на результат; орієнтація на задоволення потреб 

користувачів; поінформованість та розуміння інформаційних 

технологій самими суб’єктами публічного управління [2, c. 11]. 

Орієнтація на результат забезпечується шляхом інтеграції ІКТ із 

загальною політикою управління щодо модернізації та 

підвищення ефективності. Орієнтація на задоволення потреб 

управління повинна переважати орієнтацію на технології, що 

означає, що найкращий інформаційний інструмент для 

публічного управління – це той, що найкраще задовольняє 

потреби користувачів, а не найсучасніший. Проблема 

підвищення поінформованості щодо ІКТ суб’єктів публічного 

управління на місцевому рівні є універсальною у світовій 
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практиці. Без розуміння та підтримки керівників державних 

органів і органів місцевого самоврядування будь-які проекти з 

інформатизації та розвитку інформаційних систем навряд чи 

можуть досягти успіху. Розвиток людських ресурсів, як з точки 

зору технічних фахівців з інформаційних технологій, так і з боку 

кінцевих споживачів (мешканців певної територіальної 

громади), є ключовим фактором для успіху будь-якого проекту 

впровадження ІС. 

Естонія є лідером серед держав, які прагнуть 

модернізувати публічне управління і зробити його більш 

прозорим і ефективним. Цього було досягнуто завдяки 

використанню сучасних ІКТ в управлінні та співробітництву із 

приватним сектором. В цілому історичний розвиток 

інформаційних технологій у державному секторі пов’язаний 

саме із досягненнями приватних компаній, де вони успішно 

застосовувалися в якості підсистем підтримки основної 

діяльності [3]. 

Особливої уваги потребують принципи побудови 

відповідного законодавства в Естонії. По-перше, до них 

належить принцип уникнення надмірного нормативного 

регулювання. Зарегульованість може позбавити місцеві органи 

управління гнучкості та призвести до виникнення паралельних 

структур управління. Досвід різних держав демонструє, що 

правова та інституційна база може бути фактором, що сприяє 

розвитку електронного уряду, але в іноземних дослідженнях 

підкреслюється, що частіше несистемне та неоднозначне 

законодавство виступає суттєвим бар’єром його розвитку [1]. 

Нормативні акти фокусуються на природі відповідних процесів 

збору (обробки, передачі тощо) інформації та самих даних, в той 

же час власне технологічний аспект відносно не регулюється. 

Однак, певні інструменти (зокрема, електронний ідентифікатор, 

цифровий підпис) потребують спеціального регулювання, 

оскільки їхні еквіваленти відсутні у так званому 

документарному світі. Крім того, особлива увага у законодавстві 

приділяється захисту даних, оскільки електронні дані, як 

правило, є менш захищеними. В Естонії відсутній окремий 

законодавчий акт, що стосується електронного урядування, але 
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існує ряд правових актів, які впливають на електронне 

управління: зокрема, Закон про захист особистих даних; Закон 

про публічну інформацію; Закон про реєстр населення; Закон 

про цифрові підписи; Закон про електронний зв’язок [3]. 

В Естонії запроваджена однорівнева система місцевого 

самоврядування. Адміністративними одиницями є міста (linn) та 

сільські муніципалітети (vald) з рівним правовим статусом. 

Розглянемо ІС, які функціонують у таких муніципалітетах. По-

перше, діє система управління документами. Процеси 

управління документами глибоко пов’язані з основними 

обов’язками муніципалітетів. У великих містах управління 

документацією з механізмом цифрового підпису є основною ІС. 

Як приклад, можна навести систему управління документами 

GoPro в місті Тарту. Службовці можуть використовувати 

онлайн-бази даних документів та справ; володіючи різними 

критеріями їх перегляду – за користувачем, за ситуацією, 

працівником, установою тощо. Швидкість робочого процесу 

зросла у 5-6 разів [3]. Дистанційне використання системи 

можливо в будь-який час та з будь-якого місця з підключенням 

до Інтернету. Повна функціональність (створення, редагування, 

затвердження, контроль та керівництво документами) доступна 

для віддаленої роботи.  

Другою ІС є системи електронної пошти, які в деяких 

муніципалітетах були інтегровані в до систем управління 

документами та планування ресурсів муніципалітету. Велику 

частину ІС складають системи управління фінансами та 

персоналом. Діють також веб-сторінки муніципалітетів та 

інструменти електронної демократії. Іноземні фахівці 

відзначають, що основні інструменти е-демократії доцільно 

впроваджувати спільно під керівництвом асоціації місцевих 

органів влади чи іншої спільної організації [4]. В Естонії 

функціонує Портал сільських муніципалітетів, запущений у 

лютому 2011 року центральним урядом з метою підвищення 

прозорості місцевих органів влади та розширення участі 

громадян. Концепція порталу є інноваційною, оскільки 

базується на інструменті управління вмістом з відкритим кодом, 

який дозволяє легко та рівномірно адмініструвати сайт. 
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Розроблене рішення включає стандартну структуру веб-сайтів 

для органів місцевого самоврядування, інструменти для 

адміністрування сайтів та вбудовану взаємодію з державними 

реєстрами. 

Останню групу ІС становлять державні реєстри. В Естонії 

діє система X-Road, яка забезпечує безпечний доступ майже до 

всіх національних баз даних Естонії; забезпечує необхідну 

доступність, цілісність та конфіденційність електронного обміну 

документами; служить середовищем, завдяки якому естонські 

інформаційні системи можуть бути потенційно об’єднані з 

аналогічними системами, що формуються в ЄС тощо.  

Враховуючи повноваження місцевих органів за критерієм 

функціонального призначення серед інформаційних систем 

можна виділити ті, що спрямовані на: безпосереднє управління; 

моніторинг і контроль; облік і звітність;  документообіг; 

комунікацію із населенням. 

Висновки. Отже, ІКТ – центральний компонент розвитку в 

умовах інформаційного суспільства. У розвинених країнах світу 

їх використання базується на національних нормах права та 

міжнародних стандартах, що створюють стабільне та 

передбачуване законодавче середовище із чітко 

сформульованими, прозорими, недискримінаційними та 

технологічно нейтральними вимогами. Центральним принципом  

побудови відповідного законодавства в Естонії є уникнення 

надмірного нормативного регулювання. Нормативні акти 

фокусуються на природі відповідних процесів збору (обробки, 

передачі тощо) інформації та самих даних, в той же час власне 

технологічний аспект відносно не регулюється. 
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Постановка проблеми. Сучасний стан соціально-

економічного розвитку держави характеризується 

реформуванням багатьох сфер економіки країни. Медична 

галузь не є виключенням, оскільки там можна відстежити 

прояви  консолідації (формування єдиного медичного простору) 

і децентралізації (делегування керівникам закладів охорони 

здоров’я більших повноважень). За таких умов виникає 

необхідність  адаптації лікувально-профілактичних закладів до 

умов ринкової економіки в контексті  формування кадрового 

потенціалу медичної сфери. Адже наявність кадрів, їх 

кваліфікація та розподіл, умови діяльності, оплата праці, 

соціальний добробут забезпечують належний рівень надання 

медичної допомоги населенню. 

Виклад основного матеріалу. Тривалий період 

державна система охорони здоров'я спиралась на командно-

адміністративну модель управління, що є застарілою та показала 

свою неефективність в умовах сьогодення, не передбачала 

http://pubdocs.worldbank.org/en/
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механізмів об’єктивної оцінки реального обсягу наданих 

медичних послуг та їх якості, не була здатною задовольнити 

потреби галузі.  

Сьогодні ж формування державної політики має 

різностороннє направлення (рис. 1). Міжнародний досвід та ряд 

досліджень пов’язаних із специфікою використовуваної моделі 

системи охорони здоров’я України свідчать, що єдиним дієвим 

способом забезпечення якісного медичного захисту без 

фінансового стресу для громадян є перехід до фінансування 

медицини на основі державного солідарного медичного 

страхування з єдиним державним страховиком і замовником 

централізованої закупівлі медпослуг – Національною службою 

здоров'я України.  

 
Рис. 1. Основні напрями формування 

державної політики системи охорони здоров’я  
Джерело:  власні дослідження  

В контексті формування кадрового 

потенціалу, у 2016 році Міністерство розпочало 

Формування державної політики в 

контексті: 

●  забезпечення державних гарантій надання 

медичних послуг відповідно до видів медичної 

допомоги;  

●  розвитку ефективної та доступної мережі 

закладів;  

●  безперервного покращення якості медичної 

допомоги;  

●  впровадження електронної системи охорони 

здоров’я;  

●  забезпечення пацієнтів лікарськими засобами.  
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впровадження необхідних для комплексних змін 

галузі кроків [1]:  

1. Трансформація системи охорони здоров’я , 

яка розпочалася з первинної ланки у 2018 році. 

Вперше в історії українці мли змогу обрати свого 

сімейного лікаря, терапевта чи педіатра незалежно 

від місця реєстрації. Усі послуги для пацієнтів 

покривають на 100% з державного бюджету. НСЗУ 

здійснює оплату закладу первинної ланки  за 

кожного підписаного пацієнта.  

Заклади первинної ланки відчули переваги 

від автономізації, оскільки отримали можливість 

самостійно розпоряджатись власними коштами, що 

суттєво підвищує економічну ефективність 

використання активів.  

2. Оптимізація мережі закладів системи 

охорони здоров’я, яка передбачає зміни до поточної 

системи, яка фінансує медичні заклади залежно від 

кількості мешканців (розмір медичної субвенції в 

регіони залежить від кількості населення), 

відбувається оптимізація мережі медичних установ.  

3. Запровадження електронної системи 

охорони здоров’я, яка передбачає надання якісної 

медичної допомоги пацієнтам через електронну 

систему охорони здоров’я eHealth. Вона дозволяє 

контролювати, наскільки ефективно витрачаються 

виділені на охорону здоров'я державні кошти і 

запобігати зловживанням.  

4. Забезпечення належного рівня заробітної 

плати, який обумовлюється розпочатим у 2020 році 

наступним етапом трансформації системи охорони 

здоров’я в Україні. Він передбачає запровадження 

гарантованого державного пакету медичних послуг. 

Для цього в 2019 році було запущено пілотний 
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проект з реалізації державних гарантій медичного 

обслуговування, який допомагає опрацювати нові 

механізми оплати вторинної та третинної медичної 

допомоги.  

Як свідчить динаміка, протягом 2012-2017 

років загальні видатки на охорону здоров'я в 

Україні в середньому становили 7,7% ВВП на рік 

(приблизно 4,1% за рахунок державного бюджету та 

приблизно 3,6% за рахунок приватного сектору, 

переважно видатків домогосподарств). Насправді 

така статистика не сильно відрізняється від 

загальносвітового та європейського тренду. У 

Європейському регіоні загальні видатки на охорону 

здоров'я складають 8,9%, а у світі в цілому – 8,6%. 

Проте через низький рівень ВВП, цей показник у 

витратах на душу населення складає лише близько 

$200, що значно нижче, ніж $3 340 в  середньому по 

ЄС, що також включає в себе Польщу - $809, 

Болгарію - $612 і Румунію - $476. 

Впродовж останніх років видатки 

Міністерства соціальної політики більш ніж у два 

рази перевищили видатки МОЗ (рис. 2). Дві третини 

усіх зазначених видатків складає пенсійне 

забезпечення. Видатки Міністерства освіти і науки 

України також перевищують видатки МОЗ. Тут 

варто окремо зауважити, що підготовка фахівців у 

сфері охорони здоров’я є сферою відповідальності 

МОЗ та відповідно фінансується з його бюджету, 

тоді як інших спеціальностей - з бюджету МОН.  

Основним джерелом фінансування оновленої 

системи охорони здоров’я є кошти Державного 

бюджету України, отримані із загальнодержавних 

податків.  
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Рис. 2. Динаміка рівня видатків на сферу 

охорони здоров’я  
Джерело:  побудовано  за даними [1]  

Висновки.  Сучасна кадрова політика у сфері 

охорони здоров’я є  визначальною, оскільки саме 

вона орієнтована на забезпечення високим 

професіоналізмом всіх ділянок трудової діяльності .   

Кваліфікованість, активність, добросовісність  

медичних працівників, здатними забезпечити 

якісними послугами з профілактики, діагностики та 

лікування населення України, значною мірою 

залежить від ефективності впровадження сучасних 

реформ в медичній сфері. Однак, лише фактор часу 

стане основним індикатором щодо цього.  
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Постановка проблеми.  Децентралізація влади як 

складова державної політики регіонального розвитку є 

однією з визначальних у порядку денному реформ в 

Україні. Завдяки створенню нової системи розподілу 

владних повноважень між центральними та місцевими 

органами влади в Україні сьогодні фактично 

формується нова система відносин між різними гілками 

влади та новий баланс стримувань і противаг.  

Законодавством України органам місцевого 

самоврядування визначено значний перелік 

повноважень і функцій для самостійного прийняття 

рішень, у який спосіб під власну відповідальність та із 

залученням усіх наявних ресурсів забезпечити надання 

якісної та доступної базової середньої освіти на 

відповідній території, згідно із затвердженими 

державними освітніми стандартами.  

Виклад основного матеріалу.  Цілісне бачення 

очікуваних змін від реформи децентралізації було 

закладене у Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в 

http://uiph.kiev.ua/uploads/regiony_reform_%20galuzi/kyiv.pdf
http://uiph.kiev.ua/uploads/regiony_reform_%20galuzi/kyiv.pdf
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Україні [3] , що була ухвалена Кабінетом Міністрів 

України 1 квітня 2014 року. Стратегія сталого розвитку 

«Україна – 2020» [2] ,  схвалена Указом Президента від 

12 січня 2015 року, додала децентралізацію до переліку 

першочергових реформ, необхідних для забезпечення 

європейських стандартів життя в державі.  

Децентралізація управлінських повноважень щодо 

реалізації секторальних реформ в ОТГ віддзеркалює 

виклики, що постають перед управлінською 

спроможністю місцевого самоврядування. Водночас 

вона відкриває додаткові можливості для зміцнення 

спроможності держави реалізовувати визначений 

порядок денний реформ у низці секторів.  

Сьогодні назрів процес глибинної трансформації 

системи освіти України від режиму її закритого 

пострадянського функціонування до розвитку в 

глобальному конкурентному просторі.  

У рамках секторальної децентралізації у сфері 

освіти органи місцевого самоврядування об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ) отримали повноваження  

щодо управління системою надання освітніх послуг на 

своїх територіях. Реформа у сфері освіти, а саме 

впровадження концепції “Нова українська школа” [1], 

покликана зробити освітню мережу України більш 

ефективною через покращення системи управління 

освітою, яка тепер не є сферою відповідальності 

державних адміністрацій, а громади та школи беруть 

активну участь в прийнятті рішень, що, в свою чергу, 

вплине на більш ефективний розподіл коштів.   

За період проведення реформи децентралізації є 

приклади, коли виконавчі органи об’єднаних 

територіальних громад (зокрема, невеликих сільських 

громад) делегують свої функції управління освітньою 

сферою та передають відповідні бюджетні кошти 

(освітню субвенцію) до відділів освіти районних 

державних адміністрацій. Цю динаміку кількості ОТГ 

наведено на рис. 1  



Секція 1. Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: 
статистико-аналітичний аспект 

80 

 

 
 

Рис. 1. Кількість ОТГ, які передали освітню  

субвенцію до районного бюджету 

 

Враховуючи, що не всі ОТГ створили свої власні 

органи управління освітою, на рис.2 можна переглянут и 

інформацію щодо кількості закладів загальної середньої 

освіти, які перебувають в управлінні РДА та в 

управлінні ОМС (міст обласного значення та ОТГ).  

 

 
Рис.2. Передача загальноосвітніх навчальних 

закладів в управління ОМС  

(міст обласного значення та ОТГ) 

 

З метою забезпечення рівного доступу до якісних 

освітніх послуг (зокрема, загальної середньої освіти) 
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формуються освітні округи, засновниками яких можуть 

бути представницькі органи місцевого самоврядування 

ОТГ та районні ради. Освітні округи покликані 

виконувати функції забезпечення доступу до якісної 

загальної середньої, позашкільної освіти, 

допрофесійної підготовки та неперервної освіти. У 

рамках освітніх округів функціонують опорні школи, де 

сконцентровано найбільш висококваліфіковані 

педагогічні кадри та спеціалізоване обладнання 

(комп’ютерна техніка, устаткування фізико -

математичних та природничих кабінетів тощо), а також 

філії опорних шкіл у менших населених пунктах. Так, 

саме опорні школи отримують фінансування для 

першочергового забезпечення відповідними кадровими 

та технічними ресурсами. Інституційна та фінансова 

спроможність органів місцевого самоврядування 

значною мірою обумовлює результати управління 

освітою, зокрема у частині формування мережі опорних 

шкіл в областях із їхніми філіями. Динаміку створення 

освітніх округів та філій зазначено на рис.3.  

 

 
 

Рис.3. Створення опорних шкіл, в т.ч. в ОТГ  

 

Результати впровадження реформи децентралізації 

засвідчують, що наявна мережа закладів загальної 

середньої освіти часто потребує оптимізації, основною 
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метою якою має бути підвищення якості освітніх послуг 

та забезпечення їх територіальної доступності для 

мешканців. У контексті реформи децентралізації 

управлінські рішення щодо цього актуального питання 

ухвалюють як держадміністрації на рівні областей і  

районів, так і органи місцевого самоврядування ОТГ. 

Ключовим індикатором для ухвалення відповідних 

рішень називають індекс спроможності шкільної 

освітньої мережі об’єднаних територіальних громад.  

Висновки.  За результатами проведеного аналізу 

стану децентралізації влади в Україні та реформи 

освітньої галузі в сучасних умовах зазначимо, що  

місцеве самоврядування для України – це шлях до 

еволюції свідомості українців, коли громада має 

зрозуміти, що власний добробут та благоустрій малої 

Батьківщини лежить на  її плечах.  Освітня реформа 

спрямована на зміну змісту освіти, водночас 

децентралізаційна реформа спрямована на покращення 

управління.  

В умовах децентралізації необхідна оптимізація 

шкільної мережі, яка може відбуватись шляхом 

закриття недостатньо укомплектованих шкіл з 

організацією підвезення дітей до інших найближчих 

шкіл. Цей процес дозволить заощадити кошти, що 

витрачаються на експлуатацію приміщень у 

спорожнілих школах, і спрямувати їх натомість на 

модернізацію тих шкіл, які залишились. Перспективи 

подальших досліджень необхідно спрямувати на 

вивчення механізмів державного управління освітою в 

ОТГ. 

 

Література:  

1. Концепція Нової української школи. URL: 

http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf 

(дата зверненя: 15.02.2019).  

2. Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020": Указ 

Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: 

http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf


Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів» 

83 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 

18.03.2019). 

3. Про схвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. 

№ 333-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-

%D1%80 (дата звернення: 24.03.2019). 

 

 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ 

КОРОНАВІРУСУ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ   
 

Чугаєвська С. В.,  

к. е. н., доцент кaфeдpи aнaлізу і  

статистики ім. І.В. Поповича  

Пивовар М. М.,  

студентка факультету обліку та фінансів,  

Житомирський  національний  

 агроекологічний університет,  

м. Житомир  

 

Постановка проблеми. Важко не погодитися з тим, 

що коронавірусна інфекція (COVID-19)  залишила свій 

слід у нашому житті. Окрім охорони здоров’я, інфекція 

торкнулася різних галузей економіки та екології. 

Пандемія коронавірусу вже викликала небачені 

проблеми у світовій економіці. Криза, спричинена 

новим коронавірусом, серйозно впливає на світову 

економіку. Внаслідок  запровадження карантинних 

заходів та закриття кордонів у багатьох країнах світу 

економічні та торговельні відносини не розвиваються ні 

внутрішньо, ні зовні. Навіть країни, які не запровадили 

карантин, стикаються з тимчасовим припиненням 

міжнародних поставок. Крім того, економічна криза, 

яку оголосив МВФ, має всі шанси стати найбільшою 

після Великої депресії (1930 рік) .Та так як хвороба і на 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
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сьогодні нестримно йде світом, то наслідки та дату 

закінчення передбачити неможливо.  

Виклад основного матеріалу. Недуга, яка прийшла 

до нас із Китаю вже вразила 3,2 млн людей по всьому 

світі. Проте поширення хвороби також надзвичайно 

серйозно вплинуло і на економіки цих країн . COVID-19 

значною мірою вплинув на фондові ринки.  З 

поширенням хвороби усі головні індекси провідних 

фондових бірж світу в Японії, Британії та США суттєво 

впали. З початку 2020 року FTSE впав на 34,1%, Dow 

Jones Industrial Average - на 31,1%, а Nikkei - на 28,7%. 

При цьому американський Dow Jones та британський 

FTSE зазнали рекордних падінь за понад 30 років - від 

1987 [3]. Зміни на фондових ринках, впливають не лише 

на самі компанії і трейдерів а і на рух інвестицій у світі 

, а також на пенсійні та інші заощадження у багатьох 

країнах. 

Інвестори остерігаються, що поширення COVID-19 

припинить зростання  економіки, а дії урядів будуть 

недостатніми, для запобігання поширення хвороби. 

Внаслідок цього центральні банки у багатьох країнах 

почали знижувати облікові ставки, щоб зробити гроші 

дешевшими, а позики – доступнішими. Федеральна 

резервна система США та Банк Англії  вже знизили свої 

облікові ставки.   

Через пандемію коронавірусу інвестори віддають свою 

перевагу надійним активам, таким активом стало  золото . І  

зростання попиту на жовтий метал спричинило підвищення цін 

на нього. Ціна золота в 2020 році досягла надзвичайно високих 

показників - 1900 доларів за унцію [6]. 

На нафту навпаки ж, попит суттєво впав. І в наслідок 

перенасичення ринку ціни на нафту на американських 

торговельних майданчиках впали до аномально від*ємного  

рівня в -$37,63 за барель. Таке явище спостерігається вперше в 

історії  за весь час видобутку нафти . 

Що до питання економічного зростання то за оцінками 

Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 
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світова економіка може зазнати найменшого зростання після 

кризи 2009 року через пандемію коронавірусу. 

 

 

Рис. 1. Економічне зростання ВНП в окремих країнах 

світу у %, 2019-2020 рр. 

Джерело:  розраховано згідно даних  Організації  

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) :  

http://www.oecd.org/ [3] 

 

У листопаді  2019 року ОЕСР прогнозували, що у 2020 

світова економіка зросте на 2,9%, то зараз прогнози зменшилися 

на пів відсотка - до 2,4%. Якщо ж,  пандемія  триватиме довше і  

матиме суттєвіші наслідки, то у 2020 світова економіка може 

зрости лише на 1,5%. 

Значну частину світової економіки , близько 10 %, 

займає туризм. Криза, з якою стикається туристична 

галузь, через розповсюдження COVID-19, може стати 

найгіршою в історії.  Очікується, що попит на подорожі 

у 2020 році впаде на 5% у Північній Америці, у Європі 

на 10% та на 25% - у решті світу[5]. 

Переглянувши дані Світової ради з питань подорожей, 

можна побачити що ця галузь створює 300 мільйонів робочих 

місць (дані 2018 року). Однак близько 50 мільйонів людей 

втратять свої робочі місця через пандемію коронавірусу. 

http://www.oecd.org/
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Згідно підрахунків світової асоціації бізнес-

подорожей галузь може втратити до 820 млрд доларів 

на скасованих відрядженнях, конференціях та 

виставках.  

Висновки. Важко не помітити істотний вплив 

коронавірусу на економіку вцілому, COVID-19 приніс 

непоправні негативні зміни  в наше життя. Пандемія 

істотно загальмувала економічне зростання. А за 

песимістичним прогнозом - взагалі може стати 

причиною її спаду. Крім цього значно знизився попит 

на нафту, що вдарило по глобальній економіці.  

Вплив захворювання відчули на собі ні в чому 

невинні люди, що втратили робочі місця і зараз змушені 

сидіти вдома без заробітку. Та незважаючи на складну 

ситуацію , яка склалася у зв’язку з хворобою за 

прогнозами економістів світова економіка швидко 

відновиться після такого поштовху і ми повернемося до 

звичного нам життя .  
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ІНСТИТУЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ В КОНТЕКСТІ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Шульга Т.А. ,  

 магістрант спеціальності  

“Публічне управління та адміністрування” , 

 Житомирський  національний  

агроекологічний  університет,  

м. Житомир  

 

Постановка проблеми.  У реальних умовах 

сьогодення несвоєчасна допомога дітям і сім'ям  може 

спричинити порушення прав дітей; поширення 

проблеми соціального сирітства;  збільшення 

безпритульних та бездоглядних   дітей,   виникнення  

загрозливих  ситуацій  для  їх здоров'я  і  життя;  спад   

розвитку   сімейних   форм   виховання дітей -сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Виклад основного матеріалу.  Відповідно до Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» виконавчий комітет сільської, селищної, 

міської ради, розміщеної в адміністративному центрі 

об’єднаної територіальної громади, є правонаступником 

прав та обов’язків усіх юридичних осіб – виконавчих 

комітетів відповідних сільських, селищних, міських рад 

територіальних громад, що об’єдналися. Відповідно до 

статті 4 вказаного закону добровільне об’єднання 

територіальних громад не призводить до зміни статусу 

населених пунктів сільської чи міської місцевості  [2] .  

Спроможна територіальна громада - територіальні 

громади сіл (селищ, міст), які в результаті 

добровільного об’єднання здатні самостійно або через 

відповідні органи місцевого самоврядування 

забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у 

сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 
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захисту, житлово-комунального господарства, з 

урахуванням кадрових ресурсів, фінансового 

забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці.  

Відповідно до Закону України «Про охорону 

дитинств» від 26 квітня 2001 року № 2402-III дитина - 

особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з 

законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав 

повнолітньої раніше ; охорона дитинства - система 

державних та громадських заходів, спрямованих на 

забезпечення повноцінного життя, всебічного 

виховання і розвитку дитини та захисту її прав  [3]. 

Забезпечення прав та інтересів дітей належить до 

повноважень органів опіки та піклування. Органами опіки та 

піклування є районні, районні у м. Києві та Севастополі 

держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, 

сільських, селищних рад, у тому числі об’єднаних 

територіальних громад, які провадять діяльність із соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

у тому числі забезпечення їх права на виховання у сім’ї, надання 

статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів, влаштування дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та 

піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, із захисту особистих, майнових і 

житлових прав дітей [6]. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», за умови втрати 

дитиною батьківського піклування, відповідний орган опіки та 

піклування, яким у т.ч. є об’єднана територіальна громада, 

вживає вичерпних заходів щодо влаштування дитини в сім'ї 

громадян України - на усиновлення, під опіку або піклування, у 

прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу [4].  
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 Безпосереднє ведення справ і координація діяльності 

стосовно захисту прав дітей покладаються на служби у справах 

дітей [6].   

 Відповідно до ст.4 Закону України «Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні установи для дітей» [5], ст.12 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» [4], постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов´язаної із захистом прав дитини» [6], 

наказу Міністерства соціальної політики України від 18.07.18 № 

1029а  «Про внесення змін до  наказу Міністерства соціальної 

політики України від 14.06.18 № 890» [7], листа Міністерства 

соціальної політики України від 31.08.16 № 1787/0/205-16/57 

«Про здійснення заходів щодо соціального захисту дітей 

об’єднаними  територіальними громадами» з метою 

забезпечення та захисту прав дітей, які проживають на території 

об’єднаної територіальної громади, у виконавчому органі 

сільської, селищної, міської ради об´єднаної територіальної 

громади утворюється служба у справах дітей.  

Законодавством України передбачено утворення служби у 

справах дітей як окремої юридичної особи у структурі місцевих 

органів виконавчої влади та виконавчих органів  місцевого 

самоврядування, наділеної Законом України «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для  дітей» [5] 

обов’язком здійснювати контроль за реалізацією прав дітей 

усіма органами, їх структурними підрозділами, установами, 

організаціями.  

Нормативно-правова база розроблена таким чином, що 

служби у справах дітей фактично є  координатором, 

організатором  процесів забезпечення прав дітей, захисником, 

представником прав дитини та замовником послуг для 

вразливих сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Ряд повноважень служб у справах дітей 

передбачають прийняття самостійних та оперативних рішень, 

які оформляються наказами, актами тощо та потребують права 

підпису керівника  саме  цього структурного підрозділу.  
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В  Житомирській області діє 56 об’єднаних 

територіальних громад. Штатна  чисельність працівників 

міських служб  у  справах  дітей  установлюється з розрахунку 

один працівник   служби  не  більше  ніж на дві тисячі дітей, які 

проживають у місті. Штатна чисельність працівників служб  у  

справах дітей виконавчих органів сільських, селищних рад 

відповідних територіальних громад встановлюється 

з розрахунку один працівник  служби не більше ніж на одну 

тисячу дітей, але не менше одного працівника на об’єднану 

територіальну громаду. 

Разом з тим, в ОТГ утворено лише 19 служб у 

справах дітей, з яких лише в 9 (Житомирська міська, 

Баранівська міська, Брусилівська селищна, 

Коростишівська міська, Любарська селищна, Новоград -

Волинська міська, Овруцька міська, Тетерівська 

сільська та Чуднівська міська ОТГ) було передано 

справи від служб у справах дітей райдержадміністрацій 

та забезпечено ведення єдиного електронного банку 

даних про дітей, які залишились без батьківського 

піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, і сім´ї потенційних 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів.  Триває процес передачі 

справ службам у справах дітей Коростишівської та 

Овруцької міських ОТГ.  Решта працюють формально. 

В інших ОТГ працює 24 посадові особи (спеціалісти з 

питань захисту дітей), на яких покладено повноваження 

у захисті прав дітей.  

Особливе  занепокоєння  викликає те,  що останнім 

часом  спостерігається  тенденція  до  зменшення  

штатної чисельності служб у справах дітей 

райдержадміністрацій,  створення в ОТГ об'єднаних 

структур, що також є порушенням чинного 

законодавства. У багатьох районах, містах, ОТГ 

кількість працівників настільки мала, що 

унеможливлює виконання ними своїх функцій.  
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Висновки. Для дієвого забезпечення та захисту 

прав дітей на території ОТГ необхідно: 

на центральному рівні   - внести зміни до 

законодавства стосовно розширення повноважень служб 

у справах дітей сільських та селищних рад, в частині 

здійснення заходів щодо влаштування дітей -сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, в 

прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу,  

усиновлення вказаної категорії дітей;  та недопущення в 

цей час скорочення штатної чисельності працівників 

служб у справах дітей райдержадміністрацій до 

моменту створення в усіх ОТГ на території району 

служб у справах дітей; 

на місцевому рівні  – забезпечити у всіх ОТГ 

області створення служби у справах дітей, як окремої 

юридичної особи, та комплектування її кадрами 

відповідно до кількості дитячого населення, але не але 

не менше одного працівника служби на об’єднану 

територіальну громаду;  привести штатну чисельність 

діючих служб у справах дітей відповідно до 

нормативів, установлених законодавством [1]; 

забезпечити передачу особових справ дітей -сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, та  

електронних обліково-статистичних карток дітей 

первинного обліку, обліку дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, реєстраційних карток 

потенційних опікунів, піклувальників (для ССД 

виконавчих органів міських ОТГ  – додатково 

електронних обліково-статистичних карток дітей з 

обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та 

реєстраційних карток кандидатів в усиновлювачі, 

потенційних прийомних батьків та батьків -

вихователів), від служб у справах райдержадміністрацій 

до служб у справах дітей ОТГ для здійснення останніми 

соціального захисту дітей на території об´єднаної 

територіальної громади.  
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Необхідно також посилити зацікавленість та 

відповідальність кожної територіальної громади щодо 

створення умов для утвердження в суспільстві сімейних 

цінностей, виховання відповідального батьківства та 

запобігання соціальному сирітству; своєчасного 

виявлення дітей, які залишилися без батьківського 

піклування, сімей з дітьми, які перебувають у складних  

життєвих обставинах; надання сім’ям  з дітьми якісних 

соціальних послуг в умовах об’єднаної територіальної 

громади, спрямованих на підтримку виховної функції 

сім’ї, що дасть змогу зменшити кількість соціальних 

сиріт; зменшення кількості дітей, які перебувають поза 

сімейним оточенням; активного розвитку сімейних 

форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  
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Постановка проблеми.  Використання ефективних 

фінансових інструментів має стати пріоритетним 

завданням держави у напрямі стимулювання 

регіонального розвитку. На регіональний розвиток 

прямий вплив має інвестиційна діяльність, що 

проводиться на певній території. Тому актуальним 

питанням є використання інвестиційних інструментів як 

одного із видів фінансових інструментів стимулювання 

регіонального розвитку на прикладі Вінницької області.  

Виклад основного матеріалу.  Одним із 

стратегічних завдань Вінниччини, як і в цілому для 

держави, є створення сприятливого клімату для 

здійснення інвестиційної діяльності. Обсяг залучених 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF
https://www.msp.gov.ua/timeline/Decentralizaciya-vladi-.html
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прямих інвестицій з країн світу в економіку області на 

1 липня 2019 р. становив 236,7 млн. дол. США, що на 

6,2% більше обсягів інвестицій на початок року. 

Інвестиції надійшли з 55 країн світу. Переважна 

більшість інвестицій (83,8% загального обсягу) 

надійшла з країн ЄС - 198,3 млн. дол., з інших країн 

світу - 38,4 млн. дол. (16,2%). До п’ятірки основних 

країн-інвесторів, на які припадає 73,7% загального 

обсягу прямих інвестицій, входять: Польща, Кіпр, 

Австрія, Франція та Німеччина [1].  

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів 

залишаються промислові підприємства, на яких 

зосереджено 184,6 млн. дол. (78,0%) загального обсягу 

прямих інвестицій в область, у т. ч. переробної - 166,9 

млн. дол. та добувної промисловості і розроблення 

кар’єрів - 15,9 млн. дол. Серед галузей переробної 

промисловості у виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів внесено 68,4 млн. дол. 

прямих інвестицій, виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічну діяльність - 68,0 

млн. дол., виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції - 15,8 млн. дол. Вагому частку (59,9%) 

іноземного капіталу зосереджено у м. Вінниці 141,8 

млн. дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій 

зосереджено у Козятинському районі - 20,7 млн. дол. 

(8,7%), Вінницькому - 9,5 млн. дол. (4,0%), Барському - 

9,0 млн. дол. (3,8%), Тульчинському - 7,2 млн. дол. 

(3,0%), Тиврівському - 6,9 млн. дол. (2,9%), 

Калинівському - 6,6 млн. дол. (2,8%) [1].  

На даний час приватними інвесторами в 

промисловості реалізується 63 довгострокових 

інвестиційних проектів (період їх реалізації 2019 -2022 

роки) на загальну суму майже 26 млрд. грн., що 

дозволить створити додатково біля 6 тис. нових 

робочих місць, з них по галузях [1]:  

- альтернативна  енергетика - 27 проектів на суму 

5,31 млрд. грн., 220 робочих місць;  
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- харчова та переробна - 22 проекти на суму 18,4 

млрд. грн., 2450 робочих місць;  

- машинобудування - 5 проектів на суму 515 млн. 

грн., 2010 робочих місць;  

- легка промисловість - 2 проекти на суму 15,6 

млн. грн., 215 робочих місць;  

- добувна промисловість - 1 проект на суму 0,2 

млн. грн., 5 робочих місць;  

- інші - 6 проектів на суму 1,61 млрд. грн., 1040 

робочих місць.  

Найбільші проекти Вінниччини у 2020 році [2]:  

1. Продовження реалізації спільного проекту ДП 

«Електричні Системи» у співпраці з компанією APTIV 

PLC, щодо розширення потужностей заводу з 

виробництва автомобільних кабелів.  

