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between government, business and the public is substantiated. The method of prioritization of 
projects of development of industrial enterprises is substantiated and scientific and methodical 
recommendations on an estimation of efficiency of interaction of the industrial enterprise with local 
government of basic level of self-government on the basis of the matrix approach are developed.  
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ВСТУП 
 
 

Актуальність теми. При посиленні динамізму і невизначеності 

зовнішнього середовища виникає необхідність якісних змін у функціонуванні і 
реалізації стратегічного управління на основі стратегування виробничих 
підприємств. У зв'язку із зміщенням акценту в реалізації економічних реформ 

на регіональний рівень господарювання необхідно відзначити, що для успішного 
розвитку виробничих підприємств і вирішення ними стратегічних завдань 
розвитку територій необхідний конструктивний діалог власників, управлінців та 

місцевих органів влади. 
Урядом 1 квітня 2014 року була схвалена Концепція реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні та 

затверджено План заходів з її реалізації. Громади в умовах децентралізації 
отримують більше можливостей для активізації свого економічного потенціалу. 
У такий спосіб виникають додаткові можливості використання 
організаційного ресурсу громади завдяки активізації організаційних технік 

місцевого економічного розвитку, що приводить до більшої активності 
місцевого бізнесу. Сьогодні стає дедалі більш очевидним, що важливе 
практичне значення мають проблеми синергетичної взаємодії виробничих 

підприємств і територій їх базування та обґрунтування пріоритетних сфер 
розвитку.  

Проблемам стратегування розвитку виробничих підприємств та 

функціонуванню об’єднаних територіальних громад в контексті реформи 
децентралізації державного управління присвячена величезна кількість 
наукових праць. Дослідженнями питань стратегічного управління і розвитку 

займалися вітчизняні вчені О. Амоша, Б. Буркинський, О. Балан, Є. Бельтюков, 
А. Бутенко, М. Войнаренко, Л. Волощук, В. Геєць, В. Гриньова,                          
В. Гринчуцький, А. Загородний, В. Захарченко, С. Iлляшенко, М. Кизим, 
К. Ковтуненко, О. Косенко, О. Кузьмін, Н. Кухарська, Є. Масленніков,             

М. Меркулов, В. Осипов, П. Перерва, Ю. Погорєлов, О. Раєвнєва, Л. Федулова, 
С. Філиппова, М. Шарко, О. Ястремська та зарубіжні: Д. Аакер, І. Ансофф,       
А. Зельднер, Д. Норт, Г. Клейнер, М. Кондратьєв, Г. Минцберг, М. Портер, 
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А. Стрикленд, Б. Твісс, А. Томпсон, Й. Шумпетер. Різні аспекти аналізу 

реформи децентралізації державного управління досліджували О. Баталов,         
А. Павлюк, І. Парасюк, І. Патока, В. Письменний, О. Проніна, В. Рощило,         
В. Русін, С. Серьогін, О. Ткачук. Але не знайшло детального висвітлення 
значне коло питань щодо впливу процесів децентралізації на стратегування 

розвитку виробничих підприємств та економічне зростання територіальних 
громад в Україні.  

Зазначені обставини вимагають подальших розробок теоретико-

методологічних засад стратегування розвитку виробничих підприємств в 
умовах децентралізації, що відповідно, зумовило актуальність теми монографії, 
її цільову спрямованість, завдання, предмет та структуру. 

Мета дослідження полягає в розробленні теоретико-методологічного 
базису та методичних положень і рекомендацій щодо стратегування розвитку 
виробничих підприємств в умовах децентралізації. Досягнення мети обумовило 

необхідність вирішення таких завдань: 

 визначити функціонал та специфічні ознаки стратегування розвитку 
виробничого підприємства в умовах децентралізації; 

 обґрунтувати зміст, принципи та складові стратегування розвитку 
виробничих підприємств, розробити концептуальний підхід до стратегування 
розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації;  

 дослідити існуючі методи та моделі стратегічного планування розвитку 
виробничих підприємств та регіону, обґрунтувати можливість їх поєднання за 

маркетинговим підходом для стратегування розвитку виробничих підприємств 
в умовах децентралізації; 

 обґрунтувати інноваційно-інвестиційну стратегію як провідну у 

забезпеченні стратегії розвитку виробничого підприємства, визначити її 
складові та механізм розробки; 

 розробити методичний підхід, показники та рекомендації для 

комплексного оцінювання конкурентоспроможності виробничого підприємства  
на певній фазі його економічного розвитку;  

 обґрунтувати інтегрований вплив розвитку виробництва в умовах 
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децентралізації та зростання економічної спроможності об’єднаних 

територіальних громад в Україні на рівень добробуту їх населення;  

 запропонувати методолого-методичний підхід для комплексного 
інтегрального оцінювання інвестиційної привабливості регіонів україни як 

умови стратегування розвитку виробничих підприємств та здійснити таке 
оцінювання; 

 розробити науково-методологічний підхід до стратегування розвитку 

виробничого підприємства в умовах децентралізації та оцінки його 
результативності за індикаторами сталого розвитку;  

 розробити концептуальну модель стратегування сталого розвитку 

підприємства в умовах децентралізації та методичне забезпечення оцінювання 
його рівня на основі цільового підходу; 

 розробити науково-методичний підхід до формування моделі системи 

управління динамічним станом виробничого підприємства в умовах 
децентралізації, сформувати індикатори його розвитку; 

 обґрунтувати каскадне узгодження дій виробничого підприємства та 
органів місцевого самоврядування у сфері стратегування розвитку в умовах 
децентралізації на основі каскадування цілей сталого розвитку та побудові 

взаємопов'язаних стратегічних карт системи «обєднана територіальна громада 

 виробниче підприємство»;  

 обґрунтувати організаційний механізм стратегування розвитку 
виробничих підприємств на засадах взаємодії влади, бізнесу та громадськості та  

розробити відповідні рекомендації; 

 обґрунтувати спосіб пріоритизації проєктів розвитку виробничих 
підприємств та розробити науково-методичні рекомендації щодо оцінки 

ефективності взаємодії виробничого підприємства з місцевою владою базового 
рівня самоврядування за матричним підходом.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці науково-

обґрунтованих і методично-завершених рекомендацій щодо запровадження 
управління розвитком виробничих підприємств на засадах стратегування його в 
умовах децентралізації.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ СТРАТЕГУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ  

РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1 Концептуальні засади становлення стратегування як функції  

управління розвитком виробничих підприємств 

 

Модернізація економічних інститутів і відносин власності, розвиток 

ринкових відносин, трансформація системи  державного регулювання за умов 

поширення глобалізаційних викликів та загострення системної кризи 

обумовлюють необхідність удосконалення діючої системи прогнозування та 

стратегічного управління  розвитком виробничих підприємств. Орієнтація 

векторів національної економіки в напрямку інноваційного та регіонального 

розвитку вимагають зміни системи принципів, методів, підходів в теорії і 

практиці планування і прогнозування. Кардинальна зміна ситуації у 

територіальному розвитку пов’язана з подоланням у державній регіональній 

політиці тенденції до надмірної централізації. Необхідний перехід від 

надцентралізованої системи з домінуванням інтересів, ресурсів і дій 

державного рівня влади до нової, децентралізованої системи, в якій 

визначальна роль повинена належати самостійному пошуку регіонами і 

територіальними громадами шляхів свого соціально- економічного розвитку. 

Гострота накопичених проблем розвитку національної економіки вимагає 

принципово нового підходу до стратегічного управління виробничими 

підприємствами, що має комплексний характер, спирається на стратегічне 

мислення і оновлену методологію програмно-цільового управління, яка 

передбачає оновлення принципів, функцій, методів, технологій та інструментів. 

Зародження, становлення і розвиток стратегічного планування як методу 

управління економічними системами різного масштабу слід розглядати в 

контексті розвитку економіки світового співтовариства та можна розділити на 
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наступні етапи [1]: 

1) підготовчий етап (XVII  середина XIX ст.), протягом якого 

формувалися необхідні соціальні та економічні передумови, що зумовили появу 

наукового менеджменту і формальних методів управління; 

2) довгострокове планування як найперша концепція планування в 

процесі управління на рівні окремої компанії , галузями економіки і державою в 

цілому. Концепція довгострокового планування знайшла широке застосування 

в рамках командно-адміністративної системи управління народним 

господарством; 

3) фінансове (бюджетне) планування  перетворена для ринкових умов 

концепція довгострокового планування. Концепція фінансового планування 

почала поширюватися в 19401950-х рр.; 

4) виникнення концепції стратегічного планування  поява і теоретичне 

обґрунтування в 1960-х рр. концептуальних основ стратегічного планування, 

перший досвід їх застосування в діяльності великих компаній і державних 

органів влади, перехід корпорацій від довгострокового планування до 

стратегічного планування; 

5) становлення концепції стратегічного планування  вивчення в 1970-х 

рр.   теоретичних проблем і практичних труднощів стратегічного планування в 

компаніях, вдосконалення теоретичних і методологічних основ процесу 

розробки і реалізації стратегічних планів в умовах мінливої ринкової 

кон'юнктури; 

6) розвиток концепції стратегічного планування  поява в 1980-1990-х рр. 

в науковому менеджменті нових управлінських концепцій і категорій, які 

вплинули на розвиток теорії та методології стратегічного планування, 

розширення спектра форм і методів розробки стратегічних планів в 

корпораціях, подолання кризи концепції стратегічного планування. 

Концепція стратегічного планування  є підсумком історичного розвитку 

форм і методів управління на тлі мінливих соціально-економічних засад 

суспільства. І ключем до еволюції форм і методів управління є зміна 
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технологічних укладів. На рис. 1.1 показано взаємозв'язок між чергуванням 

технологічних укладів у світовій економіці і зміною парадигм 

внутрішньофірмового управління та планування. Оскільки зміна технологічних 

укладів визначає зміну в  парадигмі внутрішньофірмового планування, що 

застосувується і появи нових методів управління, то виникає нове бачення 

генезису концепції стратегічного планування (рис. 1.2). 

На початку XIX ст. індивідуальна і сімейна форми управління фірмами 

почали замінюватися фабрично-заводською системою організації виробництва і 

поступово втратили статус парадигми внутрішньофірмового управління; в 

США цей процес почався пізніше на півстоліття. Звичайно, ці форми 

управління не втратили актуальності, вони застосовуються і сьогодні. В рамках 

фабрично-заводської системи формальні методи управління ще не 

застосовувалися,  хоча Р. Оуен провів ряд сміливих експериментів зі створення 

комун і зіткнувся з абсолютно несподіваними результатами, які мали 

соціально-психологічне підґрунтя. 

У період розквіту другого технологічного укладу на зміну фабрично-

заводської формі організації виробництва прийшли кооперативні форми 

діяльності фірм, почав набирати силу процес концентрації фінансового і 

промислового капіталу. 

Набули поширення акціонерні товариства, внаслідок чого право 

управління фірмою, засноване на праві одноосібного володіння, почало 

трансформуватися в колегіальне управління через представників власників  

ради директорів. І хоча цей процес затягнувся майже на сто років, уже в XIX в. 

в корпораціях на вищому рівні управління з'явилися перші наймані керівники. 

Сімейна форма управління засвідчила свою неефективність в управлінні 

кооперативними формами підприємницької діяльності, хоча в ряді великих 

корпорацій вона існувала до середини XX в. 



 

 

Рисунок 1.1 Технологічні уклади та парадигми внутрішньофірмового управління та планування 

(Джерело: систематизовано на основі [1-7]) 

Технологічні уклади 
 І                    ІІ                     ІІІ ІV               V 
Дата зміни 
технологічних укладів 

1770 1830 1890 1940 1990                2020 

Вершина 
технологічного укладу 

             1800               1860               1913               1970            2005 

Сутність 
технологічного 
укладу  

Водний двигун. Рання 
механізація. Текстильна 
промисловість. Обробка 
заліза. Бавовна, чавун. 

Паровий двигун, залізні 
дороги. Сталь, чорна 
металургія, машинобудівницт 
во, станкобудівництво.  

Електрика, газ, тяжке 
машинобудування, хімія, радіо, 
нафта, пластик, автомобілі, 
електротехніка. 

Масове виробництво, двигун 
внутрішнього згорання. Ядерна 
енергетика, телебачення, 
нафтохімія, генетика. 

Інформатика та телекомунікації. ІТ та 
ІС. Роботобудівництво, біотехнології, 
косметична техніка, тонка хімія. 

Організація фірм Окремі підприємці. 
Принцип «Придбай-
продай», кустарне 
виробництво. Малі 
підприємства (до 100 осіб) 

Акціонерні товариства. 
Концентрація промислового 
та фінансового капіталу. 
Корпорації. Ринок 
акціонерного капіталу.  

Картелі та трести. Монополія та 
олігополія. Державна власність на 
природні ресурси. Концентрація 
капіталу. 

Транснаціональні корпорації. 
Олігополістична конкуренція. 
Вертикальна та горизонтальна 
інтеграції.  

Сітьові структури. Корпорація та 
інтеграція за ланцюгом створення 
собівартості. Гнучкі виробничі 
системи.  

Світова 
економічна 
кон’юнктура  

Боротьба між феодальним 
укладом та промисловим 
виробництвом. Британське 
господарство в економіці та 
фінансах. Свобода торгівлі. 
Некерований ринок. 
Рабська праця. 

Розвиток національних 
ринків. Державно- «нічний 
сторіж». Дикий капіталізм. 
Галузеві профсоюзи. Свобода 
міжнародної торгівлі. Ріст 
транспортної сіті. Війна за 
незалежність США. 

Імперіалізм. Дестабілізація. Перша 
світова війна. Соціалістичні 
революції в Росії та Германії. Пері 
міжнародні фінансові системи. 
Кінець британського господства. 
Дешеві джерела енергії. 

Лідерство США в світовій політиці 
та економіці. Протистояння 
капіталізму та соціалізму. 
Військові дії по всьому світу. 
Міжнародна валютна система. 
Глобалізація. Світовий поділ праці. 

Закінчення «холодної війни». Світові 
ринки. Гонка інновацій. Вплив 
розвинутих країн. Залежність від 
енергоресурсів. Зниження 
державного регулювання. Механізм 
глобального регулювання економіки. 

Наукові 
досягнення, що 
впливають на 
управління 
організаціями 

Перші національні патентні 
системи. Засоби механізації 
праці. Процес виробництва 
сталі. Паровий двигун та 
залізні дороги. Раціоналізм, 
соціалізм. Капіталізм. 

Виробництво паперу. 
Електрика. Електродвигун. 
Радіо. Телеграф, телефон. 
Нафта та газ. Трубопровідний 
транспорт. Засоби масової 
інформації. Комунізм. 

Двигун внутрішнього згорання. 
Автомобіль. Індивідуальні приводі 
до робочих місць. Хімія сплавів. 
Енергія внутрішньоядерних 
зв’язків. Поточне виробництво. 
Повітряний транспорт.  Конвеєр. 
Психологія та соціологія. 

Синтетичні матеріали. Мобільний 
зв'язок. Комп’ютери. Автоматичні 
системи. Теорія систем, енергетика. 
Теорія організації та організаційна 
поведінка. Кібернетика та теорія 
управління. Дослід операцій. 
Моделювання систем та інше. 

Нанотехнології. Оптико-електронні 
системи. Банки даних, програмно-
розрахункові комплекси. Електронні 
системи контролю. Інтегровані 
системи виробництва та збуту. 
Корпоративні системи управління. 
Контроль над особою. 

Досягнення 
наукового 
менеджменту 
 (до 1911р. – 
економічної 
теорії) 

Банковське діло. 
Економічні школи. Теорія 
доданої вартості. Основні 
економічні закони та 
категорії. Політекономія. 

Фондові біржі та фінансові 
ринки. Стандартизація. 
Адміністрування. Наймані 
керівники. Управління в 
акціонерних компаніях. 
Довгострокове планування. 
Інженерно-технічні, 
соціально-психологічні стилі 
керівництва.  

Теорія масового обслуговування і 
графів. Управління сітьовими 
структурами. Принцип наукового 
менеджменту. Наукова організація 
праці. Великі цикли економічної 
кон’юнктури. Кейсіанська модель 
управління. Лінійне 
програмування. 

Ресурсно-орієнтована та 
поведінкова торії фірми. 
Структурно-функціональний, 
ситуаційний та програмно-цільовий 
підходи. Управління за системою 
СХЦ. Стратегічне планування, 
корпоративна стратегія, стратегічне 
управління. Управління проєктами. 
Теорія конкурентних переваг і т.д. 

Види контролю: управлінський, 
власницький, стратегічний. 
Управління якістю. Створення 
акціонерної та  споживчої вартості. 
Основні можливості. Метод реальних 
опціонів. Мотивація персоналу на 
виконання стратегічних цілей. 
Стратегічний, вартісний аналіз та 
інші. 

Парадигми 
внутрішньофірмо
вого  управління 
та планування 

Підприємництво, сімейні 
фірми. Незмінні ціль та 
призначення. Одноосібне 
управління. Власник та 
керівник- одне й те саме 
лице. 

Фабрично-заводська система 
організації виробництва. 
Акціонерне фінансування 
проєктів. Одноосібне 
управління. Змінні 
призначення фірми. 
Менеджери у віддалених 
офісах і відокремлених 
підрозділах. 

Довгострокове планування. 
Централізоване управління 
економікою (СРСР).Державне 
регулювання економіки. 
Використання праці вчених та 
інженерів. Організація НДДКР в 
корпораціях. Поява менеджерів 
середньої ланки. Формальні методи 
управління, бюрократія. Система 
адміністративного управління в 
державних органах. 

Відокремлення акціонерів від 
управлення. Корпоративне 
управління. Види планування: фі 
нансів, господарське, стратегічне. 
Створення формальних систем 
управління. Фінансовий контроль. 
Втягнення персоналу в прийняття 
рішення. Соціальна 
відповідальність корпорацій. 
Інформатизація, комп’ютеризація і 
автоматизація управлінської праці. 
Збереження ресурсів. 

Стратегічне управління. Управління 
по етапам ланцюга створення 
собівартості. Логістика. Економія 
ресурсів. Стратегічний маркетинг. 
Управління знаннями. Управління 
ризиками. Карти ключових 
показників. Управління проєктами. 
Управління нематеріальними 
активами. Амортизація бізнес-
процесів. Втягнення персоналу в 
процес управління та інше. 
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           Підготовчий 

 
       Довгострокове планування 

 
              Виникнення 

 
                    Становлення 

 
                 Розвиток 

Дата зміни етапів 
генезису  

 
 
XVII ст. 

 
 
 1850 

 
 
1960 

 
 
1970 

 
 
1980                                   2000 

Характеристика 
етапу генезису 

концепції 
стратегічного 
планування 

Формування ринкових 
відносин. Розвиток 

природознавчих дисциплін. 
Розвиток торгівлі, підприєм 
ництва, банківського діла. 

Основи економічної теорії та 
політекономії. Теорія доданої 

вартості. 

Розвиток нових форм організацій- 
акціонерних товариств, корпорацій, 

трестів і синдикатів. Поява 
формальних методів управління. 

Виникнення концепцій 
довгострокового та фінансового 

планування. 

Розвиток методології 
корпоративного управління. 

Виникнення концепції 
стратегічного планування. 

Управління за системою СЦХ. 
Формальні системи 

стратегічного планування. 
Корпоративна стратегія. 

Оформлення теоретичного та 
емпіричного базис, концепції 

стратегічного планування. 
Розширення методологічного 

апарату. Виникнення концепції 
стратегічного управління. 

Розповсюдження стратегічного 
планування в коопераціях. 

Криза. Концепція стратегічного 
планування, переосмислення його 

концептуальних основ. Нові 
управлінські підходи, концепції 

,категорії та методи. Застосування 
стратегічного планування в СРСР. 

Перехід до сучасного виду. 

Ключові 
передумови нової 

парадигми 
управління та 

планування 

Становлення кустарного 
виробництва і ремісництва. 
Механізація ручної  праці. 

Перші ланки промисловості. 
Міжнародна торгівля. Перші 

досягнення економічної 
теорії. 

Індустріалізація. Корпорація між 
фірмами. Концепція промислового 

та фінансового капіталів. Перші 
корпорації. Перші досягнення 

наукового менеджменту. 
Імперіалізм. Науково-технічний 

прогрес. 

Наукові теорії систем і 
організацій кібернетика та 

інше. Управління по системі 
СХЦ. Науково- технічна 

революція. Економічний зріст. 
Індустріальне товариство. 

Вплив монополій. 
Кооперативне управління. 

Ситуаційний підхід. Системо-
техніка, моделювання систем. 

Системи управління 
підприємством. Теорія прийняття 

рішень. Прогнозування. Теорія 
конкурентних переваг. 

Портфельна теорія та інші. 

Криза кооперативного управління. 
Висока нестабільність ринкової 

кон’юнктури. Втрата США 
господарства в світовій економіці. 

Ресурсна війна. Послаблення 
національних валют. Вплив ОПЕК та 

інше. 

Переваги нової 
парадигми 

управління та 
планування 

Можливість управління 
фабриками та заводами на 

праві одноосібного 
володіння. Отримання 

прибутку та надприбутку. 
Формування промислового та 

фінансового капіталу. 

Управління великими 
підприємницькими структурами. 

Розвиток форм та методів 
управління в організаціях. 
Управління національною 
економікою. Антикризове 

управління. Ріст продуктивності. 