2. Реалізація ВП птахокомплекс «Вінницький 

бройлер» ПрАТ «Зернопродукт МХП» ТОВ «Вінницька 

птахофабрика» II черги екологічного проекту з запуску 

в дію біогазового комплексу для виробництва 

електроенергії потужністю 12 МВт (сировина 

біогазового комплексу - відходи виробництва, в т.ч. 

курячий послід).  

3. Будівництво ПРАТ «Миронівський 

Хлібопродукт» в м.  Гнівань заводу з поглибленої 

переробки кукурудзи. Заплановано створити близько 

2000 нових робочих місць.  

4. Будівництво компанією «Head International 

Holding GmbH» заводу з виробництва продукції для 

зимових видів спорту (лижі, лижні черевики та лижні 

кріплення)  на території індустріального парку в м. 

Вінниця. На початковому етапі заплановано створити 

300 нових робочих місць з можливістю розширення 

штату до 1000 осіб.  

5. Будівництво заводу «Дакса Бунге Україна» з 

переробки кукурудзи на крупу та борошно на території 

с. Демківка Тростянецького району. Заплановано 

створити 50 нових робочих місць.  
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6. Введення в дію II черги заводу з виробництва 

сонячних панелей компанії «KNESS GROUP» 

проектною потужністю виробництва 200 МВт на рік у 

м. Вінниця. Заплановано створення 200 нових робочих 

місць. 

7. Введення в експлуатацію наступної черги 

заводу з виробництва холодильного обладнання для 

напоїв компанії UBC Group («Українська пивна 

компанія») - «Green cool».  

8. Будівництво заводу з переробки волоських 

горіхів ТОВ «Український волоський горіх» с. Лядово 

Могилів-Подільського району. Заплановано створити 

100 нових робочих місць.  

9. Будівництво заводу з виробництва лецитину для 

фармацевтичної галузі ТОВ «УКРО -

ЕКСПЕРТПОСТАЧ» на території Вінницького 

індустріального парку. Заплановано створити 65 нових 

робочих місць.  

Однією із важливих умов соціально -економічного 

розвитку Вінниччини є державна підтримка реалізації 

інвестиційних проектів. У 2019 році Вінниччина 

отримала значну фінансову підтримку держави на 

реалізацію інвестиційних проектів соціального 

спрямування в обсязі 1614,7 млн. грн., у тому числі [3]:  

- субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого  значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах - 840,0 млн. грн.;  

- субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально -

економічного розвитку окремих територій - 295,4 млн. 

грн.; 

- державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) 

- 212,5 млн. грн.;  
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- субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток охорони здоров’я у сільській місцевості 59,1 

млн. грн.;  

- субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури 37 

об’єднаних територіальних громад - 50,9 млн. грн.;  

- субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти - 78,8 млн. грн.;  

- субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» - 43,3 млн. грн.;  

- субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно -ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних 

та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа - 28,0 млн. 

грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять 

ігровими видами спорту - 7,4 млн. грн.  

Розподіл коштів ДФРР відбувся по пріоритетних 

напрямках, а саме: заходи з енергозбереження та 

енергоефективності закладів освіти і медицини (7 

проектів на загальну суму 38,0 млн. грн.), розвиток 

спортивної інфраструктури (4 проекти - 30,0 млн. грн.), 

з будівництва, реконструкції та модернізації (11 

проектів - 144,5 млн. грн.) [3].  

Висновки.  Таким чином, на теренах Вінницького 

регіону реалізовуються найбільші інвестиційні проекти 

в промисловості, що забезпечать значний поштовх 

розвитку виробничої сфери; активізують процес 

залучення позабюджетних коштів у «Вінницький  

інноваційно-технологічний парк»; підтримують галузі, 



Секція 1. Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: 
статистико-аналітичний аспект 

98 

що мають економічний та інноваційний потенціал для 

розвитку області.  
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ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА  

ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ,  ЯКІ 

ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ ТА 

ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ  

 
Шульга Т.А.,  

магістрант спеціальності  

“Публічне управління та адміністрування” , 

 Житомирський  національний   

агроекологічний   університет,  

м. Житомир  

 

Постановка проблеми.  У зв’язку із збройною 

агресією Російської Федерації, що призвела до 

тимчасової окупації частини території України, а також 

до того, що на сході України гинуть, отримують 

поранення та зазнають різних видів насильства діти, 

уряд затвердив Порядок надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів.  Однак на сьогоднішній день на 

законодавчому рівні ще відсутній механізм, який буде 

передбачати низку соціальних заходів та пільг для цієї 

категорії дітей.  

https://vinrada.gov.ua/
http://www.vin.gov.ua/info/publichni-dokumenty-ta-zvity/156-informatsiia-pro-biudzhetni-koshty
http://www.vin.gov.ua/info/publichni-dokumenty-ta-zvity/156-informatsiia-pro-biudzhetni-koshty
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Виклад основного матеріалу.  Відповідно до Закону 

України «Про охорону дитинства» дитина, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, - дитина, яка внаслідок воєнних дій чи 

збройного конфлікту отримала поранення, контузію, 

каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, 

психологічного насильства, була викрадена або 

незаконно вивезена за межі України, залучалася до 

участі у військових формуваннях або незаконно 

утримувалася, у тому числі в полоні.  

Надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, 

здійснюється відповідно до  Порядку надання статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів, затвердженого  постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 

268 (далі – Порядок). Постанова застосовується 

органами опіки та піклування у всіх регіонах України, 

окрім території Криму та тимчасово непідконтрольних 

територій Донецької та Луганської областей. Головною 

метою цієї Постанови є фіксування відповідними 

органами факту, що дитина постраждала саме від 

воєнних дій та збройного конфлікту.  

Пунктом 3 Порядку визначено, що право на 

отримання статусу мають:  діти віком від народження 

до 18 років; особи, які під час проведення 

антитерористичної операції не досягли 18 років 

(повноліття), тобто яким не виповнилось 18 років на 

момент початку антитерористичної операції (операція 

тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018 року), 

які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:  

1) отримали поранення, контузію, каліцтво; 

2) зазнали фізичного, сексуального насильства; 

3) були викрадені або незаконно вивезені за межі України; 

4) залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних 

формувань; 

5) незаконно утримувалися, у тому числі в полоні; 
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6) зазнали психологічного насильства. 

 Найбільш чисельною групою дітей (осіб), які мають 

право на встановлення статусу,є діти, із числа внутрішньо 

переміщених осіб, які проживають у всіх  без винятку  

регіонах України, і які постраждали внаслідок воєнних дій 

та збройного конфлікту. 

За даними Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб Міністерства соціальної 

політики України, кількість зареєстрованих внутрішньо 

переміщених дітей (ВПО), які перемістилися з тимчасово 

окупованих територій Донецької та Луганської областей, а 

також Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

станом на 13 квітня 2020 року становить – 197 672, 

зокрема у Житомирській області – 1 538. 
 Другою – це діти, які проживають / перебувають в 

населених пунктах Донецької і Луганської областей, на 

території яких проводилася антитерористична операція 

/операція об’єднаних сил, і які потребують  особливої уваги з 

боку держави і суспільства у зв’язку з перебуванням у зоні, що 

наближена  до бойових дій. Такими за фактом є всі діти, які 

проживали/перебували на території  проведення  

антитерористичної операції /операції об’єднаних сил. 

 Третя  – це діти, які отримали психологічну травму 

внаслідок загибелі їхніх батьків або одного з них – із числа 

цивільних осіб, чи батьків або одного з них – з числа осіб, які 

брали участь в антитерористичній операції /операції об’єднаних 

сил.  

Зміст окремих із зазначених станів визначається Порядком 

надання статусу дитини,яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів, зокрема: 

1) фізичне насильство – отримання дитиною у період її 

перебування в зоні воєнних дій та збройних конфліктів тілесних 

ушкоджень різного ступеня, які завдали їй фізичного болю, 

спричинили розлад її здоров’я; 

2) сексуальне насильство – перенесені дитиною дії 

сексуального характеру у конфліктів; 
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3) психологічне насильство – моральні та психологічні 

страждання (травми)дитини, що не потребують доведення, і які 

вона перенесла внаслідок: 

- проживання/перебування в умовах воєнних дій, збройних 

конфліктів, тимчасової окупації; 

- внутрішнього переміщення; 

- загибелі (зникнення безвісти), потрапляння у полон, 

смерті внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих в 

районах АТО (перелік населених пунктів визначено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України                      № 

1275 від 02.12.2015 року, її батьків або одного з них). 

Статус надається органом опіки та піклування (районні 

державні адміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад), у 

тому числі: 

- за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як 

внутрішньо переміщеної особи; 

-  за місцем проживання/перебування дитини в населеному 

пункті, на території якого здійснювалася антитерористична 

операція і заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

- за місцем виявлення такої дитини місцевими органами 

виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування. 

Рішення про надання або відмову в наданні 

статусу приймається органом опіки та піклування 

протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви 

про надання статусу за результатами розгляду комісією 

з питань захисту прав дитини пакету відповідних  

документів.  

Для надання статусу законний представник дитини 

подає до служби у справах дітей заяву про надання 

статусу та копії таких документів:  

 свідоцтва про народження дитини або іншого документа, 

що посвідчує особу дитини; 

 документа, що посвідчує особу заявника; 
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 документа, що підтверджує повноваження законного 

представника дитини; 

 та інші документи, зазначені у пунктах 6 Порядку(в 

залежності від підстав (причин) для надання статусу). 

Крім того, до служби у справах дітей має право самостійно 

звернутися та подати відповідні документи й сама дитина, якій 

виповнилося 14 років. 

В Україні статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, на сьогодні мають понад 33 

тисячі дітей, з них 87 — унаслідок поранення, контузії, каліцтва 

і одна дитина - внаслідок фізичного і сексуального насилля. Всі 

інші діти — внаслідок психологічного насилля. 

У разі встановлення дитині статусу, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів та зазнала 

психологічного насильства, крім зазначених вище документів, 

подається також висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у 

соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб. 

Для цього заявник особисто звертається до центру соціальних 

служб та за результатами її проведення надає службі у справах 

дітей завірену в установленому порядку копію висновку оцінки 

потреб дитини. 

Закон “Про охорону дитинства” передбачає: держава 

вживає всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дітей, 

які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, 

догляду за ними. 

Відповідно до чинного законодавства, дитина, яка 

перебуває у складних життєвих обставинах, - дитина, яка 

потрапила в умови, що негативно впливають на її життя, стан 

здоров’я та розвиток, у тому числі внаслідок воєнних дій чи 

збройних конфліктів, що встановлено за результатами оцінки 

потреб дитини. Такі діти ставляться на облік дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, служби у справах 

дітей, яка організовує заходи соціального захисту її прав та 

інтересів відповідно до оцінки їх потреб. 

За даними місцевих органів виконавчої влади України, з 

33 тисяч дітей, які вже отримали статус, понад 7 тисяч 
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отримують соціальні послуги місцевих центрів соціальних 

служб та фахівців із соціальної роботи.  

Висновки. Воєнні дії та збройні конфлікти негативно 

впливають як на розвиток дитини, її психологічний стан, так і на 

функціонування самої сім’ї. Збільшуються ризики порушень 

прав дитини, а отже необхідні нові інструменти щодо 

ідентифікації таких ризиків та відновлення порушених прав 

дітей.  

Причиною низької кількості тих, хто набув статус, з 

одного боку може бути те, що батьки не бачать сенсу 

оформлювати статус, оскільки на даний час він не надає дітям 

певних пільг та гарантій; з іншого – вони не знають про 

існування постанови та про можливість набуття статусу.  

Держава має розпочати серйозну, обґрунтовану фінансову-

економічну роботу з надання гарантій і пільг таким дітям. Для 

того щоб збільшити кількість отримувачів статусу 

постраждалих, потрібно проводити широку інформаційну 

кампанію. В Україні має бути розроблена державна програма 

захисту прав таких дітей з відповідним фінансуванням. 

Офіційна цифра дітей, постраждалих від збройного 

конфлікту, також може стати вагомим аргументом під час 

притягнення до міжнародної відповідальності винних у 

розв’язанні конфлікту. 
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СТРУКТУРА ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ:  

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

 

Уманець Л. В.,   
викладач першої категорії ,  

Вінницький коледж будівництва і архітектури  

Київського національного університету  

будівництва і архітектури ,  

м. Вінниця  

 

Постановка проблеми. Місцеві бюджети займають чільне 

місце у механізмі фінансування сталого розвитку. Місцеві 

бюджети існують в усіх без виключення державах, однак мають 

свої специфічні територіальні, політичні, соціальні та 

економічні особливості. Метою дослідження є виявлення 

цінного зарубіжного досвіду у сфері формування доходів 

місцевих бюджетів з метою його адаптації для місцевих громад 

України. 

Виклад основного матеріалу. Ефективно діючі місцеві 

бюджети є запорукою розвитку регіонів, посилення ролі 

держави у світовому співтоваристві, зміцнення позицій на 
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міжнародному ринку товарів, послуг і капіталів, зростання 

добробуту населення. У багатьох розвинутих країнах світу на 

місцевому рівні надаються та, відповідно, з місцевого бюджету 

фінансуються переважна частина соціально-економічних послуг 

населенню (Великобританія, Данія, Швеція, Фінляндії, 

Нідерланди, Норвегія, Португалія) [1, 3].  

Доходи муніципалітетів усіх держав формуються з  

податкових та неподаткових надходжень, субсидій та дотацій з 

державного бюджету і кредитів. В Україні, як і більшості країн, 

доходи місцевих бюджетів утворюються переважно з податків. 

Структура податкових надходжень до місцевих бюджетів в 

Україні (рис. 1) є типовою для багатьох сусідніх держав. 

 

 
Рис. 1.  Структура доходів місцевих бюджетів України, 

Польщі та Республіки Білорусь, 2019 р. 

Джерело: наведено за даними [4, 5] 

 

У переважній більшості країн основою податкових 

надходжень до місцевих бюджетів є місцевий податок на доходи 

фізичних осіб (Данія, Естонія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, 

Фінляндія, Швеція, тощо). У багатьох країнах муніципалітети 

вільно встановлюють базові ставки податку на доходи фізичних 

осіб для своїх мешканців. Так, у Швеції та Фінляндії «ставка 

податку знаходиться в межах від 16,5% до 22,5%, а середній 

рівень складає 19,7%» [1]. 

Варто зауважити, що в Європейських країнах податок з 

доходів фізичних осіб охоплює оподаткування на загальних 

підставах доходів самозайнятих громадян. Таким чином, таке 
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джерело доходів як єдиний податок входить до складу ПДФО, 

що загалом характеризує місцеві бюджети України як надміру 

залежні від доходів працюючого населення 74,7% у структурі 

доходів (60,1% ПДФО та 14,6% єдиного податку). 

Окрім того, кожна країна на рівні місцевих бюджетів має 

специфічні джерела податкових надходжень: у Німеччині – 

оподаткування виторгу гральних закладів та оподаткування 

операцій придбання нерухомості; у Польщі та Чехії – 

оподаткування транспортних засобів; у Франції – оподаткування 

фінансових і капітальних трансакцій, тощо. Така специфіка 

пов’язана з національними традиціями, звичаями або 

особливостями економіки. 

Неподаткові надходження у структурі місцевих бюджетів 

займають від 2% до 30%. Природа неподаткових надходжень у 

кожної країни особлива. Зокрема, «у США джерелами 

муніципальних неподаткових надходжень є платежі населення 

за комунальні послуги, внески до фонду соціального 

страхування службовців, проценти на капітал, штрафи за 

порушення місцевих законів штату, збори за видачу дозволів на 

шлюб, за реєстрацію угод щодо нерухомості, а у Великобританії 

головні джерела – це доходи від експлуатації комунального 

житлового фонду й комунальних служб» [2]. 

З метою збалансування обсягів власних доходів і 

делегованих витрат, уряди багатьох держав здійснюють 

фінансове вирівнювання шляхом надання урядових грантів 

(субвенцій, компенсацій чи відшкодування витрат). Передусім, 

на обсяги таких грантів впливають потреби окремих місцевих 

громад: підтримка безробітних чи пенсіонерів, забезпечення 

закладів освіти чи медицини, фінансування спеціальних 

соціальних проектів чи часткове відшкодування виконання 

певних повноважень. 

В окремих країнах грантами винагороджують ті 

муніципалітети, які знижують податкове навантаження (країни 

Скандинавії) [3]. Натомість є країни, в яких скороченням грантів 

демотивують зниження податкових ставок. Зокрема, в Норвегії 

національна ставка ПДФО встановлена на рівні 27% і 

муніципалітети мають можливість обрати нижчу ставку. Однак, 
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у зв’язку з тим, що «уряд знеохочує це шляхом відповідного 

скорочення субвенцій, і жодна місцева влада не скористалася 

цією можливістю з 1979 року» [3]. 

Окрім того, з метою розвитку регіонів та місцевих громад 

у багатьох країнах існує можливість залучення грантів 

міжнародних організацій чи іноземних держав. Такий вид 

фінансування носить цільовий характер і може бути отриманим 

лише на підставі обґрунтованих та соціально важливих проектів, 

які розробляються місцевою ініціативною групою та виносяться 

на конкурс. 

Ще одним досить популярним джерелом наповнення 

місцевих бюджетів є позики органам місцевого самоврядування. 

Муніципальні позики можуть здійснюватися у формі 

облігаційних позик, емісії казначейських зобов’язань, 

міжбюджетних позик або залучення кредитів фінансових 

установ. Однак, зазвичай, законодавство чітко визначає умови 

таких кредитів та відповідальність сторін при кредитуванні. 

Зокрема, в Данії муніципальні кредити підлягають суворому 

нагляду і контролю з боку держави, а їх залечення 

«дозволяється лише в обмежених сферах, наприклад, інвестиції 

в комунальне господарство, соціальне житло або технології 

енергозбереження в будинках» [3]. 

Висновки.  Вітчизняний досвід свідчить про низьку 

активність та недостатню ініціативу місцевих громад у 

формуванні доходів місцевих бюджетів. До нині органи 

місцевого самоврядування України задовольняються 

можливістю отримання міжбюджетних трансфертів та 

субвенцій, ігноруючи перспективи розширення власних 

повноважень. При цьому, надмірна сконцентрованість на 

податкових надходженнях від ПДФО здатна призвести до 

значного скорочення фінансування через системне старіння 

населення та зростання безробіття.  
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Краєвська Г.О.,  

к. е. н., старший науковий співробітник,  

Інститут демографії та соціальних досліджень  

ім. М.В. Птухи НАН України,  

 м. Київ 

 

Постановка проблеми.  Об’єктивно оцінюючи 

перспективи та варіанти можливого розвитку сільських 

поселень в Україні з урахуванням здійснюваної 

децентралізації, яка передбачає трансформації в 

адміністративно-територіальному управлінні, 

фінансовому та ресурсному забезпеченні. Слід 

зазначити, що існують об’єктивні демографічні 

передумови та сучасний соціально -економічний стан 

сільських поселень, який суттєво відрізняється в 

регіональному розрізі та визначає подальші 

перспективи існування в першу чергу дрібних та малих 

поселень. Врахування цього аспекту у здійсненні 

https://aqm.by/upload/iblock/805/ym2019.pdf
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децентралізації є важливою передумовою її 

ефективності.  

Виклад основного матеріалу.  Однак специфіка 

здрібнення сільської поселенської мережі полягає не 

тільки у скороченні  населених пунктів, а й в зменшенні 

їх людності у зв’язку з демографічною кризою. Якщо 

кількість сіл скоротилась на 1,6 %, то кількість 

сільського населення за період з  1990–2019 рр. 

скоротилася на 3 млн 329 тис. осіб. або на 20,5 %. І 

лише в Закарпатській  області кількість сільського 

населення за цей період зросла на 55 тис осіб, або на 

7,5 %. Є регіони де скорочення сільського населення є 

дуже суттєве. Зокрема в Чернігівській області – 46,0 %, 

Сумській 38,0 %, в левовій частці регіонів скорочення 

відбулося на 22 – 30 %. В західних регіонах відбулося 

скорочення в межах 2,6 – 10,2 %. 

Крім існуючих демографічних передумов на 

перспективи існування сільських поселень впливають 

зміст та характер реформ територіального розвитку. 

Головною із яких на сучасному етапі є реформа 

децентралізації влади, що передбачає не тільки 

адміністративно-територіальні перетворення, а й зміни 

в ресурсному забезпеченні, що узгоджуються із 

медичною та освітньою реформами і передбачають 

створення освітніх та медичних округів на основі 

територіальних нормативів надання соціальних послуг. 

Від їх ефективності та лабільності залежить створення 

умов для збереження і розвитку сільської поселенської 

мережі. І за цих обставин важливо врахувати існуючі 

виклики, що є не тільки в системі перерозпод ілу як 

територіальних меж, ресурсів, повноважень, але й в 

системі накопичення ресурсів, ефективності управління 

територіальними громадами та реакції на існуючі 

ризики. Враховуючи вищезазначене, найбільш 

імовірними сценаріями розвитку сільської поселенської  

мережі будуть такі: соціально -економічного прориву; 

пріоритетності локального територіального розвитку; 
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сценарій можливих втрат поселенського потенціалу та 

звуження його відтворення.  

Реалізація сценарію соціально -економічного 

прориву можлива за умови збільшення участі держави у 

створенні механізму перспективного розвитку сільської 

поселенської мережі на основі балансового методу 

планування із визначенням стратегічних орієнтирів 

перспектив розвитку села, удосконалення його 

нормативно-правового забезпечення, застосування 

засобів, що сприятимуть залученню інвестицій для 

реалізації різнорівневих проектів в першу чергу 

системи кредитування. Така участь держави можлива 

лише на основі ретельного аналізу стану сільської 

поселенської мережі щодо наявних ресурсів, потреб, 

можливостей їх реалізації як в межах місця проживання 

так і в межах щоденної транспортної доступності.  

Необхідними компонентами реалізації цього 

сценарію є розвиток регіональної та районної 

транспортної інфраструктури, що сприятиме 

територіальній мобільності населення та розширенню 

його можливостей для застосування свого потенціалу, 

інституціоналізація розвитку шляхом створення мережі 

експертів та практиків сільського розвитку, створення 

необхідних організаційних, інформаційних та 

інвестиційних умов  для виявлення та реалізації 

потенціалу активності мешканців та його координація з 

інституціоналізованою мережею [1, c. 124].  

Територіальні проекти по створенню робочих 

місць та нової економічної основи сільської 

поселенської мережі, адекватної її потребам розвитку в 

ринкових умовах господарювання є необхідним 

елементом реалізації сценарію соціально -економічного 

прориву. Для сільських поселень пріоритетними має 

бути сфера переробки, зберігання та збуту 

сільськогосподарської продукції, відновна енергетика 

та будівництво. На вищому адміністративно -

територіальному рівні проекти повинні орієнтуватися 
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на конкурентні переваги території та передбачати як 

необхідний елемент багатофункціональність. 

Необхідним підґрунтям для цих проектів є програмно -

цільове забезпечення розвитку громад з чітким 

контролем реалізації, фінансування та строків 

виконання. За цих умов сільське поселення буде 

розглядатися як перспективне для місця проживання та 

трудової реалізації, добробуту, уповільниться 

міграційний відплив, що сприятиме відтворенню 

демографічного потенціалу. В сучасних умовах у 

більшості об’єднаних територіальних громад відсутні 

навіть програми соціально -економічного розвитку, що 

обумовлює низьку ефективність витрат місцевого 

бюджету [2, c. 163].  

Сценарій стимулювання локального 

територіального розвитку ймовірний за умов 

недостатнього державного фінансування та 

необхідності створення умов для самоорганізації 

територіальних громад шляхом укрупнення 

адміністративно-територіальних одиниць, передання 

повноважень та ресурсів на місцевий рівень. У цього 

сценарію існує низка ризиків, зокрема: не достатня 

увага до відновлення економічної основи сільських 

поселень на тлі очікування ефекту від зростання 

масштабу нової адміністративно -територіальної 

одиниці – об’єднаної територіальної громади; слабка 

увага до механізму представництва локальних інтересів 

у вигляді старост та процедур, які б давали змогу не 

знехтувати інтересами менших за розміром або 

економічним потенціалом сіл, що входять до складу 

об’єднаної територіальної громади; недостатня увага до 

відбору та професіоналізації управлінського 

менеджменту, що навіть за умов наявності ресурсів та 

можливостей для розвитку не будуть використані, тому 

що немає знань про способи реалізації територіального 

розвитку. Як наслідок існує ризик поглиблення його 

диференціації. Цей сценарій матиме хороші 
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перспективи за умов наявності ефективного 

менеджменту та активних громадян, а також чіткої 

продуманої системи фінансування підтримки розвитку 

об’єднаних територіальних громад. Впровадження 

заходів реформування слід супроводжувати оцінкою 

населення щодо результатів змін, яка повинна бути 

основою подальших трансформацій.  

Сценарій можливих втрат поселенського 

потенціалу та звуження його відтворення  може бути 

реалізованим за умов недотримання інтересів селян в 

процесі проведення земельної реформи. Недотримання 

інтересів не тільки на індивідуальному рівні власників 

земельних ділянок (не створення умов для викупу, 

обробітку, експлуатації землі), але й на рівні 

територіальних громад: не виконання антимонопольної 

функції держави щодо землеволодінь та 

землекористування, не подолання корупції, особливо в 

земельних питаннях може призвести не тільки до 

зменшення надходжень до бюджету територіальних 

громад, але й втрати важливого ресурсу до існування 

селян та зростання соціальної напруги в громадах, і як 

наслідок пошук іншого місця для проживання. Сценарій 

можливий також за умов зростання концентрації 

економічної активності в крупних містах та 

депресивності малих міст, які виконують 

компенсаторну функцію акумуляції  надлишкового 

трудового потенціалу сільських мешканців на тлі 

зростання вартості житла у великих містах – це може 

стати потужним чинником зростання міграції сільських 

мешканців для роботи за кордоном, що може суттєво 

вплинути на перспективи існування сільських поселень. 

Прорахувати наслідки таких процесів досить складно, 

тому що їх обсяг залежить від коньюнктури на ринках 

праці як країни-донора, так і країн-рецепієнтів.  

Для того, щоб реалізувався або перший або другий 

варіант держава повинна визначитись із  мірою своєї 

участі у процесах розвитку сільських поселень, яка 
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безперечно повинна відповідати принципу 

субсидіарності. А якщо так, то слід діагностувати 

процеси, заходи, існуючі механізми розвитку сіл на 

рівні місцевого самоврядування та визначитись чи є 

вони ефективними та чи потребують активної 

організаційно-економічної участі держави. Однак на 

сучасному етапі соціально -економічного розвитку сіл 

держава повинна визначити і підтримати пріоритети, 

запропонувати форми, механізми реалізації перспектив. 

Це загальноєвропейська практика сільського розвитку 

про що свідчать масштабні державні програми його 

підтримки та сприяння місцевим ініціативним групам, 

їх лідерам в Євросоюзі.  

Висновки.  Отже, найбільш імовірними сценаріями 

розвитку сільської поселенської мережі в умовах 

реалізації адміністративно -територіальної реформи є 

такі: соціально-економічного прориву; пріоритетності 

локального територіального розвитку; сценарій 

можливих втрат поселенського потенціалу та звуження 

його відтворення. Враховуючи це ключовим питанням 

розвитку територіальних громад є їх самодостатність, 

що передбачає здатність вирішувати питання місцевого 

значення та наявність ресурсів в першу чергу 

матеріальних, кадрових, фінансових.  

 

Література: 

1. 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.  

2. Дяконенко О.  І. Вплив фінансової 

децентралізації  на  розвиток  сільських  поселень  в 

Україні .  Демографія та соціальна економіка.   2018. 

№ 3 (34).  С. 161-174. 

URL: https://doi.org/10.15407/dse2018.03.161 .  

https://doi.org/10.15407/dse2018.03.161


Секція 2. Фінансові інструменти соціально-економічного розвитку громад 
та бізнес-середовища 

 

114 

 

Секція 2. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕТИ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА БІЗНЕС-

СЕРЕДОВИЩА 
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Постановка проблеми. Поступальний напрям розвитку в 

Україні реалізується із значними проблемами в усіх сферах 

суспільства. Не вдаючись в усі аспекти цієї проблеми, окремо 

визначимо лише сферу об’єднаних територіальних громад (ОТГ), 

в тому числі фінансову складову. Намагання вищих владних 

структур оптимізувати структуру адміністративно-

територіального устрою  визначилось у відповідну реформу, 

однією із складових якої  є об’єднання окремих населених 

пунктів, зокрема у сільській місцевості, в ОТГ. Оцінюючи 

процеси об’єднання, можна виокремити як позитивні, так і 

негативні аспекти. Щодо фінансової складової функціонування 

ОТГ, зауважимо, що незважаючи  на відповідне збільшення 

обсягів фінансування, ці ресурси використовуються неефективно 

згідно таких причин: незатребуваність наукового супроводу по 

обґрунтуванню фінансових потоків в ОТГ;  відсутність науково 

розробленої  стратегії, або, принаймні концепції розвитку ОТГ з 

обґрунтуванням фінансової діяльності, зокрема майже повне 

ігнорування методичного забезпечення фінансових процесів; 

недостатнім розумінням керівництва ОТГ основ формування та, 
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особливо, використання фінансових коштів; неподолані 

корупційні прояви щодо використання коштів ОТГ. Саме тому з 

метою удосконалення формування та використання фінансових 

ресурсів в ОТГ розроблено відповідне методологічне 

забезпечення.  

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на особливу 

актуальність щодо використання фінансових ресурсів ОТГ, цій 

проблематиці присвятили свої праці  вітчизняні науковці. Так, Х. 
Патицька у монографії «Фінансово-економічний потенціал 

територіальних громад: механізми функціонування та 

активізації» дослідила  теоретичні, методологічні та прикладні 

засади формування та використання фінансово-економічного 

потенціалу територіальних громад в контексті завдань 

реформування місцевого самоврядування та адміністративно - 

територіального устрою в Україні [1].  

На цю тематику підготовлена стаття Р. Щура 

«Методологічні основи формування дохідної бази об’єднаних 

територіальних громад» [2]. 

Також у статті П. Петровського «Теоретико-методологічні 

основи становлення успішного суб’єкта регіонального розвитку 

в Україні» з загальноєвропейських юридичних норм 

обґрунтовано доцільність їх імплементації в наших умовах [3].  

Водночас, подальший суспільний розвиток України, в тому 

числі і на рівні ОТГ, має забезпечуватись із найбільш ефективним 

використанням наукового потенціалу, передусім, економічного 

спрямування та базуватись на обґрунтованій методологічній 

основі. З врахуванням наукового доробку вчених пропонується 

методологічне забезпечення, яке сформовано на таких 

положеннях.  

1. Фінансові ресурси ОТГ мають формуватись та 

використовуватись з врахуванням відповідних теоретичних 

конструкцій щодо економічного, демографічного,  екологічного, 

соціального напрямів з адаптацією до специфіки конкретної  

ОТГ. У цьому контексті подамо погляд Дені Родріка, професора 

Прінстонського університету, який  зауважував: «Економічна 

наука пропонує безліч способів поліпшення становища та 

аналітичних інструментів для роботи з «великими» суспільно 
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значущими питаннями нашого часу. Чого вона не дає, то це 

однозначних універсальних відповідей» [цит. за 4]. Отже, кожна 

ОТГ повинна розвиватись на вибраній науково обґрунтованій 

платформі.  

2. Подальше удосконалення та переформатування окремих 

нормативно-правових актів, які регламентують діяльність ОТГ, 

зокрема і фінансового характеру. Тепер основним юридичним 

актом є Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні» № 333-р від 

01.04.2014, де основними  завданнями реформи передбачено: 

прозорість, доступність та якість публічних послуг; забезпечення  

оптимального розподілу функцій між органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування, для забезпечення 

доступності контактів між органами місцевого самоврядування 

та населенням; оперативність та дієвість публічних послуг, що 

надаються такими органами; забезпечення відповідних 

організаційних, матеріальних та фінансових та умов для 

виконання органами місцевого самоврядування як власних так і 

делегованих повноважень [5]. Оцінюючи ці положення 

нормативного змісту, можна дійти висновку, що є доцільність 

доповнення всієї нормативно-правової бази з відповідною 

аргументацією щодо Господарського, Цивільного, Бюджетного 

кодексів а також інших законів щодо: зняття необґрунтованих 

обмежень по господарській діяльності ОТГ; суттєвого 

розширення фінансових повноважень, особливо по 

розпоряджанню територіальними, зокрема земельними 

ресурсами; уточненню соціальних функцій по відношенню як до 

установ такого профілю, так і членів територіальної громади; 

обумовленні конкретних прав та обов’язків по дотриманню 

екологічних та санітарних вимог; збільшенні адміністративних 

повноважень по взаєминам із господарюючими суб’єктами, які 

розташовані на конкретній території є очевидним, що ці 

доповнення є актуальними і повинні стати основою 

функціонування ОТГ, в тому числі і фінансового напряму. 

3. Фінансова самодостатність. 

Це положення є основою діяльності і у сприйнятливому 
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варіанті місцеві громади  мають повністю забезпечувати власне 

функціонування, включаючи соціальну сферу. Держава має 

забезпечувати лише інноваційні програми 

загальнонаціонального значення, які реалізуються на території 

громади та бюджетні установи, які визначено фінансувати із 

Державного бюджету. Такий підхід є основою функціонування 

місцевих громад в зарубіжних країнах. Тепер нашим громадам 

належить самостійно формувати баланси фінансових ресурсів 

для забезпечення розвитку громади. У вирішенні цього завдання 

вагоме значення має професіоналізм адміністративної структури 

кожної ОТГ. Щодо збільшення надходжень, поступово в Україні 

ця тенденція прослідковується, що подано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Динаміка доходів місцевих бюджетів  за окремими 

показниками 

Джерело: [6]. 

 

Отже, за аналізовані роки власні доходи загального фонду 

місцевих бюджетів в розрахунку на 1 мешканця ОТГ зросли із 

3385,5 грн у 2016 р до 6763,6 грн у 2019 р або у два рази, що 

підтверджує суттєве зростання цих коштів. Водночас, місцеві 

податки і збори за цей же період зросли дещо у меншому вимірі 

– в 1,8 рази. Також зазначимо перманентне зростання позитивної 

динаміки по всім критеріям, проте доцільно також визначитись 

по показнику видатки загального фонду на 1-го мешканця, 
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який  розраховується як співвідношення обсягу видатків 

загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ. За 

підсумками 2019 року із загального фонду бюджетів ОТГ було 

проведено видатків на суму 57,0 млрд гривень. Середній обсяг 

видатків по всіх 806-ти ОТГ із розрахунку на одного мешканця 

склав 6 861,8 грн [6].  Оцінимо поточну ситуацію із окремими 

показниками, які характеризують фінансовий стан ОТГ (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Показники фінансового стану ОТГ 

Гр
уп
и 

Критерії 
групу-
вання 

ОТГ 
в 

групі 

Кількість 
ОТГ, в 

яких по-
казник ви-
датків на 1 
мешканця 
є більшим 
за середній 
показник 
по всіх 

ОТГ 

Середня 
сума 

видатків, 
з 

бюджету 
ОТГ 

певної 
групи, 

млн. грн.  

Середній  
показник 
видатків 

на 1 
мешканця 
у відпо-
відній 

групі ОТГ, 
грн 

Найви-
щий по-
казник 
суми 

видатків 
на 1 
меш-

канця, 
грн 

Найниж-
чий по-
казник 
суми 

видатків 
на 1 меш-
канця, грн 

1 

Населен-
ня понад 
15 тис. 

осіб 95 24 131,4 6 239,1 11 404,4 1 863,2 

2 
Населен-
ня  від 10 

до 15 
тис. осіб 128 31 74,6 6 115,9 17 906,3 2 333,1 

3 

Населен-
ня від 5 

до 10 
тис. осіб 268 55 43,2 6 169,0 17 380,7 2 150,9 

4 
Населен-
ня до 5 

тис. осіб 288 97 21,7 6 391,8 26 085,0 1 371,2 

5 

ОТГ-
міста 

облас-
ного зна-

чення 27 24 635,0 9 067,1 12 176,8 4 470,8 

Джерело: [6]. 
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Отже, зазначимо, що варіативність цих показників доволі 

суттєво змінюється в залежності від обумовленої групи. 

«Проаналізуємо ще один показник – рівень дотаційності 

бюджетів (питома вага базової/реверсної дотації у доходах 

загального фонду) розраховано як співвідношення обсягу базової 

чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду 

бюджету ОТГ з дотаціями, але без урахування субвенцій з 

державного бюджету. Дотаційність бюджетів розраховано 

наступним чином: для ОТГ, які отримують базову дотацію – як 

співвідношення базової дотації до суми доходів загального фонду 

з урахуванням базової дотації; для ОТГ, які перераховують 

реверсну дотацію – як співвідношення реверсної дотації до суми 

доходів загального фонду. 

У групі 1 найвищий рівень дотаційності становить 49,7%. 

Серед ОТГ групи 2 – по п'яти громадах показник 

дотаційності перевищує 50% (або 3,9% від загальної кількості 

громад у групі), найвище значення становить 57,5%. 

У групі 3 по дев'яти громадах показник дотаційності 

перевищує 50% (або 3,4% від загальної кількості громад у групі), 

найвище значення становить 63,5%. 

У групі 4 лише у трьох громадах показник дотаційності 

перевищує 50% (або 1,0% від загальної кількості громад у групі), 

найвище значення становить 62,6%  

У групі 5 найменш залежними від дотаційних ресурсів з 

державного бюджету є громади – міста обласного значення в 

яких із 27 ОТГ найвищий рівень дотаційності становить лише 

9,1%» [6]. 

4. Державний супровід фінансових  процесів в ОТГ.  

Зауважимо, що у цьому контексті необхідно враховувати 

позитивний зарубіжний досвід, і держава в особі як законодавчої 

так і виконавчої влади,  не повинна самоусуватись від реальної 

допомоги ОТГ, зокрема фінансової підтримки. Тут має бути 

«золота середина» з чітким розмежуванням повноважень між 

державними органами влади та органами місцевого 

самоврядування. У цьому контексті подамо  погляд Б. 

Данилишина щодо дій урядів в зарубіжних країнах: «По-перше, 
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їхні уряди брали рішучий курс на забезпечення економічного 

зростання, вважаючи це своїм першорядним завданням. По-

друге, дві з трьох країн – Південна Корея і Тайвань –  мали 

серйозний зовнішньополітичний виклик. Південна Корея 

потребувала сильної економіки, щоби була можливість дати 

відсіч загрозі з боку КНДР. Тайвань потребував сильної 

економіки, щоб убезпечити себе від посягань з боку Китаю. 

Досягнення військових і зовнішньополітичних цілей вимагало 

створення високотехнологічної економіки. Був зроблений акцент 

на виробництві технологічної продукції, що користується 

попитом на експортних ринках. Спочатку це дало можливість 

здобувати необхідну для оборони військову продукцію, а потім 

налагодити (на національних сучасних промислових 

підприємствах) і випуск власної продукції оборонного 

призначення. По-третє, важливою особливістю моделі розвитку 

Південної Кореї і Тайваню, як і Японії, була провідна роль 

держави в процесі економічного розвитку, це і забезпечило 

перехід їх до престижного клубу держав з високим рівнем 

доходів. На противагу логіці «класичного» капіталізму, вони не 

прагнули обмежити свою економічну роль ухваленням певних 

законів і забезпеченням їх виконання, наданням «громадських 

послуг» (поліція, дипломатія, нацбезпека, освіта), розвитком 

інфраструктури, покладаючись в іншому на приватний бізнес та 

«невидиму руку ринку». Навпаки, держава в Японії, Південній 

Кореї і Тайвані активно направляла приватний сектор, 

розробляла концепції та плани економічного розвитку і, що 

особливо важливо, створювала й підтримувала стратегічно 

важливі галузі. У тій же Південній Кореї було реалізовано сім 

п’ятирічних планів» [4].  

Саме тому зазначимо, що у теперішніх складних 

суспільних умовах, які характеризуються значною 

турбулентністю, «невидима рука ринку» має поєднуватись із  

«твердою державною рукою» та «пильним поглядом керманича 

країни». 

5. Належний фінансовий контроль за використанням 

фінансових ресурсів. 

Для України це методологічне положення є особливо 
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актуальним, зважаючи, що рівень тіньового бізнесу за 

результатами 2019 р згідно даних, які оприлюднив Національний 

банк України оцінюється: тіньова економіка – 23,8 % від ВВП або 

846 млрд дол США; готівкова тіньова економіка – 19,7 % або 702 

млрд  дол США; ініційовані продавцем готівкові розрахунки  14,4 

% або 512 млрд дол США [7]. Про необхідність фінансового 

контролю на місцевому рівні зауважує П. Петровський: «Якщо в 

першому відношення суб’єкти регіонального розвитку мають 

повну самодостатність і діяльність регламентується лише 

законом, то при здійсненні делегованих їм державних 

повноважень – їх функції здійснюються також під 

адміністративним контролем відповідних державних органів. 

Такий висхідний пункт Європейської хартії місцевого 

самоврядування, де констатується, що «визначені публічні 

повноваження, як правило, здійснюються переважно тими 

органами публічної влади, які мають найтісніший контакт з 

громадянином». Наділяючи тими чи іншими владними  

повноваженнями інший орган, необхідно враховувати обсяг і 

характер завдання, а також    вимоги досягнення ефективності та 

економії. Адміністративний нагляд за діяльністю  органів 

місцевого самоврядування може здійснюватися або законом, і за 

умови, що він має на меті тільки забезпечення дотримання закону 

та конституційних принципів а також у випадку, коли він 

здійснюється за належністю виконання завдань центральних 

органів влади, доручених органам місцевого самоврядування [3, 

с.15]. Беручи до уваги, що в Україні фінансові процеси на 

місцевому рівні протікають також із присутністю корупційної 

складової,  важливим є дієвий контроль за ними, проте виключно 

в межах законодавства.  

6. Нівелювання ризиків. 

Ризики є звичним явищем функціонування будь-якої 

відкритої суспільної системи, тому ОТГ, в залежності від 

особливостей зв’язків із зовнішнім середовищем також зазнає їх 

впливу. Про ризики бюджетної децентралізації зазначає Г. 

Возняк, виділяючи серед них такі: домінування локальних 

інтересів над регіональними чи навіть національними наслідком 

чого може ставати посилення диференціації регіонального 
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розвитку; мінімізація ефективності контролю центральної влади 

за бюджетним процесом на місцевому рівні; сприяння росту 

корупції, якщо політична конкуренція на місцевому рівні 

обмежена; зростання витрат на надання суспільних послуг для 

невеликих територій у випадку поширення «ефекту масштабу»; 

сприяння виникненню зовнішніх ефектів: «переливу і 

переповнення»; при реалізації місцевих соціальних трансфертів 

можливе виникнення ефекту «гонки на виживання» [8, с.255].  

7. Комплексність економічного та соціального розвитку 

ОТГ. Це методологічне положення  є основним у розвитку всіх 

територіальних громад. Нами зазначено: «Протягом періоду 

незалежності України структура господарювання на сільських 

територіях деградувала, відповідно, нинішній стан сформованих 

ОТГ та тих, які формуються не сприяє ефективному 

використанню, передусім,  наявного територіального, зокрема 

сировинного, матеріального, трудового потенціалу. Відновлення 

цього потенціалу – важливе національне завдання, яке повинно 

вирішуватись за такими напрямами, як адміністративно-

територіальна реформа, оптимізація земельних відносин, 

подоланням корупційних явищ, належною державною 

підтримкою сільгоспвиробників тощо. Несистемність та 

хаотичність  у вирішенні цих питань до цього часу не сприяло 

динамічному розвитку регіонів» [9]. Для відновлення цього 

розвитку та забезпечення його динамічності необхідно:  

- формувати програму цього розвитку з максимальним 

використанням наявних земельних, водних, лісових тощо 

ресурсів, оскільки саме вони мають бути джерелом бюджетних 

надходжень; 

- необхідно удосконалити земельні відносини, в тому числі 

земельне законодавство, яке повинно сприяти  створенню 

добавленої вартості. Це можливо реалізувати при запуску 

виробничих переробних потужностей. Тепер втрачено багато 

цукропереробних, борошномельних, молочних, консервних 

заводів, водночас,  на орендних землях зростаючими обсягами 

культивується пшениця, соя, кукурудза, яка як сировина 

експортується і із якої в Україну із Туреччини, Італії, Польщі 

завозяться в Україну харчові продукти; 
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- соціальний розвиток має базуватись на відповідних 

власних отриманих фінансових ресурсах. 

Висновки. У результаті відповідних аналітичних доказів 

виявлено суттєві проблеми щодо формування та використання  

фінансових ресурсів в ОТГ а також висвітлено їх недостатність 

для забезпечення динамічності  розвитку. Акцентовано увагу на 

низці проблем, які гальмують процеси формування та 

використання фінансових ресурсів в ОТГ. Для поліпшення цього 

стану запропоновано  відповідні методологічні положення, які 

мають сприяти більш повному використання цих ресурсів. 

Особливу увагу зосереджено на науковому забезпеченні процесів 

обґрунтування цих фінансових ресурсів, яке тепер застосовується 

недостатньо. Визначено доцільність застосування позитивного 

зарубіжного досвіду щодо юридичного, організаційного, 

економічного змісту, який за певних адаптаційних механізмів 

може бути корисним в сучасних умовах України. Наголошено 

також на комплексному поєднанні економічного і соціального 

розвитку громад, що має бути основою динамічного розвитку та 

забезпечувати потреби членів громади. 
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Постановка проблеми. Стійкість економіки держави до 

фінансових викликів, дисбалансів та криз залежить від рівня 

фінансової безпеки, що формується під впливом банківських і 
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небанківських, бюджетних, валютних, боргових та грошово-

кредитних визначників. Рівень фінансової безпеки характеризує 

здатність держави до сталого розвитку та фінансової 

стабільності. В зв’язку з цим, сучасні фінансово-економічні 

виклики, що пов’язані з очевидними симптомами світової 

економічної кризи, потребують постійного детального аналізу за 

окремими складовими безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Для визначення рівня 

фінансової безпеки як складової економічної в Україні 

застосовують методику щодо розрахунку рівня економічної 

безпеки, яка затверджена Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України у 2013 р. У відповідності до цієї методики 

впродовж 2015-2018 рр. в Україні спостерігалося поступове 

нарощення рівня фінансової безпеки від небезпечного (0,37) у 

2015 р. до незадовільного (0,51) у 2018 р. [3].  

На межі 2020 р. науковцями та експертами виділялося 

декілька осередків критичного стану фінансової безпеки 

України: «низький рівень інвестиційної привабливості 

вітчизняної економіки; державна фінансова політика, спрямована 

на розширення меж зовнішніх фінансових запозичень; 

нерозвиненість внутрішнього фондового ринку; нерозвиненість 

внутрішнього фондового ринку…» [1]. 

Однак, криза 2020 р., поштовхом якої стала пандемія 

COVID-19, породила масові дисбаланси в усталених зв’язках 

економічних систем усіх країн світу і поглибила існуючі 

проблеми України зокрема. Нині порушено усі без винятку 

складові економічного розвитку. В частині фінансової безпеки 

спостерігаються численні дестабілізуючі прояви  з боку 

переважної більшості загальноприйнятих індикаторів. 

На жаль, не всі індикатори можна оперативно оцінювати, 

оскільки в багатьох з них використано показники, які 

розраховують і оприлюднюють за певні періоди (наприклад, 

обсяг ВВП, статистика небанківського сектору, тощо). Однак, 

навіть на основі тих показників, що піддаються оперативному 

аналізу можна стверджувати про накопичення критичних загроз 

(табл. 1), які будуть посиленні скороченням виробництва і ділової 
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активності господарюючих суб’єктів, що може стати критичним 

для державної стабільності і безпеки.  

У частині банківської безпеки найбільш помітними є зміни 

у структурі власного капіталу комерційних банків – 56%  

іноземного капіталу (12,5 в.п. від усього) було виведено з 

банківської системи. На 3,3 в.п. збільшилась частка активів 5-ти 

найбільших банків України. Окрім того, спостерігаються не 

значні зрушення у напрямі збільшення заборгованості за 

банківськими кредитами, яке очевидно буде посилено, оскільки 

наразі відбувається значна втрата платоспроможності населення 

та юридичних осіб. 

Таблиця 1. 

Окремі показники фінансової безпеки України за період 

1.01-1.04.2020 р. 

№ Показник 

0
1

.0
1

.2
0
 

0
1

.0
1

.2
0
 

0
1

.0
1

.2
0
 

З
м

ін
а 

1 Банківська безпека 

1.1 Частка простроченої заборгованості за кредитами 

в загальному обсязі кредитів, наданих банками 

резидентам України, % 

48,4 49,1 48,8 0,4 

1.3 Частка іноземного капіталу у статутному капіталі 

банків, % 

28,6 28,6 16,1 -12,5 

1.5 Рентабельність активів, % 4,35 5,23 6,25 1,90 

1.6 Співвідношення ліквідних активів до 

короткострокових зобов'язань, % 

94,3 94,7 95,6 1,3 

1.7 Частка активів п'яти найбільших банків у 

сукупних активах банківської системи, % 

82,6 86,5 85,9 3,3 

2 Валютна безпека 

2.1 Частка кредитів в іноземній валюті в загальному 

обсязі наданих кредитів, % 

41,3 43,0 42,6 1,3 

2.2 Рівень доларизації грошової маси, % 29 30 32 3,79 

3. Грошово-кредитна безпека 

3.1 Питома вага готівки поза банками в загальному 

обсязі грошової маси (М0/М3), % 

26,72 25,25 25,34 -1,38 

3.2 Різниця між процентними ставками за кредитами 

та процентними ставками за депозитами, в. п. 

1,62 1,74 2,25 0,63 

3.3 Частка споживчих кредитів, наданих домо-

господарствам, в загальній структурі кредитів, 

наданих резидентам, % 

0,179 0,182 0,184 0,005 

Джерело: оперативні дані НБУ. 
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Нині важко оцінити безпеку небанківського сектору, однак, 

зважаючи на тенденції банківської сфери, які є закономірними і 

для небанківського ринку можемо прогнозувати схожий сценарій 

розвитку. У складі боргової безпеки доцільно відмітити 

позитивне для економіки зниження середньозваженої дохідності 

ОВДП на первинному ринку від 16,9 у січні до 9,9 % у квітні. 

Проте нові домовленості з МВФ про фінансову допомогу державі 

здатні значно послабити боргову безпеку, не зважаючи на низьку 

плату за борг. 

У частині валютної безпеки варто відмітити не значну 

волатильність частки доларових кредитів та обсягів міжнародних 

резервів на тлі зростання рівня доларизації економіки, що в 

результаті загрожує стабільності національної грошової одиниці.  

Не значні коливання показників у частині грошово-

кредитної політики поки не дають підстав для категоричних 

рішень, однак, проблеми в частині бюджетної безпеки, які наразі 

важко оцінити, здатні у комплексі порушити загальнодержавний 

рівень економічної безпеки і призвести до поглиблення 

зубожіння вітчизняної економіки.  

Наразі саме бюджетна безпека стала найбільш проблемною 

у частині фінансової складової економічної безпеки. Така загроза 

спричинена вимушеною зупинкою виробничих та 

обслуговуючих підприємств з відповідним скороченням 

податкових платежів. У результаті, бюджет держави стає 

небезпечно дефіцитним і потребуватиме нових джерел 

наповнення.   

Висновки. Існуючі загрози економіці України на кінець 

2019 р. впродовж перших 5 місяців 2020 р. було поглиблено 

проблемами, що спричинені світовою економічною кризою. 

Наразі, найвагомішим чинником низького рівня фінансової 

безпеки України є бюджетна складова. Таким чином, 

врівноваження бюджетної безпеки залежатиме від виважених 

управлінських рішень уряду щодо збалансування бюджету та 

налагодження ефективного управління іншими складовими 

фінансової і, відповідно, економічної безпеки держави.  
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Мартинюк Г. П., 

 к.е.н., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту 

Куровський О.,  

студент,  

Житомирський національний  

 агроекологічний університет,  

м. Житомир 

 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації економіки 

постає необхідність у розробці нових підходів до управління 

діяльністю підприємства та ефективного функціонування його у 

конкурентному середовищі. В цьому контексті особливого 

значення набуває впровадження системи фінансового 

контролінгу у загальну систему управління підприємством. 

Фінансовий контролінг передбачає комплексний підхід до 

забезпечення взаємозв’язку між складовими системи управління 

на підприємстві з метою досягнення його стратегічних та 



Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів» 

 

129 

оперативних цілей, а також підвищення якості менеджменту в 

цілому. 

Системні дослідження у напряму запровадження 

фінансового контролінгу на підприємстві представлені у працях 

таких вітчизняних та закордонних вчених, як А. Загородній, Н. 

Іщенко, Р. Манн, Е. Майєр, О. Терещенко, Д. Хан, І. Циглик, Е. 

Шерм, Ф. Фрайберг та ін. Проте подальшого розгляду 

потребують питання, пов’язані з формуванням фінансового 

контролінгу у якості складової загальної системи управління 

підприємством.  

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі широко 

представлено поняття фінансового контролінгу, а також його 

значення у процесі ефективного ведення господарської 

діяльності підприємства. Зокрема, Л. О. Меренкова пропонує 

досліджувати дане поняття як систему методів та інструментів, 

що включає облік, планування, аналіз, контроль та інформаційне 

забезпечення менеджменту з метою досягнення стратегічних і 

оперативних цілей підприємства у процесі ефективного 

використання ресурсів підприємства [3].  

Слушним є трактування фінансового контролінгу у якості 

системи інформаційного забезпечення координації підсистем 

управління, яке зумовлює використання методів і процедур із 

управління ризиками, бюджетування, фінансового моніторингу, 

управлінського обліку, стратегічного планування, що 

зорієнтовані на зростання ефективності фінансово-економічної 

діяльності та вартості компанії [5, с. 118].  

Таким чином, інтерпретація поняття фінансового 

контролінгу у якості складової загальної системи управління 

засвідчує широкий спектр застосування його методів у процесі 

забезпечення ефективної діяльності підприємства з метою 

прийняття ефективних управлінських рішень у короткостроковій 

та довгостроковій перспективі. При цьому, основною метою 

впровадження контролінгу в систему управління є досягнення 

реалізації оперативних та стратегічних цілей, направлених на 

мінімізацію існуючих ризиків, зростання прибутку та вартості 

капіталу підприємства.  

Вважається, що основне завдання фінансового контролінгу 
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полягає в організації ефективного управління фінансовими 

процесами на такому рівні, щоб запобігти помилкам, 

відхиленням та прорахункам у поточній та стратегічній 

діяльності підприємства [4, с. 90]. Це зумовлює необхідність 

дослідити введення контролінгу у систему управління 

підприємством залежно від поставлених завдань у якості двох 

взаємопов’язаних складових: оперативного та стратегічного 

контролінгу (рис. 1).  
Зокрема, існує велика кількість негативних чинників, що 

заважають впровадженню системі заходів та реалізації завдань 

фінансового контролінгу на підприємстві.  

До зазначених чинників науковці відносять: скептичні 

погляди менеджменту на його введення, запровадження якого є 

досить високовартісним та результати одразу на помітні; 

непрозорість ведення бізнесу та необізнаність менеджерів; 

ігнорування реструктуризації бізнесу, невдалого виділення на 

підприємстві центрів відповідальності, вибору неадекватних 

принципів ціноутворення, застосування деструктивних 

мотиваційних моделей, ігнорування потреби створення системи 

стандартів контролінгу, а також відсутність досвіду 

впровадження фінансового контролінгу та відсутність 

підготовлених спеціалістів з контролінгу [2, с. 117]. 

Як відзначає М. М. Бердар, позитивні наслідки 

впровадження фінансового контролінгу переважають негативні 

та полягають у підвищенні адаптації підприємства до 

швидкоплинних ринкових умов; зростанні ступеня інтеграції 

підрозділів у процеси управління; зростанні швидкості 

реагування на зміни у внутрішньому та зовнішньому 

середовищах з метою досягнення встановлених цілей; 

покращенні функціонування системи планування фінансової 

діяльності з метою підвищення ефективності перерозподілу 

фінансових ресурсів підприємства; своєчасності отримання 

інформації, необхідної для адекватного та своєчасного прийняття 

управлінських рішень [2, с. 37].  
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ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ 

 
 

Рис. 1. Основні завдання фінансового контролінгу  

в системі управління підприємством 
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своєчасного реагування на динамічність ринкового середовища, 

визначення чинників впливу на забезпечення реалізації 

оперативних та стратегічних цілей, запровадження напрямів 

довгострокового управління вартістю підприємства особливого 

значення набуває введення системи фінансового контролінгу, що 

сприятиме формуванню ефективної системи управління на 

підприємстві. Такий підхід надасть можливість керівництву 

приймати правильні управлінські рішення як у 

короткостроковому, так і довгостроковому періоді. 

Висновки. Встановлено, що впровадження системи 

фінансового контролінгу у загальну систему управління 

підприємством передбачає комплексний підхід до забезпечення 

взаємозв’язку між складовими системи управління на 

підприємстві з метою досягнення його короткострокових та 

довгострокових цілей. Обумовлено необхідність дослідження 

фінансового контролінгу у системі управління підприємством 

залежно від поставлених завдань у поєднанні оперативного та 

стратегічного фінансового контролінгу. Обґрунтовано 

позитивний вплив застосування системи фінансового 

контролінгу, що полягає у своєчасному реагуванні менеджменту 

на швидкоплинність ринкового середовища, забезпеченні 

конкурентоспроможності підприємства, формулюванні та 

реалізації стратегічних напрямів підприємства, методичній та 

інформаційній підтримці оперативного та стратегічного 

планування тощо.  
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Постановка проблеми. Адміністративно-територіальна 

реформа в Україні спрямована на створення системи місцевого 

самоврядування та розвиток місцевої демократії на європейських 

засадах, надання об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) 

повноважень і ресурсів, що здатні забезпечити їхнє економічне 

зростання, підвищити рівень та якість життя населення. Однак 

постає актуальне питання: чи створено реальні можливості для 

формування необхідного обсягу власних фінансових ресурсів 

територіальних громад для їх сталого соціально-економічного 

розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Можливість розширити свої 

повноваження та отримати додаткові ресурси для розвитку 

територій обумовлює активність місцевих рад щодо процесу 

об’єднання територіальних громад. В Україні спостерігається 

позитивна динаміка розвитку ОТГ, що є свідченням ефективного 

впровадження концепції децентралізації (табл. 1).  
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Таблиця 1. 

Динаміка кількості створених ОТГ в Україні, 2015 – 2019 рр. 
 

Показники 

Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість ОТГ, од. 159 366 665 806 1 029 

Чисельність населення, що 

проживає в ОТГ, млн осіб 

1,4 3,1 5,6 8,3 11,7 

Кількість необʼєднаних 

територіальних громад, од. 

10148 9180 7784 7223 6263 

Джерело: побудовано за даними [1]. 

 

На сьогодні процес об’єднання територіальних громад 

перебуває в активній фазі. У 2019 р. чисельність ОТГ порівняно 

з 2018 р. зросла на 27,7 %. За даними моніторингу процесу 

децентралізації влади та реформування місцевого 

самоврядування, що здійснюється Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, Житомирська область очолює рейтинг областей щодо 

формування громад. 

Зростання економічної спроможності громад сприяє 

створенню сприятливих умов для сталого розвитку територій. 

Рівень спроможності громад у 2018 р. визначався за 4 

показниками, головними з них були: рівень дотаційності – не 

більше 30%, питома вага видатків на утримання апарату у 

власних ресурсах ОТГ – не більше 20 % (табл. 2). 

Аналіз результатів діяльності ОТГ свідчить, що середній 

рівень дотаційності ОТГ Житомирської області нижчий від 

середнього показника в Україні. Бездотаційними були: у 2017 р. 

– 10 ОТГ, або 31,3 % усіх громад області; у 2018 р. – 9 ОТГ, або 

20,0 %; у 2019 р. – 13 ОТГ, або 25,5 % [2].  
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Таблиця 2. 

Аналіз результатів діяльності ОТГ Житомирської області за 

період 2017 – 2019 рр. 

Показник Рік 

2017 2018 2019 

(прогноз) 

Середній розмір власних доходів 

на одного мешканця ОТГ, грн 

Найвищий показник  

2 785,6 

 

16 137,8 

3 327,9 

 

7 997,5 

3 860,0 

 

14 965,2 

Питома вага видатків на 

утримання апарату управління у 

власних ресурсах ОТГ, % 

Найбільша питома вага видатків 

22,2 

 

 

55,2 

23,9 

 

 

59,9 

27,5 

 

 

63,6 

Рівень дотаційності бюджетів, % 

Найвищий рівень дотаційності 

9,0 

48,0 

9,4 

37,4 

9,3 

35,0 

Капітальні видатки на одну особу 

(без трансфертів), грн 

Найвищий показник  

454,0 

 

1 974,0 

530,5 

 

5 907,0 

368,0 

 

5 603,0 

Джерело: складено на основі [2]. 

 

Результати оцінки фінансової діяльності ОТГ за 2019 р. 

здійснювалися за 8 показниками. Серед них: 

1) доходи загального фонду на 1-го мешканця (без 

трансфертів) у середньому по всіх ОТГ становили 4 737,7 грн; 

2) видатки загального фонду на 1-го мешканця – 6 861,8 

грн; 

3) видатки на утримання апарату управління в розрахунку 

на 1-го мешканця – 943,9 грн; 

4) капітальні видатки на 1-го мешканця (без власних 

надходжень установ) – 1 546,6 грн; 

5) співвідношення видатків на утримання апарату 

управління з фінансовими ресурсами ОТГ – 19,9 %; 

6) питома вага заробітної плати у видатках загального 

фонду бюджету ОТГ – 62,7 %; 

7) питома вага капітальних видатків у загальному обсязі 

видатків – 18,0 %; 

8) рівень дотаційності бюджетів (питома вага 

базової/реверсної дотації в доходах): у групах 1 – 4 найвище 
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значення дотаційності становить від 49,7% до 63,5 %; найменш 

залежними від дотаційних ресурсів із державного бюджету є 

громади міст обласного значення, у яких найвищий рівень 

дотаційності становить 9,1% [3]. 

Необхідно зазначити, що середній показник доходів 

загального фонду на 1-го мешканця характеризує фінансовий 

потенціал ОТГ, здатність задовольняти потреби громади за 

рахунок ресурсів, які генеруються на її території. Рівень 

капітальних видатків відображає спроможність забезпечувати 

соціально-економічний розвиток громад. Закономірно, що при 

більшій фінансовій спроможності власних доходів і капітальних 

видатків на 1-го мешканця частка видатків на утримання апарату 

управління менша, що створює можливість спрямувати більше 

коштів на економічне зростання громад. У зв’язку з цим 

необхідне формування ефективного, малочисельного 

управлінського апарату. 

Децентралізація влади підвищує можливості для зростання 

обсягів власних ресурсів більшості місцевих бюджетів, їх частки 

в структурі зведеного бюджету України, що свідчить про 

зацікавленість органів місцевого самоврядування в мобілізації 

коштів до бюджетів і наявність резервів для подальшого 

зміцнення фінансової спроможності ОТГ (табл. 3). 

Протягом 2015 – 2018 рр. відбулося стрімке зростання 

обсягів власних надходжень ОТГ, зокрема за рахунок податку на 

доходи фізичних осіб, єдиного податку та плати за землю. За 

умови максимально можливої мобілізації місцевих податків і 

зборів забезпечується фінансова стійкість та самостійність 

бюджетів ОТГ, раціональне використання фіскального 

потенціалу територій, що сприяє поліпшенню рівня та якості 

послуг мешканцям громад. Наявні власні фінансові ресурси 

створюють можливості не лише вирішувати поточні питання 

функціонування ОТГ, але й досягати їхнього соціально-

економічного розвитку. Однак не всі керівники ОТГ 

використовують цей вагомий потенціал.  
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Таблиця 3. 

Показники обсягів власних доходів місцевих бюджетів в 

Україні, 2015 – 2019 рр. 

 

Показники 

Роки 

2015 2016  2017 2018 2019  

Власні доходи загального 

фонду, млрд грн 

98,2 146,6 192,7 234,1 267,0 

Частка власних доходів 

(загальний фонд) у ВВП, % 

5,1 6,2 6,5 6,1 7,8 

 

Частка місцевих бюджетів 

(із трансфертами) у 

зведеному бюджеті, у % 

45,6 47,5 51,2 51,5 х 

Частка місцевих податків та 

зборів у власних доходах 

місцевих бюджетів (за-

гальний фонд), % 

26,6 28,8 27,3 26,1 27,5 

Джерело: побудовано за даними [1]. 

 

Аналіз бюджетних надходжень ОТГ засвідчує, що 

найбільшу частку за джерелами фінансування громад становлять 

офіційні трансферти з державного бюджету – понад 50% від 

загальних надходжень до бюджетів громад, що є свідченням 

дотаційності бюджетів, їхньої залежності від держбюджету. 

Другою за величиною є частка податкових надходжень; частка 

неподаткових надходжень від операцій з капіталом незначна, 

тому не впливає на формування доходів бюджетів.  

Водночас затверджені в держбюджеті фінансові ресурси на 

підтримку громад порівняно з обсягами субвенції на 1 ОТГ, на 1 

мешканця ОТГ, на 1 кв. км ОТГ щорічно зменшуються. Зокрема, 

з розрахунку на одну ОТГ Житомирської області асигнування 

становили 6,1 млн грн (2016 р.) та 3,43 млн грн (2019 р.). 

Зазначене обумовлює необхідність мобілізації власних 

фінансових ресурсів, достатніх для забезпечення соціально-

економічного розвитку громади.  

Висновки. Завдяки реформі децентралізації влади в 

регіонах створено умови для сталого економічного розвитку 

громад. Органи місцевого самоврядування мають нові джерела 
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доходів, ефективнішу систему міжбюджетних трансфертів та 

умови для місцевих запозичень, чіткіший розподіл 

відповідальності за здійснення видатків, зацікавленість у 

розвитку своїх територій, їх інфраструктури. Це становить міцну 

основу для ефективного управління ОТГ. Однак спроможність 

органів влади надавати мешканцям громади високоякісні 

послуги та сприяти зміцненню місцевої економіки значною 

мірою залежить від їхньої компетентності максимізувати власні 

доходи.  
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Постановка проблеми. Демократичні перетворення, що 

відбуваються в Україні, потребують нових підходів до 

формування державної регіональної політики, пошуку 
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механізмів реформування місцевого самоврядування та корінних 

змін у діяльності місцевих органів публічної влади з метою 

підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих 

державою соціальних стандартів для кожного громадянина 

незалежно від його місця проживання. 

Виклад основного матеріалу. Поглиблення 

євроінтеграційних процесів в Україні відповідно до Концепції 

державної регіональної політики, Угоди про партнерство та 

співробітництво між Україною і Європейським Співтовариством, 

зумовлює необхідність трансформації соціально-економічних 

систем та явищ, особливо їх фінансової складової на усіх 

управлінських рівнях, що, в свою чергу, має сприяти 

формуванню сучасної моделі фінансового механізму державного 

регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Це лягає 

на плечі системи органів публічної влади, яка розглядається як 

сукупність установлених Конституцією України органів 

державної влади і місцевого самоврядування. Вже два 

десятиліття в Україні є спроба формування нової політики 

регіонального розвитку,що започаткована прийняттям Концепції 

державної регіональної політики затвердженої ще 25.05.2001 р. 

Указом Президента України № 341/2001. Нажаль цій концепції, 

як і багатьом іншим, не судилось бути реалізованою. Регіональна 

політика передбачає проведення кардинальних змін і системних 

реформ, децентралізацію влади. Це вимагає відповідного 

вдосконалення управління соціально-економічним розвитком 

регіонів, а разом з тим механізмів та методів для його реалізації. 

За визначенням окремих науковців «Регіон - певна територіальна 

одиниця (район, область, зона), що вирізняється з поміж інших 

таких же одиниць специфічними рисами (географічними, 

економічними та іншими)» [2, с.7]. Є багато інших його 

тлумачень, але сьогодні діє Закон України «Про стимулювання 

розвитку регіонів» (№ 2850-IV від 08.09.2005 р.), яким чітко 

визначено, що регіон - територія 24 областей, АРК, міст Києва та 

Севастополя. Саме з такого розуміння і будемо розглядати дану 

тему. 

Державна регіональна (економічна) фінансова політика - 

сукупність заходів держави у галузі фінансів, спрямованих на 
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вдосконалення регіональної структури економіки та розв'язання 

фінансових проблем регіонів,оскільки вони мають свої 

особливості й відмінності як щодо географічного розташування 

природних і трудових ресурсів, економічного розвитку, так і в 

соціальному аспектах [2, с.53]. Це зумовлює необхідність 

створення умов для оптимальної економічної самостійності 

регіонів. Механізм регіонального врядування - це складова 

частина цілісної системи публічного управління,яка відповідно 

до набору принципів, методів та ресурсів врядування містить 

цільові, організаційні, політичні, правові, економічні та інші 

компоненти [1, с.18]. Перш за все це  інституціональне 

забезпечення і тут ми маємо певні успіхи. Це законодавчо-

нормативне забезпечення, яке теж частково сформоване хоча 

змінюється під політичну доцільність як «березнева погода». 

Важливою складовою є соціальний ресурс. Саме соціальний 

капітал, який виникає у громаді як результат взаємної довіри і 

співпраці громади і місцевої влади слугує ресурсом для розвитку, є 

фундаментальним фактором успіху реформи [3, c.68].І нарешті, 

ресурс без якого неможливе втілення реформ державної 

регіональної політики - це її матеріальне та фінансове 

забезпечення. Фінанси - економічна категорія, що відображає 

відносини в процесі створення і розподілу фондів грошових 

коштів - це система економічних відносин між державою, 

юридичними та фізичними особами, а також між окремими 

державами і міжнародними економічними інститутами й 

організаціями щодо акумуляції та використання грошових 

засобів на основі розподілу й перерозподілу валового 

внутрішнього продукту і національного доходу. Фінансово-

економічний механізм не що інше як сукупність певних 

компонентів-засобів, важелів, інструментів, ресурсів задіяння 

яких дає змогу прямо або опосередковано регулювати соціально-

економічний розвиток регіону (території, населеного пункту, 

громади тощо [2с.107]. Саме фінанси формують життєдіяльність 

суспільства, забезпечуючи реалізацію завдань і функцій держави 

в цілому. Фінансові інструменти-це засоби, що застосовуються 

для виконання завдань, передбачених фінансовою політикою. 

Основними фінансовими інструментами є: податки та збори; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
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види цін; грошовий капітал; фінансові ресурси; стимули і санкції; 

цінні папери; валюта; грошові зобов'язання; страхові поліси; 

кредитні договори та інші види ринкового фінансового продукту. 