Управління диверсифікованими 
корпораціями. Акцент на 
перспективах розвитку. 

Координація розвитку СХЦ. 
Управління портфелем СХЦ. 

Вибіркове інвестування. 
Активізація діяльності 

керівництва. 

Розвиток методології 
планування. Достатній об’єм 

формальних методів та процедур. 
Розвинутий термінологічний 

апарат. Загальний досвід 
застосування. Рішення задач 

управління складними 
конгломератами. 

Творчий підхід. Стратегічне 
мислення. Стратегічне лідерство. 

Інтерактивний характер планування. 
Створення власності для споживачів 
та акціонерів. Управління ризиком. 

Мотивація та інше. 

Недоліки та 
обмеження 
парадигми 

управління та 
планування 

Відсутність певних методів 
управління. Автократія. 

Незацікавленість робітників в 
результатах праці. Соціальні 

конфлікти. Низька 
продуктивність. 

Акцент на поточних фінансових 
результатах. Дисбаланс цін. 

Неувага до зовнішнього оточення. 
Неможливість управляння 

диверсифікованими корпораціями. 
Низька ефективність вищого 

керівництва. 

Недостатня втягнення 
керівників в процес 

планування. Розрізненість та 
зайва деталізація планової 

документації. Нестача 
інформаційного забезпечення. 

Слабка обґрунтованість планів. 

Дуже висока ступінь 
централізації. Лінійне 

керівництво мало задіяно. 
Надмірний формалізм. 

Відсутність належного зв’язку з 
процесом прийняття рішень. 

Відсутність мотивації на 
виконання цілей. 

Стандартизація планових процедур. 
Неправильне визначення цілей та 
задач. Опір процесу планування. 

Нестача маркетингових відомостей. 
Неадекватність інформаційних 

систем та інше. 

Провідні 
теоретики і 
практики 

стратегічного 
планування в 
корпораціях 

 А. Богданов. А. Гастєв. Н. 
Кондратьєв. Н. Савін. Ч. Вільсон. Р. 
Кординер. Ч. Барнард. Дж.Бейн. П. 
Друхер. Дж. Марч. Г. Саймон. Ф. 
Сепзник. У. Ньюмен та інші. 

Р. Аліо, Р. Аккоф, І. Ансоф, 
Дж. Аргенті, Н. Берг, Б. Деніг, 
В. Клейд, Р. Мейнер, У. Сімонс, 
Д. Смалтер, Дж. Стеймер. С. 
Тілес.Б. Тейлор, Ф. Томас. А. 
Чандлер та інші. 

Р. Венсип, П. Гринер, Р. Джонс, 
Д. Кліланд, Д.Кліланд, У. Кінг, П. 
Лоранж, М. Портер, Р. Раглз, К. 
Рингбак, Б. Тейлор, Дж. Спаркс, 
Дж. Стейнер, Д. Хассі. Ч. Ховер, 
П. Хілтон, К.Хокінс, Д.Шендел, 
К. Ендрюс, Р. Ентоні та інші. 

І. Бон, У. Брандт, Я. Вілсон, М. 
Джавідан, Дж. Джохеф, М. Дейвідс, 
Ф. Глюк, М. Гулд, А. Кембпел, Е. 
Колман, М. Лауенстейн, Р. Ленз, У. 
Окасіо, В. Рамануджам, Б. Тейлор, 
Дж. Стейнер. Г. Хемел та інші. 

Зміна парадигм внутрішньофірмового управління та планування  
Підприємництво. Сімейні 

фірми. Одноосібне 
управління. 

Фабрично-заводська система 
організації виробництва. 

Менеджмент у віддалених 
офісах і відокремлених 

підрозділах.  

Довгострокове планування. Поява 
менеджера середньої ланки. 

Одноосібне управління. Формальні 
методи управління, бюрократія.  

Корпоративне управління. Види планування: фінансове, господарське, 
стратегічне.  Створення формальних систем управління. Фінансовий 

контроль. Втягнення персоналу  прийняття рішення. Соціальна 
відповідальність корпорацій. Інформатизація, комп’ютеризація та 

автоматизація управлінської праці. Збереження ресурсів. 

Стратегічне управління. Стратегічний 
маркетинг. Управління знаннями. 

Управління ризиком. Управління проектами. 
Автоматизація бізнес процесів.  

Рисунок 1.2   Етапи генезису стратегічного планування в контексті зміни парадигм внутрішньофірмового управління 

(Джерело: систематизовано  на основі [1-7]) 
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Поява найманих керівників в корпораціях ознаменувало виділення 

адміністративної роботи в особливу сферу інтелектуальної праці. Власники-

капіталісти, звичайно, теж накопичували управлінський досвід, але він не був 

для них джерелом доходу. А наймані керівники повинні були довести свої 

навички в адмініструванні, управлінні персоналом і роботі з клієнтами, тому 

досвід управлінської роботи мав для них велике значення. З'явилися перші 

стилі керівництва: інженерно-технічний, соціально-психологічний і 

патерналістський. У деяких корпораціях почало застосовуватися оперативне і 

довгострокове планування, вводилася стандартизація. Але для появи перших 

формальних методів управління і формування відповідної парадигми 

внутрішньофірмового управління потрібні були досягнення наукового 

менеджменту, економічної теорії та природничо-наукових дисциплін. Цікаво 

зауважити, що ініціаторами наукових методів в управлінні стали власники і 

перші особи найбільших корпорацій того часу  У. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд 

та ін. [2]. 

Рушійною силою виникнення наукового менеджменту і становлення 

довгострокового планування як парадигми внутрішньофірмового управління в 

середині третього технологічного укладу стала необхідність управління 

великими підприємницькими структурами (корпорації, трести, картелі та ін.).  

Концепція довгострокового планування, що зарекомендувала себе в управлінні 

акціонерними корпораціями, була прийнята на озброєння як парадигма 

централізованого управління економікою. Взагалі, формальні методи 

управління показали свою ефективність у відновленні економіки не тільки в 

СРСР після закінчення обох світових воєн, але і в Японії в кінці 1940-х рр. 

До початку 1960-х рр. концепція довгострокового планування як 

парадигма внутрішньофірмового управління вичерпала свої можливості. А 

концепція одноосібного управління, як вказав П. Друкер [3], зазнала краху. 

Протиріччя між новими формами організації господарської діяльності 

диверсифікованими корпораціями  та існуючою парадигмою 

внутрішньофірмового управління на тлі розвитку четвертого технологічного 



 

15 
 

укладу привели до зміни форм і методів управління корпораціями. З'явилася 

концепція управління по СХЦ, а корпоративне управління замінило сімейний 

підхід і одноосібне управління в диверсифікованих компаніях. У корпораціях 

почалася зміна концепції довгострокового планування на концепцію 

стратегічного планування. Компанії стали впроваджувати формальні системи 

стратегічного планування. 

Четвертий технологічний уклад привів до появи безлічі управлінських 

концепцій. На стадії його розквіту поширилися концепції стратегічного 

планування та корпоративної стратегії, а на стадії спаду виникла концепція 

стратегічного управління. Треба сказати, що четвертий технологічний уклад 

унікальний за багатьма характеристиками. Світові держави переходили до 

нових технологій і форм організації виробництва в період Другої світової війни, 

а в період розквіту четвертого укладу відбулося потепління між провідними 

державами. Однак його завершення було вже типовим: реорганізація 

міжнародної фінансової системи, енергетична криза, спад промислового 

виробництва в розвинених країнах через різкого стрибка цін на нафту. 

Зміна умов ведення господарської діяльності зажадало переосмислення 

поглядів на управління на всіх рівнях: держава, галузі, корпорації, окремі 

фірми. Керівники вперше зіткнулися з нестійкістю і невизначеністю ринкової 

кон'юнктури і направили зусилля на вироблення нових концептуальних 

підходів до управління і планування. Як парадигма внутрішньофірмового 

управління утвердилася концепція стратегічного управління, а парадигмою 

внутрішньо фірмового планування стала оновлена концепція стратегічного 

планування, збагачена новими формами і методами [2]. 

Генезис концепції стратегічного планування завершився з закінченням 

четвертого технологічного укладу. В кінці 1990-х рр. почалося формування 

сучасного вигляду концепції стратегічного планування [1]. У таблиці 1.1 

представлено порівняння різних парадигм внутрішньофірмовогопланування. 



 

16 
 

Таблиця 1.1   Ключові зміни в концептуальному підході до стратегічного 

планування в корпораціях в 1940-1990-х рр. (Джерело: систематизовано  на 

основі [1-4]) 
 

Характеристика 
Довгострокове 

планування: 
1940- 1950 рр. 

Стратегічне 
планування: 

1970 р. 

Стратегічне планування: 
1990 р. 

Увага до зовнішнього 
оточення 

Незначне Велике Гранично висока 

Спрямованість 
планування 

Строго «зверху 
вниз» 

Переважно «знизу 
вгору» 

Планування «згори вниз»; 
виконання «знизу вгору» 

Акцент в плануванні Підготовка планової 
документації 

Обгрунтування 
витрачання ресурсів 

Аналіз і усунення проблем 
розвитку, переслідування 

ринкових 
можливостей 

Організація 
планування 

На корпоративному 
рівні 

Планування на рівні 
СХЦ 

Корпоративні ініціативи, 
розвиток бізнесу 

Характер 
прогнозування і 
передбачення 

Екстраполяційне Переважно 
екстраполяційне 

Засноване на баченні 
майбутнього 

Оцінка ефективності 
реалізації стратегій 

Дохід на акцію Чиста приведена 
вартість 

Акціонерна і споживча 
вартість 

Горизонт планування 5 років 3 та 5 років 3-5 років 

Провідні методи Планування-
програмування-
бюджетування 

Портфельне 
планування 

Вироблення і реалізація 
бачення майбутнього. 
Сценарне планування. 

Метод реальних опціонів 
Ступінь централізації Висока Переважно 

децентралізоване 
Поділ контурів планування 
на рівні корпорації і СХЦ 

Результат процесу 
планування 

Корпоративний 
план 

(консолідований) 

Корпоративна 
стратегія, стратегічні 

плани СХЦ 

Корпоративна стратегія, 
портфель корпоративних 

проєктів, стратегічні плани і 
проєкти СХЦ 

Роль вищого 
керівництва 

Віддалене участь Незначне Прийняття стратегічних 
рішень 

Роль планувальників Організація і виконання всіх 
видів робіт з планування. 

Організація роботи вищого керівництва 
при прийнятті рішень 

 Обмін інформацією між 
рівнями корпоративної ієрархії 

 

Залучення керівників 
і фахівців 

Як виконавці Як відповідальні 
працівники 

Залучення до процесу 
прийняття рішень 

Форма контролю Фінансовий контроль Бюджетний контроль Стратегічний контроль 
Термінологія Довгострокове 

планування; 
прогнозування; 
господарська 

політика 

Система стратегічного 
планування; 
портфельне 
планування 

Стратегічні проблеми; 
стратегічні ініціативи; 
розвиток корпорації 
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Форма і зміст внутрішньофірмового планування в корпораціях істотно 

змінилися в 1960-1990 рр. Організація і процес планування були адаптовані до 

стрімко мінливого зовнішнього середовища, з'явилися нові методи розробки і 

реалізації стратегічних планів. Ролі керівників і планувальників також 

змінилися: планування стало частиною повсякденної роботи і сферою 

відповідальності вищого керівництва, тоді як роль планувальників звелася до 

організації діяльності керівників на всіх рівнях управління по розробці і 

реалізації стратегій (стратегічних планів).  

Аналіз історичного процесу формування термінологічного апарату 

стратегічного планування у взаємозв'язку з передумовами і чинниками 

дозволив зробити наступні висновки. 

По-перше, розвиток концепції стратегічного планування проходил в 

контексті вдосконалення форм і методів управління організаціями. Терміни і 

методи з'являлися відповідно до тих наукових, соціально-економічних та 

організаційних передумов, які були на кожному етапі генезису концепції 

стратегічного планування. У 1970-1990-х рр. відбувався інтенсивний процес 

формування теоретичного базису, накопичення досвіду застосування та 

адаптації стратегічного планування відповідно до тих змін зовнішніх умов. 

Фактори зовнішнього середовища зробили вирішальний вплив на форми і 

методи стратегічного планування.  

По-друге, кожен етап генезису концепції стратегічного планування 

супроводжується сукупністю конкретних наукових і організаційних передумов, 

тісно пов'язаних з рівнем і характером соціально-економічного розвитку 

світового співтовариства, в тому числі з поточним технологічним укладом. 

Зміни в концепції стратегічного планування відбувалися не плавно, а 

стрибкоподібно. Початок, вершина і завершення кожного етапу генезису 

стратегічного планування чітко простежується в науковій літературі. Для 

переходу від одного етапу генезису до іншого виникали специфічні потреби в 

нових методах планування і відповідні наукові та організаційні передумови. 
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По-третє, розвиток теоретичних і методологічних основ стратегічного 

планування відображає весь процес еволюції наукового менеджменту. І 

навпаки, стратегічне планування як метод управління в диверсифікованих 

компаніях справила величезний вплив на розвиток наукового менеджменту. 

Багато понять і методів не виникло б, якби не існувала проблематика 

корпоративного управління в умовах нестабільного і невизначеного 

зовнішнього середовища. Теоретики і практики корпоративного управління 

доклали масу зусиль для вирішення методологічних проблем управління 

розвитком корпорацій в умовах нестійкої ринкової кон'юнктури. Ряд 

управлінських концепцій та методів планування вийшли з ужитку, але 

з'явилися нові. В кінці останньої декади минулого тисячоліття концепція 

стратегічного планування набула сучасного вигляду. На нашу думку, різниця в 

застосовуваних методичних  підходах до стратегічного планування багато в 

чому пов’язана з наявністю різних шкіл стратегічного планування. Г. Мінцберг 

[4], проаналізувавши майже 1500 статей, виділив десять основних шкіл, що 

займаються формуванням стратегії. У свою чергу, можна всі ці школи 

згрупувати в наступні групи (табл. 1.2). 

На  думку  О. Широкова  можна  виділити  три  основні  наукові  школи 

стратегічного планування [8]: 

1) традиційна (консервативна) школа ґрунтується на аналізі процесів, що 

відбувалися  раніш,  визначенні  тенденцій    і  трансляції  (інтерполяції)  їх  у 

майбутнє, тобто на прогнозі, що спирається на минуле і сьогодення («погляд у 

майбутнє»); 

2) футуристична   школа,   навпроти,   базується   на   баченні   бажаного 

майбутнього («погляд з майбутнього»); 

3) змішана школа, як випливає з її найменування, містить у собі елементи 

обох названих шкіл і представляється більш «практичною». 

Таким чином, розробляючи стратегічні плани розвитку  підприємств, 

можливо брати за основу методологічні та методичні напрацювання однієї зі 

шкіл. 
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Таблиця 1.2 Основні школи стратегічного планування (СП)  (Джерело: 

систематизовано на основі [4-7]) 

Основні 
школи (СП) 

Представники Виклад основних положень 

1 2 3 
 

Школа 
дизайну 

 
К. Ендрюс [5] 

Стратегія – процес неформального дизайну, з точки зору 
конструювання, проєктування, моделювання, та концентрує 
увагу на процесах осмислення і розробки стратегії. Закладено 
фундаментальні основи SWOT-аналізу; вперше піднято 
питання про необхідність співвідношення внутрішнього 
потенціалу організації з можливостями її зовнішнього 
оточення; реалізація стратегії неможлива без мобілізації 
ресурсів, існування відповідної структури, без лідерства та 
систем мотивації і контролю; процес формування стратегії – 
продуманий, усвідомлений процес мислення, наслідком якого 
повинна стати єдина в своєму роді, проста і зрозуміла, 
найоптимальніша, отримана в результаті моделювання, 
стратегія, сформульована як перспектива». 

Школа 
планування 

І. Ансофф [6] Стратегії є результатом контрольованого, усвідомленого 
процесу формального планування, який складається з 
окремих кроків, схематично зображених у вигляді 
контрольних таблиць і підтримуваних відповідними 
методами. 

Школа 
позиціону 

вання 

М. Портер [7] Стратегії є генеричні, специфічно загальні, ринкові 
позиції компаній, які можуть бути ідентифіковані. Ці 
ринкові позиції є економічними і конкурентними. Процес 
формування стратегії – зроблений на основі аналітичних 
розрахунків вибір однієї певної генеричної позиції. 

Школа 
навчання 

Ч.Линдблом 
Г. Рэпп,  
С. Унтер [5] 

Стратегії спочатку з’являються як схеми дій з минулого, 
деякі  з них  перетворюються в плани на майбутнє. 

Школа 
підпри- 

ємництва 

П. Друкер,  
Й. Шумпетер 
А. Коул [4] 

Стратегія існує у свідомості керівника у вигляді 
перспективи, а саме інтуїтивного вибору  напрямку руху і 
передбачення майбутнього організації. Процес формування 
стратегії базується на життєвому досвіді та інтуїції 
керівника незалежно від того, народжується ідея в його 
свідомості або він сприймає її ззовні. 

Когнітивна 
школа 

Г.Саймон 
М. Лайлс,  
Р. Регер [4] 

Формування стратегії протікає у свідомості стратега у 
процесі пізнання. Стратегії зароджуються як перспективи 
(у формі концепцій, карт, схем, фреймів), іншими словами, 
можна моделювати, структурувати і конструювати. 

Школа  
влади 

А. Макмиллан, 
Дж. Бобер   [4] 

Формування стратегії визначається владними та 
політичними силами, будь то процеси всередині організації 
або ж її дії у зовнішньому середовищі. Стратегії, як 
правило, мають спонтанний характер і приймають форму 
позиції, а не перспективи. 



 

20 
 

 
 

Стратегія − це генеральна комплексна програма дій, яка визначає 

пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл 

ресурсів для їхнього досягнення. Вибір підходів до стратегічного 

планування підприємств потрібно здійснювати з урахуванням особливостей 

та умов розвитку виробництва, наявних ресурсів і подальших перспектив [9].  

Стратегічне планування  пов’язане з досягненням стратегічних цілей, що 

являють собою результат конкретизації і декомпозиції концептуальної мети. 

Проаналізувавши найбільш популярні  підходи до еволюції стратегічного 

менеджменту (Д. Аакера, Е. Глака, С. Кауфмана і А. Уоллека, Г. Мінцберга,      

Р. Віттінгтона, Р. Хоскіссона, М. Хіта і В. Ванна, Н. Венкатраман і                    

М. Субраманіама, В.С. Катькало та ін.) [10-15], автор погоджується з  

концепцією Н.П. Коноваленко [16], в  основу якої покладено модель 

Продовження таблиці 1.2 
1 2 3 

Школа 
конфігурації 

П. Хандавалла,  
Д. Миллер, 
П. Фризен,  
Р. Майлз [4] 

Загальна мета стратегічного планування – підтримання 
стабільності організації на відносно довготермінових 
відрізках часу. Процес побудови стратегії зводиться до 
розробки концепцій і формального планування, до 
систематичного аналізу чи веденню керівництва. Його 
обов’язковою умовою є своєчасність ужитих дій та їх 
своєчасність контексту. 

Школа 
культури 

Д. Джонсон,  
Дж. Спендер,  
К. Рот,  
Д. Дикс, 
Ф.Ригер [4] 

Формування стратегії – це процес соціальної взаємодії, 
заснований на спільних для членів організації 
переконаннях і розумінні. Стратегія набуває форми 
насамперед перспективи і лише в другу чергу позиції, 
вкоріненою в колективних скеруваннях (не обов’язково 
явно виражених) і відображеної в моделях, що захищають 
глибинні ресурси і можливості організації, що утворюють 
основу її конкурентних переваг. Таким чином, основною 
характеристикою стратегії виступає визначеності. 

Школа навко- 
лишнього 

середовища 

М. Ханн,  
Дж. Фримен,  
У. Естли, 
К. Оливер [4] 

Зовнішнє оточення ‒ набір сил загального характеру, є 
головним елементом процесу створення стратегії. 
Організація повинна або адекватно реагувати на ці сили, 
або їй доведеться «піти зі сцени». Таким чином, 
керівництво розглядається як пасивний елемент 
стратегічного процесу, його завдання – ідентифікація 
зовнішніх сил та забезпечення адаптації організації. 
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просторової спіралі, що представляє собою криві, що закручуються навколо осі  

(рис. 1.3). 
 

 
Рисунок 1.3  Модель сферичної спіралі еволюції 

стратегічного управління [16] 

 

Представлена модель сформована наступними логічними положеннями: 

 внутрішній зміст сфери характеризує системне уявлення об'єкта 

дослідження стратегічного управління (традиційно підприємство); 

 витки спіралі символізують типи управління, які послідовно змінюють 

одне одного: фінансове планування, довгострокове планування, стратегічне 

планування  та власне стратегічне управління (модель заздалегідь не визначає 

кількість витків спіралі, залишаючи тим самим можливість виникнення більш 

сучасних типів управління); 

 кожний наступний виток спіралі, характеризує певний тип управління, 

не заперечуючи попереднього, а включає в себе всі сформовані їм принципи, 

методи і методики (модель ілюструє можливість паралельного співіснування 
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різних типів управління, що пояснюється існуванням підприємств, що 

використовують різні типи управління); 

 життєвий цикл кожного витка спіралі (типу управління) складається з 

чотирьох фаз: фаза виникнення необхідності в новому типі управління, фаза 

появи теоретичних розробок, фаза появи системних розробок, фаза практичного 

впровадження; 

 перехід на новий спіральний виток можливий тільки в разі 

проходження кожним попереднім витком всіх чотирьох фаз життєвого циклу. 