Це інструмент державного регулювання економіки регіону, що 

забезпечує його дієвість та ефективність. Фінансове регулювання 

передбачає спрямування бюджетних коштів і приватних 

інвестицій у найдинамічніші сектори регіональної економіки, що 

здатні збільшити наповнення бюджету регіону та прискорити 

його соціально-економічний розвиток. Особлива роль при оцінці 

механізму формування фінансових ресурсів відводиться 

бюджету регіону, який ми висвітлюємо через призму 

регулятивного впливу на регіональну економіку в розрізі 

формування грошових фондів, які забезпечують діяльність 

територіальних органів влади, фінансування галузей місцевого 

господарства, контролю за фінансово-господарською діяльністю 

суб’єктів господарювання, що знаходяться на даній території, 

розподілу і доведення до населення створених благ та послуг у 

формі соціальних трансфертів. Звідси й випливає особливе місце 

у створенні ресурсу гарантування місцевого самоврядування - його 

фінансово-матеріальної основи. Бюджетна децентралізація 2014 

року та прийняття Закону «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад» зробили перші кроки щодо можливості 

ОТГ перейти на прямі відносини з мінфіном та формувати свої 

бюджети на засадах міст обласного значення. Завдяки цьому 

вони одержали додаткові фінансові та майнові ресурси, зокрема, 

60% податку на доходи фізичних осіб, 25% екологічного податку, 

5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, 100% 

єдиного та податку на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності і податку на майно. Це стало 

важливим ресурсом щодо їх соціально-економічного розвитку. 

Що стосується сьогодення,то за інформацією Асоціації міст 

України при секвестері бюджету на 2020 рік вдалося зберегти для 

місцевих бюджетів понад 51млрд грн, зокрема, 22,2 млрд на 

утримання автомобільних доріг,4,9 млрд фонду регіонального 

розвитку,1,7 млрд субвенції на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій та ін. Поряд 

з цим від зміни системи (пільг) в оподаткуванні майна та землі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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місцеві бюджети втратили понад 30 млрд, а внаслідок часткового 

та повного скорочення окремих бюджетних програм втрати 

складають в обсязі 9,65 млрд грн. Всі ці «новаторства» є прямим 

порушенням Конституції України(ст.142),ведуть до втрати 

довіри до влади та реальних ресурсів соціально-економічного 

розвитку регіонів. Нажаль, але нині українське суспільство звикає 

до того, що на рівні владного олімпу - порушуються чинні закони: 

про оплату праці і пенсії; про індексацію грошових доходів 

громадян; про соціальний захист; про освіту та охорону здоров’я; 

оподаткування тощо, тобто закони, які спрямовані безпосередньо 

на забезпечення життєдіяльності, гідності людини, які відповідно 

до статті 3 Конституції України визнаються найвищою соціальною 

цінністю і має становити головну мету діяльності української 

соціальної, правової держави. 

Висновки. Необхідність державного фінансового 

регулювання зумовлена передусім тим, що перетворення 

соціально-економічних відносин в Україні супроводжується 

невизначеністю функціональної ролі держави, а стан 

національної економіки потребує скоординованої фінансової 

політики, заснованої на ідеї поєднання ринкової 

інституціоналізації та ефективного державного регулювання 

економічних процесів. 
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Регіональна економіка. Навчальний посібник. КРП 

Кримнавчпеддержвидав 2011 р. 174 с. 

3. Дробот І.О. Гарантування місцевого самоврядування в 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСУ 

СПОЖИВЧИХ ЦІН  

 

Бульчак Т., 

перший заступник начальника Головного  

управління статистики у Житомирській області 

Жерибор Л., 

начальник управління обробки даних статис- 

тичних спостережень Головного управління  

статистики у Житомирській області 

м. Житомир 

 

Постановка проблеми. Індекс споживчих цін (далі – ІСЦ) 

займає центральне місце в системі показників статистики цін і 

має широкий спектр напрямів використання, тому вдосконалення 

його розрахунку постійно знаходиться в полі зору як фахівців-

статистиків, так і користувачів даних. Тим більше в умовах 

сьогодення, коли на споживчому ринку спостерігаються різкі 

коливання цін, особливо на товари першої необхідності, питання 

цінової політики набувають особливого значення. 

Виклад основного матеріалу. Для більш зрозумілого 

сприйняття ІСЦ варто зауважити, що цей показник ще називають 

індексом інфляції. Він характеризує зміни загального рівня цін на 

товари (послуги), які купує населення для власного споживання. 

На загальнодержавному рівні ІСЦ бере участь у формуванні 

грошово-кредитної та податково-бюджетної державної політики, 

а також проведенні моніторингу і прогнозуванні цінових 

процесів в економіці країни. Регіональні індекси 

використовуються, здебільшого, для переведення номінальної 

заробітної плати в реальну та індексації грошових доходів 

населення (оплати праці, соціальних виплат і допомог). В Україні 

ІСЦ розраховується, починаючи з серпня 1991 року. 

За своєю сутністю цей показник відображає зміни сукупної 

ціни певного споживчого набору товарів (послуг), які купує 

(отримує) населення. Споживчий набір товарів та послуг, 

відповідно до якого здійснюється реєстрація цін, є єдиним для 
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всіх регіонів країни і визначається централізовано на рівні 

Держстату [1].  

Вирішальним критерієм для включення до споживчого 

набору того чи іншого товару (послуги) – представника є 

величина споживчих витрат населення на його придбання, яка 

визначається за даними вибіркових обстежень умов життя 

домогосподарств. Протягом 2018 року в Україні обстежувалося 

8,1 тис. домогосподарств [2], у Житомирській області – 250 [3]. 

Визначена за результатами цього обстеження питома вага витрат 

населення на придбання кожного товару (послуги) – 

представника є тим ваговим коефіцієнтом, який 

використовується для розрахунку ІСЦ.  

За міжнародними стандартами для включення до 

споживчого набору частка витрат населення на відповідний товар 

(послугу) не може бути меншою 0,1% оскільки: 

 – мізерний розмір витрат свідчить про те, що такі товари 

не притаманні для споживання широкими верствами населення; 

  – зміни цін на такі товари (послуги) не матимуть 

практично ніякого впливу на величину ІСЦ [4]. 

Таким чином, до складу споживчого набору, входять 

товари та послуги, які найбільше споживають домогосподарства, 

зокрема і такі, що також часто купуються населенням (легкові 

автомобілі, ювелірні вироби з золота, делікатесні продукти 

тощо). Наразі споживчий набір включає 328 товарів (послуг) – 

представників, які розподілені за такими групами (в дужках 

наведена частка групи у загальних грошових витратах 

населення): 

• продукти харчування та безалкогольні напої (44,7%); 

• алкогольні напої, тютюнові вироби (8,1%); 

• одяг і взуття (5,3%); 

• житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива (5,4%); 

• предмети домашнього вжитку, побутова техніка та 

 поточне утримання житла (4,5%); 

• охорона здоров’я (6,5%); 

• транспорт (11,2%); 

• зв’язок (2,9%); 

• відпочинок і культура (3,2%); 
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• освіта (1,4%); 

• ресторани і готелі (2,9%); 

• різні товари та послуги (3,9%). 

Товари, які населення купує з метою нагромадження 

(предмети старовини, витвори мистецтва, антикварні та 

ювелірні вироби тощо), інвестиції (придбання землі та інші 

матеріальні та нематеріальні активи), а також заощадження і 

сплата податків не є споживчими категоріями та до набору не 

включаються. 

Зазвичай споживчий набір переглядається раз на п’ять 

років у зв’язку із змінами споживчих «смаків» населення та 

зростанням попиту на сучасні інноваційні товари і нові види 

послуг (смартфони, ноутбуки, планшети; послуги оренди 

житла та страхування здоров’я тощо). 

Статистичне спостереження за змінами цін проводиться 

щомісячно в усіх регіонах України з 01 по 25 число. Натомість, за 

окремими товарами, які мають суттєвий вплив на величину ІСЦ і 

сукупна частка яких у витратах населення складає досить вагому 

частку (близько 17%), реєстрація цін проводиться протягом 

повного місяця (табл. 1). 

Таблиця 1 

Перелік товарів, реєстрація цін на які здійснюється 

протягом повного місяця 
1. Рис 9. Риба морожена 

2. Хліб житній, житньо-

пшеничний 

10. Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% 

включно 

3. Макаронні вироби з м’яких 

сортів пшениці 

11. Молоко пастеризоване з підвищеним 

вмістом жиру 

4. Борошно пшеничне 12. Яйця 

5. Крупи гречані 13. Олія соняшникова 

6. Яловичина 14. Цукор 

7. Свинина 15. Бензин А-92 

8. Птиця (тушки курячі) 16. Бензин А-95 
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Варто відмітити, що, незважаючи на досить однорідну 

структуру населення, в Україні спостерігаються різноманітні 

споживчі звички на півдні, півночі, сході та заході. У розрахунках 

ІСЦ ці відмінності обов’язково мають бути враховані, тому 

кожен з 8 економічних районів країни (табл. 2) та окремо місто 

Київ мають свою вагову структуру витрат населення на товари та 

послуги. 

Таблиця 2. 

Перелік економічних районів України та регіонів, що 

входять до їх складу 
Економічні райони Регіони  

Східний Харківська, Полтавська, Сумська області 

Донецький Донецька, Луганська області 

Придніпровський Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська 

області 

Причорноморський Одеська, Миколаївська, Херсонська області  

Подільський Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області 

Центральний Київська, Черкаська області, м. Київ 

Карпатський Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 

Чернівецька області 

Поліський Волинська, Житомирська, Рівненська, 

Чернігівська області 

 

Відбір міст для проведення спостереження за змінами цін 

здійснюється на державному рівні та є репрезентативним для 

кожного регіону країни. У зв’язку з реорганізацією органів 

державної статистики та припиненням діяльності підрозділів 

статистики у містах та районах наприкінці 2019 року, кількість 

міст, що були задіяні у даному спостереженні значно скоротилась 

і станом на початок року інформація стосовно цін збирається 

лише в обласних центрах України та ще у 7 міських поселеннях 
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[1]. Наразі у Житомирській області дане спостереження 

проводиться у місті Житомирі (у 2019 в обстеженні брали 

участь ще міста Бердичів та Коростень). 

Для коректних розрахунків ІСЦ необхідно чітко 

визначитись з кількістю цін, які необхідно зібрати на конкретний 

товар (послугу) – представник. Оскільки споживчий ринок у 

великих містах є досить різноманітним, то і кількість цін, які 

необхідно зареєструвати, у містах-мільйонниках є дещо більшою, 

ніж у містах із чисельністю населення від 100 до 300 тисяч осіб. 

Після визначення міст відбираються підприємства та 

ринки. Поява на споживчому ринку значної кількості підприємств 

із різними формами обслуговування та ціновою політикою, 

ставить перед органами статистики важливе завдання щодо 

забезпечення репрезентативності відібраних суб’єктів торгівлі. 

Тому відбираються найбільш представницькі підприємства 

торгівлі та сфери послуг, які працюють досить успішно та 

користуються широкою популярністю у населення. На сьогодні 

до спостереження залучено: 

– 340 підприємств торгівлі та послуг (без врахування 

інтернет-магазинів, інтернет-аптек та суб’єктів сфери послуг, 

ціни на які розміщені на інтернет-сайтах); 

– 8 міських ринків. 

Незважаючи на стрімкий розвиток в країні супер- та 

гіпермаркетів, все ж значна частина продовольчих товарів, 

особливо тих, які мають сезонний характер, купується 

населенням на ринках. Тому для таких товарів кількість цін, що 

потрібно зібрати, розподіляється між ринками та магазинами. 

Розрахунок ІСЦ здійснюється за участю територіальних органів 

статистики. На центральному рівні він розраховується за групами 

товарів та послуг, в цілому по країні та по кожному регіону. 

Тобто, крім загальнонаціонального, в Україні розраховуються ще 

25 регіональних індексів споживчих цін. 

Висновки. Зміни, що відбуваються на споживчому ринку 

всередині країни та глобальні світові тенденції спонукають 

органи статистики до систематичного перегляду та 

удосконалення методологічних засад проведення спостережень зі 

статистики цін із використанням сучасних інноваційних  
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підходів.  

Для забезпечення доступності, гласності та прозорості 

статистичної інформації щодо ІСЦ усі матеріали з питань 

методології та організаційних засад його розрахунку є у вільному 

доступі на вебсайті Держстату та регіональних управлінь 

статистики. Принагідно інформуємо, що ІСЦ розраховується в 

максимально стислі терміни і публікується та розміщується на 

вебсайтах органів статистики 7-10 числа щомісяця, з яким може 

ознайомитися кожний бажаючий.  
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ТИПУ 

ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС 

АДМІНІСТРАТИВНИХ РЕФОРМ 

 

Дем’янчук Н. Д., Прокопчук Н. В.1 

магістранти 1 курсу спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» 

Житомирський національний 

 агроекологічний університет,  

м. Житомир  

 

Постановка проблеми. Розбудова державності України у 

світлі сучасних реформ супроводжується відповідним розвитком 

та удосконаленням державної служби. За роки незалежності 

проведено низку реформ для створення міцного фундаменту 

єдиної системи державної служби. Україна, як суверенна, 

незалежна та унітарна держава дає зрозуміти, що без державної 

служби державі не обійтись у вирішенні всіх своїх задач. І тому 

найпершою турботою держави у сфері створення й розвитку 

державного законодавства було законодавство про державну 

службу. Тобто діяльність держави, функціонування її 

управлінського апарату здійснюється через державну службу, яка 

є особливим інститутом сучасної держави. А служба є одним із 

напрямків діяльності людства, важливим видом суспільно-

корисної праці. 

Виклад основного матеріалу. В умовах динамічних та 

радикальних змін у сфері суспільного середовища України 

виникає потреба у висококваліфікованих, чесних, патріотично 

налаштованих кадрах. Насамперед сьогодні в органах влади 

повинні працювати державні службовці з високим рівнем 

професіоналізму, компетентності, здатні проводити проголошені 

                                                           
1 Науковий керівник: Войтенко А.Б., кандидат наук з державного управління, 

професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 

управління Житомирського національного агроекологічного університету, 

м. Житомир 
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в країні реформи. Саме реформа державної служби необхідна 

владі, оскільки вона зрештою повинна привести до якісних змін 

інститут державної служби, як на законодавчому, так і на 

функціональному рівні. 

Формування професійної державної служби та залучення 

кращих фахівців є новим дизайном Закону України «Про 

державну службу», який підвищує соціальний статус 

держслужбовця, впроваджує адекватне матеріальне 

забезпечення, захищає права на професію. Державна служба – це 

публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із 

практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема 

щодо: 

- аналізу державної політики на загальнодержавному, 

галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій 

стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення 

експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів 

законів та інших нормативно-правових актів, проектів 

міжнародних договорів; 

- забезпечення реалізації державної політики, виконання 

загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, 

виконання законів та інших нормативно-правових актів; 

- забезпечення надання доступних і якісних 

адміністративних послуг; 

- здійснення державного нагляду та контролю за 

дотриманням законодавства; 

- управління державними фінансовими ресурсами, майном 

та контролю за їх використанням; 

- управління персоналом державних органів; 

- реалізації інших повноважень державного органу, 

визначених законодавством. 

Державний службовець – це громадянин України, який 

займає посаду державної служби в органі державної влади, 

іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), одержує 

заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та 

здійснює встановлені для цієї посади повноваження, 

безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого 

державного органу, а також дотримується принципів державної 
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служби [1].  

Правовий статус державного службовця, який обіймає 

державну посаду, визначає повноваження на цій посаді та 

відповідальність, пов’язану з виконанням цих повноважень, а 

також права та обов’язки, обмеження та гарантії, пов’язані з 

виконанням державної служби та її проходження. Суттєвою 

рисою розбудови української державної служби має стати 

підвищення статусу рангу державного службовця як інструменту 

стабілізації правового та соціального становища державних 

службовців. Актуальною є проблема правового забезпечення 

кар’єри державного службовця як гарантії стабільності системи 

державної служби. При цьому удосконаленню підлягають 

правові норми, що стосуються умов проходження та просування 

по службі, питань планування кар’єри, визначення її етапів та 

вимог щодо її успішного завершення, правових гарантій 

просування по службі та встановлення певних умов щодо його 

обмеження [2].  

Успішно підібраний кадровий склад це – запорука 

ефективної та професійної діяльності державної установи. Від 

кадрового складу, професійних та особистих якостей державного 

службовця досить часто залежить вирішення доленосних для 

України питань, що слугує поштовхом для  розвитку у 

держслужбовця творчого потенціалу, процесу 

самовдосконалення і створення умов для творчої самореалізації. 

Провідними якостями державних службовців повинні бути 

освіченість, енергійність, працездатність, дисциплінованість, 

відповідальність та вміння працювати з людьми. По суті тип 

державного службовця має бути спрямованим на подолання 

недовіри, байдужості до людських проблем, відсутності 

патріотизму, непрофесійності держслужбовців і руйнування 

відчуження суспільства від чину державного службовця.  

Найважливішими факторами, що впливають на 

формування іміджу державної влади і тим самим створюють 

образ державного службовця, зокрема, є: забезпечення 

результативності діяльності влади в інтересах суспільства; 

прозорість дій і відкритість влади до діалогу з громадянами; 

підконтрольність діяльності державних службовців і її 
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висвітлення у ЗМІ; ефективна й об’єктивна кадрова політика та 

організаційна культура в органах державної служби [3]. Взагалі 

формування нового типу державного службовця залежить від 

успішної адміністративної реформи, її механізму. 

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про державну 

службу» вступ на державну службу здійснюється шляхом 

призначення на посаду державної служби за результатами 

конкурсу. Приймати особу на посаду державного службовця без 

проведення конкурсу забороняється, крім випадків, 

передбачених чинним законодавством. Якщо особа вперше 

вступає на державну службу, вона набуває статусу державного 

службовця з дня публічного складення нею Присяги державного 

службовця. Якщо ж особа призначається на посаду державної 

служби повторно, то вона набуває статусу державного службовця 

з дня призначення на посаду. Порядком проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби визначено, що конкурс 

проводиться такими етапами: 1) прийняття рішення про 

оголошення конкурсу; 2) оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу; 3) прийняття документів від осіб, які 

бажають взяти участь у конкурсі; 4) перевірка поданих 

документів на відповідність установленим законом вимогам; 5) 

проведення тестування та визначення його результатів; 6) 

розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у 

випадках, передбачених Порядком); 7) проведення співбесіди та 

визначення її результатів; 8) проведення підрахунку результатів 

конкурсу та визначення переможця конкурсу і другого за 

результатами конкурсу кандидата; 9) оприлюднення результатів 

конкурсу [4]. Отже, доступ до державної служби залишається 

обмеженим через обтяжливі процедури конкурсного відбору. 

Досить складною залишається процедура проведення 

спецперевірки державного службовця, який вперше 

призначається на посаду. 

Основою механізму формування позитивного типу 

державного службовця, його культури, етики, моралі є освіта. 

Так,з метою забезпечення положень ст. 48 Закону України «Про 

державну службу» НАДС забезпечило належні умови для 

професійного розвитку державних службовців та посадових осіб 
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місцевого самоврядування. Постановою Кабінета Міністрів 

України від 6 лютого 2019 р. № 106 затверджено «Положення про 

систему професійного навчання державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад» [5], що необхідним є процес 

забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації учасників 

професійного навчання за освітніми програмами підготовки 

магістрів за спеціальністю «публічне управління та 

адміністрування». Передусім, Положенням визначено 

організаційні засади функціонування нової системи 

професійного навчання. 

Висновки. Створення в Україні професійної, стабільної, 

престижної і високоефективної державної служби в площині 

європейських стандартів розкриває орієнтацію державного 

службовця на значні перспективи розвитку державної служби в 

Україні в цілому. Щоб мати європейську якість життя потрібно 

уміння жити за європейськими стандартами і нормами. 
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державних службовців. Тези Всеукраїнської науково-практичної 

on-Line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 

присвячених Дню науки (м. Житомир 15–17 травня 2019р.). 

Житомир. 2019. С. 574. URL: https: // https://conf.ztu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/05/15-publichne-upravlinnya-.pdf. 

Про затвердження Положення про систему професійного 

навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових 

осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: 

Постанова КМУ від 6 лютого 2019 р. № 106URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF. 
 

 

СУЧАСНИЙ СТАН РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

Гуцалюк Г. Д.2 

магістрант 1 курсу спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» 

Житомирський національний  

агроекологічний університет, 

 м. Житомир, 

 

Постановка проблеми. В умовах становлення ринкового 

механізму господарювання, виходу економіки України з кризи, її 

інтеграції у світове співтовариство особливого значення 

набувають проблеми формування, використання та відтворення 

ресурсного потенціалу, спроможного забезпечити ефективне 

управління, підвищення конкурентоспроможності 

функціонування сфер економічної діяльності. Невирішені 

питання аналізу та оцінки сучасного стану ресурсного потенціалу 

слабо опрацьовані не тільки на державному рівні, а особливо на 

рівні окремих сфер економічної діяльності. 

                                                           
2Науковий керівник: Симоненко Л. І. - к.е.н., доцент кафедри економічної 

теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Житомирського 

національного агроекологічного університету, м. Житомир 

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/15-publichne-upravlinnya-.pdf
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/15-publichne-upravlinnya-.pdf
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Аналіз останніх досліджень. Накопичення проблем, 

пов'язаних з аналізом та оцінкою ресурсного потенціалу, 

зумовило серйозне зацікавлення ними науковців. Наукові 

дослідження вчених-економістів стосуються дослідження стану 

ресурсного потенціалу, його основної ролі в розвитку економіки 

держави, характеристик та компонентів, шляхів їх якісного 

формування та ефективного відтворення в процесі економічної 

діяльності. Дану проблему активно досліджували Воронько О А., 

Гринкевич С.С., Куценко В.І., Миско К.М.,  Садеков А. А. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні дослідники 

визначають багато проблем, що стосуються оцінки та стану 

ресурсного потенціалу соціальної сфери, однак, за умов 

здійснення радикальних соціально-економічних перетворень 

існує необхідність подальшого поглибленого вивчення 

ресурсного потенціалу соціальної сфери на державному, 

регіональному та муніципальному рівнях, а також детального 

аналізу його сучасного стану.    

Сучасна соціальна сфера України занепадає, хоча наша 

держава має великий ресурсний потенціал, який необхідний для 

функціонування та розвитку держави. Ризики економічної 

нестабільності, вплив світової економічної депресії та 

депресивність розвитку економіки України обумовлюють 

специфічні ризики та виклики для соціальної сфери. В 

ресурсному потенціалі систем охорони здоров’я, освіти та 

культури важливо виділяти такі основні складові, як: 

організаційно-управлінську, матеріально-технічну, кадрову, 

фінансову. Кадровий потенціал соціальної сфери відіграє 

важливу роль в забезпеченні економічної та соціальної 

стабільності держави, впливає на конкурентні переваги 

економіки, тому слід детальніше розглянути дану складову 

ресурсного потенціалу соціальної сфери, особливо її сучасний 

стан. Сьогодні існує багато проблем комплексного аналізу 

кадрового потенціалу, що зумовлені: відсутністю чітких 

формалізованих оцінок діяльності працівників соціальної сфери 

(практикується суб'єктивна оцінка їх професійної діяльності); 

неможливістю кількісно виразити фактори, що впливають на 

ефективність використання кадрового потенціалу; 
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недосконалістю наявної статистичної звітності щодо стану 

кадрового потенціалу; відсутністю сучасних вимог до кадрів і 

моделювання розвитку кадрового потенціалу. В умовах 

трансформації суспільства для системи освіти притаманні 

глибокі кількісні та якісні зрушення в структурі кадрового 

потенціалу, значною мірою зумовлені зростаючою потребою в 

освітніх послугах дошкільної та вищої освіти, і навпаки, 

зниження кількісного складу викладачів загальноосвітніх 

закладів через скорочення контингенту та мережі закладів. 

Управління кадровою складовою ресурсного потенціалу 

соціальної сфери є сукупністю взаємопов’язаних і 

взаємозумовлених комунікаційних відносин: суспільних і 

особистих інтересів працівників, спрямованих на задоволення 

необхідності працевлаштування за освітою та продуктивне 

використання праці, забезпечення сфер економічної діяльності 

кваліфікованими кадрами. 

Ресурсний потенціал соціальної сфери є однією зі 

складових частин потенціалу України, що обумовлює 

важливість, актуальність та необхідність поглиблення 

досліджень і застосування принципово нових підходів до 

вирішення проблем ефективного формування та використання 

ресурсного потенціалу сфер економічної діяльності з 

урахуванням їх особливої специфіки. Дослідження ресурсного 

потенціалу, а особливо його кадрова складова дозволяє зробити 

висновок про те, що це особлива самостійна економічна 

категорія, інструмент теоретичного аналізу системи пов'язаних з 

ним економічних процесів і явищ, а також прийняття практичних 

рішень існуючих соціально-економічних проблем і завдань. 

Кадровий потенціал системи освіти суттєво впливає на 

соціально-економічний розвиток суспільства. Виступаючи 

осередком інтелектуальних ресурсів, потенціал науково-

педагогічних кадрів забезпечує конкурентоздатність державного 

освітнього сектору і визначає місце держави на світовому ринку 

освітніх послуг.  

Кадрова політика закладів вищої освіти мають містити дії і 

заходи з орієнтацією на забезпечення потрібної кількості 

кваліфікованих, високопрофесійних і вмотивованих наукових, 
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науково-педагогічних і педагогічних працівників, потенціал яких 

відповідає сучасним вимогам і є характерними для певного 

освітнього закладу. Основною метою реалізації унікальної 

кадрової політики навчального закладу має бути забезпечення 

високопрофесійним персоналом відповідно до штатного розпису 

з урахуванням особливостей функціонування. Процес 

формування кадрової політики в навчальному закладі повинен 

передбачати узгодження аспектів діяльності: визначення 

пріоритетів розвитку і розроблення загальних принципів 

кадрової політики навчального закладу; аналіз відповідності 

кадрової політики навчального закладу меті діяльності і стратегії 

його розвитку; запровадження програм розвитку персоналу; 

виявлення проблем у кадровій роботі; планування потреби в 

трудових ресурсах, формування структури й штату, призначення, 

створення резерву; оперативне оцінювання наявності кадрового 

потенціалу; забезпечення умов неперервної професійної 

підготовки й підвищення кваліфікації співробітників. 

Якість дошкільної освіти, в широкому розумінні, 

визначається напрямами, які забезпечують її ефективне 

функціонування. Це, зокрема:  

• потужне нормативно-правове та інструктивно-методичне 

підґрунтя (документи, які гарантують здобуття освіти належного 

рівня всім дітям раннього й дошкільного віку та визначають різні 

аспекти діяльності ДНЗ, Базовий компонент дошкільної освіти 

(далі – БКДО) та чинні освітні програми);  

• комплекс фінансово-економічних (джерела і обсяги 

фінансування ДНЗ, матеріально-технічних умов, сприятливих 

для цілісного всебічного розвитку дітей (створення 

розвивального середовища, забезпеченого дидактичними 

посібниками, навчальною літературою, сучасними технічними 

засобами навчання, доступом до інтернет-ресурсів тощо);  

• кадровий потенціал (забезпеченість педагогічними 

кадрами з відповідною фаховою освітою, високим рівнем 

професійної компетенції);  

• ефективність управлінської діяльності в системі 

дошкільної освіти;  

• сучасний науково-методичний супровід освітньої роботи 
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з дітьми, впровадження інноваційних технологій, авторських 

методик розвитку, виховання і навчання дошкільників, кращих 

досягнень перспективного педагогічного досвіду;  

• результативність дошкільної освіти (сформованість 

життєвих компетенцій, дошкільної зрілості в дітей перед вступом 

до школи відповідно до вимог БКДО). 

Якісна дошкільна освіта – це не лише кількісні показники. 

Якість рішення завдань дошкільної освіти забезпечується 

підтримкою високого рівня професійної підготовки кадрів 

дошкільної галузі освіти та розповсюдженням сучасних 

навчально-методичних напрацювань, що відображають 

перспективний педагогічний досвід вітчизняних та зарубіжних 

фахівців.  

Підготовка кадрового потенціалу для системи дошкільної 

освіти потребує вирішення ряду питань, пов’язаних із вищою 

школою (узгодження базового рівня знань та предметів із 

спеціальності, підготовка фахівців із спеціалізацією «дитячий 

психолог»), загальних вимог соціального захисту педагогів 

дошкільної ланки освіти, регуляцію питань про оплату праці 

працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери, які дають право 

на пенсію за вислугу років, посаду директора дошкільного 

освітнього закладу і асистента вихователя в інклюзивній групі, 

віднесення посади асистента вихователя до переліку 

педагогічних посад (Національний класифікатор професій 

України (код3340). 

Вважаємо, що практична спрямованість підготовки кадрів 

системи дошкільної освіти потребує значного поглиблення, 

адресного замовлення, сучасної політики розвитку людського 

ресурсу. Перепідготовку фахівців необхідно посилити завдяки 

розширенню співпраці з наукою, інноваційними освітніми 

проектами, розвитку системи вивчення та впровадження 

національного досвіду. Потребує визначення система критеріїв 

ефективності оцінки праці педагога дошкільного закладу та 

існування системи підтримки та заохочення педагогічних 

колективів, що створюють та підтримують мережу 
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експериментальних майданчиків та співпрацюють із науковцями, 

а також окремих педагогів, які ініціюють самовдосконалення та 

саморозвиток в професійній педагогічній діяльності. 

Упровадження інновацій, свідомий аналіз 12 практики, рефлексія 

особистого педагогічного досвіду слугуватиме покращенню 

якості дошкільної освіти. 

Сьогодні можна з впевненістю стверджувати, що на 

державному рівні за роки незалежності України було втілено 

низку заходів, які суттєво вплинули на збереження вітчизняної 

системи дошкільної освіти, стабілізацію її стану та подальшого 

розвитку. Аналізуючи законодавчу базу трансформації освіти 

після проголошення незалежності в Україні  можна встановити 

наступну періодизацію розвитку українського освітянського 

законодавства: 

- Першим етапом еволюції освітянського законодавства 

стало обґрунтування нових підходів до цього процесу, прийняття 

25 травня 1991 р. Закону України «Про освіту», створення у 1992 

році Академії педагогічних наук України, як вищої галузевої 

наукової установи. 

- Другим етапом став І з’їзд педагогічних працівників 

держави. Цей з’їзд прийняв, а Кабінет міністрів затвердив окремо 

постановою Державну національну програму «Освіта» («Україна 

ХХІ століття») – перший стратегічний документ розвитку 

вітчизняної системи освіти. 

- Третій етап – це теоретичні обґрунтування підготовки 

змін і доповнень до Закону України «Про освіту», проведення 

парламентських слухань з питань подальшого розвитку освіти, 

прийняття нової редакції закону 23 березня 1996 року, прийняття 

Конституції України 28 червня 1996 року. 

- Четвертий етап пов’язаний з теоретичним 

обґрунтуванням ухвалення законів прямої дії, які б регулювали 

відносини у підсистемах освітньої галузі, а саме законів України 

«Про професійно-технічну освіту» (10.12.1998), «Про загальну 

середню освіту» 43 (13.05.1999), «Про позашкільну освіту» 

(22.06.2000), «Про дошкільну освіту» (11.07.2001), «Про вищу 

освіту» (17.01.2002). 

- П’ятий етап – це втілення в життя окремих положень 
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освітянських законів прямої дії через розробку нормативно – 

правової бази (стандартизація змісту освіти, ліцензування, 

атестація, гуманізація та демократизація освіти, методологічна 

переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості, тощо). 

- Шостий етап – це обґрунтування подальшого розвитку 

законодавства про освіту, а також прийняття на 

загальнодержавному рівні єдиного стратегічного документа, 

який визначив довготривалі пріоритети державної політики у 

сфері освіти. У 2017 році був прийнятий Закон «Про освіту», який 

передбачив багато потрібних нашій системі новацій, але знарядь 

для його втілення критично не вистачало. 

Необхідно звернути увагу, що в той час, завдання 

реформування освіти в Українській державі були такими:  

1. Відродження і розбудова національної системи освіти як 

найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української 

держави.  

2. Виведення освіти в Україні на світовий рівень шляхом 

докорінного реформування її концептуальних, структурних, 

організаційних засад.  

3. Подолання монопольного становища держави в освітній 

сфері через створення на рівноправній основі недержавних 

навчально-виховних закладів. 

 4. Формування багатоваріантної інвестиційної політики в 

галузі освіти. 

До стратегічно важливих питань відносяться проблеми 

кадрового складу, підготовки та перепідготовки фахівців 

дошкільної освіти. Не секрет, що ситуацію забезпечення 

дошкільної освіти фахівцями із спеціальною підготовкою 

(педагоги дошкільних закладів освіти, дитячі психологи) можна 

характеризувати як «вимивання» кадрів із системи. При цьому 

треба визнати, що економічні причини не є першорядними. 

Висновки. Без професіоналів і чіткої стратегії кадрової 

політики забезпечити якість освіти не можливо. Тому, крім 

фінансової, академічної, організаційної автономії, на часі – 

робота з кадрами. Важливим завданням є формування 

корпоративної культури. Адже її сформованість є важливою для 

досягнення успіху; сприйняття роботи не лише як засобу 
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одержання доходу і професійного зростання, а й способу 

задоволення працівником своїх потреб у самоповазі, його 

самодостатність; формування поваги до працівників, визнання 

цінності кожного працівника; формування таких якостей, як 

енергійність, схильність до розумного ризику, ініціативність, 

професіоналізм; визнання здобувачів освіти та їхніх потреб як 

центру уваги всієї діяльності закладу освіти. 

В основі корпоративної культури мають бути ідеї, погляди, 

основні цінності, що поділяють всі члени колективу. З цінностей 

випливають стилі поведінки, спілкування, діяльності. Реалізація 

творчого потенціалу педагога – необхідна умова оновлення 

освітнього процесу. Тож варто знайти шляхи розкриття творчого 

потенціалу, проявів креативності у педагогів та системного 

моніторингу рівня їхніх професійних компетенцій. 

Партнерська взаємодія є потребою часу, особливо нині, 

коли зрештою прийшло усвідомлення, що поодинці складно 

досягти вагомих результатів. Вона дає змогу досягти позитивних 

результатів завдяки тісній співпраці учасників освітнього 

процесу, інших закладів освіти, установ, органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади, громадських 

організацій тощо. Важливо, що при цьому всі сторони 

партнерства усвідомлюють відповідальність за результати 

співпраці. Адже партнерство базується на таких принципах, як: 

взаємовигідність; відкритість; добровільність; унормованість; 

різноманітність застосовуваних технологій. 
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Постановка проблеми. Курс України на євроінтеграцію 

неможливий без проведення певних реформ, у тому числі й 

адміністративних. Успішність втілення реформи децентралізації 

залежить не лише від ефективності державного та 

муніципального управління, а й від забезпечення кадровим 

потенціалом відповідного кваліфікаційного рівня. На сьогодні, в 

об’єднаних територіальних громадах існують суттєві проблеми в 

кадровому забезпеченні, які зумовлені тривалим пануванням 

парадигми розгляду кадрової політики як засобу боротьби за 

владу та слабкістю механізмів затребуваності професійного 

досвіду особи. Тому, дослідження ролі кадрового потенціалу 

органів місцевого самоврядування у розвитку громад є доволі 

актуальним.  

Виклад основного матеріалу. Однією з найважливіших 

функцій підприємства є управління кадровим потенціалом. 
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Відомо, що підвищення конкурентоздатності та продуктивності 

праці напряму залежить від ефективності управління кадрами. В 

сучасних умовах науковці розглядають кадровий потенціал як 

сукупні можливості і здібності працівників, необхідних для 

здійснення дій, що забезпечують стратегічну перевагу серед 

конкурентів [4] та можуть бути приведені в дію в процесі 

трудової діяльності відповідно до посадових обов'язків і 

поставленими перед суспільством, регіоном, колективом цілями 

на певному етапі розвитку[1]. 