 Отже, модель сферичної спіралі ілюструє той факт, що, з одного боку, 

всі дослідження стратегічного управління обмежені «контуром» підприємства, 

але з іншого боку, в процесі еволюції відбувається поглиблення і послідовна 

конкретизація методології стратегічного менеджменту. 

  Таким чином, вивчивши процеси виникнення і розвитку стратегічного 

управління, можна стверджувати, що інтерес до даного феномену 

обумовлюється наступними причинами [16]: 

 будь-яке підприємство є відкритою системою, і, відповідно, ключові 

джерела успіху знаходяться у зовнішньому середовищі; 

 в умовах посилення конкурентної боротьби стратегічна орієнтація є 

одним з вирішальних чинників виживання та процвітання підприємства. 

Використання інструментарію стратегічного управління дозволяє адекватним 

чином відреагувати на загрози, що приховані у зовнішньому середовищі; 

 невизначеність майбутнього робить практично неможливим 

використання екстраполяції, що характерно для довгострокового планування, 

тому доцільно використовувати сценарний, ситуаційний підходи, які 

продуктивно інтегруються в ідеологію стратегічного управління; 

 для того щоб підприємство максимально адекватно реагувало на вплив 

зовнішнього середовища, його система управління повинна мати адаптаційні і 

динамічні здібності; 

 сам факт існування стратегічного управління, крім економічної 
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складової, має позитивне психологічне значення, гармонізуючи підприємство,  

надаючи йому ринкову стійкість та виконує мотиваційну функцію. 

Вивчаючи визначення стратегічного управління, слід особливо 

відзначити підхід Шендель і Хаттамі [17], які розглядають даний феномен «як 

процес визначення та встановлення зв'язку організації з її оточенням, що 

складається в реалізації обраних цілей і в спробах досягти бажаного стану 

взаємин з оточенням за допомогою розподілу ресурсів, що дозволяє ефективно і 

результативно діяти організації і її підрозділам». Згідно Хіггенсу [18] 

«Стратегічне управління  це процес управління з метою здійснення місії 

організації за допомогою управління взаємодією організації з її оточенням». 

Пірс і Робертсон [19] визначають стратегічне управління «як набір рішень і дій 

по формулюванню і виконанню стратегій, розроблених для того, щоб досягти 

цілей організації». 

Таким чином, з точки зору автора, стратегічне управління підприємством 

  це процес активної, безперервної та багатоаспектної взаємодії підприємства 

із зовнішнім середовищем, що направляє і регулює її характер на основі 

використання спеціального інструментарію підготовки, розробки та реалізації 

стратегії для досягнення ефективного та сталого розвитку підприємства. 

Дане визначення, відображає специфічні ознаки «стратегічності»  

націленість на перспективу і орієнтація на зовнішнє середовище. Такий підхід 

відтворює триєдину сутність стратегічного управління  діяльність (активна 

багатоаспектна цільова взаємодія суб'єкта управління з навколишнім 

середовищем, що направляє та регулює її характер), процес (безперервний 

характер послідовної зміни стадій підготовки, розробки та реалізації стратегії) і 

методологія (застосування системи спеціальних принципів, методів і методик). 

Сучасний розвиток стратегічного управління дослідники розглядають на 

основі поняття «стратегування» (strategizing), як образу дії, мистецтва та 

механізму досягнення поставлених цілей.  Англійський  термін  «strategizing»,   
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введений  в  науковий  обіг лауреатом Нобелівської премії з питань 

економічного управління О. Вільямсоном [20], спочатку переводився на 

українську мову як стратегічне планування.  Однак  змістовно  в англійському 

дискурсі цей термін допускає більш широке трактування як «все те, що 

пов'язано з процесом розробки та реалізації стратегії». Для фіксації саме 

такого розуміння, в науковій літературі набув поширення термін 

«стратегування», який розглядався спершу як синонім стратегічного 

планування. 

У теперішній час термін «стратегування» перетворюється в науково-

прикладну категорію, яка застосовується в процесі дослідження складних  

соціально-економічних систем як найбільш адекватний інструмент для 

вирішення проблем та обґрунтування управлінських рішень, що дозволяють 

визначати та створювати умови для перспективного розвитку регіону і 

виробничих підприємств на основі стратегічних цілей, здатних консолідувати 

зусилля влади, бізнесу і суспільства. 

Дж. Метьюс під поняттям «стратегування» розуміє «маневрування 

підприємств в позиціонуванні і диференціюванні їх один від одного і пошук 

конкурентної переваги один над одним в умовах порушення рівноваги. 

Стратегування базується на трьох фундаментальних категоріях, покликаних 

пояснити стратегічні вибори підприємств: їх ресурси; дії, які можуть бути 

зроблені по відношенню до ресурсів, та процедури, які б поєднували дві 

попередні категорії» [21]. По суті, мова йде про стратегію підприємства, що 

націлена на прибуток за рахунок виграшу в конкурентній боротьбі [22].  Але 

при цьому в процесі конкуренції підприємств виникають і нюанси, які залежать 

від держави. 

Зельднер А.Г. передбачає для стратегування наступний сценарій: мета  

шляхи і методи вирішення, джерела фінансування, економічні важелі та 

стимули досягнення кінцевого результату і поетапний моніторинг. При цьому 

використовується система методів, що включає прямі адміністративні (система 

заборон  і  стимулів);  непрямі  (соціально-економічні  важелі,  що створюють  
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конкурентне середовище) і змішані [23]. 

У складі методології стратегування слід виділити такі напрямки: 

 процесний підхід; 

 залучення до процесу стратегічного планування відповідальних 

виконавців; 

 розвиток через узгодження інтересів і навчання, при якому 

різноспрямовані інтереси бізнесу, влади та суспільства узгоджуються для 

максимізації загальних вигод в довгостроковій перспективі; 

 оцінку ближнього і далекого майбутнього; 

 концепцію стратегічних ініціатив розвитку, яка забезпечує єдність в 

підходах до планування і взаємозв'язок проєктів стратегічного розвитку; 

  цілепокладання. 

Цілепокладання є базою стратегування. Недостатнє опрацювання процесу 

цілепокладання спричиняє відсутність стратегічного бачення, що є недоліком 

сучасного стратегічного управління.  

Отже, технологія стратегування містить наступні основні етапи: 

1  стратегічне цілепокладання (визначення цілей і завдань розвитку; 

формування переліку основних індикаторів розвитку; конкретизація цільового 

стану у вигляді цільового (індикативного) плану); 

2  ситуаційне прогнозування, при якому за заданим сценарієм на основі 

моделювання розраховуються траєкторії індикаторів розвитку; 

3  оцінювання досяжності цільових орієнтирів і формування напряму 

руху до мети, коли за заданим стратегічним (індикативним) планом 

розраховується сценарій розвитку, що приводить до бажаного результату; 

 4  вибір варіанту сценарію розвитку, що приводить на краще, в сенсі 

заданого критерію, наближенню до цільового стану. 

По суті, стратегування  безперервний процес, що відображає еволюційні 

зміни інститутів (формальних і неформальних) і ефективність роботи всієї 

інституційної системи в процесі досягнення поставлених цілей [24].     Процес  
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стратегування включає в себе елементи стратегічного планування, 

прогнозування та бюджетування з урахуванням об'єктивної ситуації, що 

складається. Слід враховувати, що процесу стратегування притаманні як риси 

планомірності, так і риси невизначеності (стихійності), що пов'язані з 

природними, кон'юнктурними і військово-політичними чинниками. 

Стратегування, на відміну від стратегічного планування,  це не  тільки 

фіксація кінцевих цілей, а й механізм їх досягнення, включаючи моніторинг 

поетапного досягнення планованих індикаторів. 

 За кордоном, особливо при розробці стратегічної теорії  підприємств, 

використовується процесний підхід, який дозволяє розглядати процес в дії та 

здатний описати, як розвиваються і змінюються з плином часу деякі об'єкти або 

питання. Як зазначає В.Тамбовцев [25], процесний підхід розглядає організацію 

як коаліцію груп індивідів зі схожими інтересами (при відмінності інтересів 

між групами), які формують рішення про розподіл ресурсів в ході переговорів, 

угод і власне вільного вибору в націленості на створення цінності. У процесної 

моделі Bower  та Burgelman вводиться поняття «стратегування», яке описується 

як «множинні, одночасні, взаємопов'язані і послідовні дії менеджерів на різних 

рівнях організаційної ієрархії» [26, 27].   

Генезис формування категорії «стратегування» дозволяє розглядати її в 

ширшому сенсі, ніж категорію «стратегічне планування». Стратегування 

передбачає не тільки розробку стратегічного плану та організацію його 

виконання, а й інші аспекти управлінської та соціальної діяльності, що 

дозволяють цілеспрямовано перевести об'єкт в нову якість [28]. 

У науковій літературі зустрічаються досить дискусійні міркування про 

суть поняття «стратегування». У таблиці 1.3 наведено деякі визначення цього 

поняття  різними вченими-економістами. Слід зазначити, що більшість авторів, 

зазначених в таблиці 1.3 (Патрикєєв М. Г. [29],  Хайдаров  А.  А. [30],  

Константініді  Х.  О. [31],  Цибатов В. А. [32]), стверджують, що стратегування 

– це своєрідний синтез стратегічного планування, реального стратегічного 

управління і прогнозування, так як для періоду сучасної постіндустріальної 
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економіки найважливішим є інституційна гнучкість, здатність генерувати і 

використовувати інновації, які дозволяють адаптуватися до умов довкілля, яке 

швидко та постійно змінюється. 

 Також більшість авторів сходяться в трактуванні етапів стратегування: 

стратегічний аналіз, цілепокладання, стратегічний вибір і розробка комплексу 

стратегій [33]. 

 

Таблиця 1.3  Генезіс поняття «стратегування» (Джерело: систематизовано 

 на основі [23, 28-42]) 
 

Автори Визначення поняття «стратегування» 
1 2 

Патрикєєв М. Г.  
(2005) [29] 

Процес прогнозування і формування майбутнього; здатність
багатоаспектно описати реальність, з огляду на всі закони змін,
які відбуваються в результаті впливу на реальність, і здатність
взяти до уваги ті чинники, які з'являться в результаті впливу на
реальність, а також реагувати не просто на реальність, а на ті
чинники, які з'являться як результат впливу на реальність.
Тобто, стратегування – це сукупність стратегічного планування,
прогнозування та управління. Очевидно, що стосовно до регіону
є допустимим застосування терміну – регіональне стратегування. 

Бочкарьова Т. В., 
Самарцев С. Є.,  
Хасаєв Г. Р. (2005) [28] 

Процес стратегування задається за допомогою концептуювання,
програмування, проєктування і планування як процесів управління 

Хайдаров А. А. (2007) 
[30] 

Процес прогнозування і формування майбутнього регіону. Це
здатність багатоаспектно описати реальність, з огляду на всі
закони змін, які відбуваються в результаті впливу на реальність,
і здатність взяти до уваги ті чинники, які з'являться в результаті
впливу на реальність, і реагувати не просто на реальність, а на ті
чинники, які з'являться як результат впливу на реальність. Тобто,
регіональне стратегування – це сукупність стратегічного
планування, прогнозування та управління розвитком регіону 

Константініді Х.О. 
 (2015) [31] 

Об'ємний управлінський процес, який поєднує прогнозування,
планування і управління в коло можливих траєкторій руху
регіональної економічної системи в рамках еволюційної і
системної парадигм, яка володіє інституційною гнучкістю і
включає інтегровані процедури реалізації траєкторії розвитку  
соціально економічної системи і адаптивне системне коригування
цілей на основі безперервного стратегічного аналізу, що
забезпечує відтворення системних зв'язків в умовах проривних
трансформацій та змін в технологіях, організації, інститутах,
соціальних комунікаціях для  досягнення високої
конкурентоспроможності економіки регіону та забезпечення
якості життя населення. 
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Продовження табл. 1.3 
1 2 

Цибатов В. А. (2015) 
[32] 

Технологія стратегування об'єднує процеси стратегічного
планування, прогнозування та управління. 

Дацюк С. (2016) 
[33] 

Спосіб багатомірного (багатофокусного) самостійного управління
розвитком, коли враховують довгострокові стратегії різних
зовнішніх стратегічних гравців і на противагу їм розробляють та
впроваджують свої стратегії. 

Малган Дж. (2011) 
[34] 

Стратегування (від кореневого слова «стратегія») – план дій,
мистецтво, механізм досягнення поставлених цілей. Державна
стратегія – це систематичне використання державними
відомствами, ресурсами, які знаходяться в їх розпорядженні і
владних повноважень з метою досягнення суспільно значущих
цілей. 

Зельднер О. Г. (2012) 
[23] 

Стратегуванню, на відміну від стратегічного планування,
властива не тільки фіксація кінцевих цілей, а й механізм їх
досягнення, включаючи моніторинг поетапного досягнення
планованих індикаторів. 

Осипов В. М.,  
Парасюк І. Л. 
 (2012) [35] 

Стратегування є своєрідною тріадою: сукупність засобів 
управління (на тактичному, оперативному та стратегічному 
рівнях), кожний з яких є як процесом, так і результатом. При 
цьому важливо мінімізувати вплив протиріч, які, безумовно, 
виникають між цими рівнями. 

Мішарін Ю. В. (2013) 
[36] 

У загальному сенсі це прогнозування, планування і втілення
майбутнього, що передбачає залучення всіх трьох блоків
класичної моделі системи стратегічного управління. 

Бочкарьова Т. В., 
Самарцев С. Е. (2013) 
[37] 

Стратегування – не окремий засіб, а сукупність і система засобів
управління розвитком (не лінійного уявлення і конструювання
Майбутнього (у взаємозв'язку з Минулим і Справжнім). 

Мясникова Т. О. (2015) 
[38] 

Процесна система, що включає наступні компоненти: логіко-
емоційну (сприйняття того, що відбувається і майбутнього);
інституційну (спосіб руху до Майбутньому); соціокультурну
(характер розвитку самоврядування); управлінську (стратегії
розвитку); інструментальну (набір процедур і інструментів
стратегування). 

Куликова О. І. (2015) 
[39] 

Вироблення принципів, методів і безпосередній процес їх
застосування при розробці стратегії і реалізація сукупності заходів
державно-владного регулювання індикативних параметрів стратегії
при посиленні як позитивного, так і негативного впливу на них
факторів внутрішнього і зовнішнього політичного та соціо-
економічного середовища. 

Ланська Д.  
(2016)  [40] 

Стратегірінг – об'ємний і безперервний процес реалізації обраної
системи стратегії корпорації, що з'єднує інтегровані процедури
безперервного стратегічного аналізу реальної траєкторії розвитку
економічної системи на предмет повної їх реалізації, а також її
адаптивне системне коригування, націлене на відтворення системних
зв'язків в умовах всебічних трансформацій між глибокими змінами
в технологіях, інститутах, соціальних комунікаціях, управлінському і
бізнес- процесах і речових, і не речових капіталів. 
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Продовження табл. 1.3 
1 2 

Кизиль О. В.(2017) [41] Управлінська діяльність, пов'язана з формулюванням 
довгострокових цілей, описом і обґрунтуванням тенденцій, 
розробкою ефективних методів, моделюванням, 
програмуванням, прогнозуванням, проєктуванням, циклічністю. 

Кухарська  Н. О.  
(2017) [42] 

Стратегування як сукупність процесів концептування, 
прогнозування, стратегічного сканування, моделювання, 
планування, проєктування, програмування, реалізації та контролю, 
процесу створення стратегії, а також визначення економічної 
основи для формування повноцінної стратегії.   

 

Водночас, під впливом реалій суспільного життя, які постійно 

змінюються,   відбувається   трансформація   і   збагачення   поняття 

«стратегування».  

Так, в роботі Марача В. Г. [43, с. 53–54] введено поняття «форсайт» як 

комплексне явище, що відбиває процес стратегування в новому контексті та  

виділено два його аспекти: 

 змістовний, як «сценарне прогнозування соціально-економічного 

розвитку, що визначає можливі варіанти розвитку економіки, промисловості, 

суспільства ...»; 

 організаційно-діяльний та процедурний, як процес, в який втягуються 

виконавча, законодавча влада всіх рівнів, бізнес як великий, так і дрібний;  

 наукові, експертні співтовариства, громадянське суспільство, засоби 

масової інформації. 

 Марача В. Г. і Піскунов О. О. припускають новий методологічний 

підхід, при якому методологія стратегування розвитку представляється 

послідовністю таких етапів, як вибір базових цінностей; стратегування цілей  

розвитку;  розробка сценарних умов розвитку; формування і розподіл 

ключових потенціалів розвитку (людський потенціал, технології та процеси, 

фінансові активи, матеріальні активи) [44]. 

На думку Кухарської Н. О., на відміну від стратегічного планування 

(як сукупності формальних інструментів) стратегування – більш широке 

системне поняття, що представляє собою єдиний технологічний комплекс 



 

30 
 

програмно-проєктних коштів розробки стратегії розвитку підприємства (що 

включає концептуювання, прогнозування, стратегічне сценування, 

моделювання, планування, проєктування, програмування) та механізмів 

стратегічного управління (залучення стейкхолдерів, формування полісуб'ектних 

регіональних приватних партнерств, контролінг) і є безперервним процесом, що 

включає визначення цілей, багаторівневий опис зовнішнього середовища, 

оцінку внутрішнього середовища, вибір шляхів реалізації стратегії, побудову 

стратегічних карт, організацію процесів комунікації і інституціоналізації 

діяльності стратегічних суб'єктів для вирішення стратегічних проблем, 

моніторинг і контроль за її виконанням [42, c. 64]. 

Незважаючи на те, що в науковій літературі поки що не склалося 

однозначного розуміння терміну «стратегування», існує тенденція 

перетворення цього поняття в наукову категорію з метою дослідження 

складних соціально-економічних систем в якості найбільш адекватного 

інструмента для вирішення стратегічних завдань, що дозволяє створювати 

умови для перспективного розвитку як виробничих підприємств так і регіону на 

основі стратегічних цілей, а також здатного консолідувати зусилля влади, 

бізнесу та суспільства. 

Стратегування як системний процес може бути представлений у вигляді, 

показаному на рис. 1.4 [45].   

Ідеологія стратегування базується на системній парадигмі процесу 

формування цілісної багаторівневої і багатооб’єктної процесної системи 

стратегічного управління з міцною внутрішньою структурою, яка охоплює і 

об’єднує всі компоненти стратегічного процесу (включаючи об’єкти, суб’єкти, 

стратегічні інститути, стратегічні стейкхолдери, результати як комплексні, 

цілісні і взаємопов’язані стратегії функціонування об’єктів різних рівнів: від 

підприємства до територіальної громади, регіону і країни в цілому і механізми 

їх реалізації) в єдину систему стратегічного управління [45].  

На  рис. 1.5 модель стратегування представлена з точки зору процесного 

підходу (процесна модель). 
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Рисунок 1.4   Стратегування в системі категорій управління  [45]  

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5  Процесна модель стратегування 

 (Джерело: розробка автора) 
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Аналізуючи вихідні установки, в процесі моделювання необхідно вибрати 

адекватну модель стратегування, визначити величини впливів, його природу і 

вектор руху. Потім аналізується досяжність поставленої мети та оцінюються 

результати:  досягнута точно мета, відбулися які-небудь відхилення, виникли 

побічні результати чи ні. Тобто, стратегування за своїм складом і спектру  це 

синтетична категорія, яка виходить за межі традиційного підходу або подання 

лише як функції управління, та перетворюється на елемент механізму 

комплексного впливу. Стратегування, оскільки воно має прогностичний 

характер, має бути направлено на попередження не тільки відхилень, що 

виникають, але і потенційних відхилень від планових завдань (рис.1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6  Прогностичний характер стратегування 

(Джерело: розробка автора) 
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значення індикаторів можуть бути визнані в якості критеріальних і 

використовуватися для вимірювання отриманих результатів на відповідність 

цілям і місії підприємства. При цьому відсутність відхилень в результатах 

процесу говорить про його  стабільность, а наявність відхилень є вихідною 

інформацією для необхідності внесення коригувань [46]. 

На  думку автора, стратегування важливо розглядати як системний 

процес, який з’єднує прогнозування, планування і управління в формуванні та 

реалізації можливих траєкторій розвитку економічної системи на різних 

рівнях, у рамках еволюційної парадигми за концептуальним сценарієм. Такий 

процес повинен мати властивості інституційної гнучкості і включати 

інтегровані процедури реалізації сценаріїв  розвитку і адаптивну систему 

коригування цілей на основі безперервного стратегічного аналізу, що 

забезпечує відтворення системних зв’язків в умовах проривних трансформацій 

і змін у технологіях, в організаційному та інституціональному забезпеченні, в 

активації комунікацій для досягнення високої конкурентоспроможності 

національної економіки та забезпечення якості життя населення . 

Намагаючись пояснити дуальність стратегічної поведінки сучасних 

підприємств, у 1996 р. з’явилися концепції «співконкуренції»                             

А. М. Бранденбургера та Б. Дж. Найлебуффа та «підприємницьких екосистем» 

Дж. Ф. Мура.  Ключове вихідне положення цих концепцій: у сучасному бізнесі 

орієнтація підприємства на односторонні переваги є стратегічно 

невиправданою; вигоду можуть і повинні отримувати також учасники її 

зовнішнього середовища і партнери. Пізніше у межах так званої реляційної 

концепції стратегічного управління було введено поняття «реляційних» рент, 

що виникають завдяки міжорганізаційній взаємодії підприємств. Паралельно у 

межах концепції зацікавлених осіб (стейкхолдерів) з’являється  термін 

«реляційні активи». Отже, можна зробити висновок, що починаючи з 2000-х рр. 

відбувається формування нового напряму в розвитку теорії стратегічного 

управління, який надалі будемо називати «реляційною концепцією». 
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Реляційна стратегія виробничого підприємства  це стратегія, яка 

спрямована на формування реляційного простору підприємства, як сукупності 

двосторонніх зв'язків між підприємством та іншими ринковими суб'єктами, які 

створюють партнерські переваги підприємства з метою отримання реляційних 

рент – прибутку на основі обмінних взаємовідносин, який можна утворити 

тільки спільними зусиллями партнерів та створення області безпеки розвитку 

підприємства, як результат спільних дій партнерів [47]. У даній роботі 

основна увага приділяється співпраці виробничих підприємств та місцевої 

влади базового рівня самоврядування. Це забезпечує підприємству 

формування простору безпеки за рахунок спільного створення цінностей. 

Все різноманіття реляційних відносин між підприємствами та 

місцевою владою, як партнерів пов'язано з наступними видами організації 

взаємодій: контактуванням (періодичним обміном інформацією); 

копродукцією (участю в спільному виробництві та інших видах спільних 

дій); кооперацією (довгостроковою співпрацею); координацією 

(узгодженням дій суб'єктів); коеволюцією (координацією довгострокового 

розвитку); консолідацією (взаємним погоджуванням планів, дій, намірів) 

[47] . 

Таким чином, в рамках реляційних стратегічних взаємодій з'являються 

нові цільові установки, а ефективність стратегування розвитку виробничих 

підприємств  може бути підвищена на основі застосування реляційних 

стратегій, орієнтованих на формування партнерських переваг підприємств, 

досягнення яких забезпечується на основі аналізу, обліку чинників реляційного 

потенціалу, вибору та оцінки ефективності запропонованого типу реляційної 

взаємодії. 

Можна стверджувати, що стратегування передбачає розробку нових 

технологій формування системи стратегічного управління, як єдиного системно 

побудованого процесу розвитку країни, регіонів, об’єднанних територіальних 

громад і виробничих підприємств, основою яких є стратегічна взаємодія. 
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1.2 Управління розвитком виробничих підприємств за сучасних умов 

зовнішнього середовища 

 
 
Проблема управління розвитком виробничих підприємств є досить 

актуальним завданням як з позиції теорії, так і з позиції практики діяльності 

вітчизняних виробників. Зокрема, існування потужної наукової бази досліджень 

з визначення понять «розвиток», «управління розвитком», різноманітність 

наукових поглядів на тлумачення даних категорій залишає дане питання 

відкритим з точки зору визначення сутності «управління розвитком 

виробничого підприємства», крім того, необхідно визначити основні переваги 

та обмеження існуючих визначень, встановити характеристики та властивості 

процесу, на яких ці визначення ґрунтуються. 

У широкому сенсі поняття «розвиток» розглядається як зміна процесу або 

процес змін, поступовий перехід від простих форм до складних. Одним з 

перших це питання досліджував Й. Шумпетер. У своїй праці «Теорія 

економічного розвитку» [48] він стверджував, що сутність економічного 

розвитку полягає не стільки в нагромадженні капіталу і збільшенні додаткової 

робочої сили, скільки у перерозподілі наявного капіталу і робочої сили з менш 

ефективних сфер економічної діяльності в більш ефективні. Згідно з 

визначенням Й. Шумпетера, під розвитком слід розуміти зміну траєкторії руху, 

зсунення стану рівноваги, перехід економічної системи від заданого на певний 

момент часу центру рівноваги до іншого, постійна адаптація економіки до 

мінливого центру рівноваги, здійснення нових комбінацій факторів 

виробництва  [48]. У даному визначенні автор робить акцент на важливості 

впливу факторів зовнішнього середовища на стан розвитку організації, 

виокремлює вплив оточення на необхідність набуття організацією складних 

форм, що служитиме адаптацією до нових умов функціонування. За його 

концепцією, економічне зростання – це збільшення виробництва та споживання 

одних і тих самих  товарів та послуг у часі. В суспільстві, де є економічне 

зростання, здійснюється рух товарів та грошей сталими шляхами, який Й. 
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Шумпетер назвав «циркулярним потоком економічного життя». Економічний 

розвиток порушує його хід, сприяючи появленню нових галузей промисловості 

та призупиняє існування застарілих. 

Саме масове появлення нових комбінацій ресурсів пояснює нові 

характерні риси періоду підйому економіки та водночас характеризує 

становлення нового технологічного укладу. Старі технологічні уклади 

утворюють таку частку сектору суспільного виробництва, що постійно 

зменшується, так як попит на їх продукт постійно зменшується. 

Й. Шумпетер підкреслює прогресивність, динамічність та здатність до 

неухильного зростання виробництва в умовах ринкової економіки та технічного 

прогресу. Саме технічний прогрес невпинно змінює економічну структуру 

зсередини, руйнує стару і створює нову. Економічний розвиток за                      

Й. Шумпетером – це, перш за все, поява чогось нового, невідомого раніше, що 

приводить до появі нових, не відомих раніше, комбінацій факторів 

виробництва. Таким чином, він пов’язував поняття розвитку та зростання, 

підкреслюючи якісну основу останнього – впровадження у виробництво 

нововведень, що забезпечують нові комбінації факторів виробництва. 

Економічне зростання є результатом успішної діяльності підприємств усіх 

галузей національної економіки й особливо — промисловості. В основі 

економічного росту лежать два процеси: 

 зміна технологічних укладів, що сприяє створенню виробництва нових 

або підвищенню ефективності виробництва раніше освоєних товарів; 

 зростання масштабів виробництва на основі потенціалів уже 

сформованих у країні технологічних укладів  сукупності технічних способів 

виробництва товарів і послуг і найбільш адекватних їм організаційно-

економічних форм господарської діяльності. 

У результаті узагальнення найбільш поширених наукових підходів до 

розуміння сутності поняття «розвиток підприємства» встановлено, що ця 

категорія досліджується на основі чотирьох підходів  (табл. 1.4): як сукупність 

здатностей,   можливостей   та   потужностей   підприємства;   як   зміни,   що  
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відбуваються на підприємстві; як виключно якісні зміні та як  процес переходу 

системи від простих форм до складних. 

 

Таблиця 1.4 Визначення категорії «розвиток підприємства» (Джерело: 

систематизовано на основі [12, 48-63]) 
Підхід Автор Зміст визначення 

1 2 3 
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Мескон М.Х.,  
Альберт М.,  
Хедоури Ф. [12] 

Довгострокова програма удосконалення можливостей вирішувати 
різні проблеми і здібностей до відновлення, особливо шляхом 
підвищення ефективності управління культурою організації. 

Череп А.В. та ін. 
(2011) [49] 

Здатність працівників підприємства пізнавати й створювати 
можливості, інтегруючи в просторі та часі процеси трансформації 
всіх видів ресурсів для виробництва матеріальних благ та послуг, 
єдність можливостей та процеси їх реалізації. 

Бичков О.О.  (2011) 
[50] 

Здатність системи підтримувати певні темпи руху та утримувати 
рівновагу при зовнішніх збуреннях. 

 Тюха І.В.  (2012) 
[51] 

Здатність керівництва підприємства забезпечувати довгострокове 
функціонування та досягнення стратегічних цілей на основі 
використання системи наявних ресурсів. 
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 Запасна Л.С.  (2006) 
[52] 

Незворотна, спрямована та закономірна зміна системи на основі 
реалізації властивих механізмів самоорганізації. 

Шумпетер Й. (1982) 
[48] 

Зміна траєкторії руху, зсунення стану рівноваги, перехід 
економічної системи від заданого на певний момент часу центру 
рівноваги до іншого, постійна адаптація економіки до мінливого 
центру рівноваги, здійснення нових комбінацій факторів 
виробництва. 

Коротков Е.М. 
(2000) [53] 

Процес змін, що ведуть до підвищення опірності й життєвості 
системи, здатності чинити опір руйнівним силам зовнішнього 
середовища. 

 Мочерний С.В. 
(2006) [54] 

Зміни мають бути закономірними та спрямовані на матеріальні та 
нематеріальні об’єкти, мати незворотний характер, внаслідок чого 
відбувається перехід від менш розвинених форм таких об’єктів до 
більш розвинених. 
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Бусел В.Т.  (2001) 
[55] 

Процес, унаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, 
перехід від одного якісного стану до іншого. 

Побережний Р.О.  
(2012) [56] 

Спрямована зміна якісного стану організації, її структури, складу 
або властивостей, кількісних чи якісних змін елементів. 

Погорєлов Ю.С.  
( 2012) [57] 

Безупинний процес, що відбувається за штучно встановленою або 
природною програмою як зміна станів підприємства, кожен з яких є 
якісно іншим за попередній, через що у підприємства як у більш 
складної системи виникають, розкриваються та можуть бути 
реалізовані нові можливості, нові властивості, якості та характерні 
риси, які сприяють здатності підприємства виконувати нові функції, 
вирішувати принципово інші завдання, що зміцнює його 
позиціонування в зовнішньому середовищі і підвищує здатність 
протидіяти його негативним впливам.  
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Продовження таблиці 1.4 
Я
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2 3 
Плугіна Ю.А.  
(2011) [58] 

Якісні перетворення в  діяльності  підприємства за рахунок змін 
кількісних і структурних характеристик техніко-технологічних, 
організаційно-комунікаційних, фінансово-економічних ресурсів на 
основі ефективного використання інтелектуально-кадрових 
ресурсів та інформаційних технологій 

Акофф Р. (1985) 
[59] 

Розвиток характеризується перш за все якісними змінами, зокрема: 
покращення технологічної оснащеності виробництва;підвищення 
кваліфікації працівників; зміна принципів та механізмів управління. 

Афанасьєв М.В., 
Рогожин В.Д. ,  
Рудика  В.І.  (2003) 
[60] 

Об'єктивна зміна тільки якісних характеристик системи, що 
обумовлена як фундаментальними законами природи (єдності та 
боротьби протилежностей, переходу кількості в якість, розвитку 
суспільства по спіралі та нагору), так і закономірностями 
функціонування конкретних систем (старіння устаткування, 
набуття досвіду і знань співробітниками, виснаження природних 
ресурсів), при якій формуються нові властивості системи. 

Ястремська О.М. 
[61] (2016) 

Направлений  процес зміни якісного стану об’єкту, що 
супроводжується перетворенням його внутрішніх і зовнішніх 
зв’язків, забезпечує єдність досягнення стійкості та адаптивності 
системи об’єкта відповідно до вимог зовнішнього середовища і 
таким чином забезпечує її життєздатність максимально тривалий 
період часу. 
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Кизим М.О., 
Забродський В.А.  
Зінченко В.А. ,  
Копчак Ю.С.  
 (2013) [62] 

Процес переходу економіко-виробничої системи у новий, більш 
якісний стан шляхом нагромадження кількісного потенціалу, зміни 
й ускладнення структури і складу, наслідком чого є підвищення її 
здатності чинити опір руйнівному впливу зовнішнього середовища 
та ефективність функціонування. 

Раєвнєва О.В., 
(2006) [63] 

Незворотний, спрямований, закономірний і унікальний процес змін 
відкритої системи у просторі й часі; процес формування нової 
відкритої системи, який виражений у якісній зміні складу, 
структури і способу функціонування системи, що виявляється у 
кризовій формі і спрямований на досягнення цілей підприємства; 
унікальний процес трансформації відкритої системи в просторі й 
часі, що характеризується постійною зміною цілей його існування 
шляхом формування нової відкритої системи і переведенням його в 
нову траєкторію розвитку. 

 

Поряд з поняттям «розвиток» використовуються «зміна», 

«функціонування», «зростання», які не є тотожними. Дефініція «зміна» 

позначає перехід, обмін, перетворення з одного стану в інший,  при цьому 

протилежна поняттям «спокій», «константність», «незмінність» [64 ]. Розвиток 

– це особливий тип зміни, який характеризується необоротністю, 

спрямованістю, закономірністю, наступністю, циклічністю, і результатом якого 

завжди є новий якісний стан системи або її складових. Властивістю 
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незворотності розвиток власне відрізняється від процесу функціонування 

системи, який передбачає циклічне відтворення постійної системи обов'язкових  

функцій  для продовження існування, тобто є оборотним змінам [65]. 

Афанасьєв Н.В., Рогожин В.Д., Рудика В.І. [66], Бєляєв А.А.,        

Коротков Е.М. [67], Масленікова Н.П. [68], Смирнов Е.А. [69]  виділяють дві 

форми розвитку: еволюційну і революційну. Еволюційна характеризується 

поступовими кількісними і якісними змінами, а революційна – 

стрибкоподібним переходом від одного стану системи до іншого. До того ж  

необхідно підкреслити наявність двох підходів щодо визначення напряму 

розвитку, що представлені вище у визначеннях, які були надані С.В. Мочерним 

[54] та О.М. Ястремською [61]: незворотність змін та сталість прогресивного 

напряму розвитку з одного боку, та ймовірність дигресивного розвитку, з 

другого. Прогресивний розвиток – зміна якості системи від нижчого до вищого 

чи менш зробленого до більш зробленого. Регресивна зміна системи припускає 

зниження якісного рівня, деградацію організації, падіння її якісних і кількісних 

характеристик  [66, 67, 68, 69]. Вважаємо, що поняття економічного розвитку 

передбачає тільки прогресивні зміни, які повинні ураховувати й зміни у 

формуванні продуктового портфеля, а згортання діяльності самого 

підприємства призведе до зникнення об’єкту розвитку. Розвиток буває або 

екстенсивним, тобто проявом і збільшенням уже існуючого, або інтенсивним, 

тобто виникненням якісно нових форм.  

За джерелами розвитку розвиток буває  екзогенним (коли імпульси 

виходять ззовні) та  ендогенним (всередині) [70]. 

   Виділяють наступні види розвитку підприємств [63]:  

1) конвергенційний (адаптивний), що включає як зовнішню, так і 

внутрішню адаптацію підприємства до умов його діяльності, що змінюються;  

2) дивергенційний (слабкоадаптивний) розвиток є складовою частиною 

еволюційного типу розвитку, але відповідає класу регресивного розвитку, 

характеризується неможливістю керівництва здійснювати адаптивні регулюючі 

впливи на діяльність підприємства через недостатність або відсутність 
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відповідної ресурсної підтримки і потенціалу розвитку;  

3) синхронізований розвиток зумовлений наявністю загального 

динамічного циклу розвитку підприємства;  

4) десинхронізований розвиток є антиподом синхронізованого розвитку і 

характеризується неузгодженістю ритму життєдіяльності підприємства і 

зовнішнього середовища або основних сфер життєдіяльності підприємства. 

На  думку автора, стратегічне управління розвитком підприємства – це 

динамічний процес, що базується на використанні потенціалу підприємства, 

орієнтується на отримання довгострокових конкурентних переваг на ринку при 

своєчасному коригуванні цілей функціонування (відповідно до змін, що 

відбуваються у зовнішньому середовищі) шляхом інноваційної спрямованості, 

зростання обсягів господарювання або антикризового управління їхнім 

розвитком тощо [71].  Розглянемо далі у табл. 1.5 декілька класичних підходів, 

положення яких, реалізовані в практиці господарської діяльності виробничих 

підприємств, дозволяють вважати їх базовими для побудови тих чи інших 

моделей управління розвитком для конкретних об’єктів.  

 

Таблиця 1.5   Підходи до управління розвитком виробничого 

підприємства  (Джерело: систематизовано  на основі [7, 7286]) 

Підхід Сутність 
1 2 

Адаптивний підхід 
М.О. Кизима та  
Т.С. Клебанова (2007) [72] 

Цілеспрямована зміна параметрів, структури і властивостей 
системи у відповідь на збурення зовнішнього і 
внутрішнього середовища підприємства. 

Еволюційний підхід 
Р.Р. Нельсон та С.Дж. Уінтер 
(2002) [73] 

Постійне відновлення виробництва з метою задоволення 
потреб конкретного ринку з найменшими сукупними 
витратами на одиницю корисного ефекту. 

Інноваційний підхід 
(Гриньов, Козирєва, 2006) [74] 

Управління розвитком промислового підприємства на 
основі активізації інноваційної діяльності, аналізу та 
впровадження інноваційних досягнень у всіх сферах 
господарської діяльності організації. 

Комлексний підхід 
(Бартон, Шенкир, Уокер, 
2003) [75] 

Одночасна розробка багатьох аспектів управління в їх 
взаємозв'язку – технічних, екологічних, економічних, 
організаційних, психологічних тощо. 

Маркетинговий підхід 
Р.А. Фатхутдінов (1998) [76] 

Орієнтація керуючої підсистеми загальної системи 
менеджменту при вирішенні будь-яких завдань на 
споживача. 
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Продовження табл. 1.5 
1 2 

Нормативний підхід 
В.К. Потьомкін (1996) [77] 

Встановлення нормативів управління у всіх 
функціональних підрозділах системи стратегічного 
менеджменту. 

Процесний підхід 
В.Т. Денисов  [78] 
О.В.Грищенко (2005)  

Серія послідовних, безперервних, взаємозалежних дій, 
спрямованих на досягнення цілей підприємства. 

Ресурсний підхід 
Я.Г. Берсуцький, М.М. Лепа 
та Т.С. Клебанова (2000) [79] 
П.В. Іванюта (2009) [80] 

Фокусування уваги на підвищенні ефективності 
використання внутрішніх ресурсів підприємства, де 
повнота та міцність ресурсного потенціалу зумовлює 
успішне положення на ринку, довготривале утримання 
конкурентних позицій, лідерство в галузі та відносну 
незалежність від зовнішніх джерел ресурсного 
забезпечення. 

Синергетичний підхід 
Н.П. Гончарова [81] 

Облік природних чинників розвитку, тобто саморозвитку 
систем, основне завдання  не тільки реальність, але і 
можливості, ситуації вибору, точки біфуркації процесу 
розвитку системи. 

Системний підхід 
А.В. Ігнатьєва, 
М.М. Максімцов(2000) [82] 
Гончарова, Федонін, 
Швиданенко та ін. (2006) [83] 

Дослідження об'єкта як системи, де кожне економічне 
явище розглядається й оцінюється у взаємодії з іншими, 
при цьому всі інші елементи об'єкта і процеси, що 
відбуваються в ньому, взаємопов’язуються з обліком як 
внутрішніх, так і зовнішніх факторів. 

Ситуаційний підхід 
Р.М. Лепа (2006) [84] 

Реакція на різні по своїй природі впливи з боку 
зовнішнього середовища підприємства і зміни цілого ряду 
його організаційних характеристик. 

Функціональний підхід 
В.Герасимчук (2003) [85] 

Управління розвитком як результуюча функцій, які 
потрібно виконати для досягнення мети, що дозволяє 
удосконалити функціональну структуру підприємства, на 
основі застосування функціонально-вартісного аналізу. 

Цільовий підхід Дж. Моррісей 
(1979) [86] 

Орієнтація на кінцеві результати, де існує чітке визначення 
цілей або бажаних результатів роботи, формування 
реальних програм їхнього досягнення. 

Стратегічний підхід 
М. Портер (1980) [7] 

Забезпечення відповідності між вимогами ринку та 
діяльністю організації у довгостроковій перспективі. 

 

Відносно новим в теорії управління розвитком підприємств є 

інклюзивний підхід, передумовами його виникнення є «нова економіка» або 

«економіка знань». Реалізація ідей інклюзивності починалася з вирішення 

локальних проблем, наприклад, з необхідності трансформації загальної освіти. 

Необхідно було зробити її доступною для дітей з інвалідністю, вирішення 

проблем включення в суспільство маргінальних верств населення незалежно від 

статі, віку, національності, сексуальної орієнтації, фізичної дієздатності та 

економічного стану тощо. Після успішного вирішення означеної проблеми 
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такий підхід розширився до рівня проблематики подолання економічної 

нерівності як у локальних, так і в глобальному вимірах. 

Світовий банк опублікував «Доповідь про зростання. Стратегії стійкого 

зростання і інклюзивного розвитку». Теоретичні засади інклюзивного розвитку 

покладені в основу стратегій розвитку багатьох країн на найближчу 

перспективу. На засіданні Боаоського азіатського форуму (БАФ), яке пройшло 

під девізом «Інклюзивний розвиток: загальна програма і нові виклики», 

відзначалося, що «інклюзивний розвиток дає змогу всім країнам і регіонам 

світу користуватися результатами глобалізації, економічної інтеграції та 

економічного зростання. Для окремо взятого економічного суб’єкта 

інклюзивний розвиток має на меті максимально створити можливості розвитку 

і працевлаштування за рахунок високих темпів економічного зростання на 

поступальній основі, а також забезпечити громадянам рівний доступ до 

надаваних соціальних гарантій і можливість участі в усіх сферах 

життєдіяльності країни» [87].  