Враховуючи вище викладене, вважаємо, що кадровим 

потенціалом органів місцевого самоврядування є професійні 

здібності та компетенції посадових осіб місцевого 

самоврядування, які реалізуються у ході виконання ними своїх 

службових обов’язків та повноважень задля задоволення потреб 

громади та суспільства. Для організації ефективної роботи 

посадових осіб ОМС потрібно правильно визначити суть їхньої 

роботи та розробити спеціальні кваліфікаційні вимоги, тобто 

створити об’єктивні передумови для успішної діяльності всього 

державного чи публічного органу.  

Усі напрями управління персоналом так чи інакше 

пов’язані з розробленням посадових інструкцій та з 

використанням вимог (спеціальних чи кваліфікаційних) до 

співробітників, що з них випливають. Ними варто керуватися для 

прийняття будь-яких кадрових рішень і таких процедур, як 

відбирання, оцінювання, звільнення, підвищення кваліфікації 

службовців, а також формування їхньої робочої поведінки[2, 3].  

У своєму прагненні вирішувати щоденні життєві потреби, 

громада значною мірою покладається на компетентність 

посадових осіб органів місцевого самоврядування. Саме посадові 

особи ОМС, в рамках своїх повноважень, мають вирішувати різні 

проблеми, які виникають у мешканців села, селища або міста. У 

зв’язку з цим, серед ключових професійних компетенцій 

посадових осіб ОМС повинні бути не лише галузеві знання, а й 

знання і розуміння механізмів взаємодії держави та суспільства, 

окремих громадян та громадських об’єднань, та вміння 

ефективно використовувати ці знання на практиці. 

Таким чином, органи публічної влади несуть 
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відповідальність за надання публічних послуг, проте, кадрова 

політика органу влади на сьогодні часто не забезпечена 

відповідними ресурсами та досвідом задля вирішення певних 

проблем. Тому, керуючись принципами ефективного врядування 

та сталого розвитку, слід провадити професіоналізацію служби 

публічного управління в органах публічної влади. 

Вважаємо, що створення системи професіоналізації 

публічної служби дозволить вирішити наступні завдання: 

1) сприяти реалізації концепції людського розвитку, в 

основі якої лежить розвиток знань та умінь, творчих здібностей 

особистості; 

2) забезпечити позитивні зміни у системі публічної влади, 

що надає доступ до інтелектуальних, матеріальних та природніх 

ресурсів громадянам, які проживають на території; 

3) створити умови для забезпечення балансу між 

економічною ефективністю і соціальною справедливістю через 

запровадження відповідної кадрової політики. 

Як наслідок – з’явиться можливість підвищити 

ефективність взаємодії між органами публічної влади та 

посадовими особами ОМС. 

Механізм формування та розвитку кадрового потенціалу 

органів публічної влади слід представити поетапно: 

- І етап кадрового забезпечення – підготовка професійних 

управлінських кадрів; 

- ІІ етап кадрового забезпечення – підбір персоналу; 

- ІІІ етап – надання публічних послуг посадовими особами 

ОМС. 

Забезпечення професіоналізму співробітників повинно 

проявлятися через певні якості:спеціально-ділові, особистісні, 

моральні. Цього можна досягти шляхом ефективного 

функціонування і вдосконалення системи навчання державних 

службовців [5]. 

Висновки. Професіоналізм кадрового потенціалу та 

здатність органів місцевого самоврядування задовольняти 

потреби громади та поліпшувати якість життя громадян – два 

взаємопов’язані та взаємо-випливаючи фактори. Таким чином, 

результатом ефективного кадрового забезпечення є якісне 
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надання (виробництво) публічних послуг, що, безумовно, може 

активно вплинути на поліпшення добробуту населення та 

розвиток громад. Вважаємо, що процес забезпечення органів 

місцевого самоврядування високопрофесійними кадрами слід 

реалізовувати в чотири етапи:  

1) підготовка професійних управлінських кадрів в 

спеціалізованих ВНЗ;  

2) підбір персоналу через законодавчо закріплені процедури;  

3) діяльність державних службовців з надання публічних 

послуг через оцінку кадрового потенціалу;  

4) оцінка ефективності кадрового забезпечення органів 

публічної влади. 
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Постановка проблеми. Однією із умов збалансованого 

соціально-економічного розвитку країни є ефективна система 

міжбюджетних відносин. Ефективний механізм розподілу 

міжбюджетних трансфертів набуває актуальності у контексті 

формування фіскальної децентралізації, оскільки трансферти 

забезпечують: збалансування між витратами та доходами 

адміністративної території; допомагають виконувати делеговані 

повноваження органів самоврядування за рахунок відповідних 

фінансових ресурсів; стимулювання регіональних та місцевих 

органів влади щодо реалізації соціально-економічної політики; 

компенсацію непередбачених втрат місцевих бюджетів, 

пов'язаних із скороченням доходів та збільшенням витрат, або на 

випадок форс-мажорних обставин. Сьогодні однією з 

найважливіших передумов розвитку міжбюджетних відносин в 

Україні є використання всіх можливостей трансфертного 

механізму перерозподілу фінансових ресурсів, що має особливе 

значення для регіональної фінансової безпеки. 

Виклад основного матеріалу. З науково-методичних 

підходів до сутності понять міжбюджетних відносин в 

економічній системі держави з урахуванням їх впливу на 
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соціально-економічний розвиток регіонів та держави загалом, їх 

можна трактувати як  форму перерозподілу фінансових ресурсів 

у процесі реалізації регіональної економічної політики держави 

щодо бюджетного регулювання диференційованих фіскальних 

можливостей адміністративно-територіальних одиниць. 

Сутність міжбюджетних відносин проявляється у 

фінансових взаємозв’язках між різними рівнями влади, мета яких 

– забезпечення оптимального розподілу видаткових повноважень 

між рівнями бюджетної системи та фінансового забезпечення 

адміністративних одиниць усієї території України. Згідно з 

фінансовою політикою держави, що відповідає державному 

устрою, можна визначити дві основні моделі міжбюджетних 

відносин: централізовану та децентралізовану [1, с. 141]. 

Централізована модель властива для країн із тотальною 

роллю держави у всіх сферах господарського та соціального 

життя суспільства. Така модель спричинює зосередження 

управління в одних руках тим самим спричинює нехтування 

інтересами окремих громадян і соціальних груп. Але така модель 

містить і позитивні риси: єдність організації управління, 

підвищення організуючої здатності командної економіки, 

спрямування фінансових ресурсів на прискорення досягнення 

встановлених цілей [1, с. 141]. 

У сучасних демократичних суспільствах у разі побудови 

незалежних бюджетних систем за орієнтир беруть принцип 

фінансової децентралізації, суть якого полягає у пошуку 

різноманітних механізмів перерозподілу фінансових ресурсів 

між центральним та локальним рівнями управління. 

Децентралізована модель міжбюджетних відносин є ознакою 

економічного розвитку держави на демократичних засадах, 

сприяє розвитку і стійкості інститутів ринкової 

економіки [1, c. 143]. В Україні було прийнято децентралізовану 

модель міжбюджетних відносин, але вона досі має всі ознаки 

централізованої бюджетної системи, приблизно 60 % бюджетних 

видатків здійснюються з Державного бюджету України, що 

свідчить про значну централізацію бюджетних коштів [2, с. 33]. 

У вітчизняній бюджетній практиці до числа методів 

формування міжбюджетних відносин відносять: відсоткові 
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відрахування від загальнодержавних податків і доходів, які 

надходять до місцевих бюджетів та пряме фінансування 

бюджетів у формі міжбюджетних трансфертів. 

Відсоткові відрахування передбачають надходження до 

місцевих бюджетів частини загальнодержавних податків і 

доходів, що справляються на даній території. Досвід 

багаторічного використання цього методу обов’язково підводив 

багатьох економістів до висновку щодо його переваг, серед яких: 

збалансування місцевих бюджетів проводять із застосуванням 

гнучких дохідних джерел, тобто здійснюються ефективно; 

забезпечення зацікавленості місцевих фінансових органів у 

повній мобілізації не лише власних дохідних джерел, а й 

загальнодержавних податків, тому що визначену частину можна 

одержати лише за умов їхнього повного надходження; місцеві 

фінансові органи несуть відповідальність за своєчасне та повне 

надходження загальнодержавних податків і зборів [3, с. 76]. 

В останні роки перевага від методу відсоткових 

відрахувань перейшла до методу міжбюджетних трансфертів. 

Протягом останніх років відбувається ріст питомої ваги 

міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетах. 

Відповідно до статті 96 Бюджетного кодексу України 

міжбюджетні трансферти поділяються на: базову дотацію; 

субвенції; реверсну дотацію; додаткові дотації [4]. 

Рис. 1. Питома вага офіційних трансфертів в структурі 

доходів місцевих бюджетів протягом 2017-2019 рр. [5]. 
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Таким чином, міжбюджетні трансферти відіграють вагоме 

значення у формуванні доходів місцевих бюджетів. Також слід 

зазначити, що найбільшу питому вагу в структурі офіційних 

трансфертів місцевим бюджетам України займали субвенції. В 

2019 р. питома вага субвенцій наданих місцевим бюджетам 

України складала 90,066 %. Результати проведеного дослідження 

доводять вагоме значення офіційних трансфертів, оскільки на 

них припадає близько 47 % усіх доходів місцевих бюджетів. 

Отже, на сьогоднішній день систему міжбюджетного 

регулювання в Україні не можна визнати ані ефективною, ані 

раціональною. Значна частина місцевих бюджетів є дотаційними. 

Показники міжрегіональної асиметрії в Україні перевищують 

порогові (критичні) значення, а тому цю проблемою можна 

вважати однією із значущих, що гальмує соціально-економічний 

розвиток держави та її регіонів. В Україні недостатня 

результативність політики та тактики міжбюджетного 

регулювання не в останню чергу пояснюється дефіцитністю 

державних фінансових ресурсів, що можуть бути спрямовані на 

вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіонів, в 

тому числі в рамках міжрегіонального вирівнювання. Ця 

проблема загострилася в умовах фінансової кризи, оскільки усі 

без винятку бюджети відчули стрімке падіння надходжень. 

Висновки. Механізм організації міжбюджетних відносин до 

сьогодні головним чином базувався на питанні збалансування 

бюджетів та вирівнювання фінансових можливостей на різних 

рівнях управління. Тому сьогодні, в рамках реформи місцевого 

самоврядування та фінансової децентралізації, він потребує 

удосконалення в напрямку ефективної реалізації стимулюючої та 

контрольної функцій. Удосконалення та прагматизація механізму 

організації міжбюджетних відносин передбачає спільну 

відповідальність держави та влади на місцях за розвиток 

територій та її фінансову спроможність і, як результат, – 

самодостатність. Впродовж всього періоду розвитку системи 

міжбюджетних трансфертів та їх організації в Україні основна 

увага приділялася реалізації функції вирівнювання. Система 

міжбюджетних відносин була орієнтована на вирівнюванні 
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соціальної та фінансової спроможності розвитку регіонів та 

адміністративно-територіальних формувань усіх рівнів. Таким 

чином, в Україні було встановлено практику «вирівнювання в 

бідності». Регіони-аутсайдери могли не працювати над тим, щоб 

забезпечити свій розвиток, оскільки з державного бюджету 

щороку їм спрямовувалася фінансова підтримка. Слід 

наголосити, що стабільність надання фінансових ресурсів є 

особливо важливим для кожного регіону та кожної 

територіальної громади. Проте, розподіл бюджетних коштів з 

метою вирівнювання фінансової спроможності місцевих 

бюджетів має здійснюватися на основі оцінки якості управління 

бюджетними коштами та рівня використання економічного 

потенціалу територій. Таким чином, основним способом 

забезпечення стимулюючої функції механізму організації 

міжбюджетних відносин є перетворення місцевих бюджетів на 

ефективний та дієвий інструмент розвитку економіки [6, с. 85]. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах інтеграції 

української економіки в глобальне середовище  актуалізується 

потреба у висвітленні соціально-екологічних аспектів діяльності 

компаній, які набувають все більшої ваги поряд із фінансово-

економічними показниками розвитку. Соціальна 

відповідальність стає обов’язком не лише держави, але й бізнесу. 

На шляху впровадження соціальної відповідальності в практику 

вітчизняних компаній важливим є налагодження механізмів 

планування, контролю, обліку та аналізу соціально-екологічної 

діяльності. Значно покращити цей процес може контролінг 

соціально-екологічної діяльності, який, окрім того, може стати 

інструментом досягнення цілей сталого розвитку компанії в 

стратегічній перспективі. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз нефінансової 

звітності, оприлюдненої у 2018 році відомими компаніями 

вітчизняного ринку, які є великими підприємствами та 

функціонують в різних галузях економіки (Ашан Рітейл Україна, 

система компаній Кока-Кола Україна, компанія «Делойт», група 
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Метінвест, компанія SoftServe, Агропромхолдинг Астарта-Київ) 

дозволив виділити різноманітність напрямів соціально-

екологічної діяльності, зокрема це проекти щодо професійного 

розвитку співробітників та створення безпечних умов праці і 

захисту здоров’я, клієнтоорієнтованість у виробництві та 

вдосконалення системи управління якістю та безпечністю 

продукції, волонтерство, благодійність та програми соціального 

партнерства, зменшення відходів та екологічні акції тощо. Таке 

різноманіття заходів та проектів призводить до необхідності 

формування системи соціально-екологічного обліку та контролю 

на усіх етапах їх реалізації, починаючи від процесу формування 

бюджетів і до співставлення запланованих та фактично 

отриманих результатів. 

Чим складнішою є структура компанії та динаміка ринків 

збуту, тим більшого обсягу інформації потребує процес 

прийняття управлінських рішень. Вважаємо, що узагальнити, 

проаналізувати та використати для управлінських цілей велику 

кількість соціально-екологічної інформації можливо в рамках 

системи соціально-екологічного обліку за допомогою його 

підсистеми – соціально-екологічного контролінгу. 

Власне контролінг є концепцією управління, яка 

відображає всі управлінські функції: планування, організацію, 

мотивацію та аналіз [4]. З позиції корпоративної соціальної 

відповідальності соціально-екологічний контролінг призначений 

забезпечити мотивацію, планування, аналіз і контроль соціально-

екологічної діяльності компанії з метою своєчасної оцінки 

фактичної реалізації запланованих соціально-екологічних 

заходів та здійснення функціональної підтримки системи 

менеджменту в цій сфері. 

Контролінг використовує окремі процедури та базується на 

даних системи бухгалтерського обліку, однак акцент робить на 

управлінні [4]. До завдань соціально-екологічного контролінгу 

доцільно віднести: 
- проведення оцінки внутрішнього та зовнішнього 

середовища, узгодження цілей компанії з інтересами 

стейкхолдерів; 
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- визначення інформаційних потреб та створення 

інформаційно-аналітичної системи управління компанією для 

ефективного функціонування соціально-екологічного обліку; 

- вдосконалення процесів планування, аналізу та контролю 

соціально-екологічної діяльності; 

- координування процесу управління для досягнення 

соціально-екологічних цілей компанії;  

- надання інформаційно-консультаційної та методичної 

підтримки при ухваленні управлінських рішень щодо соціальної 

та екологічної сфери;  

- здійснення контролю за використанням активів, 

пов’язаних з екологічною та соціальною діяльністю;  

- проведення оцінки цільових показників результативності 

соціально-екологічної діяльності. 

Загалом ефективність використання контролінгу залежить, 

насамперед, від реальної готовності підприємства до нього ще на 

початку самого впровадження [1]. Суттєвою перешкодою на 

шляху формування ефективної системи соціально-екологічного 

контролінгу в компаніях є епізодичний характер соціально-

екологічної діяльності на рівні окремих проектів та ініціатив та 

фіктивний характер соціально-екологічних заходів і проектів. 

Оскільки, на жаль, в гонитві за прибутками та рейтингами, 

компанії часто декларують свою соціальну відповідальність, а не 

впроваджують її, або ж впроваджують в досить незначних 

обсягах.  

Для ефективного виконання своїх функцій та  розуміння 

місця соціально-екологічного контролінгу в організаційно-

функціональній структурі компанії важливим є функціональне та 

інституційне відокремлення його в окремий напрям діяльності 

аби уникнути дублювання та переділу компетенцій працівників 

різних служб. Чим вищий щабель в організаційній структурі 

компанії займатиме служба (відділ) контролінгу, тим вищою буде 

його ефективність. До обов’язків підрозділу соціально-

екологічного контролінгу має також належати підготовка 

нефінансової звітності за результатами звітного періоду, 

задіюючи при цьому і менеджерів основних профільних 

підрозділів (відділу планування і стратегічного розвитку, 
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фінансового, виробничого та відділу комунікацій, служби 

управління персоналом та з охорони праці і ін.). 

Досить часто, не розуміючи важливості соціально-

екологічних заходів, компанії уникають здійснення витрат, які не 

мають конкретного періоду окупності або ж взагалі не 

передбачають отримання прибутку. Разом з тим, вони не 

враховують можливості завдяки таким витратам отримати 

довгострокові конкурентні переваги у майбутньому, а саме: 

залучення кращих фахівців, зростання іміджу та репутації 

компанії, особливо на міжнародному ринку, можливість 

залучення додаткового інвестиційного капіталу та навіть 

податкові пільги (орієнтуючись на досвід зарубіжних компаній) 

тощо, що в кінцевому підсумку призведе до збільшення ринкової 

вартості компанії.  

З позиції соціально-екологічного контролінгу соціально-

екологічні витрати досліджених підприємств можна 

систематизувати в розрізі п’яти напрямів:  

1) трудові відносини: витрати на професійний розвиток та 

навчання співробітників, додаткову оплату праці, соціальні 

гарантії, розвиток корпоративної культури, охорону праці, 

безпечні та комфортні робочі місця, страхування життя і 

здоров’я, утримання власних об’єктів соціальної сфери;  

2) взаємодія з клієнтами: на забезпечення якості продукції 

(поточні та інвестиції в систему менеджменту якості продукції, 

робіт, послуг), розвиток та поліпшення сервісу, організацію 

навчальних бізнес-практик; 

3) взаємодія з суспільством: витрати на участь у 

соціальних та волонтерських проектах, благодійних заходах та 

регіональних програмах розвитку, підтримку освітнього, 

культурного та спортивного життя суспільства (капітальні 

інвестиції в будівництво, реконструкцію, оснащення);  

4) соціально-економічна політика: витрати на придбані 

акції, виплати за оренду паїв, сплата податків і зборів до бюджету 

та позабюджетних фондів тощо; 

5) збереження довкілля: на охорону навколишнього 

природного середовища, на раціональне використання 

природних ресурсів, витрати на участь в екологічних акціях та 
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проектах, на обізнаність працівників щодо питань охорони 

довкілля, а також екологічні платежі. 

Для вітчизняного обліку витрати соціального характеру, 

визнані за принципами національних Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку (насамперед, П(С)БО 16 «Витрати»), 

обліковуються на рахунках операційних витрат [2]. Однак, 

узагальнений облік таких витрат, коли їх відображають однією 

статтею «загальновиробничі витрати», «інші витрати операційної 

діяльності», «інші витрати» без належної деталізації не формує 

усього спектру інформації, необхідної для координації соціальної 

діяльності [3]. До рахунків бухгалтерського обліку 91, 92, 93, 949 

необхідно ввести аналітичні субрахунки за видами соціально-

екологічних витрат. Інформацію щодо формування та 

узагальнення соціально-екологічних витрат доцільно збирати в 

системі соціально-екологічного управлінського обліку за 

місцями їх виникнення та центрами відповідальності (соціально-

екологічних витрат), які є базовими об’єктами контролінгу.  

Висновки. Останнім часом все більше українських 

компаній працюють над створенням ефективних програм 

соціальної відповідальності бізнесу з прагненням будувати 

тривалі взаємовідносини з усіма зацікавленими сторонами на 

засадах відповідальної поведінки та дотримання концепції 

сталого розвитку. Координуючи цей процес соціально-

екологічний контролінг є важливим елементом системи 

соціально-екологічного обліку та управління діяльністю компанії 

з позиції сталого розвитку, покликаний знизити ризики щодо 

виникнення нераціональних витрат на соціальні та екологічні 

заходи завдяки їх аналізу, плануванню, чіткому структуруванню, 

оцінці і контролю, та забезпечити досягнення поставлених 

стратегічних цілей. Разом з тим, впровадження соціально-

екологічного контролінгу потребує адаптації організаційної 

структури компанії до її нових завдань. 
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Постановка проблеми. Економіка України бере активну 

участь в процесах міжнародної інтеграції: зростаючі українські 

компанії активно виходять на міжнародні ринки, а на український 

ринок приходять все нові іноземні організації. Розвиток і 

поетапна інтеграція світової економіки надали господарюючим 

суб'єктам можливість отримання доходів у різних країнах світу, і 

державні кордони стають невидимими для бізнесу.  

Організації, що ведуть діяльність в декількох країнах, 

стикаються з проблемою одночасного, подвійного 

оподаткування одного і того ж об'єкта в декількох країнах, що 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde
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може привести до економічної недоцільності ведення діяльності 

в різних країнах, ускладнювати товарообіг і, як наслідок, 

перешкоджати розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і 

співробітництва держав. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі 

теоретичних положень, нормативно-правового матеріалу, 

світового досвіду в сфері міжнародного оподаткування 

продемонструвати доцільність комплексного підходу до 

вирішення проблем подвійного оподаткування. 

Виклад основного матеріалу. Подвійне оподаткування - це 

ризик для будь-якої держави, незалежно від того, чи буде вона 

розвинена чи тільки розвивається. Податкові угоди служать саме 

для усунення подвійного оподаткування та уникнення ухилення 

від сплати податків. Моделі податкових конвенцій значно 

полегшують податковий тягар платників податків.  

Проблеми формування і функціонування податкової 

системи завжди знаходяться в центрі уваги науковців і практиків: 

Доброскок О.В. «Податковий контроль», Сидельнікова Л.П.  

«Податкова система» та інші. Це закономірно, оскільки, податки 

є головним джерелом доходів для фінансування громадських 

товарів і послуг, без яких забезпечити сталий розвиток сучасної 

змішаної економіки просто неможливо. 

Таким чином, підбиваючи короткі підсумки, можна 

помітити, що склад принципів оподаткування постійно 

змінювався, їх кількість доповнювалося, а зміст модифікувався.  

Виходячи із принципу податкового суверенітету, саме 

національним законодавством держави встановлюється система 

оподаткування резидентів та нерезидентів, що отримують доходи 

на території цієї держави. Таким чином, у випадку здійснення 

суб’єктом господарської діяльності на території кількох держав 

виникають обставини, при яких податок на прибуток чи дохід, 

майнові та інші види податків повинні сплачуватись в кількох 

державах відповідно до законодавства кожної з таких держав. 

На сьогоднішній день членами Світової організації торгівлі 

вже є 164 країни світу, і в найближчі роки їх число буде 

збільшуватися. Під регулювання з боку СОТ підпадає понад 90% 

обсягу світового товарообігу[4]. Вступ України до Світової 

https://ips.ligazakon.net/document/view/ji00209a?an=6
https://www.wto.org/
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019chapter03_e.pdf
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організації торгівлі є частиною єдиного процесу міжнародної 

економічної глобалізації. Відповідно до законодавства іноземних 

держав доходи, одержувані українськими підприємствами і 

громадянами за кордоном, підлягають оподаткуванню в цих 

іноземних державах. У свою чергу, законодавство України також 

передбачає платежі до державного бюджету від доходів 

українських підприємств і громадян. У такій ситуації виникає 

подвійне оподаткування. 

Перехід України до ринкових відносин спричинив велику 

кількість складних проблем правового регулювання, в тому числі 

в податковій сфері. Очевидно, що для визначення основних засад 

боротьби з таким негативним для платників податків явищем, 

слід визначити юридичну конструкцію міжнародного подвійного 

оподаткування та причини, що зумовлюють його виникнення. 

Для початку звернемося до основних дефініцій, 

використовуваних в даній сфері, з метою однакового розуміння 

сутності розглянутих явищ і тлумачення податкових норм. Цей 

термін вперше вжив Е. Селігман в 1927 р, відзначаючи, що 

міжнародне оподаткування набуло значущості з моменту 

укладання перших податкових угод Бельгії з Францією в 1843 р, 

коли держави усвідомили важливість спільного вирішення 

питання про оподаткування об'єктів, що підпадають під 

податкову юрисдикцію кількох держав [1]. 

Подвійне оподаткування виникає в разі, якщо [2]: 

• Оподаткуванню обкладаються її громадяни, які ведуть 

свою підприємницьку діяльність за кордоном. В даному випадку 

підписуються міжнародні угоди, в яких прописується в якій 

країні буде регулюватися оподаткування і якими положеннями 

воно буде регулюватися. 

• Сплата податку відбувається в різних місцях, по-іншому 

цей спосіб сплати називають змішаним. 

Однак викладений перелік підстав не є вичерпним. Також 

існує ще і різні юридичні колізії, в тому числі колізії податкових 

юрисдикцій, які розширюють список причин виникнення 

подвійного оподаткування. 

Термін «міжнародне оподаткування» розглядається, як 

відносини, що пов'язані з оподаткуванням та справлянням 



Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів» 

179 

державою податків з осіб, які підпадають під податкову 

юрисдикцію цієї держави. Це поширюється на іноземних 

фізичних і юридичних осіб, які тимчасово перебувають на її 

території, і на доходи, одержувані громадянами і резидентами 

зазначеної держави з джерел за її межами.  

Причиною виникнення міжнародного подвійного 

оподаткування та міжнародного ухилення від сплати податків є 

відмінності в податкових законах держав. У цих законах 

встановлюється право тієї чи іншої держави стягувати податки, 

визначаються межі податкової юрисдикції, правила 

оподаткування. Оскільки кожна держава прагне захистити свій 

податковий суверенітет, зазначені проблеми неможливо 

вирішити в односторонньому порядку.  

Для уникнення подвійного оподаткування може 

здійснюватися на двох рівнях: на рівні міжнародних договорів 

про уникнення подвійного оподаткування та на рівні 

національного законодавства у вигляді односторонніх заходів, 

що застосовуються державами. У більшості випадків подвійне 

оподаткування усувається шляхом укладення та застосування 

міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, а 

односторонні заходи застосовуються в разі відсутності угоди з 

конкретною державою за конкретним видом податків. 

Метою укладення таких угод є пошук компромісів для 

встановлення обсягу прав і обов'язків кожної держави щодо 

стягнення податків, тобто безпосередньо усунення подвійного 

оподаткування, а також запобігання ухиленню від сплати 

податків і недопущення податкової дискримінації. 

В Україні діє близько 80-ти двосторонніх угод про 

уникнення подвійного оподаткування, більшість з них на основі 

модельної конвенції ОЕСР [3]. 

Ми вважаємо, що потрібен комплексний підхід до 

вивчення наявних у держав способів запобігання або усунення 

подвійного оподаткування, виявлення та припинення практики 

ухилення від сплати податків, а також розробка пропозицій більш 

ефективного вирішення таких проблем. 

23.07.2018 Україна підписала Багатосторонню конвенцію 

щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, 
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з метою протидії розмиванню оподатковуваної бази та 

виведенню прибутку з-під оподаткування, котра набула чинності 

з 1 грудня 2019, Україна стає 83-ю юрисдикцією щодо 

приєднання до Конвенції [3]. 

Висновки. Дослідження показали, що важливим чинником 

активізації підприємницької діяльності є діюча в країні система 

оподаткування.  

У сучасних умовах розвитку економічних відносин 

податкова система України спрямована на регулювання відносин 

між державою та громадянином є налагодженою, але потребує 

певного вдосконалення. 

Відповідно до Конституції України (ст.1) [5] Україна є 

соціальною правовою державою. Отже, її податкова система має 

відповідати вимогам соціальної держави щодо рівня 

фінансування суспільних благ, із визначенням відповідно до 

рівня перерозподілу ВВП, який забезпечуватиме формування 

фінансових ресурсів, достатніх для виконання конституційно 

закріплених функцій держави та гарантій громадян на достатній 

життєвий рівень.  

Щодо сучасних тенденцій варто звернути увагу на те, що 

для того, щоб правила окремих держав в податковій сфері 

дотримувалися і все функціонувало як досконалий механізм, 

держави, в особі її органів, повинні співпрацювати, в тому числі 

і на основі двосторонньої і багатосторонньої нормативно-

правової бази, що дозволяє вдаватися до допомоги держав-

партнерів за угодою з метою збору податків. 

В реаліях сучасного світу майже всі країни (як мінімум 

розвинені) втягнуті в світову спільноту, що не взаємодіяти в 

рамках якого неможливо. При цьому фінансовий аспект є досить 

важливим для такої взаємодії. І, як наслідок, питання про 

міжнародне оподаткування актуальний як ніколи. 

І нарешті, як ми вже згадували, проблеми міжнародного 

подвійного оподаткування та ухилення від сплати податків 

приймають глобальні масштаби, які необхідно вирішувати 

спільним зусиллям всіх країн світової спільноти! 
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Постановка проблеми. Облік оплати праці є одним з 

найбільш складних та трудомістких напрямів в бухгалтерському 

обліку, який ведеться в обов’язковому порядку. Організація 

внутрішнього аудиту є ефективним способом контролю обліку 
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розрахунків. Саме від чітко налагодженої системи внутрішнього 

аудиту на підприємстві, залежить правильна побудова обліку 

розрахунків з оплати праці. 

Законодавство України з питань оплати праці 

систематично змінюється та зобов’язує аудиторів та бухгалтерів 

стежити за змінами і своєчасним оновленням нормативно-

правової бази для подальшого використання в процесі поточної 

роботи. Так, зокрема необхідно постійно слідкувати за змінами у 

прожитковому мінімумі та мінімальній заробітній платі, оскільки 

від цих величин залежать розмір податкової соціальної пільги 

при утриманні податку з доходів фізичних осіб, розмір доходу, до 

якого застосовується податкова соціальна пільга, розмір внесків 

до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, що утримуються із заробітної плати працівників 

тощо [4].  

Виклад основного матеріалу. Заробітна плата є дуже 

важливою складовою підприємства, як для працівників, так і для 

роботодавців та держави в цілому. Облік заробітної плати 

потребує багато уваги і сконцентрованості, адже пов’язаний з 

обробленням значної кількості первинних документів і 

здійсненням відповідних операцій. Головними завданнями 

аудиту розрахунків з оплати праці є перевірка дотримання 

нормативно-правових актів при нарахуванні заробітної праці та 

утримань з неї, правильності організації бухгалтерського обліку 

з оплати праці.  

Внутрішній аудит в умовах сьогодення має суперечливий 

характер. З однієї сторони, його актуальність не потребує 

пояснення, адже саме внутрішній аудит дозволяє підвищити 

ефективність управління як фінансовою, так і господарською 

діяльністю підприємства та приймати раціональні управлінські 

рішення, з іншої – у галузі внутрішнього аудиту є ряд проблем та 

недоліків [3, с. 148].  

Тому доцільно провести аналіз переваг та недоліків 

впровадження внутрішнього аудиту на підприємстві (табл. 1).  

Отже, впровадження внутрішнього аудиту на 

підприємствах має багато позитивних наслідків, однак слід 

зазначити, що існує недостатня кількість кваліфікованих фахівців 
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та брак досвіду у сфері аудиторської діяльності.  

Внутрішній аудит на підприємстві повинен функціонувати 

незалежно і його основною метою повинно бути не тільки 

виявлення порушень та покарання винних осіб, але й виявлення 

помилок і слабких місць в діяльності підприємства та надання 

пропозицій щодо підвищення ефективності систем та процесів, 

що відбуваються на ньому. Саме тому, щоб уникнути недоліки 

необхідне створення на підприємствах окремого відділу 

внутрішнього аудиту або введення посади аудитора. 

Таблиця 1. Переваги та недоліки впровадження 

внутрішнього аудиту на підприємстві 

Питання Коментар 

Переваги 

впровадження 

внутрішнього 

аудиту  

– виявлення резервів підприємства (у розрізі засобів 

та їхніх джерел);  

– надання рекомендацій відносно вдосконалення 

систем бухгалтерського, податкового та 

оперативного обліку; 

 – оцінка ефективності використання ресурсів 

підприємства; 

 – підвищення інвестиційної привабливості 

підприємства для зовнішніх інвесторів;  

– попередження порушень. 

Недоліки 

впровадження 

внутрішнього 

аудиту  

– зміна організаційної структури підприємства, що 

призведе до фінансових, так і інших видів витрат 

(організація відділу внутрішнього аудиту вимагає 

залучення спеціалістів, окремого місця розміщення 

служби та збільшення документації);  

– незацікавленість керівництва та власників 

підприємства в достовірній інформації. 

Джерело: адаптовано на основі даних [3, с. 149]. 

 

Під час перевірки розрахунків з оплати праці аудитору, з 

одного боку, важливо переконатися в дотриманні підприємством 

чинного законодавства про оплату праці, відсутності порушень 

умов оплати праці працівників, а з іншого боку – перевірити 

правильність здійснених відрахувань податків і зборів із 

заробітної плати працівників, а також відповідність 

відображення операцій в бухгалтерському обліку і достовірність 

їх висвітлення у фінансовій звітності підприємства [2]. 
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Аналізуючи питання, які стосуються організації обліку і аудиту 

розрахунків з оплати праці на підприємствах в сучасних умовах 

слід відмітити про наявність певних проблем та їх вирішення в 

сфері аудиту (табл. 2).  

Таблиця 2. Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати 

праці та шляхи їх вирішення в аудиті 
Проблема обліку та 

аудиту розрахунків з 

оплати праці 

Шляхи вирішення в аудиті 

1. Примусова відпустка за 

власний рахунок більше ніж 

15 календарних днів на рік 

Необхідно перевіряти табелі обліку робочого 

часу, накази, що стосуються персоналу 

підприємства, повідомляти про ці порушення 

адміністрацію та власників 

2. Переведення працівників 

на неповний робочий день 

(0,5, 0,25 або 0,1 ставки 

окладу) 

Необхідно ретельно перевіряти законність і 

доцільність таких дій, а також правильність 

складання первинних документів щодо 

переведення працівників на неповний робочий 

день (накази, табелі обліку робочого часу, 

посадові оклади, колективний договір, 

положення про оплату праці тощо) 

3. Звільнення працівників 

згідно з чинним 

законодавством 

Аудитор перевіряє первинні документи щодо 

звільнення працівників та правильність 

нарахування внесків до Пенсійного фонду та 

фондів обов’язкового соціального страхування 

в зв’язку з таким звільненням, правильність 

розрахунку вихідної допомоги та компенсації 

за невикористану відпустку працівника 

4. Звільнення працівників в 

порушення чинного 

законодавства 

Аудитор доводить до відома власників та 

адміністрацію підприємства про незаконні з 

точки зору КЗпП звільнення працівників. При 

цьому також перевіряє правильність усіх 

розрахунків, пов’язаних із звільненням 

працівників підприємства  

5. Затримка виплати 

заробітної плати 

Аудитору необхідно з’ясувати причини 

невиплати заробітної плати, попередити 

адміністрацію та власників про наслідки 

затримки таких виплат 

6. Не проведення індексації 

заробітної плати 

Аудитору необхідно довести до адміністрації 

та власників наслідки не проведення індексації 

заробітної плати працівників, можливі 

штрафні санкції на посадових осіб за 

порушення трудового законодавства, з’ясувати 

причини таких дій 

Джерело: наведено за даними [4, с.75] 
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Під час аудиту використовуються різні методи та 

методичні прийоми: перерахунок, перегляд, оцінка фактичної 

наявності, зіставлення, оцінка. Перевіряються розрахункові та 

платіжні відомості, особові рахунки співробітників, а також 

первинні документи (табелі, наряди тощо), на основі яких 

здійснюються нарахування заробітної плати.  