Таким чином, інклюзивний підхід до управління розвитком виробничого 

підприємства  грунтується на пріоритетності розвитку людських ресурсів, 

досягненні повної зайнятості та підвищенні кваліфікації працівників, їх 

соціальній безпеці та сталому поступальному розвитку. Отже, зміст 

стратегування розвитку підприємства полягає в створенні необхідних умов для 

кількісно-якісних перетворень та координації дій, спрямованих на 

попередження формування й усунення протиріч, які виникають як у 

внутрішньому середовищі підприємства, так і внаслідок його взаємодії з 

зовнішнім середовищем [88]. Визначення та забезпечення умов  розвитку 

підприємства є одною з основних задач економіки на мікроекономічному рівні. 

Умови та чинники, що сприяють розвитку окремого підприємства частково 

змінювалися відповідно зміні парадигм економічного розвитку країни. Саме 

тому потребують уточнення особливості визначення сучасної моделі  розвитку 

промислового підприємства. На думку більшості економістів, сучасні  теорії 

економічного розвитку  є результатом досліджень трансформацій економік 
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розвинутих країн світу у ХХ столітті, що визначили зв’язок темпів 

економічного зростання із технічним розвитком виробництва, науково-

технічними відкриттями, новими техніко-технологічними рішеннями та їх 

упровадженням у виробничу діяльність промислових підприємств (теорії 

довгих хвиль та циклічних криз, теорія постіндустріального або 

інформаційного суспільства).  

У Європейській стратегії інтелектуального, сталого та інклюзивного 

розвитку до 2020 року задекларовано реалізацію цілей як спільний інтерес 

на основі трьох взаємодоповнювальних пріоритетів економічної політики [89]:  

 розумного зростання: розвиток економіки на основі знань та інновацій; 

 сталого розвитку: сприяння більш ресурсозберігальній, зеленій 

та конкурентоспроможній економіці;  

 інклюзивного зростання: стимулювання економіки зайнятості 

населення, забезпечення соціальної і територіальної єдності.  

 На сьогодні безперечно цікавим є досвід становлення інноваційної 

економіки на основі формування  інноваційної  інфраструктури, запропонованої 

дослідником Стенфордського університету Г. Іцковіцем у праці «Потрійна 

спіраль. Університети – промисловість – державне управління. Інновації в ідеї» 

[90]. Науковцем проаналізовано надскладний характер взаємодії цих трьох 

суб’єктів інноваційного процесу, під час якого відбувається якісна зміна самих 

суб’єктів. Потрійна спіраль є вдалою знахідкою, оскільки стає явною паралель 

інноваційної системи з «живим організмом» і екосистемою, потреба 

гармонізації взаємовідносин окремих «гілок» спіралі та їх прагнення в 

досягненні єдиної мети. 

Дослідницька увага плеяди українських вчених-економістів, що 

підготували наукову доповідь «Інноваційна Україна 2020» [91-94], об’єктивно 

фокусується на інституційному забезпеченні інноваційної діяльності в системі 

«держава–університети – промисловість». З інституціональної точки зору, для 

побудови національної економіки інноваційного типу, обов’язковою умовою є 

відповідність відносин основних учасників інноваційного розвитку принципам 
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потрійної спіралі. Вертикалізація економіки України є «каменем спотикання» 

інноваційного розвитку. Модель «університет-влада-бізнес» протиставляє 

вертикальним механізмам управління інноваційним розвитком встановлення та 

вдосконалення горизонтальних зв’язків між учасниками інноваційного процесу. 

Інститути консолідації та узгодженості є базовими  параметрами даної моделі. 

Для забезпечення потрібної динаміки, слід створювати колегіальні органи, 

галузеві  та територіальні союзи інноваторів і планомірно децентралізувати 

процеси прийняття рішень, перетворюючи їх в спільні ініціативи. 

Учасники та лідери розвинутих країн світу на 46-му Всесвітньому 

економічному форумі в Давосі, що відбувся в січні 2016 року наголосили на 

початку IV промислової революції. На Форумі було зауважено, що дана 

революція призведе до усунення бар’єрів між машиною і людиною та 

сприятиме їх інтеграції, а відповідно спричинить кардинальні технологічні 

зміни у світовій економіці та укладі життя людей.  

Окремі продуктові і технологічні інновації, що породженні IV 

промисловою революцією, їх позитивні й негативні наслідки представлені в 

табл. 1.6. [95]. Для того, щоб уникнути можливих соціально-економічних, 

технологічних потрясінь й інституціонального хаосу, які несе дана революція, 

варто вже сьогодні прораховувати можливі негативні наслідки та враховувати 

додаткові проблеми і аспекти, що потребують вирішення. В умовах 

інноваційного розвитку суспільства, який базується на знаннях, необхідно 

уникати двох «крайніх точок» на шкалі інноваційного спектру. Перша – 

підтримка виключно науки і досліджень. Друга – зосередження на забудові 

великих споруд-площадок, на яких розміщуються високотехнологічні компанії. 

Модель «влада–бізнес–університет» адекватно визначає взаємовідносини 

всіх «гравців» інноваційної економіки. Постіндустріальні країни з ефективно 

працюючою інноваційною економікою демонструють вдалу роботу спіралі 

Іцковіца, де університети є в центрі «інноваційного руху». Так, Німеччина 

«рухається»  вперед шляхом «інвестування в молодь», яка «горить» ідеями. До 

того ж наука в країні знаходиться «в контакті» з бізнесом та дає ефективний 

інноваційний результат. 
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Таблиця 1.6   Продуктові та технологічні інновації, що породженні IV промисловою революцією ( Джерело: [95]) 

Інновація Очікуванні наслідки і тенденції Додаткові проблеми й аспекти, що потребують 
вирішення Позитивні Негативні 

Відкриті навчальні on-line 
курси 

Швидка адаптація навчальних програм і курсів 
до запитів ринку. Відсутність корупційної 

складової. 

Відсутність «живого», 
безпосереднього контакту з 

викладачем. 

Внаслідок ліквідації й укрупнення ВНЗ, що не 
встигають чи не мають змоги трансформуватися 

з’являються проблеми циклічного та структурного 
безробіття. 

Електронні побутові 
прилади, що підключені до 

Інтернету 

Узгоджена взаємодія побутових приладів  
 

Проблеми інформаційної безпеки. 

Існують перешкоди щодо узгодження протоколів 
обміну даними та «мов» різних видів техніки й засобів 

комунікації. 

Електронний банкінг, 
Інтернет- бізнес, як єдина 

система 

Спрощення та оптимізація процесів, економія 
часу та коштів, гнучкість й адаптація до змін 

умов зовнішнього середовища. 

Необхідність різкого підвищення надійності 
комп’ютерної техніки та засобів комунікації. 

3D-друк трансплантатів Підвищення якості й тривалості життя людей. Старіння населення. Перенаселення. 
3D-друк промислових і 
побутових продуктів 

Індивідуалізація   виробництва,  можливість  
споживача самостійно виготовити те, що йому 

потрібно. 

Несприйнятність та неготовність 
людей до споживання такого роду 

інновацій. 

Необхідність програмного захисту від 
несанкціонованого використання небажаних речей, 

наприклад зброї. 
Автомобілі-автомати без 

водія 
Зменшення    ціни   та    аварійності,    

оптимізація маршрутів і режимів руху. 
Проблеми інформаційної безпеки. Безробіття водіїв і диспетчерів (наприклад, таксі). 

Різке прискорення 
технологічних змін 

Швидке зростання ефективності економіки, 
підвищення якості життя людей. Затребуваність 

креативних творчих працівників. 

Різке скорочення часу на 
перенавчання, що стає перманентним. 

Зростання соціальної нерівності. 

Функціональне безробіття перш за все працівників 
низької кваліфікації. Проблеми талант-посередництва. 

Штучний інтелект в 
управлінні 

Підвищення якості управлінських рішень, 
швидкість реагування. Зменшення корупційної 

складової. Електронне врядування. 

Психологічні проблеми людей 
внаслідок того, що рішення 

приймають машини, можливість 
конфліктів «людина-машина». 

Безробіття інтелектуальних працівників-управлінців. 
Зростання вимог до володіння телекомунікаційними 

технологіями, розшарування людей за ступенем 
володіння ними і відповідно доступом до влади. 

Автоматичні безлюдні 
заводи, до яких через 
Інтернет підключені 
продукти, які вони 

виробляють та їх споживачі 

Зниження собівартості, підвищення 
продуктивності, адаптивне виробництво і 

логістика, кастомізація продукції.  
Об’єднання попиту й пропозиції. 

Необхідність узгодження протоколів 
обміну даними і «мов» різних видів 

техніки у засобах комунікації. 
Проблеми інформаційно-інноваційної 

безпеки. 

«Удар» по економіках країн «третього світу» та 
зростання безробіття в них, внаслідок повернення 

виробництва до розвинутих країн. 

Нові форми організації 
праці, наприклад фріланс, 

хакатон 

Зручний графік роботи, самостійне планування 
робочого часу, можливість працювати у будь-

якій країні, не виходячи з дому. 
Самодисципліна. 

Нестабільність прибутків, відсутність 
соціальних гарантій, постійний пошук 

замовлень. 

Різкий розрив у доходах і якості життя між талантом та 
посередністю. Відсутність живого спілкування з 

колегами. 
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Збільшення асигнувань на науково-дослідні розробки дає економічний і 

соціально-політичний ефект лише при умові розвитку комплексу «потрійної 

спіралі». Окремі показники, що засвідчують ступінь взаємодії університетів та 

виробництва, науковий рівень дослідних центрів представлено в табл. 1.7. 

У 2017 р. Уряд України представив Національну доповідь «Цілі Сталого 

Розвитку: Україна», у якій визначалися базові показники для їх досягнення 

[100].  

 

Таблиця 1.7  Показники рівня інноваційного розвитку у окремих країнах 

світу у 2010 та 2018 роках (Джерело: складено  на основі [97, с. 153;  98, с. 16–

17, 18, 490, 514, 517; 99, с. 70–71, 83, 91, 105, 115, 118–121, 124–127, 147, 161, 

165, 219, 241, 248, 263, 276–279, 297, 300–303]) 

Країна Якість 
науково- 

дослідних 
центрів ¹ 

Наявність 
новітніх 

технологій¹ 

Взаємодія 
університетів і 
промисловості 

в галузі 
НДДКР¹ 

Інновація як 
головний 

фактор 
конкуренто 

спроможності¹ 

Стан 
розвит 

ку 
класте 

рів¹ 
2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2018 

Швейцарія 6,3 6,6 6,7 6,5 5,8 5,8 5,8 5,8 5,1 
Швеція 6,0 5,7 6,9 6,5 5,5 5,2 5,8 5,5 5,0 
Японія 5,5 5,7 6,3 6,3 5,1 4,7 5,7 5,4 5,1 
Фінляндія 5,2 5,8 6,6 6,6 5,6 5,6 5,6 5,7 5,0 
Німеччина 5,6 5,7 6,2 6,1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,4 
США 5,8 6,0 6,3 6,5 5,7 5,7 5,5 5,8 5,7 
Данія 5,4 5,6 6,5 6,0 5,2 4,8 5,3 5,1 4,7 
Нідерланди 5,7 6,1 6,5 6,4 5,3 5,6 5,3 5,6 5,4 
Велика Британія 6,1 6,3 6,5 6,3 5,8 5,4 5,2 5,1 5,4 
Канада 5,6 5,7 6,3 6,1 5,2 4,6 5,0 4,7 4,6 
Франція 5,3 5,8 6,4 6,0 4,2 4,2 4,9 4,9 4,7 
Південна Корея 4,8 4,8 6,1 5,8 4,7 4,4 4,9 4,8 4,6 
Італія 3,9 4,8 5,0 5,1 3,5 3,8 4,2 4,0 5,3 
Китай 4,3 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,1 4,1 4,6 
Іспанія 4,3 4,7 5,9 5,4 4,1 3,5 4,0 3,7 4,3 
Бразилія 4,1 3,7 5,4 4,5 4,2 3,4 4,0 3,2 4,1 
Індія 4,5 4,7 5,5 4,7 3,8 4,4 3,9 4,1 4,4 
Росія 3,8 4,4 .. 4,4 3,5 3,9 3,24 3,5 3,5 
Казахстан 2,8 3,7 4,4 4,1 2,9 3,3 3,04 3,2 3,0 
Україна 3,6 3,9 4,6 4,1 3,6 3,4 3,29 3,4 3,1 

¹ Оцінка за семибальною шкалою 

 

 



 

47 
 

З табл. 1.7  видно, що має місце висока кореляція між основними 

показниками, які характеризують різні сторони інноваційного розвитку в різних 

країнах світу [96]. Приведенні показники засвідчують, що лідерами в 

інноваційному розвитку є Швейцарія, Швеція, Японія. Ведення інноваційного 

бізнесу в Україні та деяких постсоціалістичних країнах у 2018 році є 

недосить втішними. 

Термін «сталий розвиток» офіційно був прийнятий на Всесвітній 

конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, що проходила в Ріо-

де-Жанейро в 1992 році. Поняття «сталий розвиток» є офіційним українським 

відповідником англійського терміна «sustainable development», дослівний 

переклад якого з урахуванням контексту звучить як «життєздатний розвиток», а 

за змістом – «самопідтримуючий розвиток». За визначенням Комісії ООН зі 

сталого розвитку, мета сталого розвитку полягає в тому, щоб задовольнити 

потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх 

поколінь задовольняти свої потреби [101].  

Справедливість і сталість використання ресурсів є ключовими чинниками 

вибору шляху до безпечного, екологічно чистого і процвітаючого світу для всіх 

– це було цілком слушно визначено учасниками конференції ООН зі сталого 

розвитку «Ріо+20» 2012 року в Ріо-де-Жанейро. На цій зустрічі було 

підтверджено, що проблеми навколишнього середовища і розвитку, поставлені 

на першій Конференції ООН 1992 року, через 20 років не лише не втратили 

актуальності, а і загострилися. Глибшого переосмислення потребують і шляхи 

забезпечення економічного зростання, соціальної справедливості, захисту 

довкілля і раціонального використання ресурсів [102].  

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у 

Нью-Йорку відбувся Саміт ООН, під час якого було надано загальне бачення 

нових орієнтирів розвитку до 2030 року та визначено 17 Цілей сталого розвитку 

[103].  Необхідно відзначити, що в рамках нових цілей ООН в сфері сталого 

розвитку підкреслюється необхідність активізації сталого розвитку виробничих 

підприємств (ціль 8  сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому 
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економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для 

всіх) та забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 

виробництва (ціль 12) [104].    

Сталість стає все більш важливим стратегічним пріоритетом для 

більшості підприємств. Підприємства почали усвідомлювати необхідність 

балансувати свої економічні показники з соціальною відповідальністю і 

охороною навколишнього середовища для підтримки стійких позицій на високо 

конкурентних регіональних і глобальних ринках. В останні роки концепції 

корпоративної стійкості (КС), корпоративної соціальної відповідальності 

(КСВ), екологічного менеджменту (ЕМ) отримали все більшу увагу, як з боку 

вчених Moore S.B [105], Robert K.H. [106],  Saltzman O. [107],   Hopkins M.S. 

[108], так і практиків. 

Базові положення теорії інклюзивного розвитку та інклюзивного 

зростання були розвинені учасниками Комісії зі зростання і розвитку, що 

детально вивчила та проаналізувала досвід 13 країн світу. До її складу увійшли 

провідні представники бізнесу, державних структур та наукової спільноти під 

керівництвом лауреата Нобелівської премії М. Спенса. Результати роботи 

комісії було викладено у звіті «The growth report. Strategies for Sustained Growth 

and Inclusive Development». Концепція інклюзивного зростання передбачає, що 

кожен суб’єкт економіки є важливим, унікальним, цінним для суспільства і має 

рівні можливості, щоб задовольнити свої потреби. Видатний дослідник з 

інституціональної теорії нобелівський лауреат Д. Норт вважав, що значні зміни 

інституційної основи суспільства відкривають перед ним принципово іншу 

сукупність варіантів розвитку [109].  

На регіональному та національному/наднаціональному рівнях 

забезпечення інклюзивності економічного розвитку відбувається завдяки 

концепції смарт-спеціалізації, що дозволяє реалізовувати заснований на 

специфічних конкурентних перевагах унікальний потенціал економічного 

розвитку регіонів та країн. Важливою складовою концепції смарт-спеціалізації 
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є концепція кластерного розвитку, фокусом якої є створення кластерів 

світового рівня. 

Кроки України у напрямі впровадження цих концепцій у державну 

економічну політику включають інтеграцію їхніх принципів до стратегічних 

документів – Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 роки, Стратегії розвитку промислового комплексу України до 2025 

року, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року; 

входження окремих регіонів України до Платформи смарт-спеціалізації ЄС; 

реалізацію у регіонах пілотних проєктів смарт-спеціалізації промисловості. 

Cмарт-спеціалізація (розумна чи інтелектуальна спеціалізація) є 

інноваційним інструментом Європейського Союзу для розбудови 

конкурентоспроможності регіонів, заснованій на усебічному урахуванню 

місцевих умова та можливостей, а також економіці знань. Як інноваційний 

підхід, смарт-спеціалізація має на меті стимулювати економічне зростання та 

робочі місця в Європі, дозволяючи кожному регіону визначати та розвивати 

власні конкурентні переваги. Завдяки партнерству та підходу «знизу-вгору», 

розумна спеціалізація об’єднує місцеві органи влади, наукові кола, бізнес- 

структури та громадянське суспільство, працюючи над впровадженням 

довгострокових стратегій зростання, що підтримуються фондами ЄС. 

Політика розумної спеціалізації виходить за рамки інноваційної політики 

та розглядається як процес виявлення конкурентних переваг, пріоритетів та 

максимального розвитку наукового потенціалу в будь якому регіоні, сильному 

чи слабому, високо- чи низькотехнологічному [110]. 

Держави-члени та регіони розробили понад 120 стратегій інтелектуальної 

спеціалізації через партнерство, багаторівневе управління та підхід «знизу-

вгору», встановлюючи пріоритети для інвестицій у дослідження та інновації на 

період 2014-2020 років. Упродовж цього періоду більш ніж 40 млрд. євро         

(і більше 65 млрд. євро, включаючи національне співфінансування) виділені 

регіонам через Європейський фонд регіонального розвитку, що фінансує ці 

пріоритети. Загалом, очікується, що підтримка досліджень, інновацій та 
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підприємництва допоможе 15000 підприємств впроваджувати нові продукти 

на ринок, підтримувати 140000 нових підприємств та створити 350000 нових 

робочих місць до кінця програмного періоду [110]. Крім того, у рамках 

Європейського соціального фонду заплановано використання 1,8 млрд. євро 

для зміцнення людського капіталу в галузі досліджень, технологічного 

розвитку та інновацій. 

Для підтримки процесу Комісія створила платформу для розумної 

спеціалізації [111], яка з 2011 року консультує держави-члени та регіональні 

органи влади щодо того, як розробити та впровадити свої стратегії 

інтелектуальної спеціалізації. Вона полегшує взаємне навчання, збір даних, 

аналіз і можливості створення мереж для близько 170 регіонів ЄС і 18 

національних урядів ЄС. Ці стратегії часто включають традиційні сектори, 

такі як сільське господарство, лісове господарство, туризм і текстиль, які 

розвиваються за рахунок додаткових інновацій. Але вони також включають 

сектори, пов'язані з розгортанням ключових технологій, інновацій у сфері 

послуг та ефективних рішень у сфері енергетики, транспорту, навколишнього 

середовища, кругової економіки, нанотехнологій та охорони здоров'я, які 

можуть створити абсолютно нові ринки та галузі. Стратегії побудовані на 

спільному процесі, який полегшує інновації, що керуються попитом, і 

колективні рішення. 

Згідно Положення ЄС [112], стратегія розумної спеціалізації – це 

національна або регіональна стратегія, яка встановлює пріоритети з метою 

створення конкурентних переваг шляхом розвитку та узгодження сильних 

наукових та інноваційних сторін регіону/галузі з вимогами бізнесу; розвитку 

ринку шляхом згуртування, при цьому уникаючи дублювання та 

фрагментарності. Стратегія розумної спеціалізації може бути розроблена 

окремо, а може бути включеною у національну або регіональну наукову та 

інноваційну стратегії. 

Стратегії є потужним інструментом, який допомагає перевести 

горизонтальну політику та інструменти на рівні ЄС та національному рівні на 
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регіональний та місцевий рівень, створюючи зв'язки в рамках більш широких 

інноваційних екосистем та заохочуючи соціальні інновації. Основними 

принципами смарт-спеціалізації, які мають бути покладені в основу 

регіональної стратегії, є: 

 смарт-спеціалізація – це місцевий підхід, що означає, що він будується 

на активах і ресурсах, доступних регіонам і державам-членам, і на їх 

специфічних соціально-економічних викликах, щоб визначити унікальні 

можливості для розвитку і зростання; 

 сформувати власну стратегію – означає зробити вибір щодо 

інвестиційних пріоритетів: держави-члени та регіони повинні підтримувати 

лише обмежену кількість чітко визначених пріоритетів для інвестицій на 

основі знань та/або кластерів; спеціалізація означає зосередження на 

конкурентних силах та реалістичних потенціалах зростання, які підтримуються 

критичною масою діяльності та підприємницькими ресурсами; 

 визначення пріоритетів не повинно відбуватися зверху вниз – це 

має бути інклюзивний та інтерактивний процес залучення зацікавлених 

сторін, в якому ринкові сили та приватний сектор виявляють та виробляють 

інформацію про нові заходи, а уряд оцінює результати та надає можливість 

самим діючим особам реалізації цього потенціалу; 

 стратегія повинна охоплювати широке уявлення про інновації, 

підтримку технологічних, а також практичних та соціальних інновацій, це   

дозволить кожному регіону та державам-членам формувати політичний вибір 

відповідно до їх унікальних соціально-економічних умов; 

 якісна стратегія повинна включати надійну систему моніторингу та 

оцінки, а також механізм перегляду для оновлення стратегічного вибору [113, 

114]. 

 Cмарт-спеціалізація в Україні – це частина зусиль ЄС у сприянні 

розвитку українських регіонів та допомоги у подоланні тривалого 

економічного спаду. Для України перевагою такого підходу є приєднання 

областей до мережі регіонів ЄС, залучення інвесторів в область, збільшення 
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кількості спільних проєктів з ЄС, підтримка регіонів у процесі економічної 

трансформації та узгодження професійного потенціалу до ринкових вимог 

[115]. 

 Згідно визначення, наданого в постанові КМУ «Про затвердження 

Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і 

плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів», смарт-

спеціалізація – це підхід, що передбачає аргументоване визначення 

суб’єктами регіонального розвитку в рамках регіональної стратегії окремих 

стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів економічної діяльності, які 

мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону та 

сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні [116]. 

Враховуючи розробку Стратегій  регіонального  розвитку після  2021  

року,  то  наявність  в  областях  смарт- спеціалізації   допоможе   ефективніше   

використовувати   наявні   ресурси, розвивати унікальні сторони та 

удосконалювати систему стратегічного планування в областях [117]. 

Безперечно, успіху у впровадженні смарт-спеціалізації можливо досягти лише 

за умови ефективної співпраці та синергії між місцевою владою, бізнесом, 

академічним середовищем, та громадянським суспільством. Наразі в Україні 

пілотними регіонами зі впровадження смарт-спеціалізації обрано чотири 

регіони – Харківський, Одеський,  Запорізький (наразі триває аналіз 

регіональних даних експертами ЄС для формування подальших пропозицій) 

та Черкаський регіон (процес входження регіону в пілот лише розпочато). 

Переваги, які отримують регіони у разі визначення власної смарт-

спеціалізації та впровадження відповідно стратегії: 

 підтримка тих видів економічної діяльності, які приносять найбільший 

розвиток, інноваційність та зростання регіональній економіці, в результаті – 

зростання ВРП та покращення інших соціально-економічних показників; 

 підвищення інвестиційної привабливості регіону через забезпечення 

формування розуміння інвесторів, які сфери є найефективнішими для 
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інвестицій у регіоні; 

 розширення доступу до європейських програм (COSME, Горизонт-

2020 та ін.); 

 розширення зовнішніх джерел фінансування розвитку регіону через 

доступ до програм структурних фондів ЄС; 

 розширення можливостей єврорегіонального партнерства через 

визначення та налагодження зв’язків з європейськими регіонами, що мають 

суміжну спеціалізацію, долучення до європейських ланцюгів доданої вартості; 

 забезпечення колегіального напрацювання, прийняття та реалізації 

стратегічних рішень через зміцнення комунікації між регіональними 

стейкхолдерами. 

Впровадження підходу смарт-спеціалізації передбачене для досягнення 

цілей Стратегії розвитку промислового комплексу України до 2025 року, 

проєкт якої був оприлюднений Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

(МЕРТ) України 17.04.2018р. [118].  

 При цьому до завдань Стратегії віднесено імплементацію Стратегії 

смарт-спеціалізації Європейської Комісії, тоді як адаптація європейської 

концепції до українських реалій шляхом розроблення національної та 

регіональних стратегій смарт-спеціалізації та узгодженої з цими стратегіями 

національної інноваційної стратегії до переліку завдань не входить.  Крім того, 

істотною вадою підходу до реалізації концепції смарт-спеціалізації в Україні є 

обмеженість його впровадження сферою промисловості, тоді як змістом 

концепції слід вважати крос-секторальний підхід, що і дозволяє створювати та 

розвивати сучасні інноваційні екосистеми. 

Для реалізації промислового потенціалу України МЕРТ розробило 

Стратегію розвитку промисловості, основними напрямами якої стали чотири 

блоки: енергоефективність, просування технологій – індустрія 4.0, економічна 

децентралізація та «smart-регулювання» промисловості. Першочерговими 

завданнями в реалізації нової промислової політики, визначеними МЕРТ [119] 

є:  
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1) модернізація та зростання промислового виробництва;  

2) регіональний розвиток промисловості та смарт-спеціалізація, а саме: 

підтримка кластерних ініціатив, розвиток регіональної інфраструктури, 

підтримка бізнес-проєктів та інновацій та спрощення доступу до сировини;  

3) підвищення ресурсоефективності промисловості (стимулювання 

інновацій, спрощення доступу до інвестицій, запровадження практики 

управлінням відходами та створення засад циркулярної економіки). 

Зазначимо, що рекомендації щодо окремих тематичних питань 

формування мікроекономіки територіальних громад, зокрема щодо бізнес-

середовища, інновацій, функціонування єдиного ринку, енергетики/зміни 

клімату тощо [120], викладені в програмах національних реформ і базуються 

на Комплексних керівних принципах (Integrated Guidelines, IGs), які покладені 

в основу загальних керівних принципів економічної політики ЄС (Broad 

Economic Policy Guidelines, BEPGs) [121]. Основними елементами цих 

принципів визначені: покращення інвестиційного середовища; здійснення 

структурних реформ; створення єдиного інтегрованого цифрового ринку 

та сприяння створенню робочих місць шляхом зменшення бар’єрів для бізнесу 

та розвитку підприємництва.  

Процеси  євроінтеграції  та  децентралізації  вимагають  проведення  

глибинних  економічних  реформ, розв’язання проблем розвитку територій та 

виробничих підприємств. Необхідність децентралізації обумовлена також 

світовим досвідом успішної реалізації основних засад децентралізації як у 

розвинутих країнах, так і в тих, що розвиваються. У цих країнах перехід до 

децентралізованого управління є характерною ознакою владної діяльності, що 

обумовлено прагненням до підвищення ефективності надання державних 

послуг, усунення макроекономічної нестабільності та прискорення 

економічного зростання. 

Виділяють такі основні види децентралізації за суб’єктами та сферами 

впливу [122] :  
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1.  Територіальна децентралізація – означає створення органів публічної 

адміністрації, які здійснюватимуть урядування в адміністративно-

територіальних одиницях самостійно і незалежно від органів державної влади, 

перебуваючи поза їх ієрархічною системою та підпорядкуванням, тобто органів 

місцевого та регіонального самоврядування.  

2.Функціональна децентралізація – визнання самостійних і незалежних 

спеціалізованих організацій (об’єднання, спілки) суб’єктами владних 

повноважень із делегуванням їм права здійснювати певний обсяг завдань 

публічного характеру, зокрема, щодо урядування та виконання відповідних 

функцій у визначених законодавством сферах суспільного життя та згідно із 

встановленим порядком.  

3. Предметна децентралізація – професійне самоврядування як система 

управлінських взаємовідносин між усіма представниками певної професії, що 

реалізується визначеною законом представницькою організацією, яка перебуває 

під наглядом органів державної влади.  

Польський професор Є. Рушковський, аналізуючи територіальну 

децентралізацію, виокремлює три її системотворчі компоненти [123] : 

 децентралізація політична (відповідний устрій). Публічно-правовий 

статус органів місцевого самоврядування походить від специфічного способу 

формування цих органів та їх представницького характеру. Відповідні 

конституційні гарантії формування системи органів місцевого самоврядування, 

її зміст та організація засвідчують незалежність таких органів від держави.  

 децентралізація адміністративна полягає в тому, що на органи 

місцевого самоврядування покладено завдання, а відтак функції і повноваження 

щодо задоволення публічного інтересу в межах відповідної території.  

 децентралізація фінансова передбачає наявність власних фінансових та 

матеріальних засобів, і означає здійснення правоможностей щодо володіння, 

користування і розпорядження фінансовими ресурсами, які перебувають у 

власності громад. 
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Децентралізація передбачає розмежування компетенції і конкретизацію 

повноважень не лише по вертикалі, але й по горизонталі. 

 1. Вертикальна децентралізація означає чітке визначення порядку 

прийняття рішень керівними органами різного рівня. Принциповими питаннями 

вертикальної децентралізації є: глибина ієрархічної децентралізації; обсяг та 

сфера повноважень нижчих владних ланок і організація системи нагляду та 

контролю за діяльністю цих органів.  

2. Горизонтальна децентралізація означає розподіл та визначення 

функцій і компетенції всіх інших елементів структури органів публічної 

адміністрації, крім керівного органу.  

З 2015 р. на основі схваленої Кабінетом Міністрів України Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні  (розпорядження КМУ №333-р від 01.04.2014 р.) розпочалося 

практичне втілення заходів, які пов’язані із завданнями реформування 

адміністративно-територіального устрою України, зокрема, зі змінами в 

системі адміністративно-територіальних одиниць, які, за визначенням 

Конституційного  Суду  України,  розглядаються  як    компактна  частина  

єдиної  території України, що є просторовою основою для організації 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

[124].  

Законодавчими актами, які  стали  найважливішими у проведенні  

реформи  місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні, є Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

[125], Методика формування спроможних територіальних громад [126], Закон 

України «Про співробітництво територіальних громад» [127], «Про засади 

державної регіональної політики» [128], «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» [129], «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо податкової реформи» [130] та інші. 
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Натомість неприйнятими залишаються законопроєкти «Про внесення 

змін до Конституції (щодо децентралізації влади)», «Про засади 

адміністративно-територіального устрою», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про порядок утворення, ліквідації районів, встановлення і 

зміни їх меж» тощо. Ці та інші законопроєкти на даний час є зареєстрованими у 

Верховній Раді України. Передбаченими Планом законодавчого забезпечення 

реформ в Україні є також внесення  змін  до Законів України «Про місцеве 

самоврядування» та «Про органи самоорганізації населення», а також 

прийняття закону про місцеві органи виконавчої влади [131]. 

Адміністративно-територіальна реформа передбачає створення 

спроможних громад з можливостями самозабезпечення та саморозвитку, тобто 

громад, які за рахунок власних ресурсів зможуть (повинні будуть) вирішувати 

питання місцевого значення.  В рамках реформи визначено три напрямки її 

реалізації: адміністративно-територіальний устрій; децентралізація влади та 

реформа місцевого самоврядування; реформування служби в органах місцевого 

самоврядування.  

Децентралізація пов’язана з певною організацією системи державного 

управління та сприяє налагодженню ефективних взаємовідносин між 

центральними та місцевими і регіональними органами управління шляхом 

розширення чи зміцнення прав та повноважень органів самоврядування щодо 

незалежного прийняття рішень і виконання делегованих державною владою 

повноважень (рис. 1.7). Проблеми децентралізації як системи засобів 

підвищення ефективності державного управління перебувають у полі зору 

вітчизняних науковців через необхідність інтенсифікації економічного 

розвитку країни на основі підвищення її конкурентоспроможності, цільового 

та ефективного використання фінансових ресурсів, що стане можливим при 

реалізації пріоритетних програм і проєктів на регіональному рівні [132]. 

Фінансова децентралізація є запорукою децентралізації влади,  саме вона 

передбачає стимулювання регіонів до фінансової автономії, пошуку  
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додаткових   власних   ресурсів,   активізації   внутрішнього   потенціалу   

розвитку;   дозволяє балансувати потреби та можливості регіонів [133]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.7– Децентралізація: структура та характеристики 

 (Джерело: складено на основі [131-133]) 

 

Об’єднані   громади   відповідно   до   законодавства   та   регіональних   

перспективних планів формування територій одержують такі істотні 

преференції в частині  фінансового й ресурсного забезпечення: 60 % ПДФО, 

прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, державні субвенції, 

участь у фінансовому вирівнюванні, розширений перелік трансфертів 

соціального характеру, повноцінні видаткові повноваження, доступ до 

місцевих зовнішніх запозичень, повноваження у сфері архітектурно- 

будівельного контролю, право безпосереднього надання всіх адміністративних 

послуг через власні інституції, повноваження формувати органи громадського 
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Політична 

Передбачає   більше можливостей для громадян чи обраних ними 
представників для законотворчої діяльності.; розподіл політичної 
влади між національним та нижчими рівнями управління; можливість 
органів влади нижчого рівня приймати політичні рішення незважаючи 
на національний рівень. 

Економічна 
Передбачає   запровадження дерегулювання та повного  скасування   
обмежень   на   бізнес   підприємств,   що конкурують з державними 
підприємствами. 

Фінансова 
Перерозподіл    та    закріплення    загальнодержавних податків та 
зборів за місцевими бюджетами. 
Розподіл видаткових повноважень між рівнями бюджетної системи. 
Прямі міжбюджетні відносини та горизонтальне бюджетне 
вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів. 
Розширення бюджетної автономії місцевих бюджетів: спрощення 
процедури здійснення місцевих запозичень, розширення доступу до 
вітчизняного та міжнародного фінансового ринку. 
Забезпечення фінансової самостійності ОМС. 

Адміністративна 
Розширення прав і компетенцій органів місцевого самоврядування у 
прийнятті управлінських рішень. 
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правопорядку. Окрім цього, об’єднані громади отримують державну фінансову 

підтримку за рахунок коштів із Державного фонду регіонального розвитку,  у  

вигляді  субвенцій  із  держбюджету  на  формування  інфраструктури  згідно  

з  планом соціально-економічного розвитку громади [132]. 

Подальша розбудова в Україні інноваційних виробничих систем вимагає 

низки заходів державної політики, спрямованих на розвиток крос-секторальних 

зв’язків та реалізацію потенціалу науково-освітнього сектору та виробничих 

підприємств, інтеграції до глобальних ланцюгів виробництва. Першочерговими 

завданнями мають стати закладення на національному та регіональному рівнях 

інституційних засад інтеграції потенціалу громад та підприємницького 

секторів, а також внесення відповідних змін до існуючого законодавства. Ці 

заходи мають доповнюватися активізацією  проєктів та програм з формування в 

економіці інноваційних екосистем, а також підкріплюватися впровадженням 

ефективних механізмів фінансової підтримки.  

 

 

1.3 Новітні аспекти стратегування розвитку виробничих підприємств 

України в умовах децентралізації 

 

 

Нові умови діяльності в Україні вимагають переглянути традиційний 

погляд на стратегічне управління та планування як на регіональному рівні, так і 

на  рівні виробничих підприємств. Структура та територіальні особливості 

організації господарських зв'язків визначають можливості розвитку бізнесу в 

регіоні  та на міжрегіональному рівні. У зв'язку з цим необхідно відзначити, що 

для успішного розвитку виробничих підприємств і вирішення ними 

стратегічних завдань розвитку територій необхідний конструктивний діалог 

власників, управлінців та місцевих органів влади. Зміщення акценту в реалізації 

економічних реформ на регіональний рівень господарювання суттєво підвищує 
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роль органів  місцевого  самоврядування  в забезпеченні стабільного та 

збалансованого соціально-економічного розвитку територій та бізнесу. 

Громади в умовах децентралізації отримують більше можливостей для 

активізації свого економічного потенціалу. Це виявляється не тільки через нові 

фінансові передумови, але і через активне задіяння існуючого чи формування 

нового організаційного інструментарію. У такий спосіб виникають додаткові 

можливості використання організаційного ресурсу громади завдяки активізації 

організаційних технік місцевого економічного розвитку, що приводить до 

більшої активності місцевого бізнесу [134]. 

Стає очевидним, що в ринковому середовищі проблема пріоритетів 

наповнюється новим змістом. Індикаторами пріоритетності виробництва 

стають критерії прибутковості, конкурентоздатності, якісні параметри 

вироблених товарів і послуг, місткість ринків. А це означає, що пріоритетні 

галузі функціонально повинні створити в економіці мультиплікаційний ефект, 

траєкторія руху якого відповідає логіці ринкової економіки – доходи, 

споживання, заощадження, інвестиції, ріст виробництва, зайнятість. Поза 

сумнівом, існуюча структура виробництва в  територіальних громадах такого 

ефекту створити не може, і не лише з огляду на відсутність інвестицій. 

Принаймні це означає, що політика пріоритетів в територіальних 

громадах  вимагає зміщення акцентів з галузевого принципу на формування 

глибоко диверсифікованих, інтегрованих господарських систем. Адже 

відособлені дрібні виробництва, як правило, відторгають науку, інновації, 

наукомісткі технології, а відтак прирікають себе на безперспективність. У 

більшості дрібних підприємств тактичні цілі превалюють над стратегічними, а 

це означає, що поодинці вони не спроможні вийти на високоефективні кінцеві 

результати.  

Сьогодні стає дедалі більш очевидним, що у прикладному плані важливе 

значення мають проблеми синергетичної взаємодії  виробничих підприємств і 

територій їх базування та обґрунтування пріоритетних сфер розвитку. При 

цьому визначальними є два моменти. По-перше, в якості пріоритетних 
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виступають сфери виробництва, розвиток яких забезпечує кумулятивний ефект, 

тобто викликає ланцюгову реакцію в інших галузях, стимулюючи їх розвиток, і 

забезпечує інтегрованість регіонального господарського комплексу, 

підвищуючи його конкурентоспроможність. По-друге,  до пріоритетних слід 

віднести ті сфери, без яких регіон буде деградувати. Йдеться про розвиток 

науки, освіти, медицини, культури. Безумовно, що  реалізація пріоритетів 

другої підсистеми зумовлюється ефективністю функціонування галузей 

матеріального виробництва та сфери послуг [135].  

За об’єднаними громадами закріплюється ширший спектр власних 

повноважень, і в першу чергу це – планування розвитку громади та вирішення 

питань економічного розвитку, залучення інвестицій, розвиток підприємництва, 

а також, звичайно, формування бюджету, управління земельними ресурсами, 

надання дозволів на будівництво, розвиток місцевої інфраструктури, надання 

житлово-комунальних послуг, утримання вулиць та доріг на території громади, 

організація пасажирських перевезень та громадська безпека силами 

муніципальної поліції, пожежна охорона. Це дозволить місцевим радам 

об’єднаних громад вже в найближчому майбутньому забезпечити додатковими 

робочими місцями їх жителів та значно покращити стан населених пунктів, а 

значить, і якість життя.  

Відтак, адміністративно-територіальна реформа та децентралізація, яка 

визначена як основна передумова ефективного соціального та економічного 

розвитку територіальних громад, має вплив на формування та розвиток 

виробничих підприємств на території громад. На рис.1.8 наведено основні 

переваги та ризики впливу децентралізації на підприємницьке середовище у 

територіальних громадах. 

Досвід країн Америки та Європи (Канада, США, Німеччина, Чехія, 

Польща) показує, що успішними стають ті громади, які вдало розвивають 

власну внутрішню спроможність  поліпшують ті внутрішні умови та 

створюють ті фактори конкурентних переваг, які допомагають залучати більш 

продуктивні інвестиції, розвивати бізнес, зберігають існуючі підприємства та 
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підтримують створення нових робочих місць. І все це заради економічного 

розвитку та підвищення якості життя людей [136]. 

 
 

 

 

 
для територіальної громади 

Підвищення «зарегульованості» через прийняття 
місцевих нормативно-правових актів 

Нездатність забезпечення належної стратегічної спроможності 
новостворених об'єднаних громад  
Відсутність контролю діяльності і прийняття рішень на 
місцевому рівні 

 
Рисунок 1.8   Переваги та потенційні ризики впливу децентралізації 

на підприємницьке середовище у територіальних громадах 

 (Джерело: розробка автора) 

 

Таким чином, основним напрямком формування підприємницького 

середовища територіальних громад є подолання  проблем  для залучення  на 

їх територію суб’єктів господарювання, тобто визначення та позиціонування 

громади як просторової бази для розміщення підприємницьких структур, 

для  підприємств 
Зростання адміністративного тиску органів місцевого 
самоврядування на розвиток та діяльність підприємств 

Відсутність місцевої інфраструктури та інституційної 
підтримки розвитку підприємств 
Зростання корупції на місцевому рівні через розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування 
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стимулювання підприємницької активності жителів громади, а також 

залучення інвестицій та інновацій  на територію громади (рис. 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.9   Цілі формування підприємницького середовища  

об’єднаної територіальної громади  (Джерело: розробка автора) 

 

На основі вищесказаного можна зробити висновок про необхідність 

розгляду стратегічного розвитку виробничих підприємств України в  умовах 

децентралізації як процесу, що враховує поєднання територіального, 

галузевого, інноваційного та інтеграційного аспектів ( рис. 1.10).  

Концепція сталого розвитку надає можливість забезпечити комплексність 

управління територіально-виробничими системами, об’єднавши у ньому 

взаємоузгоджені між собою аспекти економічного, екологічного та соціального 

розвитку суспільства, що одночасно створює умови, за яких від покоління до 

покоління якість та безпека життя людей не зменшиться, не погіршиться стан 

довкілля та забезпечиться соціально-економічний прогрес.  