Аудитору необхідно звертати увагу на правильність 

заповнення цих документів, відповідність їх заповнення чинним 

нормативно-законодавчим актам. Після тестування аудитор 

розробляє програму перевірки, згідно з якою здійснюється 

детальне вивчення операцій. Аудитор визначає, яка система 

оплати праці застосовується на підприємстві і, відповідно, обирає 

шлях перевірки. Методом арифметичного контролю 

встановлюються помилки в підрахунках у первинних документах 

або у розрахункових відомостях. Звертається увага на 

правильність оформлення та нарахування різних виплат 

робітникам [1, с. 346]. 

Аудитором при перевірці можуть бути виявлені такі типові 

порушення, як неправильне відображення дати прийому на 

роботу або звільнення з роботи, завищення окладу (розряду), а 

також включення в робочі дні періоду, за які необхідно було б 

нараховувати допомогу з тимчасової непрацездатності. Крім 

цього, при перевірці особлива увага приділяється правильності 

оформлення розрахунково-платіжних відомостей, в яких можуть 

бути виявлені порушення щодо включення до відомостей 

підставних осіб, завищення суми «Разом до виплати». Можливе 

неточне визначення обсягу виконаних робіт, що впливає на 

величину даних про розрахунки щодо основної та додаткової 

заробітної плати; неправильний розрахунок податку на доходи 

фізичних осіб, єдиного соціального внеску, що призводить до 

перекручення реальних розрахунків з державним бюджетом та 

Пенсійним фондом України. 

Висновки. Проведені аналітичні дослідження дають 

підстави стверджувати, що регулярне здійснення аудиторських 

перевірок дає можливість оцінити стан і розвиток трудових 

відносин на підприємстві. Чітка і прозора побудова аудиту 
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розрахунків з оплати праці підвищує роль фінансового контролю 

за ефективним використанням матеріальних, трудових та 

фінансових ресурсів на підприємстві. Вдосконалення 

внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці дозволить 

покращити якість, достовірність, повноту та своєчасність 

розрахунків з персоналом. Питання, які пов’язані зі складністю 

організації облікового процесу у сфері трудових відносин ще 

недостатньо розкриті, потребують свого вирішення та є основою 

подальших наукових досліджень. 
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оприлюднювати річну фінансову звітність з висновком 

незалежного аудитора. Для висловлення аудитором думки про 

достовірність бухгалтерського обліку та звітності будь-якого 

підприємства обов’язковим є використання результатів 

проведеної інвентаризації. Для сільськогосподарських 

підприємств одним із важливих активів є біологічні активи. 

Відповідно ці активи також підлягають обов’язковій 

інвентаризації. Підприємства для проведення інвентаризації 

можуть залучати зовнішніх експертів. Аудитор зобов’язаний 

перевірити відповідність кваліфікації експерта та методологію 

проведення розрахунків відповідно до програми аудиту. 

На сьогоднішній день даному питанню приділено 

недостатньо уваги. Актуальним питанням залишається розробка 

і удосконалення програми аудиту щодо інвентаризації поточних 

біологічних активів рослинництва з залученням зовнішнього 

експерта. 

Виклад основного матеріалу. Основною метою проведення 

інвентаризації є підтвердження фактичної наявності поточних 

біологічних активів, своєчасне виявлення відхилень та 

здійснення заходів щодо усунення їх причин, контроль за 

дотриманням умов вирощування. Слід враховувати, що для 

складання звітності традиційні процедури зіставлення фактичної 

наявності біологічних активів з оперативними даними обліку 

обов’язково необхідно доповнити аналізом відповідності 

критеріям визнання та оцінкою їх вартості з точки зору 

відповідності концептуальним вимогам складання [1].  

За умови залучення зовнішніх фахівців для проведення 

інвентаризації аудитори повинні здійснювати такі заходи як: 

перевірка відповідності освіти та кваліфікації експерта; 

коректності даних, які фахівці підприємства надають експерту, 

зовнішніх джерел, що застосовуються експертом та логіку 

розрахунків; за необхідності бути присутніми при проведенні 

замірів та розрахунків експертом [2]. 

Всі процедури слід виконувати відповідно до аудиторської 

програми. Враховуючи специфічні особливості поточних 

біологічних активів рослинництва ми зробили спробу 

сформулювати ключові елементи програми аудиту щодо 
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інвентаризації поточних біологічних активів рослинництва з 

залученням зовнішнього експерта: 

1. Отримати накази на проведення інвентаризації на 

локаціях, де проводиться інвентаризація, а також на допуск 

представників компанії експерта до проведення інвентаризації. 

2. Перевірити трудові книжки експертів залучених до 

перевірки. 

3. Протестувати присутніх на локаціях проведення 

інвентаризації експертів та працівників підприємства. Визначити 

в який період проходила інвентаризація та співставити присутніх. 

4. Перевірити методологію підрахунків та обладнання, яке 

використовувалось експертом.  

5. Перевірити, які документи були сформовані за 

результатами інвентаризації. 

6. Перевірити погодження результатів інвентаризації за 

підрахунками експерта з матеріально-відповідальними особами 

та управлінським персоналом. 

7. Якщо між оперативним та бухгалтерським обліком 

підприємства є певна часова затримка, зумовлена специфікою 

або об’ємами виробництва, то співставити дані оперативного 

обліку, бухгалтерського обліку та фактичні залишки на дату 

інвентаризації. 

8. Перевірити які дії були здійснені управлінським 

персоналом щодо виявлених різниць та чи відображено в 

бухгалтерському обліку суттєві різниці. 

9. Оскільки поточні біологічні активи тісно пов’язані з 

використанням земельних ресурсів, перевірити  наявність права 

власності чи права користування компанії земельних ділянок, на 

яких вирощуються біологічні активи. 

10.  Визначити чи було під час проведення інвентаризації 

перевірено біологічних актив на відповідність критеріям 

визнання:  

а) жива тварина або рослина; 

б) контролюється підприємством; 

в) є ймовірність отримати економічні вигоди у 

майбутньому; 

г) має здатність здійснювати біологічну трансформацію. 
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11.  Якщо проводилась вибіркова, а не суцільна 

інвентаризація визначити коефіцієнт покриття та його  

достатність спираючись на професійне судження аудитора. 

Висновки. Запропоновані нами елементи програми аудиту 
щодо інвентаризації поточних біологічних активів рослинництва 

з залученням зовнішнього експерта дозволять врахувати 

специфічні особливості даної категорії активів, а саме умови 

визнання та нерозривний зв’язок з земельними ресурсами. Дані 

елементи програми не є вичерпними і можуть доповнюватись з 

урахуванням додаткових індивідуальних потреб аудитора.  

В цілому результати виконання аудиторських процедур за 

даною програмою повинні підтверджувати або спростовувати 

достовірність результатів інвентаризації і відповідно елементу 

фінансової звітності «біологічні активи» щодо твердження 

фінансової звітності «наявність» (актив чи пасив існує на 

конкретну дату). 
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суб'єктів господарювання, які проявляються в потребі 

удосконалення вимог формуванням звітності та її прозорості. 

Нагальним питанням розвитку сучасної облікової системи та 

складання звітності є покращення якісних характеристик 

звітності, завдяки повному задоволенню вимогам різних 

користувачів, в тому числі інвесторів, надання точної інформації 

про фінансові стан та результати діяльності, грошові потоки та 

інші фінансові  і нефінансові показники [5]. 

За останні роки вітчизняні науковці приділяють увагу 

питанню щодо підвищення якості облікової системи і звітності. 

Дану проблему висвітлено в наукових роботах наступних вчених: 

С.Ф. Голова, І. Дерун, Н.О. Лоханова, Т.В. Давидюк, Л.В. 

Шуклова, О.А. Лаговської, І.О. Макаренко та інших науковців. 

Слід зазначити той факт, що за дослідженнями міжнародних 

бухгалтерських організацій виявлено необхідність 

різноманітного вивчення і максимально можливого задоволення 

інтересів інвесторів. 

Виклад основного матеріалу.  Використовуючи 

інформацію з метою прийняття ефективних інвестиційних 

рішень слід відмітити проблему, з якою інвесторам доводиться 

стикатися через надзвичайно широкий масив інформаційних 

даних. Увесь спектр даних, які використовуються для прийняття 

рішень, досить давно не є обмеженими річною фінансовою 

звітністю, а навпаки охоплюють дані звітів аналітиків, 

інформацію матеріалів засобів масової інформації, поточні дані, 

інформацію регіональних та галузевих оглядів тощо. Джерелами 

інформації нині постають не лише офіційні матеріали компаній, 

а й будь-які доступні засоби: матеріали Інтернет-блогів, дані 

спеціальних рейтингових агентств, аналітичні матеріали 

консультантів і навіть стрічки новин [4]. 

Серед основних тенденцій розвитку бухгалтерської 

звітності є: 

- потреба у інформації прогнозного та перспективного 

характеру; 

- підготовка не фінансових даних щодо основних чинників, 

які генерують вартість для суб’єктів господарювання; 

- подання фінансових даних щодо обєктів 
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постіндустріальної економіки (людський капітал, інноваційна 

діяльність, торгові марки та бренди); 

- подання фінансових та не фінансових даних щодо 

екологічної та соціальної діяльності суб’єктів господарювання; 

- орієнтація бухгалтерської звітності, яка матиме характер 

“загально користувацької” і не буде складена лише для 

конкретних осіб.  

Зазначені тенденції характеризують недослідженість 

багатьох сфер і напрямків функціонування підприємств, 

інформація щодо яких повністю відсутня або лише частково 

наведена у бухгалтерській звітності підприємств. 

Процес реформування системи бухгалтерського обліку 

України полягає у зближенні Національних стандартів 

бухгалтерського обліку до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності. Згідно практики, можемо бачити, що основною 

тенденцією розвитку зарубіжної звітності є відображення в ній 

соціальної відповідальності компаній. Дана інтегрована звітність, 

яка включає фінансову і не фінансову складову, містить сферу 

інтересу світової спільноти. Постає потреба у створенні 

концепції інтегрованої звітності через зростанням уваги 

суспільства до відповідальності перед ним компаній, які згідно 

сучасних світоглядних підходів повинні турбуватись не лише про 

одержання прибутку чи максимізацію вартості бізнесу, а й про 

соціальні та екологічні аспекти своєї діяльності. 

Серед позитивних моментів приведення до МСФЗ можемо 

виділити такі [3]: 

- можливість отримання тієї інформації, яка буде необхідна 

для прийняття управлінських рішень; 

- забезпечення порівнянності звітності з іншими 

суб’єктами господарювання незалежно від того, резидентом якої 

країни вони є і на якій території здійснюють господарську 

діяльність; 

- можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а 

також виходу на зарубіжні ринки; 

- престижність, забезпечення більшої довіри з боку 

потенційних партнерів; 

- велика надійність інформації; 
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- прозорість інформації, що забезпечується шляхом 

дотримання правил її складання, а також численними 

поясненнями до звітності. 

Надалі нами виділено ряд проблем, які можуть постати на 

певних  етапах застосування МСФЗ в Україні [2]: 

1. Етап формування передумов впровадження 

МСФЗ, який містить наступні проблеми: недостатність мотивації 

керівництва; замалі терміни підготовчого етапу до впровадження 

МСФЗ; потреба у кваліфікованих кадрах; 

2. Етап адаптації, який містить наступні проблеми: 

низький рівень якості облікової інформації; недосконалість 

нормативно-правової бази; 

3. Етап покращення регулювання, який містить 

наступні проблеми: потреба в урахуванні національної специфіки 

щодо ведення бухгалтерського обліку; створення єдиної бази 

методологічних основ; 

Етап міжнародного співробітництва та застосування 

світового досвіду, який містить наступні проблеми: відсутність 

досвіду у стажуванні кадрів в Раді з Міжнародних стандартів 

обліку (РМБО); недостатність висвітлення етапів переходу на 

МСФЗ різних суб’єктів господарювання. 

Вище зазначені проблеми слід вважати цілями, на які 

необхідно орієнтуватись національній системі бухгалтерської 

звітності. Загальний аналіз причин виникнення даних проблем та 

прикладів їх прояву в обліковій практиці надасть можливість 

сформувати науково-обґрунтований набір регуляторних та 

методологічних заходів, що сприятимуть їх вирішенню та 

вирішенню інших суміжних проблем даної предметної сфери 

наукових досліджень. 

Висновки. Потреба в удосконалення фінансової звітності 

згідно вимог Європейського Союзу зростає з кожним днем і є 

досить актуальною в наш час. Національні підприємства 

складають фінансову звітність згідно уніфікованих форм, які 

передбачені відповідними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку. Застосування уніфікованих форм 

звітності веде до того, що металургійні комбінати, 

сільськогосподарське підприємство, страхові компанії та інші 
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суб’єкти господарювання надають звітність, яка не може 

забезпечити прозорість інформації для власників (акціонерів) та 

інших користувачів звітності. Всі суб'єкти господарювання 

мають застосовувати єдині принципи оцінки та визнання 

елементів звітності, але обсяг інформації, яка має бути розкрита, 

повинна визначатися винятково потребами користувачів. На 

законодавчому рівні слід встановити передбачені Директивами 

ЄС мінімальні вимоги до складу фінансової звітності суб'єктів 

господарювання. 
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Постановка проблеми. Розвиток підприємств України на 

інноваційних засадах останні десятиліття характеризується 

нестабільністю та позбавленістю чітких довгострокових 

стимулів. Xoчa ще y 90-x рр. минулого cтoлiття українська 

економіка мала  дocтaтньo мoжливocтей cтaти рiвнoпрaвним 

yчacникoм cвiтoвoгo тoвaриcтвa пocтiндycтрiaльниx крaїн, адже 

Укрaїнa зaвжди нaлежaлa дo крaїн з рoзвинyтим нayкoвo-

теxнiчним пoтенцiaлoм  [1].  

Особливо актуальним є вивчення інноваційної складової 

розвитку соціальних мереж підприємства, що спонукає 

просування його продукції на вітчизняному та зарубіжних 

ринках, дає можливість обмінюватися сучасною науковою 

інформацією. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах 

господарювання висока конкуренція сприяє пошуку нових 

шляхів утримання своєї позиції на ринку.  Дотримання сучасних 

інноваційних трендів дає змогу залишатися кращим інноватором 

на перших місцях у рейтингах. 

Важливе місце серед інноваційних трендів розвитку 

підприємства є просування його соціальних медіа. За 
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результатами дослідження Jody Nimetz 88% підприємств, що 

мають понад 100 працівників, використовують соціальні мережі 

для маркетингових цілей, що сприяє збільшенню потоку клієнтів. 

Більше 50% користувачів Інтернету стверджують, що вони 

слідкують за обліковими записами відомих чи впливових осіб в 

соціальних мережах [2]. Тому доцільним є окрім створення 

власного контенту, придбання реклами, яка допоможе збільшити 

обсяг переглядів послуг, що надає підприємство. 

В сучасній наукові літературі виділяють таких чотири 

найбільш поширених типи контенту в соціальних мережах: 

письмові статті, відео, відгуки та зображення, при чому 

встановлено, що відео про продукцію може збільшити обсяг 

збуту на 144%. Після перегляду відео 64% користувачів в 

середньому готові придбати даний продукт через соціальні 

мережі.  

Важливою найновішою тенденцією інноваційного 

розвитку соціальної політики підприємства є формування 

сучасної, аналітичної бази даних, зосередженої на процесах 

машинного навчання, прогнозованій аналітиці та обробці 

великих баз даних. Зокрема більшість соціальних контактів 

мають адресний характер, спонукають споживачів до придбання 

товарів чи послуг. Обмін інформацією відбувається як через 

електронну пошту, через мобільні телефони, медіа оголошення та 

інші сучасні пристрої. 

Встановлено, що 56% брендів, які використовують смайли 

в своїх темах електронної пошти, мають більш високу відкриту 

частоту. Дві третини споживачів можуть згадати конкретний 

бренд, який вони нещодавно бачили, як рекламу на мобільному 

телефоні за останній тиждень. Мобільні медійні оголошення  

стають найпопулярнішим форматом для мобільної реклами. 54% 

споживачів готові переглядати більше відео контенту від того 

бренду чи бізнесу, який вони підтримують. 

За даними офіційного сайту журналу “Маркетингова 

статистика”, число користувачів мобільних пристроїв щорічно 

зростає і становить значну частку від загального трафіку сайту. 

Щорічний огляд ринку електронної комерції в країнах 

Центральної та Східної Європи стверджує, що частка мобільного 
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трафіку в даних країнах в 2018 році досягла 52,2% населення 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Питома вага населення країн Центральної та Східної 

Європи які використовують мобільні пристрої, %, 

2009-2018 рр. 

Джерело: розраховано та адаптовано за даними [3] 

 

Останнім часом для просування продуктів та послуг 

підприємства все більше використовують мобільну рекламу. 

Встановлено, що у 2020 році виробники даних країн готові 

витратити на глобальну мобільну рекламу в Інтернеті (яка має 

найшвидші темпи росту)  до 247 мільярдів доларів.  

На рис. 2. представлено статистичні дані питомої ваги 

населення  за використанням різних соціальних медіа: Facebook, 

Instagram, Twitter і таке інше. За результатами проведених 

досліджень, найбільш популярними соціальними медіа є 

Facebook ( яким користується близько 22% опитаних), Instagram 

(18% опитаних), Twitter (16% опитаних) та YouTube (14% 

опитаного населення). 
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Рис. 2. Статистичні дані використання соціальних медіа за 

питомою вагою їх популярності серед населення країн 
Центральної та Східної Європи,  2018-2020 рр. 

Джерело: розраховано та адаптовано за даними [3] 

 

Висновки. Зазначені тенденції формування соціальної 

політики інноваційного розвитку підприємств набувають 

особливої актуальності в умовах глобальної пандемічної ситуації, 

яка пов'язана із розповсюдженням коронавірусу (COVID - 19), 

коли значна частина населення працює в дистанційній формі та 

отримує більшу частину інформації саме через соціальні мережі, 

тому для просування вітчизняної продукції та послуг 

вітчизняним підприємствам слід все більше використовувати 

соціальні медіа, що забезпечить зростання цільової аудиторії, а 

отже і попиту в перспективі. 
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Постановка проблеми. Інноваційна діяльність виступає 

генератором розвитку будь-якого підприємства. Основні 

показники ефективності виробництва та  функціонування 

підприємства напряму залежить від розвитку інноваційних 

процесів та ступеня впровадження нових технологій у 

виробництво. Головною складовою інноваційного розвитку є 

саме оновлені знання та інформація. За офіційними 

статистичними даними Державного комітету статистики  

Україні, впродовж останніх років інновації лише 20% загальної 

кількості підприємств впроваджували інновації, що кардинально 

відрізняється від аналогічного показника  розвинених країн світу, 

наприклад, США, де більше 80% загальної кількості підприємств 

впроваджують інноваційні технології. Також слід зауважити, що 

показник питомої ваги витрат на інновації становить 0,45% від 

ВВП, в тей час як у розвинених країнах прямі державні витрати 

на наукові інноваційні проекти становляться 1.6-3.7%. Тобто 

розвиток інновацій в Україні є порівняно досить слабким.  

http://journals.uran.ua/tarp/article/download/12252/10139
https://www.hubspot.com/marketing-statistics
https://promodo.ua/ua/issledovanie-ecommerce-2018.html
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Вивченню інноваційного розвитку підприємств України 

присвячені наукові праці таких вчених, як Ю. Бажал, В. Гейць, А. 

Карпенко, В. Мальцев, Г. Кореняко, О.І. Волков, М.П. Денисенко 

[1]. 

Виклад основного матеріалу. . Статистичну інформацію 

стосовно інноваційного розвитку в нашій країні відповідно до 

форм державної статистичної звітності  подають лише 

промислові підприємства, тому в контексті проведеного 

дослідження буде представлено лише дані стосовно промислових 

підприємств. За 2017-2018 роки частка підприємств, які 

впроваджували інновації, в середньому становила 16,2%. Слід 

зауважити, що досить тісною є залежність інноваційного 

розвитку від  величини підприємства, так як у розробці та 

впровадженні інновацій потрібно мати порівняно велику 

кількість працівників і значну суму фінансових ресурсів. 

За даними табл. 1 найбільша кількість інноваційно 

активних підприємств припадає на такі області: Харківська, 

Тернопільська, Миколаївська, Черкаська, Кіровоградська, Івано-

Франківська, Запорізька, Сумська та Київська область.  

Таблиця 1. Інноваційна діяльність промислових підприємств 

за регіонами України, 2018 р. 

Регіон 

Кількість інноваційно 

активних підприємств 
Обсяг 

витрат на 

інноваційну 

діяльність, 

млн. грн 

Обсяг 

реалізова-

ної 

інновацій-

ної 

продукції 

усього, 

млн. грн 

усього, 

од 

у % до 

загальної 

кількості 

обстежених 

підприємств 

1 2 3 4 5 

Україна  759 16,2 9117,5 17714,2 

Вінницька 24 15,4 100,4 454,7 

Волинська 17 16,0 162,1 66,8 

Дніпропетров-

ська 51 11,0 1127,3 297,8 

Донецька1 22 11,5 725,3 3301,9 

Житомирська 23 13,9 10,4 155,9 

Закарпатська 12 9,0 26,2 358,1 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 

Запорізька 42 19,1 1393,4 4041,2 

Івано-Франківська 28 21,7 134,2 105,4 

Київська 37 11,0 289,7 770,6 

Кіровоградська 24 22,6 504,2 405,6 

Луганська3 7 10,0 20,2 13,1 

Львівська 48 15,2 310,1 763,1 

Миколаївська 25 26,9 324,9 417,3 

Одеська 36 15,7 150,1 157,6 

Полтавська 27 10,4 68,2 243,2 

Рівненська 8 5,9 7,3 9,3 

Сумська 24 20,5 598,5 601,9 

Тернопільська 25 27,5 109,7 126,9 

Харківська 111 28,1 890,9 2515,9 

Херсонська 15 15,5 56,1 287,6 

Хмельницька 8 5,7 24,6 27,8 

Черкаська 32 24,4 124,7 583,1 

Чернівецька 8 14,5 26,1 46,3 

Чернігівська 10 9,6 71,7 345,4 

м. Київ 95 20,7 1861,2 1617,7 

Джерело: розраховано за даними [5]. 

 

Стосовно галузей економічної діяльності найбільша 

кількість інноваційно активних підприємств припадає на 

фармацевтичну галузь ( 53,9%), транспортну (37,0), виробництво 

електротехнічної продукції (34,0%), харчової промисловості 

(25,9%)  електричного обладнання (25%). 

Даний аналіз інноваційної діяльності створює передумови 

для формування гіпотези, що інновації здебільшого 

впроваджують великі підприємства з високими показниками 

економічної ефективності, тоді як малі та середні підприємства 

здебільшого не мають такої можливості через необізнаність, 

адміністративні бар’єри та недостачу фінансових ресурсів. Слід 

зауважити, що при створенні нового проекту в провадження 

інновацій велика увага має бути приділена урахуванню 

можливих ризиків.  

Існують внутрішні і зовнішні чинники впровадження 

інновацій. Внутрішні пов’язані з прагненням покращити 
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економічний стан підприємства та виробництво, закріпити гарні 

позиції на ринку, освоїти нові напрями та сфери діяльності. 

Зовнішні чинники пов’язані з зміною технологій та 

технологічних процесів, стимули та фінансова підтримка  з боку 

держави, що впливають на запровадження інновацій та 

інформаційна допомога з приводу розробки та впровадження 

нових технологій. 

За офіційними статистичними даними у 2017-2018 рр. на 

інноваційний розвиток промислові підприємства витратили 9,1 

млрд. грн. В тому числі близько 5,9 млрд. грн інноваційних 

витрат компанії спрямували на придбання устаткування та  

машин, на внутрішні та зовнішні НДР – 2,2 млрд. грн, на 

придбання інших зовнішніх знань – 0,02 млрд. грн та інші 

витрати, які пов’язані з розробкою та створенням нових інновацій 

– 1,0 млрд. грн (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура розподілу витрат на інновації за 

напрямами діяльності, %, 2017-2018 рр. 

Джерело: розраховано за даними [4, 5]. 

 

Варто підмітити, що стимули та пільги з боку держави 

відіграють важливу роль. Аналіз джерел  фінансування 

впровадження інновацій у 2017-2018 рр., представляє, що для 

більшості промислових підприємств існує певна обмеженість та 

недоступність фінансових ресурсів для створення інновацій, 

адже власні кошти підприємства становили близько 84,5%, 
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кредити становили близько 6,5%, а бюджетні кошти 3,5%[5]. 

Дослідження впровадження інновацій на підприємствах з 

низьким інноваційним розвитком підтверджує основні причини 

їх недостатньої інноваційної активності: 

• Низький попит на інновації 

•  відсутність прагнення підприємства до 

конкурентоспроможності 

• відсутність вдалих проєктів з приводу інноваційного 

розвитку 

• недоступність фінансових ресурсів для створення 

інновацій 

• незначна кількість працівників для залучення у розробках 

та  створенні інновацій 

•  відсутність пільг та підтримки з боку держави. 

Світовий досвід розвинених країн світу гарантує 

збільшення до 60 % збільшення обсягу продукції з інноваційною 

складовою , а в перспективі до 90 %.  

Висновки. Завдяки високій частці осіб з вищою освітою, на 

думку експертів, Україна має значні інтелектуальні ресурси, за 

допомогою яких інноваційна діяльність підприємств може бути 

істотно покращена. Але залишаються невирішеними ряд 

основних причин низького інноваційного рівня вітчизняних 

промислових підприємств, потреба  в покращенні менеджменту, 

ресурсного та фінансового забезпечення.  
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 

національної економіки для промислових підприємств 

надзвичайно актуальним є розширення існуючих національних 

ринків збуту та вихід на нові міжнародні ринки. У цьому напряму 

ефективним інструментом інтегрованих маркетингових 

комунікацій є виставкові заходи, що проводяться на 

міжнародному рівні. Однак, для ефективної участі у конкретному 

заході підприємствам необхідно використовувати всі його 

можливості, зосереджуватись на унікальності виставкового 

потенціалу та чітко визначитись з цілями участі. Сучасна 

виставка - багаторівневий інструмент маркетингу, місце, де 

експонент може одночасно рекламувати, продавати продукцію й 

формувати образ своєї фірми. Професійну складову в значній мірі 

формує ділова програма виставки, що включає в себе цілий 

спектр різних заходів. Для компаній-організаторів ділова 

програма виставки - інструмент "примусового" залучення 
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цільової аудиторії. 

Виклад основного матеріалу. Виставки та ярмарки 

займають особливе місце в арсеналі засобів рекламного впливу, 

так як вони представляють дуже широкі можливості демонстрації 

виробів, що рекламуються для встановлення прямих контактів 

безпосередньо з покупцями та продавцями. Проект Закону 

України «Про виставкову діяльність в Україні» трактує поняття 

виставки та ярмарки наступним чином [1; c. 3]. 

Виставка - організована за допомогою виставкового 

підприємства демонстрація експонентами своєї продукції, яка 

проводиться на певних площах у визначений термін з метою 

пошуку партнерів для укладення угод. 

Ярмарок - організований за допомогою виставкового 

підприємства продаж особами своєї продукції, яка провадиться 

на певних площах у визначений термін. Поняття ярмарки та 

виставки істотно відрізняють, їх основні відмінності наведені в 

табл. 1. 

Таблиця 1. 

Порівняння ярмарку та виставки 
Критерій 

порівняння 

Ярмарок Виставка 

Основне 

призначення 

Укладання 

торговельних угод 

Демонстрація досягнень 

Мета Укладання прямих 

торговельних угод по 

зразках продукції 

Розповсюдження 

інформації з кінцевою 

метою стимулювання 

продажів за зразками 

Споживачі Кінцеві споживачі Посередники 

Кількість зразків Велика Обмежена 

Масштаби Великі Обмежені 

Час та місце 

проведення 

Проведення ярмарку в 

точно визначений час 

регулярно в одному й 

тому самому місці 

Може бути організована у 

будь-якому місці й у 

будь-який час 

 

Основною відмінністю ярмарки від виставки є її основне 

призначення, для ярмарку це – укладення торгівельних угод по 
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зразках продукції, а для виставки – демонстрація досягнень з 

метою стимулювання продажів за зразками. Проте, незважаючи 

на різницю між ярмарками та виставками очевидним є подібність 

даних визначень. Найголовніша їх спільна риса – ринкових 

характер виставково-ярмаркових заходів. Ярмарки при цьому 

більше орієнтуються на спеціалізованого відвідувача-покупця, 

оптовика, тобто на здійснення продаж експонентами продукції, 

що демонструється. У той час виставки зосереджені на більш 

широкому колі можливих споживачів, на приверненні їх уваги до 

товару. І виставки і ярмарки організовуються фізичними та 

юридичними особами, мають обмежену тривалість, діють 

періодично в постійних або заздалегідь визначених місцях, 

призначені для великої кількості експонентів і відвідувачів і є 

організованими товарними ринками. Крім того, кінцевою метою 

організації як виставок, так і ярмарків є сприяння збільшенню 

обсягів реалізації продукції, що виробляється на фірмі. 

Виставки та ярмарки класифікують наступним чином [2; c. 

17]: 

1) міжнародні виставки та ярмарки: загальногалузеві та 

спеціалізовані; 

2) національні виставки: стаціонарні, пересувні; 

3) оптові та роздрібні ярмарки; 

4) спеціалізовані виставки рекламодавця: стаціонарні, 

пересувні, виставки-продажі; 

5) постійно діючі експозиції, кабінети зразків, 

демонстраційні зали [3; c.12]. 

В загальному недоліки та переваги виставково-ярмаркової 

діяльності можна описати наступним чином:  

Переваги: наочність зразків продукції, що демонструються 

та можливість їх показу в дії; можливість миттєвого 

встановлення ділових контактів; позитивна дія елементів 

«святкової атмосфери», безпосереднє і одночасне порівняння 

конкуруючих товарів; сприяння укладенню угод; співпраця із 

професійною аудиторією; прямі контакти з представниками 

преси, зокрема професійних видань. 
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Недоліки: висока вартість організації та участі; порівняно 

рідка періодичність; недостатньо широкий регіональний охват 

представників груп цільового впливу. 

 Основними функціями виставки та ярмарку є [4; c. 24]: 

• концентроване дзеркальне відображення відповідного 

ринку; 

• забезпечення і збільшення видимості ринку; 

• дозволяють прояснити ситуацію на ринку; 

• відкривають доступ до нових ринків; 

• дозволяють встановити пряму залежність між ціною і 

якістю. 

• дають можливість контакту з численними і 

компетентними спеціалістами за короткий проміжок часу [5; c. 

9]. 

В рамках виставок та ярмарків організації за допомогою 

(експонатів) демонструють вироблені товари чи послуги з ціллю 

вивчення кон’юнктури та сприяння збуту, проводяться ділові 

переговори потенційних учасників операцій купівлі-продажу, 

уточнюються комерційні позиції, здійснюється оптова торгівля 

по зразках, підписуються зовнішньоторговельні договори, 

контракти.  

У світовій економіці роль і значимість виставкової 

діяльності постійно зростає. Всесвітня асоціація виставкової 

діяльності (UFI), членом якої є Виставкова федерація України 

(ВФУ), прогнозує подальший динамічний розвиток виставкового 

бізнесу. Це підтверджується розвитком світового виставкового 

ринку: розбудовується сучасна інфраструктура виставок, 

збільшується кількість виставкових заходів, кількість учасників 

виставок тощо. Такі ж тенденції прослідковуються і на 

українському виставковому ринку [5; c. 37]. 

На сьогодні лідерами серед українських операторів є такі 

найбільші виставкові оператори: «Авто-ЭКСПО» (Київ), «Бізнес-

Лайн» (Київ), «Внешэкспобизнес», «ГалЭКСПО» (Львів), 

«КиївЕкспоПлаза» (Київ), «КОМІНФО» (Дніпропетровськ), 

«Міжнародний виставковий центр» (Київ), Національний 

комплекс «Експоцентр України» (Київ), «Одеський будинок» 

(Одеса), тощо [6; c. 17]. 
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Виставково-ярмаркова діяльність в Україні регулюється 

Указом Президента України від 30 жовтня 1996 року № 1015/96 

«Про заходи з удосконалення виставково-ярмаркової діяльності 

в Україні». 2 листопада 2000 року було прийнято розпорядження 

Президента України від № 343/2000 «Про удосконалення 

проведення виставково-ярмаркових заходів в Україні», яке 

зобов’язує Кабінет Міністрів України передбачати в 

загальнодержавних програмах соціально-економічного розвитку 

проведення спеціалізованих  виставок та ярмарків з найбільш 

актуальних тематик тощо. Розроблено проект Закону № 7812 від 

12.07.2005  «Про виставкову діяльність в Україні» [2]. 

Підприємства-організатори виставкових заходів в Україні на 

добровільних засадах керуються «Концепцією розвитку 

виставкової діяльності», що була затверджена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003р. №459-р. 

8 січня 2012 року Уряд України затвердив перелік виставок 

і ярмарків, що проводитимуться в 2012 році, яким надається 

статус міжнародних та національних. Перелік включає в себе 139 

виставково-ярмаркових заходів, з них 37 національних, 102 

міжнародних. 

Виставкова діяльність в Україні є пріоритетною галуззю, 

важливим важелем нарощування експортного потенціалу, 

просування продукції вітчизняних виробників на міжнародні 

ринки, залучення передових фірм до участі в розвитку економіки 

країни [1]. 

Висновки. Отож участь підприємств у міжнародній 

виставковій діяльності сприяє збільшенню 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції і послуг, 

удосконаленню технологій, залученню інвестицій, забезпеченню 

науково-технічного і технологічного оновлення вітчизняного 

виробництва, розвитку ділового туризму в регіонах України та 

активізації інноваційного процесу та виробничої кооперації. 

Підприємство, що приймає участь у виставках чи ярмарках 

має такі переваги як: наочність зразків продукції, що 

демонструються та можливість їх показу в дії; можливість 

миттєвого встановлення ділових контактів та укладення угод; 

безпосереднє і одночасне порівняння конкуруючих товарів; 
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прямі контакти з представниками преси. А головним недоліком 

залишається висока вартість організації та участі та порівняно 

рідка періодичність. 

Завдяки виставковим заходам на внутрішній ринок країни 

надходить найбільш конкурентоздатна продукція вітчизняного та 

зарубіжного виробника, також формується значна частина 

експортного потенціалу, тому промислові підприємства 

розглядають виставкові заходи як найефективніший спосіб 

просування продукції, можливо єдиний для виходу на зарубіжні 

ринки. 
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Постановка проблеми. Упаковка багато важить для 

виробника товару, тому що вона є одним із основних засобів 

привертання уваги споживача та створення довіри до товару. 

Покупця мотивують до покупки за допомогою різних заходів 

(рекламування, персональний продаж, стимулювання попиту 

тощо), але найчастіше примушує його щось вперше купити саме 

вдала упаковка. Якщо куплене сподобається, покупець надалі 

шукатиме тільки таку упаковку, бо вона створює такі необхідні 

виробникові асоціації з товаром та із самим виробником. Роль 

упаковки - привернути увагу людини і водночас примусити її 

довіряти тому, що знаходиться всередині. Упаковкою є все те, що 

не є товаром. Але більшість упаковок товарів - це 

передовсім гармонічна єдність матеріалу, інформації і тари. Роль 

кожної складової є конче важливою. Дуже часто саме упаковка 

породжує нові потреби, бо без неї ніхто не звертав би уваги на ці 

товари і не споживав би їх. З погляду філософії, упаковка - це 

виражальний засіб і засіб передавання знань. Ознайомити з 

товаром і допомогти швидко прийняти рішення щодо його 

купівлі - ось завдання, яке виконує упаковка, одночасно 

приховуючи та демонструючи товар. 