Практична реалізація цих взаємопов’язаних явищ вимагає вивчення  

прогресивних просторових форм організації виробництва   територіально-

виробничих утворень на базі об’єднаних територіальних громад. Об’єднані 

територіальні громади мають ряд передумов для формування територіально - 
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виробничих утворень, які виділяються серед інших корпоративних і 

інтегрованих утворень  цілим рядом особливостей  та мають позитивні ефекти 

від створення і розвитку (табл.1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єднана територіальна громада та виробничі підприємства  мають 

спільну мету розвитку – збільшення доходів, яка досягається через стратегію 

росту конкурентоспроможності та залучення інноваційних високопродуктивних 

інвестицій, що забезпечать високий рівень доданої вартості. 

Територіально-виробниче утворення (ТВУ)  поєднання 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених компонентів виробництва певної 

території на основі спільних інтересів господарюючих суб'єктів, завдяки якому 

забезпечується досягнення цілей сталого розвитку та  узгоджена взаємодія між 

бізнесом, місцевою владою, соціумом і наукою. 

Стратегування розвитку 
виробничих підприємств 

України 

Територіальний аспект 
Сталий розвиток в межах певних регіонів 
виробництв, що мають в цих   конкретних 
умовах найбільший потенціал і сприятливі 
можливості щодо реалізації 
 

Галузевий аспект 
Сталий розвиток галузей і складових їх 
підприємств на основі використання 
наявного промислового і науково-
технічного потенціалів, що забезпечують 
постійне вдосконалення виробництва і 
підвищення якості продукції 
 

Інноваційний аспект 
Сталий розвиток на основі розробки і 
реалізації наукових досліджень, розробок 
або інших науково-технічних досягнень, 
втілених в новому або вдосконаленому 
продукті, що реалізується на ринку, 
новому або    вдосконаленому   
технологічному процесі, 
використовуваному в практичній 
діяльності, у т.ч. в рамках інноваційних 
кластерів 
 

Інтеграційний аспект 
Сталий розвиток на основі розширення   
і поглиблення виробничо-технологічних, 
науково-виробничих зв'язків, об'єднання 
капіталів, створення сприятливих умов 
для економічної діяльності, зняття 
взаємних бар'єрів (вертикальна і 
горизонтальна форми інтеграції), у т.ч. 
на основі територіальних кластерів 

 

Рисунок 1.10  Новітні  аспекти стратегування розвитку виробничих 

підприємств України в  умовах децентралізації (Джерело: розробка автора)  
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Таблиця 1.8  Основні передумови,  особливості та позитивні ефекти від формування  і розвитку територіально-

виробничих утворень в ОТГ  (Джерело: розробка автора) 

Передумови Особливості Позитивні ефекти 

1. В територіальному розрізі ОТГ зберігають 
найтісніші зв'язки, як з містами, так і з 
сільською місцевістю. Дана обставина з 
урахуванням невеликих відстаней дозволяє 
створювати територіально розосереджені 
підприємства без істотних перешкод для їх 
ефективної діяльності. 
2. В адміністративному плані самостійні 
громади, які мають власний бюджет і  органи 
виконавчої влади, мають право приймати 
стратегії розвитку, в тому числі, можуть 
прийняти рішення про формування 
територіально-виробничого утворення, як 
ядра соціально-економічного розвитку. В 
даний час суб'єкт, який визначає стратегічні 
орієнтири  розвитку території,  знаходиться 
безпосередньо всередині нього. При цьому 
розробка стратегії  розвитку ОТГ переносить 
управлінську відповідальність і волю 
всередину з зовнішніх суб'єктів на внутрішні 
 місцеву владу.  
3. З точки зору соціальних аспектів 
господарювання ОТГ є досить компактні 
спільноти, пронизані щільною системою 
соціальних і міжособистісних зв'язків, що 
потенційно може підвищити ефективність 
процесів управління і  взаємодії  бізнесу, 
місцевої влади та населення в рамках 
територіально-виробничих утворень. 

1. ТВУ є основним виробником і 
постачальником матеріальних благ, а також  
інтелектуальним ініціатором виробництва 
нових видів товарів для задоволення 
споживчого попиту. 
2. ТВУ сприяє розширеному відтворенню в 
ОТГ, що дозволяє не тільки накопичувати 
матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності 
(за рахунок отриманого прибутку), але і якісно 
перетворювати їх, тобто по суті надає саму 
можливість для розвитку місцевої громади та 
підвищення якості життя населення. 
3. ТВУ, здійснюючи свою господарську 
діяльність, є основним «донором» громади, 
завдяки податковим платежам у бюджет, які 
використовують для вирішення місцевих 
завдань. 
4. Виплачуючи заробітну плату своїм 
працівникам, дивіденди акціонерам, 
виступаючи в ролі продавця і покупця на ринку 
продукції, подібне утворення формує 
купівельну спроможність на місцевому рівні. 
5. Стимулюється розвиток сектора малого 
підприємництва, що забезпечує ТВУ 
необхідними послугами і продукцією. 
6. Підприємства і організації ТВУ формують 
важливіші ринки - робочої сили, капіталів, 
інвестицій і товарів. 

1. Зростання рівня життя населення ОТГ, на 
території яких передбачається 
конструювання ТВУ, а також географічно 
пов'язаних територій; 
2.Підвищення якості ринкової 
інфраструктури і, зокрема, інвестиційних 
майданчиків субрегіону, що в 
довгостроковій перспективі здатне 
позитивно вплинути на підвищення 
доступності інвестиційних і кредитних 
ресурсів; 
3.Збільшення валового субрегіонального 
продукту через запуск нових виробництв і 
збільшення ефективності діючих 
підприємств; 
4. Скорочення безробіття в рамках регіону; 
5.Створення і розвиток позитивного образу 
ОТГ як територій ефективного інвестування; 
6.Забезпечення умов для прискорення темпів 
зростання сервісних та суміжних галузей 
субрегіонального господарства; 
7.Збільшення податкових надходжень до 
бюджетів усіх рівнів; 
8. Розвиток регіонального ринку товарів і 
послуг, а також підвищення 
конкурентоспроможності підприємств та 
території; 
9.Підвищення фінансової спроможності 
ОТГ. 
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Формування алгоритму вибору виробничих підприємств, здатних стати  

ядром ТВУ, дозволяє сформувати авторський підхід до класифікації ТВУ як 

форми функціонально-просторової інтеграції бізнесу (рис.1.11). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1.11   Класифікація територіально-виробничих утворювань 

(Джерело: розробка автора) 

Ціль  формування територіально-виробничих утворень  полягає в сприянні 

соціально-економічному та виробничо-технологічному розвитку ОТГ та 

виробничих підприємств, їх перетворенню в стійкі, самодостатні системи, що 

здатні на саморозвиток.  

Визначимо можливі напрями впливу територіально-виробничих утворень 

на економіку субрегіону (рис. 1.12). Крім того, чим більше високоприбуткових 

підприємств з високою продуктивністю праці та високою доданою вартістю 

працює на території громади, тим вищою є якість життя громадян. 
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Рисунок  1.12 Напрями впливу  територіально-виробничих утворювань 

на економіку субрегіону 

 (Джерело: систематизовано  на основі [137]) 

 

Таким чином, чим більше високоприбуткових підприємств з високою 

продуктивністю праці та високою доданою вартістю працює на території 

громади, тим вищою є якість життя громадян. Громада з диверсифікованою 

економікою позбавляється монофункціональної залежності від одного 

підприємства і має більші шанси на стабільність розвитку. Наявність великих, 

особливо стратегічних підприємств транснаціональних компаній сприяє 

розвитку малих та середніх бізнесів, які їх обслуговують чи виконують 

посередницьку або підрядну роботу (постачання, пакування, оформлення, 

дизайн, збут, логістика, транспорт, харчування, реклама, торгівля, супровід, 

охорона, тощо) [131]. 

Надзвичайно важливим є в процесі конструювання територіально-

виробничого утворення ОТГ створення ефективного інституційного базису 

взаємодії ключових регіональних стейкхолдерів (рис.1.13) [138]. 
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Рисунок  1.13   Схема інституційних взаємодій основних субрегіональних 

стейкхолдерів в процесі конструювання  територіально-виробничого утворення  

(Джерело: розробка автора) 

 

Потенціал розвитку територіально-виробничого утворення визначається  

його конкурентоспроможністю, яка, у свою чергу, пов’язана із створенням 

привабливого середовища для розвитку бізнесу, вмінням громад залучити і 

розвинути діяльність тих підприємств, що найкращим чином забезпечать ріст 

продуктивності праці, створення кращих робочих місць та високу додану 

вартість (рис.1.14 ).  
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Рисунок  1.14  Фактори конкурентоспроможності територіально-виробничого 

утворення  (Джерело: розробка автора) 

 

Приріст конкурентоспроможності територіально-виробничого 

утворювання  відбувається не спонтанно, а системно, на основі і завдяки 

вдалому  стратегічному плануванню та розробці заходів, програм та проєктів, 

які має здійснити виробничі підприємства та громада відповідно до основних 

цілей сталого розвитку (табл.1.9). 

Ключовими характеристиками стратегічного планування стають 

технологічні інновації, модернізація робочих місць та змісту праці працівників, 

а також виникнення внутрішніх місцевих економічних рушійних сил, які 

базуються на конкуренції місцевих факторних умов інформації, творчості та 

знаннях.  
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Таблиця 1.9  Конкурентні переваги та соціально-економічна  значущість 

територіально-виробничих утворювань в умовах децентралізації (Джерело: 

розробка автора) 

 

Сучасне стратегічне планування здебільшого означає відмову від моделі 

індустріальної економіки, яка була ідеалом ще 50 років тому. У якому б напрямку 

не здійснювалося планування, серед лідерів розвинутих країн виріс інтерес до 

того, як саме слід здійснювати планування, щоб скеровувати розвиток нації у 

напрямку, що відповідає світовим тенденціям (табл. 1.10) [136].  

Центр ваги стратегічного планування розвитку територіально-

виробничих утворень поступово переміщається у напрямку таких цілей та дій,  

Конкурентні переваги Економічні вигоди для субрегіону та виробничих підприємств 
Підйом економічно 
відсталих підприємств 
та територій 

1.Будівництво сучасних, дієвих науково-виробничих комплексів. 
2. Активне залучення інвестиційних ресурсів. 
3.Удосконалення транспортних та комунікаційних зв’язків. 

Поширення нових 
технологій , нових видів 
продукції та розвиток 
сектора інновацій 

1. Реорганізація трудових процесів, створення нових видів 
матеріалів та продукції. 
2.Більш швидке розпізнавання тенденцій наявного купівельного 
попиту, демонстрація та поширення ідей, активний маркетинг та 
реклама. 
3.Доступ до нових технологій, інструментів, методів роботи, 
можливостей здійснення поставок. 

Зростання зайнятості 
населення та збільшення 
попиту на кваліфіковану 
робочу силу , якісна 
зміна сучасного життя 

1. Створення нових робочих місць. 
2. Зростання заробітної плати. 
3. Підготовка і перепідготовка кадрів. 
4. Залучення до підприємницької діяльності науки. 
5. Якісна зміна сучасного способу життя 

Висока економічна 
ефективність та 
рентабельність 

1.Підвищення конкурентоспроможності  продукції та швидке 
економічне зростання. 
2.Збільшення ефективності використання виробничих ресурсів. 
3.Доступ до спеціалізованих факторів виробництва, робочої сили, 
інформації, урядових організацій та суспільних благ. 
4.  Збільшення надходжень до місцевого бюджету 

Стимулювання нового 
бізнесу 

1. Оптимізація організації виробництва. 
2. Низький ризик при заснуванні нової справи. 
3.Створення передумов, стимулів і мотивів для виникнення 
ділових структур завдяки кращій інформованості про сприятливі 
можливості. 
4. Активне  залучення представників органів влади місцевого 
рівня, організацій та підприємств, які зацікавлені у роботі 
територіально-виробничого утворювання, працювати  разом над 
його створенням. 
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як стійкість, довгострокове стратегічне бачення, партнерство, гнучкий порядок 

планування та розробки комплексних програм розвитку підприємництва, а 

також спонукання до модернізації виробництва через дієве залучення громад. 

 

Таблиця  1.10  Порівняння  контексту планувальних характеристик 

місцевого  розвитку в різних економічних системах [136] 

«Стара економіка»  
(індустріальна економіка) 

«Нова економіка» 
 (економіка умов глобалізації) 

Ключовим фактором є низька ціна місця 
ведення бізнесу  (робоча сила, ресурси) 

Ключовим фактором є наявність «знань», 
інновацій та інтелекту 

Ключовим фактором є залучення в 
територію будь-яких бізнесів 

Ключовим фактором є залучення 
високотехнологічних підприємств та 
кваліфікованих людей 

У якості конкурентних переваг 
використовується природний та фізичний 
ресурс 

Для формування місцевих конкурентних переваг 
розвивається «вихований» ресурс, побудований 
на інтелекті, інноваціях та соціальному капіталі 

Розвитком керувала влада на основі 
довгострокового планування 
 («від досягнутого») 

Розвиток керується стратегічним 
партнерством між бізнесом, владою та 
громадським сектором 

Наявність конфлікту  (часто прихованого) 
між різними зацікавленими групами 
 (секторами суспільства) 

Налагодження консенсусу та вироблення 
спільних дій для досягнення синергетичного 
ефекту 

 

У цьому контексті стратегії – це сплановані дії, направлені на те, щоб 

досягнути цілей сталого розвитку субрегіону та виробничих підприємств, що 

ґрунтуються на об’єктивних можливостях, які існують для даної локальної 

території. При визначенні цілей економічного розвитку ОТГ фокусуються на 

[139]:  

1) прискоренні та сприянні розвитку нових видів бізнес-діяльності, які 

засновані на наявних у громаді ресурсах; 

2) збереженні якомога більшого числа робочих місць у традиційних з 

точки зору зайнятості секторах підприємницької діяльності.  

Перша група явно включає в себе нові види економічної діяльності, які 

можуть мати значну вагу для місцевого економічного розвитку через зростання 
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виробництва і створення нових робочих місць. Друга група зазвичай складається 

із заходів, секторів і індустрій, які раніше були основою економічного розвитку, 

але деякі з яких зіткнулися з труднощами через нездатність своєчасно і 

адекватно пристосуватися до змін. 

Слід зазначити, що вибір пріоритетних цільових груп у сфері економічного 

розвитку істотно залежить від основних економічних характеристик громади. 

Залучення інвесторів, як правило, важливо в громадах з невеликою кількістю 

місцевих підприємств і відсутністю підприємницької динаміки. Натомість, в 

громадах з сильною підприємницькою базою варто застосовувати підхід, 

спрямований на зміцнення конкурентоспроможності місцевого бізнесу [140]. 

Проаналізувавши принципи стратегічного управління розвитком 

економічних систем, автором  запропоновані принципи, які синтезують як 

субрегіональні [136], так і корпоративні принципи управління [141]. Це дозволяє 

врахувати регіональні та галузеві особливості соціально-економічного розвитку  

об’єднаних територіальних громад та суб’єктів господарювання на їх території, 

що і забезпечує підвищення ефективності стратегічного управління (табл. 1.11). 

 

  Таблица 1.11   Принципи  стратегування розвитку виробничих 

підприємств в   умовах децентралізації (Джерело: систематизовано на основі 

[136, 141]) 

Принцип Вплив на систему  (ТВУ) 

1 2 

Принцип системності Дозволяє охопити всі сфери і галузі  системи - просторову, 
виробничу, технологічну, кадрову, соціальну, екологічну а також 
врахувати всі тенденції та існуючі функціональні зв'язки 
господарюючих суб'єктів на території. 

Принцип узгодженості Дозволяє узгодити процеси стратегічного управління - в системі 
(ТВУ), в надсистемі (ОТГ, регіон, галузь) і в підсистемі 
(підприємства), а також визначає порядок узгодження між собою 
цілей і завдань стейкхолдерів. 
 Принцип субординації Дозволяє ієрархічно упорядкувати процеси стратегічного управління 
 узгодити стратегічні цілі та завдання, а також порівняти 
альтернативні варіанти стратегій. 
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1 2 
Принцип 
безперервності 

Забезпечує своєчасне коректування стратегічного управління на всіх 
його етапах  від стратегічного аналізу до оцінки і контролю 
результатів реалізації стратегії. 

Принцип взаємозв'язку Дозволяє скоординувати розробку та реалізацію стратегії соціально-
економічного розвитку системи по вертикалі (держава галузь  
регіон  ОТГ – підприємства на території ОТГ) і по горизонталі 
(ОТГ  підприємства ОТГ  постачальники  споживачі продукції). 

Принцип визначеності Дозволяє отримати чіткі,  зрозумілі  стратегічні цілі та завдання, а 
також формалізовані показники для обліку і контролю. 

Принцип врахування 
впливу зовнішніх і 
внутрішніх факторів 

Дозволяє спланувати соціально-економічний розвиток системи (на 
довгостроковий період (10 років) з урахуванням майбутніх змін як 
зовнішнього, так і внутрішнього середовища. 

Принцип адекватності Вимагає аналізу всіх традиційних методів стратегічного аналізу, 
планування, цілепокладання та використання найкращих процедур і 
моделей стратегічного управління економічною системою. 

Принцип відповідності 
стратегії і тактики 

Забезпечує формування життєздатної стратегії, що базується на 
реальних можливостях розв'язуваних системою поточних тактичних 
завдань. 

Принцип сталого 
розвитку 

Визначає порядок узгодження необхідних змін окремих елементів 
системи і виходу її з рівноважного (стабільного) стану для 
подальшого підвищення її результативності, продуктивності і 
ефективності. 
 Принцип 

пріоритетності 
інтересів людини 

Дозволяє сфокусувати стратегію сталого розвитку системи в 
інтересах людини - система управляється людиною і розвивається в 
його інтересах. 

Принцип 
рівномірності 
територіального 
розвитку 

Визначає порядок оптимального і збалансованого розміщення на 
території системи господарюючих суб'єктів, об'єктів соціальної, 
комунальної, інженерної та іншої інфраструктури з метою 
ефективного суспільного відтворення. 

Принцип науково-
аналітичного 
передбачення 

Дозволяє детально, структуровано та об'єктивно оцінити поточну 
ситуацію, визначити динаміку змін, що відбуваються в системі, 
скласти прогнози і розробити сценарії соціально-економічного 
розвитку. 

Принцип обліку 
ресурсного 
забезпечення 

Дозволяє оцінити і врахувати в процесі стратегічного управління 
системою рівень ресурсного забезпечення, в тому числі кадрового. 
 

Принцип обліку 
технологічних 
обмежень 

Визначає порядок оцінки і обліку в процесі стратегічного управління 
системою  рівня її технологічного розвитку. 
 

Принцип  
інклюзивності 

Забезпечує вирівнювання рівня інноваційного, технологічного, 
організаційного та управлінського розвитку всіх господарюючих 
суб'єктів в системі. 

Принцип соціального 
партнерства 

Дозволяє вибудувати новий тип взаємовідносин між усіма 
зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) сталого розвитку 
системи  владою, бізнесом і суспільством, забезпечивши тим 
самим, узгодження їх інтересів і цілей, об'єднання їх ресурсів, 
координацію їх спільної діяльності і розподіл між ними 
відповідальності за кінцевий результат. 
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З табл. 1.11 видно, що принципи стратегування розвитку виробничих 

підприємств в умовах децентралізації містять в собі, як компоненти системного 

підходу, так і компоненти ситуаційного підходу. 

Системний підхід забезпечує процес стратегічного управління логічністю і 

послідовністю. Підхід реалізований на основі  принципу сталого розвитку, який 

полягає в узгодженні змін елементів системи і переходу її з рівноважного 

(стабільного) в новий стан, що характеризується більш високими показниками 

результативності, продуктивності і ефективності. Для даного підходу характерні 

цілісність і взаємозв'язок усіх елементів системи, альтернативність напрямків і 

характеру розвитку, а також висока керованість.  

Ситуаційний підхід забезпечує процес стратегічного управління високою 

гнучкістю у  прийнятті рішень. Використовуваний в основі підходу принцип 

адаптивності полягає у швидкому і гнучкому підстроюванні внутрішніх 

елементів системи до  змін факторів зовнішнього середовища. 

 З метою адаптації існуючих концептуальних підходів з урахуванням 

специфіки об'єкта стратегічного управління автором запропоновано об'єднати  

(синтезувати) принципи двох підходів.  

На основі наявних теоретичних положень стратегічного управління  

розвитком виробничих підприємств в умовах децентралізації і синтезу існуючих 

принципів, в дослідженні сформульовано і запропоновано концептуальний підхід 

до стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації 

(рис. 1.15). Запропонований концептуальний підхід враховує стратегічні 

установки просторового розвитку, інтеграцію компонентів системного і 

ситуаційного підходів, раціональне поєднання галузевого і територіального 

підходів, інноваційного та інтеграційного аспектів,  а також взаємне узгодження 

корпоративних і субрегіональних цілей і завдань.  