Виклад основного матеріалу. Упаковка є одним із 

найважливіших елементів маркетингових комунікацій. Після 

аналізу сутності та функцій упаковки можна простежити 
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взаємозв'язок між просуванням товару і упаковкою в умовах 

ринкової економіки. Він складається з трьох етапів: перед 

угодою, у процесі угоди і після угоди [1]. Перед угодою 

найважливішим фактором є реклама. Вона повинна 

поінформувати потенційного покупця про існування товару, 

викликати інтерес до нього, налаштувати лояльно. Упаковка на 

першому етапі ототожнює для покупця виріб, побачений на носії 

реклами. Тобто реклама дає можливість провести візуальну 

ідентифікацію товару ще задовго до того, як покупець побачить 

його на прилавку. У процесі покупки упаковка відіграє роль 

засобу реклами на місці продажу. Після угоди упаковка може 

служити підтвердженням правильності зробленого вибору: 

покупець повинен бути повністю задоволений рівнем та якістю 

придбаного товару, а упаковка повинна знайти «своє місце» у 

споживача товару відповідно до її властивостей і якості: на кухні, 

балконі, дачній ділянці тощо.  

На всіх трьох етапах упаковка повинна активізувати 

реалізацію товару, служити йому рекламою та ідентифікувати 

товар і виконувати функцію PR. Для того щоб постійно 

підтримувати заплановану стратегію продажів товару, необхідно 

застосовувати інтегровані методи просування. Мається на увазі 

інтеграція упаковки в рекламну компанію і навпаки. При цьому і 

реклама, і упаковка повинні передавати одну й ту саму 

інформацію. Якщо ж між ними буде значна різниця, може 

виявитися, що високі витрати на рекламу були витрачені 

даремно. У більшості випадків реклама впливає на покупця в 

місцях, віддалених від місць продажів. Споживач не в змозі 

відреагувати на такий заклик відразу ж. У магазинах же 

трапляється так, що єдиною доступною для споживача 

інформацією є та, яку надає йому сам товар, а точніше його 

упаковка. Відомо, що значна частина покупок у супермаркетах 

здійснюється імпульсивно. Споживач уже в останній момент 

може надати перевагу «своїй» торговій марці. Адже більшість 

покупців відкриті для нових ідей, впливу комунікаційних 

інструментів і привабливості численних упаковок. Поєднання 

цих факторів у єдину стратегію може визначити успіх. Як на 

упаковці, так і в рекламних матеріалах повинні бути використані 
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однакові візуальні елементи. Один із найбільш очевидних 

способів отримання об'єднання зусиль – розміщення на 

рекламних матеріалах зображення упаковки. Дизайн упаковки 

має бути гнучким. У друкованій чи телевізійній рекламі упаковка 

повинна мати такий самий якісний вигляд, як і на вітринах 

магазинів або вдома у споживача за рахунок застосування 

останніх технічних досягнень. Важливо також те, яку суб'єктивну 

цінність має упаковка. Роль упаковки вторинна тільки стосовно 

властивостей самого продукту.  

Насправді ж вона може відігравати, а часом і дійсно має 

вирішальну роль у сприйнятті бренду [1].  

Є фактично два види упаковки – фізична та психологічна. 

Психологічна упаковка за сукупністю та характером складових її 

елементів є навіть більш складною, ніж фізична. Причому вона 

має ті самі властивості, що й самі послуги, – нематеріальні, 

мінливі, адресні, з невід’ємністю від джерела подання. Отже, 

психологічна упаковка теж може розглядатися як послуга, а за 

призначенням – як особливий товар.  

Питання утилізації упаковки та пов'язані з цим питання 

екологічності особливо гостро постало у XX ст. У тому числі 

серйозною проблемою стає утилізація відходів. Узагалі ресурсна 

проблема – це глобальний виклик, що стоїть перед усім 

неподільним на країни людством, тому за непоновлюваних 

ресурсів (нафта, газ, вугілля) потрібно максимально 

використовувати ресурсозберігаючі технології і збільшити 

сплати у вигляді податків до спеціальних фондів майбутнього, як, 

наприклад у Норвегії, Саудівській Аравії або Об'єднаних 

Арабський Еміратах. За ресурсів, обсяги яких можна 

контролювати (лісокористування, морепродукти тощо), 

кінцевою метою має бути стовідсоткове їх поновлення. Тому 

дослідження ролі концепції маркетингу в розробленні, 

використанні та утилізації упаковки вже сьогодні мають неабиякі 

науково-практичні перспективи [3].  

На сьогодні головною суперечністю застосування 

маркетингу у світі є суперечність між спонуканням до 

збільшенням загальних обсягів споживання товарів та 

обмеженістю природних ресурсів і матеріальних можливостей 
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споживачів. Якщо завдяки кожній із п'яти класичних концепцій 

ведення бізнесу (вдосконалення виробництва, удосконалення 

товару, інтенсифікації комерційних зусиль, саме маркетингу та 

соціально-етичного маркетингу) [4] у світі в цілому виробляється 

товарів більше, ніж людині необхідно для користування, то 

зрозуміло, що людство не лише надмірно «знущається» над 

навколишнім середовищем, а й фактично «обкрадає» майбутні 

покоління. І якщо споживач розуміє доцільність маркетингу як 

найвищого на цей період рівня задоволення своїх потреб, то 

виробник нерідко оцінює ефективність маркетингу лише з 

погляду одержання прибутку, якщо і не сьогоденного, то 

принаймні в подальшому. І це у час, коли зростає оволодіння 

концепцією соціально-етичного маркетингу економічно 

розвиненими країнами світу [4]. З погляду екології – науки про 

стосунки людини з навколишнім середовищем – кожний 

працівник промислового підприємства одночасно є й 

споживачем тих чи інших товарів. Усе більше і більше 

випускається продукції, що практично не підлягає ремонту, в тарі 

разового використання, та й зворотну тару споживачі все частіше 

і частіше просто викидають на смітник через її мізерну ціну. Крім 

того, все більше і більше ситуацій, коли маркетинг межує із 

шахрайством: все менше наповнюються вміст балончиків із 

дезодорантами; все більше використаних батарейок; замість 

скляних пляшок та банок багаторазового використання (за часів 

планової економіки така пляшка в середньому 

використовувалася тричі) майже повністю використовуються 

одноразові; замість ремонту змійок «блискавка» економічно 

вигідніше змінити, наприклад, портфель, а попередній власники 

просто викидають на смітник.  

Зрозуміло, що вирішити проблеми екології на рівні 

окремого підприємства, міста чи регіону важко, тому 

маркетологи мають вести узгоджені дії, поступово підвищуючи 

рівень екологічно чистого довкілля на місцевому (мікрорівень), 

регіональному (мезорівень), національному (макрорівень), 

міжнародному (мегарівень) рівнях. Головними способами 

досягнення вищезазначених показників є: використання 

екологічно чистіших матеріалів, удосконалення процесу 
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виробництва в бік застосування екологічніших технологій, 

цілеспрямована робота з підвищення рівня усвідомлення 

партнерами (постачальниками сировини, посередниками, 

споживачами) їх соціальної відповідальності, участь у 

розробленні та впровадженні благодійних проектів, зокрема із 

залученням громадськості та ін. Усе перелічене можна віднести 

до складових соціально-етичного маркетингу.  

Ще чверть століття тому на душу населення в СРСР 

припадало до 9 кг відходів, а у Західній Європі – до 150 кг, у США 

та Японії – до 200 кг. Тому цілком природно, що у зв'язку з цим 

зарубіжні вчені почали масштабні дослідження з метою знизити 

обсяги виробництва упаковки і розробити технологію вторинної 

переробки відходів [3].  

Вирішення проблем утилізації відходів від упаковки та 

покращання внаслідок цього екології на рівні одного 

підприємства, міста чи навіть регіону не дасть загального ефекту, 

тому дії на всіх названих рівнях мають бути узгодженими . Лише 

на основі такого усвідомлення керівники зможуть організувати, 

мотивувати і контролювати роботу всього персоналу на 

досягнення максимальних показників екологічності, 

доброчинності, чесності. Головні способи досягнення цих 

показників полягають у такому: використання більш екологічно 

чистих матеріалів; удосконалення процесу виробництва з метою 

підвищення рівня його екологічності; участь у розробленні та 

втіленні благодійних проектів; цілеспрямована робота з 

підвищення рівня усвідомлення партнерами та споживачами 

їхньої соціальної відповідальності. 

Постійне збільшення попиту на упаковку обумовлене 

стрімким нарощенням обсягів споживчого попиту. Серед 

галузей-споживачів лідирує харчова промисловість, яка 

виготовляє майже п’яту частину промислової продукції України, 

а річний приріст обсягів її виробництва останніми роками сягає 

10%. Пакувальну продукцію активно використовують також 

підприємства фармацевтичної, хімічної та тютюнової 

промисловості.  

Під організаційно-економічним механізмом вітчизняні та 

зарубіжні науковці розуміють упровадження сукупності 
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організаційних та економічних важелів впливу на кінцевий 

результат [2]. Відповідно до цього флексографічному 

підприємству необхідно впроваджувати низку організаційних та 

економічних заходів для підвищення споживчої цінності 

упаковки та використовувати ряд інструментів менеджменту та 

маркетингу з метою її адаптації до вимог промислових та 

кінцевих споживачів. За умови орієнтації підприємства на 

кінцевих споживачів виправданим є інтерес маркетологів 

підприємств до рівня споживчої цінності упаковки. Для 

досягнення поставленої мети за допомогою методики 

флексографічних підприємств необхідно виконати низку 

завдань: оцінити стан споживчої цінності упаковки за допомогою 

анкетного опитування експертів відповідної кваліфікації; 

визначити значення споживчої цінності упаковки за її 

складовими та коефіцієнтами вагомості; провести детальний 

аналіз «слабких місць» конкретних показників сформованої 

споживчої цінності та охарактеризувати процеси творення 

споживчої цінності за цими показниками; окреслити способи 

підвищення ефективності конкретних процесів формування 

споживчої цінності упаковки.  

Повний аналіз механізму розвитку споживчої цінності 

упаковки потребує детального вивчення зовнішніх і внутрішніх 

факторів впливу на процес його формування. За приклад 

управління основними умовами підвищення споживчої цінності 

упаковки можна взяти управління флексографічними 

підприємствами на основі принципів підвищення цінності на всіх 

етапах її створення (табл. 1).  

Необхідно зазначити, що для успішного функціонування 

механізму розвитку споживчої цінності упаковки ще потрібно 

вивчати й аналізувати інших учасників ланцюга створення 

цінності: підприємств-постачальників сировини та 

комплектувальних матеріалів, підприємств-споживачів упаковки 

тощо. Провідну роль у такому дослідженні належить відповідній 

службі маркетингу промислового підприємства. Наприкінці 90-х 

років минулого століття одному з авторів довелося вивчати 

проблему необхідності для підприємств-споживачів 

інноваційного обладнання для рідких та сипких товарів: лише з 
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функціонуючих молочних заводів України на той час свою 

зацікавленість виявили більше третини з них. 

 

Таблиця 1.  

Зовнішні та внутрішні чинники дії механізму формування 

споживчої цінності упаковки [2] 
Внутрішні умови Цінності  Зовнішні умови 

Ефективне 

виробництво 

 

Споживча 

цінність 

упаковки 

Робота постачальників сировини 

та матеріалів 

Висока кваліфікація 

працівників 

Конкурентна позиція на ринку 

Оптимальна 

організаційна 

структура 

Політика протекціонізму та інші 

політичні чинники 

Використання 

принципів 

партнерського 

маркетингу 

Еколого орієнтовані чинники 

 

Висновки. Таким чином, маркетинг упаковки слід віднести 

до системи інноваційного маркетингу, яка у пакувальній справі 

передбачає наявність трьох інноваційних складових: екологічної, 

комунікативної та ресурсозбереження, що становить 

комплексний підхід порівняно із так званим фрагментарним, на 

сьогодні існуючим. У дослідженні показано, що упаковка, як 

важливе джерело інформації про продукт, фірму-виробника, 

правила користування, терміни зберігання, склад виробу та т. ін. 

є об'єктом інноваційного маркетингу. Не меншу роль відіграє і 

реалізований в упаковці візуальний образ товару, що становить 

певне поєднання кольорів, шрифту, геометричних форм та інших 

елементів образотворчого ряду. Усе це є і важливим атрибутом 

конкурентоспроможності товару.  

Підтверджено, що, якщо найближчими десятиріччями 

людство не вирішить питання зниження виснаження природних 

ресурсів за рахунок розумного обмеження споживання, 

впровадження енерго- та матеріалозберігаючих технологій і 

максимального використання вторинної сировини та переробки 

використаної упаковки, світ може опинитися на межі екологічної 

катастрофи. Неабиякі науково-практичні перспективи має 
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впровадження на підприємствах, що виробляють упаковку, низку 

організаційно-економічних заходів для підвищення споживчої її 

цінності. На регіональному та місцевому рівнях необхідно 

зробити все, щоб утилізація упаковки була максимально 

ефективною. Для цього потрібно передбачити введення до 

установ місцевого самоврядування фахівців із маркетингу, які 

спеціалізуватимуться на екологічних та ресурсозберігаючих 

питаннях.  
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Постановка проблеми. Тема благодійності будь-якого 

народу з давніх часів і до сьогодення була й буде завжди 

актуальною. Благодійність в середовищі єврейського народу, 

який проживав на території Волинської губернії, відзначалась 

своєю багатогранністю у всіх сферах життя. Тому метою 

дослідження є розкриття особливостей благодійної діяльності 

єврейського населення Волинської губернії ХІХ століття. Дана 

тема є актуальною, адже благодійність конче необхідна і в 

сучасному житті народу України.  

Виклад основного матеріалу. Однією з основ життя 

єврейського народу була благодійність. У євреїв існувало сильне 

прагнення до утворення різних товариств, асоціацій самозахисту 

й допомоги в складних життєвих умовах. Общинно-

корпоративний дух серед єврейства виник ще в давні часи і 

передавався з покоління в покоління. Завдяки різним 

товариствам, у яких брали участь майже всі члени кожної 

єврейської общини, іудеї набули значного досвіду.  

Російське законодавство визнавало існування окремих 

єврейських товариств для добродійних справ. Їм було дозволено 

мати свої лікарні, богадільні, сирітські будинки, кладовища. Про 

існування численних єврейських общинних організацій 
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Київський генерал-губернатор у 1873 р. доповідав міністру 

внутрішніх справ. Він називав такі організації, як поховальні, 

вінчальні, допомоги хворим, гостинності, вивчення Талмуду, 

Біблії, доброчинності, позичкові, кравців тощо. При цьому 

генерал-губернатор наголошував на тому, що товариства існують 

повсюдно й мають у своєму розпорядженні значні кошти, 

приносять користь бідним і нужденним євреям, і тим самим 

звільняють уряд від значних турбот і витрат на допомогу 

бідним[1, с.180]. 

Ефективність і благодійність єврейських товариств корисна 

ще й тим, що вона була позбавлена будь-якої регламентації, 

здійснювалась просто і, що дуже важливо, обходилась дешево. 

Вона була пристосована до способу життя євреїв, їх традицій, і 

тому мала вагомі наслідки, оскільки виявляла турботу про 

бідних, часто рятуючи від голоду цілі сім`ї. Так, на кінець ХІХ 

ст.. згідно з даними Єврейського колонізаційного товариства у 

Волинській губернії діяло 9 позичкових кас, 7 нічліжних 

будинків, 7 дешевих їдалень та чайних, 2 товариства постачання 

одягом бідних, 26 богаділень, 18 лікарень, 17 товариств допомоги 

хворим[2, с.743]. 

Слід зазначити, що кожного року у Волинській губернії 

були поширені епідемічні хвороби. Так, у 1888 р. від хвороби 

натуральної віспи померло 963 чол., від скарлатини – 444 чол., 

дизентерії – 156 чол., тифу – 112 чол. Всього від різних 

епідемічних хвороб в 1888 р. померло 1773 чол. 

Про ефективність лікування хворих можуть свідчити такі 

дані Державного архіву Житомирської області: в 12-ти 

державних міських лікарнях у 1888 р. пройшли курс лікування 

2105 чол., померло – 198 чол., що становило 9,4%, а в 19-ти 

єврейських лікарнях пройшли курс лікування 3991 чол., померло 

– 175 чол., що становило 4,3%. Отже, наведені дані свідчать про 

значно краще лікування хворих, оскільки рівень смертності в 

єврейських лікарнях був меншим, ніж в 2 рази. 

Варто відмітити, що в губернії плідно працювало 

товариство для допомоги бідним, що дбало про бідних ремісників 

та торговців, інвалідів внаслідок нещасних випадків. Товариство 

об’єднувало значну кількість членів, внески яких були 
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незначними. Кожен член товариства сплачував 3 рублі при вступі 

та 50 копійок щомісяця.  

В той період користувалось повагою та підтримкою у євреїв 

міста Бердичева товариство допомоги вдовам та сиротам. Його 

доходи утворювалися за рахунок членських внесків з 

коробкового збору, добровільної пожертви напередодні великих 

свят, зборів у кухоль біля синагоги перед Судним днем, внески 

орендарів питної торгівлі від оплати за прокат столового посуду 

на весіллях, лотерей, які проводилися щоп’ятниці на користь 

бідних, а також збори на кожному весіллі. Так, зокрема, на 

весіллях було прийнято по декілька разів з тарілкою обходити 

гостей, збираючи кошти на користь різних товариств, бідних, 

хворих. Інколи сума таких пожертвувань досягала 200 рублів, в 

той час, як одна корова коштувала близько 30 рублів. 

Варто зупинитися на особливому податку, відомого під 

назвою коробковий збір, який формувався з відсотків доходів від 

нерухомого майна, а також з капіталу, одержаного у спадщину, з 

різних видів промислової діяльності, зборів за шиття одягу, за 

кошарне м'ясо, різання птиці, використання свічок тощо. Так, 

наприклад, лише один свічковий збір дозволяв отримати суму 

грошей, достатніх для утримання всіх єврейських училищ[3, 

с.354]. 

В той час єврейський кагал зберігав усі надходження від 

членів общини та контролював їх витрати. Зібрані кошти 

витрачались на часткову сплату громадських боргів, на 

утримання єврейських навчальних закладів, синагог, кладовищ, 

лікарень, а також на громадську благодійність. Державна влада 

на той час завдяки надходжень від коробкового збору не 

фінансувала народну освіту, охорону здоров’я та турботу про 

бідних і пристарілих євреїв. Однак, у 1823 р. Сенат Російської 

імперії вирішив підпорядкувати коробковий збір урядовим 

установам, забираючи його у кагалів по Волинській губернії , а 

розпоряджатися ним доручає місцевій адміністрації. Так тривало 

до прийняття в 1835 році Положення, в якому було зазначено, що 

коробковий збір повинен використовуватись тільки на 

погашення боргів і податків, а також на виконання релігійних 

обрядів. Але невдовзі, рахуючись з реальним життям, уряд 
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визнав, що коробковий збір має служити джерелом і для 

внутрішніх общинних потреб. Однак, на місцях траплялись 

зловживання коштами коробкового збору, і його витрачали не за 

призначенням, а саме: на утримання жандармів, впорядкування 

вулиць, влаштування лікарень для православних та ін. 

Прикладом цього є те, що у 80-х роках ХІХ ст. у Волинській 

губернії місцева влада витратила 84 тис. рублів коштів 

коробкового збору на боротьбу з холерою[4, c.759]. Ці дані 

свідчать про те, що царський уряд свідомо використовував кошти 

євреїв не завжди по цільовому призначенню. 

Єврейські общини значну увагу приділяли діяльності 

товариств гостинності, мета яких – доставляти їжу бідним, і 

товариств бідних породіль, коли під опіку общини бралася убога 

мати з немовлям. Окрім цього, заможні євреї допомагали 

особисто неімущим, частіше у формі запрошення до себе в гості. 

При цьому частіше запрошували безпритульних та відставних 

солдатів.  

Слід відмітити, що за даними Міністерства внутрішніх 

справ, в євреїв найбільш чисельними були поховальні братства, 

які виконували громадські благодійні функції. Вони сплачували 

чинш за землю, яку займали під кладовища, і молитовні установи, 

надавали допомогу хворим і бідним[5, с.634]. 

Висновки. Отже, слід відмітити, що однією з основ життя 

євреїв Волинської губернії у ХІХ ст. була благодійність. Вона 

охоплювала всі сфери їхнього громадського буття, а саме: 

допомогу хворим, вдовам, сиротам, нужденним та убогим. Варто 

зазначити, що у важкі часи епідемій, небезпечних на той час 

хвороб (тиф, скарлатина, віспа), євреї завдяки функціонуванню 

приватних лікарень, притулків для похилих людей зуміли 

мінімалізувати людські втрати. Це відбулося завдяки внескам 

різноманітних благодійних організацій, які вкладали значні 

кошти в розвиток медицини. Отже, на сьогоднішній час при 

пандемії COVID-19 необхідно переймати досвід минулих часів, 

щоб уникнути великих втрат населення України в майбутньому. 
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Постановка проблеми. У нашому суспільстві часто 

підприємницька діяльність асоціюється з жорсткою поведінкою 

щодо партнерів та споживачів, досягненням мети  за будь-яку 

ціну.  Багато хто з таких підприємців більше дбає про власну 

кишеню, ніж про свою репутацію. Для них  важливим є лише 

досягнення власної вигоди без оглядки на те, як  їхні дії будуть  

оцінені громадською думкою. У цьому випадку слід говорити про 

абсолютну відсутність підприємницької культури. 

Метою нашого дослідження є вияснення поняття 

підприємницької культури та її етичної складової. Іншими 

словами, як залежить успіх підприємницької діяльності від 

дотримання її суб’єктом морально-етичних норм та правил? 

Виклад основного матеріалу. Культура підприємницької 

діяльності, за визначенням Мочерного С.В., це сукупність 
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прогресивних гуманістичних морально-духовних досягнень, 

застосовуваних в управлінні виробничими процесами та 

економічними відносинами між людьми. Господарська 

діяльність підприємця, фірми має здійснюватись відповідно до 

етичних, духовних критеріїв поведінки культурного середовища 

[4, с.279 ]. 

Елементи підприємницької культури формуються як під 

впливом досвіду діяльності певного підприємства, так і в 

результаті настанов його лідерів. Вона складається роками та 

постійно вдосконалюється. Зміни в культурі підприємництва 

відбуваються відповідно до нових уявлень про цінності в 

суспільстві. Як зазначає Донець Л.І., проведені дослідження 

показують, що в сучасному світовому підприємництві зростає 

значення таких цінностей, як самовизначення, орієнтація на 

потреби, творчість, розкриття особистості, здатність до 

компромісу, передбачуваність поведінки, надійність, 

стабільність, фахові здібності. Обов’язковими елементами 

підприємницької культури є [2, с.275 ]: 

• законність, дотримання чинних правових актів, 

стандартів, правил, норм; 

• виконання зобов’язань та обов’язків, які виходять з 

договірних відносин, із традицій ділового спілкування; 

• чесність у ставленні до суб’єктів свого бізнесу, 

споживачів, партнерів, держави. 

Досвід успішних країн з розвиненим підприємництвом 

свідчить, що бізнес може бути успішним тільки тоді, коли його 

суб’єкти керуються загальнолюдськими моральними цінностями. 

Інакше рано чи пізно партнери та клієнти перестануть довіряти, 

а отже не бажатимуть співпрацювати.  Тому підприємці  

розвинених країн багато сил та уваги приділяють плеканню та 

підтриманню  власного позитивного іміджу. 

 Підприємницька етика - одна із важливих складових 

формування культури цивілізованого підприємництва. Етика 

взагалі - це вчення  про поведінку індивідів, що здійснюється у 

відповідності до понять про належне (добро і зло, чесність, 

справедливість, достоїнство тощо) та існує в вигляді ідеалів, 

моральних принципів і норм поведінки. 
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Дослідження проблем  підприємницької етики (етики 

бізнесу) ведуться вже з початку XX ст. та найбільший розвиток 

та інтенсивність вони отримали в останні десятиліття. Це 

знайшло свій вираз у виданні численних фундаментальних і 

науково-популярних робіт, спеціальних журналів, формуванні 

мережі дослідницьких центрів, проведенні безлічі регіональних 

конференцій і навіть світового конгресу. Особливо цікавими є 

дослідження про національну специфіку підприємництва, 

культурно-регіональні моделі підприємницького етосу, в яких 

знаходимо щоразу різну, найчастіше асиметричну, конфігурацію 

базових цінностей. 

Підприємницька діяльність, як і будь-яка економічна, 

господарська, професійна діяльність дієздатних громадян, 

утримує в собі правові та етичні критерії. Відступ від певних 

норм та правил загрожує суб’єктам підприємницької діяльності 

негативними наслідками. Правила та норми поведінки 

підприємців і організацій встановлюються законами та 

нормативними актами, невиконання яких загрожує серйозними 

заходами покарання, аж до банкрутства і позбавлення волі.  

 Перебуваючи у зв’язку з загальнолюдськими етичними 

нормами поведінки,  підприємницька етика нерозривно пов’язана 

з такими поняттями, як чесність, совість, авторитет, шляхетність, 

ввічливість, честолюбство, самолюбство, безсоромність, 

лицемірство, зловтіха, лихослів’я, помста, підступність, грубість 

тощо. Як бачимо, одні з цих понять пов’язані з позитивними  

принципами і рисами поведінки, а інші – з негативними. І все ж, 

підприємницька етика базується як на загальнолюдських 

принципах, так і на принципах здійснення ризикового, 

новаторського, інноваційного, компетентного, законного, 

чесного бізнесу на противагу рутинному, незаконному, 

некомпетентному. 

У науковій та популярній літературі часто зустрічається 

поняття кодексу етики. Ось як визначає це поняття Герчикова 

І.Н.: «Кодекс етики в бізнесі - це зведення моральних принципів, 

моральних норм і правил поведінки однієї особи або групи осіб, 

що визначає оцінку їхніх дій з погляду взаємовідносин з іншими 

суб’єктами бізнесу, відносин у колективі і в суспільстві на основі 
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дотримання моральних норм і принципів, які поділяються ними»[ 

3 ].  

Існує думка, що засновниками корпоративних етичних 

кодексів були японські компанії, які довели регламентування 

поведінки своїх працівників до абсолюту. Потім  морально-

етичні кодекси почали широко впроваджуватися у Сполучених 

Штатах Америки, у них окрім загальних положень про етику 

ринку та бізнесу були включені етичні норми, які стосувались 

поведінки  працівників. Цими нормами заборонялися хабарі, 

шахрайство, подарунки, виплати незаконно отриманих грошей, 

розпалення конфліктів, розкриття секретів компанії, 

використання інформації, отриманої в умовах довіри, 

протиправна поведінка заради інтересів фірми. 

З поширенням міжнародних економічних відносин 

проблеми етичного регулювання бізнесу набули 

інтернаціонального характеру. У зв’язку з цим зусиллями ООН, 

Організації економічного співробітництва та розвитку, 

Міжнародної торгової палати було прийнято міжнародні 

зведення правил, що регулюють поведінку суб’єктів 

господарської діяльності, які займаються міжнародним бізнесом. 

Значну роботу в цьому напрямі веде і Рада Європи. Міжнародною 

торговою палатою було прийнято два зведених документи, 

адресованих підприємцям, про загальні норми поведінки 

інвесторів в іноземній державі та в боротьбі з корупцією. 

Особливого значення це питання набуло у зв’язку з розширенням 

діяльності транснаціональних компаній (ТНК), які через свою 

організаційну структуру не можуть бути об’єктом регулювання і 

підлягати праву однієї держави [ 3 ]. 

В Україні ще тільки формується цивілізоване 

підприємництво, його етика та психологія. Тому корисно 

подивитися на Схід та Захід, де вже сформовані та описані типи 

підприємців, основні з них - американський та японський. Для 

японського типу ділової активності характерні такі риси: 

послідовність, повільність, дисциплінованість, емоційна 

стриманість, виключна працелюбність, повага до авторитету; 

вони настійливі та завзяті у досягненні мети, поразки 

розглядають як стимул до нової більш наполегливої праці. В 



Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів» 

225 

Японії дуже високо цінуються вміння лагодити з людьми, 

лояльність, дипломатичність, відданість фірмі. Серед 

американських підприємців переважають люди з яскраво 

вираженою індивідуальністю, незалежні, схильні  домінувати. 

Злиття різних націй дало тип стійкої, активної, агресивної, 

честолюбної людини, яка дуже впевнена в собі та дає іншим 

зрозуміти свою вищість [5, с.29 ]. Пропонуються наступні 

поширені шляхи та засоби формування етичної поведінки в 

підприємницьких структурах: розробка етичних нормативів; 

створення груп або комітетів з етики; проведення соціальних 

обстежень і ревізій; навчання етичній поведінці. 

Висновки. Таким чином, успішним сучасне 

підприємництво може бути, якщо воно спирається на розвинену 

культуру бізнесу, важливою складовою якої є морально-етичні 

норми та правила, кожне з яких демонструє повагу, рівність між 

суб’єктами, партнерами, керівниками і підлеглими тощо. В 

основі етичних норм підприємництва лежать загальнолюдські 

морально-етичні приписи, до яких додаються специфічні для 

конкретної сфери діяльності правила поведінки та національно-

культурні особливості морального життя, звичні для того чи 

іншого суспільства. 
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Постановка проблеми. Одеса є одним з найбільш часто 

відвідуваних міст України, особливо в теплу пору року. Тільки 

впродовж туристичного сезону 2019 р. місто відвідали 3,3 млн 

туристів, з яких 45% – іноземці, 55% – українці. Надходження 

туристичного збору в 2019 р. склало 11,6 млн грн, що на 58,9%, 

або 4,3 млн грн, більше, ніж у 2018 р. [1] 

За даними Big Data 2019 найбільший потік туристів був з 

Київської, Миколаївської та Вінницької областей (сумарно - 

понад 40% внутрішнього потоку) [2]. Попит на види туристичних 

послуг значно зростає в період липень - серпень. 

Останні світові події з розповсюдженням коронавірусу вже 

значно вплинули на туристичну галузь і планування відпустки. 

Тому очікується, що більшість українців в цьому році будуть 

відпочивати на вітчизняних пляжах. 

Для кращого розуміння споживача туристичних послуг та 

потенціалу міста Одеса як перлини туризму доцільно провести 

дослідження його привабливості для українців як туристичного 

міста та визначити переваги відпочиваючих при виборі курорту. 

Виклад основного матеріалу. При проведенні 

маркетингового дослідження було поставлено такі гіпотези: 1) 

дохід не впливає на вибір місця для ночівлі; 2) наявність дітей в 
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сім'ї не впливає на критерії по вибору курорту; 3) чистота пляжів 

і водойм курорту не впливає при виборі виду відпочинку. 

Основна мета дослідження - визначити переваги при виборі 

курорту серед туристів і вивчити їх поведінку. Для досягнення 

поставленої мети було поставлено такі завдання: 

1. Визначення кластерів відпочиваючих за критеріями при 

виборі курорту. 

2. Виявити вплив доходу на вибір місця для ночівлі. 

3. Виявити вплив наявності дітей в родині на ряд критеріїв 

при виборі курорту. 

4. Визначення факторів відпочиваючих по відношенню до 

відпочинку. 

5. З'ясувати вплив чистоти пляжів і водойм курорту при 

виборі виду відпочинку. 

6. Визначення відносини до Одеси як до міста і курортного 

центру. 

Респондентам було запропоновано пройти анкетування, 

яке складалося з 11 попередньо закодованих в програмі SPSS 

закритих питань. 

За отриманими даними: 1) 72,9% опитаних - жінки, 27,1% - 

чоловіки; 2) 51% - 18-25 років, 37,6% - 36-45 років; 3) рівень 

доходу: 42.2% - до 6000 грн, 28.9% - 8000 - 12000 грн; 4) у 

більшості опитаних дітей немає. 

За результатами опитування, 47% за місце ночівлі 

вибирають бази відпочинку та готелі. Пріоритетними видами 

відпочинку для українців є пляжний відпочинок і екскурсійний 

(якраз те, що з точністю можна віднести до Одеси). 

Також було виявлено, що головними цілями відпочинку є 

отримання засмаги, відпочинок на пляжі далеко від міста і 

проведення часу з сім'єю / друзями. Виходячи з отриманих 

результатів, для респондентів важливішим є рівень цін і чистота 

пляжів та водойм. Слід відмітити, що одним з недоліків Одеси як 

туристичного міста є високий рівень цін, а відпочиваючі в нашій 

країні звертають на це увагу в першу чергу. 

Наступні питання були спрямовані на вибір тверджень, але 

за умови, що їх буде не більше 3-х: 1) вказати ті, які відносяться 

до самих респондентів. За результатами більшість опитаних 
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детально вивчають інформацію про потенційне місце 

відпочинку, цінують зручності і люблять експериментувати; 2) 

охарактеризувати Одесу як курортне місто: респонденти 

відзначають безліч визначних пам'яток і особливий колорит 

міста, а з мінусів - завищені ціни. 

Було отримано наступні результати: респонденти цінують 

співвідношення «Ціна-якість»; в пошуках курорту, який би їх 

влаштовував за цим критерієм, вони готові подолати велику 

відстань. 

За результатами дисперсійного аналізу було з'ясовано, що 

вибір ночівлі не залежить від рівня доходу, а також вибір курорту 

не залежить від наявності дітей в родині. Респонденти-батьки 

вибирають комфортні поїздки зі зручностями. 

Щоб з'ясувати, які фактори впливають на туристів при 

виборі місця для відпочинку, був використаний факторний 

аналіз. Було визначені дві групи опитаних: 1 - експериментатори, 

що люблять комфорт; 2 - консерватори. 

Ставлення до Одеси як до міста і курортного центру 

виявилося неоднозначним. Виходячи з факторного аналізу, 

респонденти були розділені на чотири групи. Для 1-й групі 

важливі безпечні екскурсії, враження про місто в цілому 

негативне; 2-а група незадоволена обслуговуванням, для 3-ої 

групи важлива туристична складова, враження про місто 

позитивне; 4-а група є прихильником того, що ціни як для 

туристичного міста нормальні, але за середніми мірками - високі. 

Висновки. Узагальнюючи все вищесказане, можна зробити 

висновок про те, що в даний час Одеса має більший туристичний 

потенціал, а також об'єктивні передумови для його розвитку, 

особливо в сфері ділового, культурно-пізнавального, санаторно-

курортного туризму. Однак цей потенціал використовується 

неефективно. Потік туристів, доходи і зайнятість в туристичній 

індустрії не відповідають потенціалу, пояснюються відсутністю 

системної організованої роботи по формуванню 

конкурентоспроможної туристичної індустрії і туристичного 

кластера в Одесі. 
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Постановка проблеми. Для багатьох країн світу 

туристичний бізнес є одним із найприбутковіших сфер бізнесу, 

що забезпечує постійні надходження до бюджету країни. 

Розвиток туризму має безпосередній вплив на інші сфери - 

транспорт, готельний бізнес, будівництво, торгівля та ін. 

Популяризація туризму, як провідної галузі бізнесу є стратегічно 

важливими напрямами економічного розвитку України та 

окремих її регіонів. 

Виклад основного матеріалу. Туристична галузь в Україні, 

в останні роки розвивається швидкими темпами, однак цей 

розвиток характеризується нестабільністю, обумовленою дією 

ряду об’єктивних причин. До факторів, що негативно впливають 

на розвиток туристичної індустрії слід віднести політичну та 

соціально-економічну нестабільність, зокрема: інфляційні 

https://odessa-life.od.ua/news/pidsumki-turistichnogo-sezonu-v-odesi-kilkist-inozemnih-gostej-zrosla-vdvichi
https://odessa-life.od.ua/news/pidsumki-turistichnogo-sezonu-v-odesi-kilkist-inozemnih-gostej-zrosla-vdvichi
https://odessa-life.od.ua/news/pidsumki-turistichnogo-sezonu-v-odesi-kilkist-inozemnih-gostej-zrosla-vdvichi
https://ain.ua/special/big-data-in-odessa/
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процеси, безробіття, зниження фінансового добробуту 

населення, відсутність планування щодо використання 

природних і трудових ресурсів та ін.  

В свою чергу, фінансовий потенціал туристичних 

підприємств залежить від таких факторів, як: розвиток 

інфраструктури регіонального ринку надання туристичних 

послуг, платоспроможний попит, діяльність конкурентів, 

регіональна політика в сфері туризму [1]. Тому для ефективного 

розвитку туризму в нашій країні необхідно враховувати основні 

чинники, які найбільш суттєво впливають на зміну показників 

туристичної діяльності та розробити програму їх стимулювання 

на всіх рівнях – від державного до регіонального [4]. 

Житомирська область є однією з найбільших областей в 

Україні (поступається лише Одеській, Дніпропетровській, 

Чернігівській та Харківській). Її площа становить 29,9 тис. кв. км 

та складає 4,9 % території країни. Вдале географічне 

розташування області, різноманітність рослинного і тваринного 

світу, клімат та рельєф, геологічне та гідрологічне багатство, 

достатньо розвинена мережа автомобільних доріг та залізничних 

шляхів сприяють розвитку туристичної індустрії. Наша область 

має значний культурно-історичний та значний природно-

туристичний потенціал, який ще недостатньо використовується в 

якості туристичних ресурсів. Житомирська область має значні 

перспективи для формування власного турпродукту в різних 

видах туризму: активному, пізнавальному, екологічному, 

подієвому (фестивальному), агротуризмі (сільському зеленому), 

етнологічному тощо [3].  

Для розробки стратегії розвитку туристичного бізнесу в 

регіоні необхідні аналітичні дослідження, які повинні містити: 

по-перше, аналіз стану ринку туристичних послуг Житомирської 

області (інфраструктурної складової та туристичних потоків); по-

друге, аналіз конкурентного середовища туристичних 

підприємств Житомирщини; по-третє, аналіз регіональної 

політики в сфері туризму [1].  

Нами проведений аналіз туристичної діяльності в 

Житомирській області за основними напрямами, які 

характеризують розвиток ринку туристичних послуг, зокрема: 
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пропозиція, попит та результати діяльності суб’єктів туристичної 

діяльності регіону (дохідність). Пропозицію формують 

підприємства, яку здійснюють туристичну діяльність. Аналіз 

кількості таких підприємств за останні роки наведено в табл. 1.  

Так, з даних табл. 1 видно, що в Житомирській області 

кількість туристичних підприємств в цілому у 2018 р. порівняно 

з 2017 р. збільшилась на 16 і становила 63 підприємства. Питома 

вага кількості регіональних підприємств до загальної кількості в 

цілому по Україні збільшилась на 0,11 пункти і становила у 

2018 р. 1,47 %. Найбільшу частку серед туристичних підприємств 

регіону становили фізичні особи-підприємці, зокрема у 2017 р. – 

70,2 %, у 2018 р. – 74,6 %, їх кількість за відповідний період 

збільшилась на 14 од. 

Таблиця 1 

Кількість суб’єктів туристичної діяльності  

в Житомирській області, од. 

 2017 р. 2018 р. 
2018 р. до 

2017 р. (+, -) 

Юридичні особи – всього 14 16 2 

у т.ч: - туроператори 2 3 1 

- турагенти 10 11 1 

- суб’єкти екскурсійної діяльності 2 2 - 

Фізичні особи-підприємці – всього 33 47 14 

у т.ч: - туроператори - - - 

- турагенти 32 44 12 

- суб’єкти екскурсійної діяльності 1 3 2 

Житомирська область - всього 47 63 16 

у т.ч: - туроператори 2 3 1 

- турагенти 42 55 13 

- суб’єкти екскурсійної діяльності 3 5 2 

В цілому по Україні 3469 4293 824 

Питома вага області до в цілому по 

Україні, % 1,35 1,47 0,11 

Джерело: розраховано за даними [6] 
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Така тенденція до збільшення кількості суб’єктів 

туристичної діяльності свідчить про активізацію та перспективи 

розвитку туризму в регіоні (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Кількість суб’єктів туристичної діяльності  

в Житомирській області [6] 

 

Попит на послуги туристичних підприємств формують 

туристи, які щорічно відвідують країну. Динаміка кількості 

туристів, обслуговуваних туроператорами та турагентами (в 

загальній сукупності юридичних осіб та фізичних-осіб-

підприємців) в Житомирській області наведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Динаміка кількості туристів, обслуговуваних 

туроператорами та турагентами в Житомирській області, 

осіб 

  
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

2018р. до 

2015р. 

Житомирська 

область  6283 8615 9516 17957 2,86 р. 

В цілому по Україні 2019576 2549606 2806426 4557447 2,26 р. 

Питома вага області 

до в цілому по 

Україні, % 0,31 0,34 0,34 0,39 0,08 

Джерело: розраховано за даними [5] 

 

14 16

33
47

47

63

2017 Р. 2018Р.

Юридичні особи ФОП Разом Разом



Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів» 

233 

Дані табл. 2 свідчать, що кількість туристів, 

обслуговуваних туроператорами та турагентами в регіоні у 

2018 р. порівняно з 2015 р. значно збільшилась, зокрема в 2,86 

разів, порівняно з 2016 р. відповідно в 2,1 рази, порівняно з 

2017 р. в 1,9 разів. Необхідно відзначити, що кількість туристів в 

цілому по Україні за відповідний період збільшилась в 2,26 рази. 

Питома вага кількості туристів регіону до загальної кількості 

туристів країни збільшилась на 0,08 і становила 0,39 %.  
Визначальним фактором для залучення інвестицій в 

туристичний бізнес є фінансові результати туристичної 

діяльності. Дані про доходи туристичних підприємств регіону від 

надання туристичних послуг (без ПДВ, акцизного податку й 

аналогічних податкових платежів) за останні роки наведено в 

табл. 3. З даних табл. 3 видно, що дохід суб’єктів туристичної 

діяльності в Житомирській області у 2018 р. порівняно з 2017 р. 

в цілому збільшився на 3709,1 тис. грн або на 54,2 %, у т. ч. 

юридичних осіб відповідно на 1389,8 тис. грн або на 51,5 р., 
фізичних-осіб підприємців відповідно на 2319,3 тис. грн або на 

56 %. В структурі доходів частка доходів фізичних-осіб 

підприємців становила у 2018 р. 60,6 %, у 2017 р. відповідно 

58,6 %. 
Виходячи з проведеного аналізу туристичної діяльності в 

Житомирській області за останні роки слід відмітити, що: 

1. Кількість суб’єктів туристичної діяльності, що надають 

туристичні послуги в регіоні порівняно з кількістю по Україні 

незначна, однак має тенденцію до збільшення, що свідчить про 

можливість для відкриття нових підприємств. 

2. Кількість туристів в регіоні значно зросла, що свідчить 

про збільшення попиту на туристичні послуги, а отже сприяють 

розвитку туристичного бізнесу в регіоні. 

3. Доходи суб’єктів туристичної діяльності з кожним роком 

збільшуються, що є перспективою для залучення інвесторів в 

туристичну сферу регіону. 

4. В області існують ще не відкриті для туристів об’єкти, а 

це нові можливості для розширення туристичної діяльності та 

збільшення доходів. 
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Таблиця 3 

Дохід від надання туристичних послуг суб’єктів туристичної 

діяльності в Житомирській області. грн 
 

 2017 р. 2018 р. 
2018 р. до 2017 р. 

(+,-) % 

Юридичні особи – всього  2698,7 4088,5 1389,8 151,5 

у т.ч.: 

- дохід турагентів 
1996,3 2937,2 940,9 147,1 

- дохід туроператорів 654,8 1058,6 403,8 161,7 

- дохід суб’єктів 

екскурсійної діяльності 
47,6 92,7 45,1 194,7 

Фізичні особи-підприємці – 

всього  
4142,8 6462,1 2319,3 156,0 

у т.ч.: 

- дохід турагентів 
4110,3 6185,2 2074,9 150,5 

- дохід суб’єктів 

екскурсійної діяльності 
32,5 276,9 244,4 8,5 р. 

В цілому  6841,5 10550,6 3709,1 154,2 

Джерело: розраховано за даними [6] 

 

Висновки. Отже, туристична діяльність в Житомирській 

області є перспективною та ще недостатньо розкритою сферою 

бізнесу, що може приносити доходи не тільки для суб’єктів 

туристичної діяльності, але й для бюджету регіону. Житомирська 

область має значний культурно-історичний та природно-

туристичний потенціал, який необхідно використати в якості 

туристичних ресурсів та сприяти ефективному розвитку 

туристичного бізнесу. 
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пpиpoдними теpмaльними вoдaми, гiдpopеcypcaми, лiкyвaльними 

гpязями, хвoйними змiшaними лicaми i мopcьким yзбеpежжям. 

Cyчacний cтaн фopмyвaння тa pеaлiзaцiї нaявнoгo тypиcтичнoгo 

пoтенцiaлy, з oглядy нa yкpaїнcький pинoк тypиcтичних пocлyг, 

більшість науковців характеризуюєть, як неpiвнoмipний. Тaкa 

cитyaцiя зyмoвленa кoнцентpaцiєю нa pинкy тypиcтичних пocлyг 

окремих pегioнiв, пеpедyмoви poзвиткy тypизмy y яких «лежaть 

нa пoвеpхнi», a влacне мicтo є iнфpacтpyктypним центpoм i йoгo 

oгинaння чacтo є немoжливим чи нелoгiчним в cилy 

геoгpaфiчнoгo тa aдмiнicтpaтивнoгo poзтaшyвaння. Oкpiм цьoгo, 

тимчасово oкyпoванi теpитopiї кpаїни мoгли б сприяти пpoгpеcy 

тypиcтичнoгo бізнесу, проте, нажаль, пoки що залишаютьcя без 

перспектив poзвиткy. Слід зауважити, що в умовах пандемічної 

ситуації тypиcтичний бiзнеc в pегioнaх Укpaїни є обмеженим для 

закордонних відвідувачів по причині закриття більшості 

кордонів. 

Виклaд ocнoвнoгo мaтеpiaлy. Розвиток туристичної галузі 

за досвідом багатьох розвинутих країн світу відіграє важливу 

роль в економіці країни, а саме у формуванні валової продукції, 

коли надходження від туристичного бізнесу становлять до 15% 

ВВП. В Україні перспективними регіонами для розвитку туризму 

залишаються периферійні області із зеленими зонами, 

прибережні, гірські та інші найвіддаленіші регіони держави. 

Інфраструктура, створена для цілей туризму, сприяє 

місцевому і регіональному розвитку, в той час як створювані або 

підтримувані робочі місця можуть допомогти протистояти спаду 

промисловості або аграрної галузі. Проте, масовий туризм може 

мати негативні наслідки, оскільки надлишковий попит створює 

навантаження на місцеву інфраструктуру і може створювати 

незручності для місцевих громад, в той час як все більше число 

туристів може впливати на навколишнє середовище на місцевому 

рівні (наприклад, шум, забруднення, відходи та стічні води, 

втрата середовища проживання) і в глобальному масштабі (за 

рахунок викидів, пов'язаних з транспортом). 

На даний час в Україні підприємства, які займаються 

туристичними послугами, працюють достатньо високо 

ефективно і  мають достатньо  високі прибутки. За даними 
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Державної фіскальної служби України, сума доходу від сплати 

туристичного податку у 2018 році становила 90,7 млн грн, що на 

29,2% більше, ніж у 2017 році. Водночас у 2017 році порівняно з 

2016 роком збільшення туристичних зборів становило 30%. 

Динаміку туристичних потоків України, 2009-2018 рр. наведено в 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Динаміка туристичних потоків України,  

 2009-2018 рр., тис. осіб 

Роки 

Кількість 

іноземних 

відвідувачів, 

які відвідали 

Україну - 

всього 

Загальна 

кількість 

туристів, яких 

обслуговують 

туроператори 

та туристичні 

агенти 

Включаючи: 

іноземні 

туристи 

туристи 

громадяни 

України, які 

виїжджали 

за кордон 

регіо- 

нальні 

туристи 

2009 20798,3 2290,1 282,3 913,6 1094,2 

2010 21203,3 2280,8 335,8 1295,6 649,3 

2011 21415,3 2200 234,3 1250,1 715,6 

2012 23012,8 3000,7 270,1 1956,7 774,0 

2013 24671,2 3454,3 232,3 2519,4 702,6 

2014 12711,5 2425,1 17,1 2085,3 322,7 

2015 12428,3 2019,6 15,2 1647,4 357,0 

2016 13333,1 2549,6 35,1 2061,0 453,6 

2017 14229,6 2806,4 39,6 2289,9 477,0 

2018 14207,1 3219,8 34,8 2767,9 489,5 

Джерело: визначено за даними Державної служби 

статистики України [2]. 

 

З таблиці видно, що загальна тенденція про кількість 

українських туристів, яких обслуговують туроператори та 

туристичні агенти, має стрімку тенденцію до зростання. Зокрема, 

якщо даний показник у 2009 році становив 2290,1 тис осіб, то у 

2018 році 3219,8 тис. осіб, що на 40,6% більше. Таким чином, на 

фоні сприятливої цінової політики впродовж останніх років 
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українці стали більше подорожувати, особливо завдяки 

відкриттю безвізового в`їзду в країни ЄС. 

Що стосується іноземних туристів, то їхня кількість 

стрімко зростала упродовж 2009-2013 рр. з 20798,3 до 24671,2 

тис. осіб, або на 18,6% більше. Проте у зв`язку з економічною 

кризою в державі та нестабільною економічною ситуацією, 

починаючи із 2014 року, кількість іноземних туристів, які 

відвідали Україну, зменшилась і становила у 2018 році 14207,1 

тис. осіб. Іноземних туристів в Україні приваблює наша 

національна кухня, історична та архітектурна спадщина, 

всесвітньо відомі монастирі, храми, театри та музеї. Слід 

зауважити, що значна кількість іноземних громадян відвідує 

Україну в приватних та службових цілях.  Водночас значний 

потік іноземних туристів до України спостерігався під час 

проведення Євро 2012, коли даний показник становив 23012,8 

тис. осіб.  

В цілому упродовж 2015-2018 рр. спостерігається істотна 

тенденція до зростання кількості іноземних туристів, які 

відвідували нашу державу, хоча до 2018 р. вище зазначений 

показник залишився на рівні 2017 року (рис. 1).  

З рисунку слідує, що відпочинок в Україні є досить 

привабливим, для зарубіжних туристів, проте, кількість 

українців, які від’їжджають на відпочинок за кордон є значно 

меншою та становила у 2018 р. 2,8 млн. осіб, що у 6 разів менше 

аналогічного показника для іноземних подорожуючих осіб. Це 

пояснюється низькою платоспроможністю українців та їх 

невисокими доходами щодо їх відпочинку за кордоном. Стосовно 

організації відпочинку для іноземних туристів наша країна 

об'єктивно має усі передумови туризму: особливості 

географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, 

цінність природного, історико-культурного та туристично-

рекреаційного потенціалу, що спрятиме в перспективі додатковим 

фінансовим надходженням до бюджету країни, а відповідно, і до 

покращенню доходів громадян. 
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Рис. 1. Статистичні данні про кількість іноземних 

туристів до України та українських туристів, що 

від’їжджали за кордон, 2015-2018 рр. 
Джерело: визначено за даними Державної служби статистики 

України [2]. 

 

На фоні світового туризму, на думку вітчизняних науковців 

який набирає сили фантастично швидкими темпами, Україна 

виглядає досить скромно. Сьогодні громадяни України є 

оригінальними інвесторами зарубіжних країн. Туристичний 

бізнес, за підрахунками експертів, міг лише приносити до 

державної скарбниці до 4 млрд. доларів щорічно лише за рахунок 

податків від туристичних послуг (Криворучко, 2007) [4.] На 

даний час основними туристичними напрямами для відпочинку 

українців є: Чорне та Азовське моря, Карпати, міста Київ, Львів 

та Одеса (Іщенко, 2016) [5.] Стосовно зимового відпочинку, 

актуальними місцями туристичної галузі залишаються курорти 

Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. 

Динаміка кількості туристів за регіонами України представлена в 

таблиці 2. 
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З даних таблиці слідує, що найбільший попит на туристичні 

послуги спостерігається у м. Київ, де даними послугами 

скористалися у 2018 р. 3550,1 тис. осіб населення. Поряд з цим, 

досить активними для туристичного бізнесу є Дніпропетровська 

та Львівська області (117 та 182,3 тис. осіб відповідно). Проте 

найменша кількість туристів спостерігалася у Луганській області, 

де аналізований показник у 2018 р. становив 6,3 тис. осіб. 

 

Таблиця 2. Кількість туристів, які скористалися послугами  

туроператорів та турагенств за регіонами України,  

 2015-2018 рр., тис. осіб 
Регіон 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Україна 2019,6 2549,6 2806,4 4557,4 

Вінницька 22,7 27,5 38,6 42,2 

Волинська 15,6 26,5 17,1 21,8 

Дніпропетровська 46,1 57,8 75,5 117,0 

Донецька 3,3 10,9 9,2 28,4 

Житомирська 6,3 8,6 9,5 18,0 

Закарпатська 10,7 11,6 14,7 25,3 

Запорізька 31,0 40,4 47,7 56,4 

Івано-Франківська 65,9 80,0 73,3 55,8 

Київська 11,6 25 37,0 66,4 

Кіровоградська 7,9 8,9 8,4 11,6 

Луганська 1,0 2,0 2,8 6,3 

Львівська 113 181,8 175,2 182,3 

Миколаївська 7,5 9,0 11,8 19,0 

Одеська 45,9 59,0 72,3 81,4 

Полтавська 9,5 14,6 19,1 32,0 

Рівненська 6,6 9,1 11,2 22,0 

Сумська 7,6 8,8 11,2 16,2 

Тернопільська 6,7 7,5 9,6 13,1 

Харківська 31,3 40,4 51,9 62,2 

Херсонська 11,7 16,6 20,3 26,1 

Хмельницька 25,4 19,9 26,8 25,7 

Черкаська 8,5 11,7 21,0 26,4 

Чернівецька 15,7 19,4 20,3 29,6 

Чернігівська 7,1 11,7 16,0 22,3 

м.Київ 1502 1841,1 2006,1 3550,1 

Джерело: визначено за даними Державної служби статистики 

України [2]. 
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Висновки: Туристичний бізнес є однією з найбільш 

значущих галузей світової економіки. Але на даний час в 

економіці Україні спостерігається низка проблем, які 

перешкоджають повному використанню потенціалу туристичної 

галузі. Основними проблемами недосконалості ринку 

туристичних послуг в державі є: потреба вдосконалення 

законодавства, оновлення інфраструктури, підвищення 

кваліфікації працівників, навчання нового персоналу, вирішення 

транспортних проблем, подолання політичної кризи, що 

дозволить українському туристичному ринку перейти в 

перспективі на новий вищий рівень сфери послуг. 
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ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 
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к. е. н., доцент, доцент кафедри  

аналізу і статистики ім. І.В. Поповича 

Курінна Ю. Ю.,  

студентка факультету  

економіки та менеджменту,  

Житомирський  національний  

агроекологічний університет, 

м. Житомир 

 

Постановка проблеми. Вітчизняна туристична сфера 

економіки започаткувала свою діяльність після здобуття країни 

незалежності, однак сьогодні це одна з найдинамічніших галузей 

господарського комплексу країни, що стимулює розвиток 

супутніх видів діяльності і є джерелом валютних надходжень. 

Сьогодні – це одна з найперспективніших сфер соціального та 

економічного розвитку країни, яка може сприяти вирішенню 

проблем виходу з економічної кризи.  

Виклад основного матеріалу. Туристична галузь має 

об’єктивні передумови свого розвитку, що склалися на підставі 

історичних, географічних, культурних та економічних чинників. 

Зростання її ролі обумовлюється позитивним впливом на рівень 

зайнятості населення, на споживчий попит та рівень валютних 

надходжень [1]. 

Рівень обсягів надходжень від сплати турзбору відбується, 

зокрема, за рахунок зміни підходу до його нарахування на 

підставі Закону України від 23.11.2018 № 2628 «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та 

перегляду ставок окремих податків і зборів» [2].  

Відповідно до зазначеного Закону України з 1 січня 2019 

року граничні ставки збору встановлюються місцевими радами у 

розмірі до 0,5% (для внутрішнього туризму) та до 5% (для 
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в’їзного туризму) від розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 1 січня звітного (податкового) року для однієї 

особи за одну добу тимчасового розміщення [2].  

Найбільше зростання обсягів надходжень від сплати 

туристичного збору у І півріччі 2019 року у порівнянні з 

аналогічним періодом 2018 року спостерігалося у Луганській (у 

3,2 рази), Черкаській (у 2,7 рази), Вінницькій (у 2,7 рази), 

Херсонській (у 2,2 рази) та Житомирській (у 2,1 рази) областях.  

ТОП-5 областей України за найбільшими обсягами 

надходжень від сплати туристичного збору, що надійшли до 

місцевих бюджетів, у І півріччі 2019 року [4]:  

▪ м. Київ – 22,8 млн грн (39,3 % загальної суми);  

▪ Львівська обл. – 7,7 млн грн (13,4 % загальної суми);  

▪ Одеська обл. – 3,4 млн грн (5,8 % загальної суми);  

▪ Дніпропетровська обл. – 3,1 млн грн (5,4 % загальної 

суми);  

▪ Івано-Франківська обл. – 2,9 млн гривень (5,0 % загальної 

суми). 

У І півріччі 2019 року сума податкових платежів від 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснювали 

туристичну діяльність, склала 2194,5 млн грн, що на 15,4% 

більше ніж, у І півріччі 2018 року ( у І півріччі 2018 року – 1 902,0 

млн грн). 

Порівнюючи рівень сплати податків від юридичних осіб і 

фізичних осіб-підприємців у І півріччі 2019 року до у І півріччя 

2017 року, слід відмітити перевагу першої групи підприємців, які 

сплатили на 36,2% більше платежів а ніж друга група, де даний 

показник зменшився на 22,3% (табл. 1). Це пов’язано, 

насамперед, із податковою системою, що продовж тривалого 

періоду часу зазнала суттєвих змін в контексті розвитку малого та 

середнього бізнесу.   

Зважаючи на зазначене, стає зрозуміло, що туристична 

сфера сприяє збільшенню доходної частини бюджету. Виконуючи 

економічну функцію,  вона стимулює розвиток елементів 

інфраструктури - готелів, ресторанів, підприємств торгівлі тощо. 

Крім цього туризм має широкі можливості для залучення різного 

роду інвестицій. Не менш важливою економічною функцією 
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туризму являється диверсифікації економіки, утворюючи галузі, 

що обслуговують індустрію туризму, забезпечує зростання 

доходів населення та підвищення рівня добробуту нації. 

 

Таблиця 1. Динаміка сплати податкових платежів 

осіб-підприємців, що здійснюють туристичну 

діяльність, млн грн 
 

Роки 2019 р. до 

2017 р.,% 
2017 2018 2017* 2018* 2019* 

Юридич-

ні особи  
3225,7 3845,1 1454,9 1748,8 1982,3 136,2 

Фізичні 

особи-

підприє-

мці 

273,1 377,1 107,5 153,2 212,2 77,7 

Всього 3498,8 4222,2 1562,3 1902,0 2194,5 62,7 

* - перше півріччя  

Джерело: розраховано за даними [4]. 

 

Аналіз кількості туристів, обслугованих туроператорами та 

тур агентами вказує на їх зростання впродовж останнього 

десятиліття (рис.1). Це дозволяє  спрогнозувати позитивні 

зрушення в динаміці на наступні три роки, однак в силу різних 

причин, такий прогноз може бути більше песимістичним а ніж 

оптимістичним. Відсутність розгалуженої системи 

інформаційно-рекламного забезпечення діяльності внутрішнього 

туризму та туристичних представництв за кордоном, брак коштів 

на реконструкцію пам’яток історії та архітектурного мистецтва, 

недосконалість механізму залучення інвестицій, відсутність 

достатньо розвинутої інфраструктури, незадовільний стан доріг, 

наслідки карантинного режиму під час корона вірусної  інфекції 

– перелік чинників, що гальмують процес ефективного розвитку 

даної галузі.   
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Рис. 1. Динаміка та прогноз кількості туристів, 

обслугованих туроператорами та тур агентами  

Джерело: побудовано за даними державної служби 

статистики України [3]  

 

З метою усунення таких проблем, в першу чергу необхідно 

вирішити завдання міжнародного характеру:  

• розвиток недорогого авіасполучення із столицями країн 

ЄС (так звані Low Cost Carriers); 

• ініціація проведення в Україні різних міжнародних заходів 

(які матимуть широкий розголос у світі);  

• забезпечення представлення туристичного потенціалу 

України на міжнародних виставкових заходах;  

• організація ознайомчих турів в Україну для представників 

провідних засобів масової інформації та туроператорів;  

• забезпечення дипломатичних установ іноземних країн в 

Україні інформацією про туризм України (матеріали, події, 

ресурси, потенціал тощо). 

Не менш важливими є завдання щодо забезпечення доступу 

до туристичних центрів країни:  

• розвиток придорожньої інфраструктури;  

• забезпечення доступу WiFi та Інтернет зв'язку;  

• встановлення знаків на автошляхах до туристичних 

об'єктів. 

Вагомими для вирішення є завдання у сфері культури, до 

яких слід віднести:  

y = 60333x + 2E+06
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• реставрація, збереження пам'яток історії, культури, 

архітектури;  

• сприяння модернізації музейних експозицій та заохочення 

до анімованої презентації експозицій;  

• розвиток народних ремесел та залучення туристів до 

участі в майстер-класах (облаштування відповідних площ для 

проведення майстер-класів, розрахованих на групи). 

Висновки. Сфера туризму в останні роки стає все більш 

важливим компонентом економічної  диверсифікації і надає 

можливість компенсувати зниження багатьох макроекономічних 

показників розвитку країни. Попри окремі соціально-економічні 

проблеми, ринок туризму розвивається досить швидко.  Однак, 

для його активізації необхідно вирішити ряд важливих питань, 

серед яких найбільш важливі: підвищення загального добробуту 

населення, зміцнення середнього класу як основного споживача 

туристичних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, 

зв’язку, інтернет-технологій та комунікацій. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ 

СІЛЬСЬКИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Левицька Н., 

ст. вчитель Новосільського НВК 

Сеньків М., 

к. геогр. н., асистент кафедри туризму 

Національного університету «Львівська політехніка»,  

м. Львів 

 

Постановка проблеми. Розвиток туризму в сільській місцевості 

сприяє ефективному використанню її природних, історико-культурних 

та інших ресурсів, стимулює покращення стану інфраструктури села, 

забезпечує фінансові надходження до бюджету сільської громади, а 

отже, є основою для досягнення цілей сталого розвитку. Проте в 

Україні існує проблема обмеженого використання наявних ресурсів 

сільської місцевості з метою туризму. Причинами цього є: 

недосконалість законодавчої бази, низький рівень розвитку 

інфраструктури, недостатній рівень популяризації туризму, недостатня 

увага з боку органів місцевого самоврядування до розвитку туризму 

та ін. Недостатній рівень популяризації сільського туризму в Україні 

призводить до занепаду або повної втрати об’єктів культури та 

мистецтва, а часто – цілих осередків – як джерела автентичності та 

унікальності. Тому дуже важливо вивчати досвід популяризації 

сільських туристичних ресурсів і впроваджувати нові способи 

популяризації із залученням місцевого населення. На нашу думку, 

найбільш ефективно цього можна досягти завдяки роботі шкіл, 

оскільки саме вони є головними осередками розвитку сільських 

громад, зокрема, як у випадку Новосільського НВК на Львівщині.  

Виклад основного матеріалу. Основна частка туристично-

рекреаційного потенціалу Львівщини зосереджена у сільській 

місцевості. Село Нове Село – перспективний осередок туризму 

Городоччини. Це пояснюється його привабливим географічним 

розташуванням і наявністю історико-культурних туристичних 

ресурсів. Нове Село утворилося на важливому торговельному шляху, 
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по якому в давнину вивозилась сіль з Дрогобича і Старої Солі на 

північну і північно-західну Русь. За переказами, у минулому село було 

розташоване на південний-схід від сучасного Нового Села на відстані 

2,5 км, біля так званої Тимуньової гори і мало назву Мельничі. 

Приблизно на початку XVI ст. частина мешканців села Мельничі 

переселилися на нові землі, яким і дали назву Нове Село.  

Історико-культурні туристичні ресурси – це сукупність пам’яток 

матеріальної та духовної культури, які створені в процесі історичного 

розвитку суспільства на певній території, мають пізнавальну цінність і 

можуть бути використані для туристичної діяльності. Такі об’єкти 

приваблюють туристів незалежно від сезону. До історико-культурних 

туристичних ресурсів села Нове Село належить, перш за все, дерев’яна 

церква Св. Миколая, яка стоїть біля головної дороги. Збудована 

коштом добровільних пожертв парафіян у 1923-1924 рр. за проектом 

Олександра Лушпинського. З середини 1950-х рр. до 1989 року стояла 

зачиненою, використовувалася спочатку як склад добрив, а пізніше – 

сільський музей. Різьблений і золочений іконостас церкви має ікони, 

які нагадують іконопис пензля маляра Антона Манастирського [4]. 

У 2018 р. Городоцька районна державна адміністрація включила 

село Нове Село в один із туристичних маршрутів дерев’яними 

церквами. Але маршрут протяжністю 38 км (с. Зашковичі – 

м. Комарно – с. Нове Село – с. Татаринів – с. Грімне – с. Кліцко) поки 

що не реалізовується [1]. 

Поряд з церквою з ініціативи отця Богдана Кравця та 

стараннями громади села у 2014 р. поставлено фігуру Матері Божої на 

камені, на якому стояв хрест, встановлений у 1864 р. на честь 

скасування панщини в Галичині. Ця пам’ятка також приурочена до 

200-річчя від дня народження Т. Шевченка та пам’яті Героїв Небесної 

Сотні. Навпроти церкви є пам’ятник «Борцям за волю України», 

зведений ще у 1991 р. Також в селі є пам’ятник Св. Миколаю 

Чудотворцю і пам’ятник загиблим у Великій Вітчизняній війні 

односельцям. До природних туристичних ресурсів села можна 

віднести три невеликі озера: Старий Вир, Новий Вир і Кругле озеро. 

Ймовірно всі озера штучні. Вони є улюбленим місцем відпочинку 

мешканців села і сусідніх сіл [4]. 

Осередком розвитку громади села є школа, в приміщенні якої 

колишнім її директором Левицьким Б. Я. було створено Шкільний 
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краєзнавчий музей «Світлиця». Основною метою роботи музею, на 

думку засновників, було відродження та популяризація звичаїв, 

традицій, особливостей побуту свого населеного пункту. Відкрито 

музей у жовтні 1991 р. Протягом липня-жовтня 1991 р. спільними 

зусиллями педагогічного колективу, школярів, мешканців села було 

зібрано свідчення старожилів, багато цікавих експонатів, які 

ілюструють культуру, побут, сільськогосподарські заняття мешканців 

даного регіону в ХІХ – на початку ХХ ст. Сьогодні музей включає два 

експозиційних зали. Площа музею – 48 м2. Загальна кількість 

оригінальних музейних експонатів – 268. У першому залі відтворено 

інтер’єр галицької хати кінця ХІХ – початку ХХ ст. та частину 

селянського двору. Представлені меблі, посуд, ікони, вишивки, 

предмети сільськогосподарського виробництва. Експозицію 

доповнюють настінні зображення селянського подвір’я. Другий зал – 

«З бабусиної скрині, з дідусевого горища» містить такі розділи та 

стенди: «Історія кобзарського мистецтва», де розміщено портрети 

українських кобзарів, лірників, серед яких і ті, що дарували своє 

мистецтво жителям Львівщини; «Освітлювальні та нагрівальні 

прилади»: представлено лампи, ліхтарі, праски, примус, які 

використовували в побуті жителі краю; «Знаряддя ткацького 

виробництва (поч. ХХ ст.)», що включає деталі прялок, гребені для 

вичісування волокон, елементи ткацького верстату; «Українська 

вишивка» – інформаційний стенд з історії української вишивки 

доповнює експозиція, що включає вишиті місцевими жінками-

майстринями рушники, серветки, скатертини, простирадла, картини; 

«Знаряддя праці селян с. Нове Село поч. ХХ ст.»: містить ціпи, коси, 

серпи, сохи, борони, частину жорен, центрифуги, пили, сокири, лопати, 

що засвідчують натуральний характер господарств; «Ікони (кінець ХІХ 

– поч. ХХ ст.)»: представлено значну кількість ікон в обрамленні 

вишитих рушників, розп’яття; стенд «Історія рідного села» висвітлює 

виникнення перших поселень та пояснює назву населеного пункту; 

«Народний одяг» – експозиція знайомить з елементами жіночого та 

чоловічого вбрання, яке набуло поширення в рідному краї; гончарні 

вироби представлені різноманітним глиняним посудом для 

приготування їжі та зберігання продуктів; «Вироби з дерева» 

знайомлять з предметами побуту (ночви, діжки, лопати до печі, рогачі, 

маслобийки, пристрої для розпрасовування одягу); «Вироби з лози та 
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соломи» – ця експозиція містить кошики, козубки, меблі (плетене 

крісло, підставка для квітів) [3]. 

Для популяризації місцевих туристичних ресурсів музей 

проводить такі види робіт: вивчення історії села, церкви, шкільництва, 

національно-визвольних змагань на теренах населеного пункту; 

надання експозиції музею та предметів музейного фонду для 

використання в навчально-виховному процесі; проведення екскурсій 

для учнів школи та гостей (рис. 1). На базі «Світлиці» проводяться 

районні предметні семінари. Вже стало доброю традицією в 

Новосільському НВК щорічно проводити конкурси колядок, щедрівок, 

Андріївські вечорниці із залученням фондів шкільного краєзнавчого 

музею «Світлиця», а також виховні години на національно-

патріотичну тематику [3].  

 

 

Рис. 1. Екскурсія в музеї «Світлиця» для гостей святкування 

50-річчя Новосільського НВК 

 

Інформація про музей розміщена в двотомному довіднику 

«Громадські музеї Львівщини», виданому науково-методичним 

відділом народних музеїв Львівського історичного музею [2], брошурі 

«Городоччина туристична», туристично-краєзнавчому посібнику 

«Туристичні маршрути Комарнянщиною» [4]. За вагомий внесок у 
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справу виховання молоді, відродження та примноження культурних 

надбань й історичної спадщини українського народу Міністерством 

освіти і науки України у 2017 р. музею «Світлиця» було присвоєно 

звання «Зразковий музей» [3]. До перспективних напрямків 

популяризаційної діяльності музею спільно з місцевою владою можна 

віднести: проведення досліджень збережених пам’яток, їх 

ознакування, паспортизацію об’єктів рухомої і нерухомої спадщини, 

видання інформаційної продукції (буклети, листівки, банери), 

забезпечення найбільш відвідуваних об’єктів доступом до мережі 

Інтернет тощо. 

Висновки. Отже, село Нове Село Городоцького району на 

Львівщині володіє достатньою кількістю історико-культурних 

туристичних ресурсів, а тому є туристично привабливим. Неабияку 

роль у популяризації цих ресурсів відіграє місцева школа, зокрема, 

краєзнавчий музей «Світлиця» у її приміщенні. Водночас, для 

ефективного залучення ресурсів села у туристичну діяльність 

необхідні спільні зусилля школи, сільської ради і місцевого населення, 

зокрема, потрібно покращувати місцеву інфраструктуру, насамперед, 

якість доріг, брати участь у грантових проектах міжнародних 

організацій, зокрема, через співпрацю із закладами вищої освіти в 

області, пропонувати і реалізовувати нові туристичні маршрути із 

залученням до них атракціонних об’єктів села тощо. 
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