Кожна група зацікавлених сторін вносить в стратегію свої особливі бачення 

перспективи, специфічні пріоритети та необхідні ресурси і тим самим сприяє 

створенню ефективної стратегії розвитку територіально-виробничого утворення, а 

також надає усім сторонам стимулів та мотивації втілювати плани у життя. 
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Рисунок 1.15  Основні положення концептуального підходу до  стратегування 
розвитку виробничих підприємств в  умовах децентралізації  

(Джерело: розробка автора) 

 

Запропонований концептуальний підхід дозволяє до існуючих додати такі 

специфічні принципи: 

Концептуальний підхід до стратегування розвитку виробничих підприємств  
в умовах децентралізації 

• управління узгодженістю і взаємною ув'язкою стратегічних цілей і завдань розвитку ОТГ і 
виробничих підприємств; 
• урахування регіональних і виробничих особливостей та інтересів у визначенні перспектив 
сталого розвитку ТВУ і виконання його місії як соціально-економічної системи; 
• управління системними циклічними стратегічними адаптаційними змінами в розвитку ТВУ; 
• управління інституційними змінами для досягнення певних перспектив і реалізації потенціалу 
розвитку; 
• використання інструментарію стратегічного управління для узгодження інтересів стейкхолдерів 
сталого розвитку ТВУ; 
• управління підвищенням якості реалізації соціальної функції в ТВУ; 
• використання специфічних критеріїв по відбору підприємств, що забезпечують реалізацію 
пріоритетних проектів ОТГ. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поєднання територіального та галузевого підходів до стратегічного управління територіально-
виробничого утворення 

Стратегування сталого розвитку на базовому рівні місцевого 
самоврядування (ОТГ) 
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 Розробка  місії та стратегічних 
цілей соціально-економічної 
системи; 
 Управління економічним 
зростанням і якісними змінами в 
соціальній сфері та екології; 

Стратегування розвитку виробничого підприємства 

 Розробка  місії та стратегічних цілей 
підприємства; 
 Управління конкурентоспроможністю; 
 Врахування зовнішніх факторів;  
 

 Врахування зовнішніх 
факторів;  
 Управління змінами; 
 Врахування внутрішніх 
факторів. 
 

Принципи: системності, узгодженості, субординації, безперервності, взаємозв'язку,  
визначеності, врахування впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, адекватності, 
відповідності стратегії і тактики, сталого розвитку, пріоритетності інтересів людини, 
рівномірності територіального розвитку, науково-аналітичного передбачення, ресурсного 
забезпечення, обліку технологічних обмежень, інклюзивності, соціального партнерства. 
Специфічні принципи: концентрації, інтеграції, субсидіарності, партисіпатівності, 
транспарентності. 

 Управління гнучкістю і 
безперервністю процесів; 
 Врахування внутрішніх факторів. 
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 концентрації (зосередження зусиль і ресурсів на ключових сферах 
сталого розвитку територіально-виробничого утворення); 

 інтеграції (об'єднання зусиль і ресурсів різних суб'єктів стратегічного  
управління для досягнення цілей сталого розвитку територіально-виробничого 
утворення); 

 субсидіарності (доповнення «знизу вгору»  повноважень місцевої влади 
об’єднаної територіальної громади допоміжними повноваженнями  суб’єктів 
господарювання, що розташовані на її території); 

 партисіпатівності (співучасть громадян на основі партнерства в 
підготовці, прийнятті та реалізації рішень, що стосуються соціально-
економічного розвитку територіально-виробничого утворення); 

 транспарентності (відсутність секретності, забезпечення відкритості 
інформації і цільових програмних документів на всіх стадіях стратегічного 
управління соціально-економічним розвитком територіально-виробничого 
утворення) і ін. 

Використання специфічних для стратегування розвитку виробничих 
підприємств в  умовах децентралізації принципів дозволить реалізувати 
комплекс установок, правил прийняття рішень та способів переходу 
територіально-виробничого утворення з існуючого положення в цільовий стан, 

що забезпечує ефективне виконання його місії  підвищення якості життя 
населення.  Узгодження інтересів суб'єктів стратегічного управління соціально-
економічним розвитком територіально-виробничого утворення, перш за все, 
вимагає визначення основних його зацікавлених сторін (стейкхолдерів). 
Основні стейкхолдери соціально-економічного розвитку територіально-
виробничого утворення, на території яких розташовані  виробничі 
підприємства, наведені в табл. 1.12. Так чином, крім виробничих підприємств 
та органів місцевого самоврядування  в процесі стратегічного управління 
соціально-економічним розвитком територіально-виробничого утворення 
мають свої інтереси населення ОТГ, регіональна і галузева наука, 
високотехнологічний і інноваційний бізнес регіону, а також некомерційні 
громадські організації. 

Колективна участь громади сприятиме створенню атмосфери взаємного  
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довір’я, формуванню соціального капіталу та корпоративної культури, а в 
подальшому – реалізації проєктів та заходів стратегії. 

 

Таблица 1.12   Основні стейкхолдери соціально-економічного розвитку 
територіально-виробничого утворення, на території яких розташовані 
виробничі підприємства (Джерело: розробка автора) 
 

Стейкхолдери Очікувані результати 
Органи державної 

влади  
Розвиток високотехнологічних галузей, реалізація програм 
імпортозаміщення, нарощування експортного потенціалу, 
забезпечення економічного зростання за рахунок розвитку регіонів, 
поліпшення соціально-економічних показників, підвищення якості 
життя населення. 

 
Приватний сектор 

(бізнес) 

Розвиток нових перспективних напрямків діяльності, реалізація 
програм імпортозаміщення, збільшення обсягів експорту 
високотехнологічної продукції, створення нових робочих місць, 
підвищення соціальної стабільності і привабливості, як роботодавця. 

Інвестори Організація нових виробництв та  розвиток нових інноваційних 
виробництв, а також прискорене повернення інвестицій.  

Органи місцевої 
влади 

Зростання соціально-економічних показників регіону за рахунок 
випереджаючого розвитку ОТГ, залучення в інноваційну діяльність 
підприємств з сусідніх регіонів. 

Органи місцевого 
самоврядування 

(ОТГ) 

Диверсифікація і збільшення бази оподаткування за рахунок запуску 
перспективних виробництв, створення нових високопродуктивних 
робочих місць, поліпшення соціальної та екологічної обстановки. 

Науково-дослідні 
установи, 

університети, 
коледжі 

Реалізація НДР і НДДКР для виробничих підприємств та  ОТГ, 
можливість комерціалізації власних перспективних розробок, а також 
проходження виробничої практики та подальше працевлаштування 
випускників. 

Неурядові 
організації  

Участь в розробки і реалізації стратегії сталого розвитку ОТГ в 
інтересах людини та бізнесу, як зони технологічного та інноваційного 
зростання циркулярної економіки. 

 
Населення ОТГ 

Отримання сучасної комунальної, транспортної, соціальної, 
культурної та спортивної інфраструктури, створення екологічного та 
безпечного середовища проживання, підвищення доходів і якості 
життя. 

 
 Завдяки широкій участі громади може бути створена реалістична та 

актуальна стратегія розвитку територіально-виробничого утворення. Але у 
кожній з визначених груп зацікавлених сторін (державний сектор, приватний 
сектор, громадянське суспільство) треба виділити таких представників, які 
можуть впливати на розвиток (планування та реалізацію) або на яких питання  
розвитку  територіально-виробничого утворення  впливають у першу чергу. 
Звичайно, бізнес є ключовим суб’єктом з кола зацікавлених сторін, основним 
рушієм економічного розвитку територій, але для України важливу роль щодо 
перспектив економічного розвитку виробничих підприємств відіграють 
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підрозділи  місцевої влади та створені нею агентства. Це зумовлено їхнім 
суттєвим впливом (як прямим, так і непрямим) на місцевий економічний 
розвиток. 

Стратегування розвитку виробничих підприємств України в умовах 

децентралізації  це системний підхід, що враховує поєднання територіального, 
галузевого, інноваційного та інтеграційного аспектів щодо використання 
економічних важелів і стимулів для забезпечення консенсусу влади, приватного 
бізнесу та населення в реалізації цілей сталого розвитку на базі інновацій та 
послідовної модернізації, які стимулюють якісне економічне зростання на 
основі продуктивності праці. 

Запропоновано  формування територіально-виробничого утворення на 
базі об’єднаної територіальної громади, яке має ряд особливостей: подібне 
утворення є основним виробником і постачальником матеріальних благ, а 
також  інтелектуальним ініціатором виробництва нових видів товарів для 
задоволення споживчого попиту; сприяє розширеному відтворенню в ОТГ та 
надає  можливості для розвитку місцевої громади та підвищення якості життя 
населення;  є основним «донором» громади, завдяки податковим платежам у 
місцевий бюджет, які використовують для вирішення місцевих завдань; формує 
купівельну спроможність на місцевому рівні; стимулює розвиток сектора 
малого підприємництва; підприємства і організації  територіально-виробничого 

утворення формують важливіші ринки  робочої сили, капіталів, інвестицій та 
товарів. Перевагами  створення і розвитку подібних утворень є: зростання рівня 
життя населення ОТГ, а також географічно пов'язаних територій; підвищення 
якості ринкової інфраструктури; збільшення валового субрегіонального 
продукту через запуск нових виробництв та підвищення ефективності діючих 
підприємств; скорочення безробіття в  регіоні; створення і розвиток 
позитивного образу ОТГ як територій ефективного інвестування; забезпечення 
умов для прискорення темпів зростання сервісних та суміжних галузей 
субрегіонального господарства; збільшення податкових надходжень до 
бюджетів усіх рівнів; розвиток регіонального ринку товарів і послуг; 
підвищення конкурентоспроможності підприємств та території; підвищення 
 фінансової спроможності ОТГ [142].   
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Територіально-виробниче утворення на базі ОТГ консолідує  ресурси 
виробничих підприємств та територіальних громад  на основі спільних 
інтересів і цілей сталого розвитку, сприяє формуванню відносин соціального 
партнерства між соціумом, владою та бізнесом. Посилення незалежності 
місцевих органів влади має стимулювати та активізувати їх економічну 
активність, мотивувати до ефективного та раціонального використання 
наявного потенціалу або прийняття управлінських рішень з пошуку 
альтернатив та додаткових можливостей підвищення рівня 
конкурентоспроможності територіально-виробничих утворень, шляхом 
активізації виробничої  діяльності, аби досягти належного  мультиплікативного 
ефекту стійкого зростання економіки і рівня життя населення [143]. 

Відтак, в сучасних умовах реформування  адміністративно- 
територіального  устрою України актуальним для подальшого сталого 
функціонування та розвитку виробничих підприємств  є «стратегічне 
залучення» і партнерство. Стратегічне управління через призму концепції 
«стратегічної залученості» розглядає «підприємства як внутрішніх споживачів 
послуг держави і визначає необхідність координації векторів розвитку 
підприємств (галузей) і держави» [144]. Під партнерством в соціології прийнято 
розуміти спільну діяльність, засновану на рівних правах і обов'язках, що 
спрямована на досягнення загальної цілі [145]. 

Зазначене дозволяє стверджувати, що суть «стратегічного залучення» і 
партнерства полягає у побудові загального вектора ефективної реалізації 
єдиних для бізнесу та об’єднаних територіальних громад стратегічних цілей, а 
також створення умов для збалансованого розвитку різноспрямованих і 
конкурентоспроможних інтересів стратегічно важливих виробничих ініціатив, 
локалізованих в рамках територіально-виробничого утворення. Стан 
«стратегічної залученості» дозволить ресурсно і мотиваційно забезпечити 
досягнення поставлених орієнтирів, зумовить пошук механізмів консолідації 
компетенцій, технологій і зусиль субрегіонального і корпоративного рівнів 
через спільні цілі, ідентифікацію стратегічних відповідностей, узгодження їх 
стратегій і політик.  
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ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 1 
 

Дослідження  теоретичних  засад  з  проблем  управління  розвитком 

виробничих підприємств  дозволили відзначити важливу роль стратегування, 

особливо в умовах  децентралізації. 

Розглянуто основні наукові, організаційні та соціально-економічні 

передумови переходу до сучасного стратегічного управління розвитком 

виробничого підприємства, наведено  етапи  генезису концепції стратегічного 

планування та визначено основні риси. Усталена модель сферичної спіралі  

дозволяє стверджувати що, з одного боку, всі дослідження стратегічного 

управління обмежені «контуром» підприємства, але з іншого боку, в процесі 

еволюції відбувається поглиблення і послідовна конкретизація даної 

методології. Визначено специфічні ознаки «стратегічності»  націленість на 

перспективу і орієнтація на зовнішнє середовище, як триєдину сутність 

стратегічного управління: діяльність (активна багатоаспектна цільова взаємодія 

суб'єкта управління з навколишнім середовищем, що направляє та регулює її 

характер), процес (безперервний характер послідовної зміни стадій підготовки, 

розробки та реалізації стратегії) і методологія (застосування системи 

спеціальних принципів, методів і методик). 

Стратегування передбачає не тільки розробку стратегічного плану та 

організацію його виконання, а й інші аспекти управлінської та соціальної 

діяльності, що дозволяють цілеспрямовано перевести об'єкт в нову якість, 

тобто, цілепокладання є базою стратегування.  Таким чином, функціонал 

стратегування    виходить за межі традиційного підходу або подання лише як 

функції управління, та перетворюється на елемент механізму комплексного 

впливу,  має прогностичний характер та направлено на попередження не тільки 

відхилень, що виникають, але і потенційних відхилень від планових завдань. 

Систематизовано базові підходи, положення яких, реалізовані в практиці 

господарської діяльності виробничих підприємств для побудови тих чи інших 

моделей управління їх розвитком. Відносно новим в теорії управління 
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розвитком підприємств є інклюзивний підхід, який ґрунтується на 

пріоритетності розвитку людських ресурсів, досягненні повної зайнятості та 

підвищенні кваліфікації працівників, їх соціальній безпеці та сталому 

поступальному розвитку. Отже, зміст стратегування розвитку підприємства 

полягає в створенні необхідних умов для кількісно-якісних перетворень та 

координації дій, спрямованих на попередження формування й усунення 

протиріч, які виникають як у внутрішньому середовищі підприємства, так і 

внаслідок його взаємодії з зовнішнім середовищем. 

У Європейській стратегії інтелектуального, сталого та інклюзивного 

розвитку до 2020 року задекларовано реалізацію цілей як спільний інтерес 

на основі трьох взаємодоповнювальних пріоритетів економічної політики: 

розумного зростання, як розвиток економіки на основі знань та інновацій; 

сталого розвитку, що сприяє більш ресурсозберігальній, зеленій 

та конкурентоспроможній економіці; інклюзивного зростання, як 

стимулювання економіки зайнятості населення, забезпечення соціальної 

і територіальної єдності. Отже, зміст стратегування як економічної парадигми 

розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації втілює системний 

підхід до використання економічних важелів і стимулів для реалізації 

поставлених цілей, для забезпечення балансу влади, приватного бізнесу і 

населення в забезпеченні напрямків сталого розвитку на базі інновацій та 

послідовної модернізації, стимулюючих на основі продуктивності праці якісне 

економічне зростання.  

Відмінності та складові стратегування розвитку виробничих 

підприємств обумовлює формування об'єднаних територіальних громад, яке є  

чинником формування сприятливого соціально-економічного клімату для 

підприємств, інвесторів, жителів, що сприяє росту конкурентоспроможності як 

об’єднаних територіальних громад, так і виробничих підприємств, 

розташованих на їх території. Структура та територіальні особливості 

організації господарських зв'язків визначають можливості розвитку бізнесу в 

регіоні та на міжрегіональному рівні.  
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Тому стратегічний розвиток виробничих підприємств в умовах 

децентралізації потрібно розглядати як процес, що враховує поєднання 

територіального, галузевого, інноваційного та інтеграційного аспектів. На 

основі цього припущення запропоновано концептуальний підхід до 

стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації, 

який враховує стратегічні установки просторового розвитку, інтеграцію 

компонентів системного і ситуаційного підходів, раціональне поєднання 

галузевого і територіального підходів, інноваційного та інтеграційного 

аспектів, а також взаємне узгодження корпоративних і субрегіональних цілей і 

завдань на основі реляційних стратегічних взаємодій. Представлено 

систематизацію ефективного інституційного базису взаємодії підприємств та 

інших ключових субрегіональних стейкхолдерів в процесі конструювання 

територіально-виробничого утворення як поєднання взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених компонентів виробництва певної території на основі 

спільних інтересів господарюючих суб'єктів, завдяки якому забезпечується 

досягнення цілей сталого розвитку та узгоджена взаємодія між бізнесом, 

місцевою владою, соціумом і наукою. Запропоновано специфічні для 

стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації 

принципи: концентрації, інтеграції, субсидіарності, партисіпатівності, 

транспарентності, що дозволить реалізувати комплекс установок, правил 

прийняття рішень та способів переходу територіально-виробничого утворення з 

існуючого положення в цільовий стан. 

Доведено, що центр стратегічного планування розвитку виробничих 

підприємств в умовах децентралізації поступово переміщається в напрямку 

таких цілей і дій, як сталий розвиток, довгострокове стратегічне бачення, 

партнерство, гнучкий порядок планування і розробка комплексних програм 

розвитку підприємств, а також спонукання до модернізації виробництва через 

дієве залучення громад. А процеси децентралізації дають такі переваги 

підприємствам, як: пришвидшення та спрощення проходження 

адміністративних процедур; зростання впливу бізнес-структур на питання 
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місцевого розвитку; участь органів місцевого самоврядування в залученні та 

розвитку підприємств на території громад. Водночас виникають приховані 

ризики для підприємств, зокрема: ризики, пов’язані з зростанням 

адміністративного тиску органів місцевого самоврядування на розвиток та 

діяльність підприємств; відсутність місцевої інфраструктури та інституційної 

підтримки розвитку підприємств; загрози зростання корупції на місцевому рівні 

через розширення повноважень органів місцевого самоврядування.  

Відповідно, результативний розвиток підприємства уможливлює 

відповідність його цільового блоку цілям формування підприємницького 

середовища об’єднаної територіальної громади: залучення інвестицій; 

залучення нових підприємств; розвиток місцевих підприємств та стимулювання 

підприємницької активності жителів. Це, у свою чергу, утворюватиме 

конкурентні переваги та економічні вигоди для об’єднаних територіальних 

громад та підприємств в умовах децентралізації (підйом економічно відсталих 

підприємств та територій; поширення нових технологій, нових видів продукції 

та розвиток сектора інновацій; зростання зайнятості населення та збільшення 

попиту на кваліфіковану робочу силу, якісна зміна сучасного життя; висока 

економічна ефективність та рентабельність; стимулювання нового бізнесу).  

Відтак, робоча гіпотеза дослідження така: ефективність стратегування 

розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації може бути 

підвищена на основі консолідування ресурсів виробничих підприємств та 

об’єднаної територіальної громади на основі спільних інтересів і цілей сталого 

розвитку та узгодженої взаємодії між бізнесом, місцевою владою, соціумом і 

наукою, що вимагає розробки дієвого методичного та інструментального 

забезпечення. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГУВАННЯ  РОЗВИТКУ 

 ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1 Особливості методології стратегічного планування в системі 

управління  розвитком виробничих підприємств в умовах децентралізації 
 

Одним із ключових напрямів системних суспільних трансформацій в 

Україні є реформування територіальної організації влади на засадах 

децентралізації. Стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах  

децентралізації варто сприймати як потужний інструмент із забезпечення 

збалансованого розвитку як підприємств, так і об’єднаних територіальних 

громад. Посилення незалежності місцевих органів влади має стимулювати та 

активізувати їх економічну активність, мотивувати до ефективного та 

раціонального використання наявного потенціалу або прийняття управлінських 

рішень з пошуку альтернатив та додаткових можливостей підвищення рівня 

конкурентоспроможності громад, шляхом активізації виробничої діяльності, 

аби досягти належного рішення надання послуг місцевим жителям, поліпшити 

соціальні умови життя, сформувавши повноцінне життєве середовище.  

М. Мескон [12] та інші науковці вважають, що процес стратегічного 

управління має складатися з дев'яти етапів: вибору місії підприємства; 

формулювання цілей підприємства; аналізу зовнішнього середовища; 

управлінського обстеження внутрішніх сильних і слабких сторін; аналізу 

стратегічних альтернатив; вибору стратегії; реалізації стратегії; управління і 

планування, реалізації і контролю реалізації стратегічного плану; оцінки 

стратегії. О. Віханський [146] пропонує розглядати процес стратегічного 

управління як динамічну сукупність п'яти взаємозалежних управлінських 

процесів: аналізу середовища; визначення місії і цілей; вибору стратегії; 

виконання стратегії; оцінки і контролю виконання. С. Попов запропонував 

порівняно просту модель, що певною мірою синтезує раніше запропоновані 

моделі. Основами стратегічного управління, на думку автора, є: аналіз 
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зовнішнього середовища організації; внутрішня діагностика (оцінка сильних і 

слабких сторін) організації; визначення місії і цілей організації; розроблення, 

оцінка і вибір альтернативних стратегій за конкретними підсистемами 

організації; розроблення і розгорнуте визначення корпоративної стратегії як 

програми конкретних дій; реалізація стратегії; оцінка результатів і зворотний 

зв'язок [147]. 

І. Ансофф [148] розробив свою принципову модель формування 

стратегічного плану розвитку підприємства. У його моделі дві принципові 

особливості. По-перше, автор використовує поняття формалізованих цілей, на 

відміну від цінностей вищого рівня управління, які запропоновані в моделі 

Гарвардської школи бізнесу. По-друге, стратегічний план чітко розробляється 

за формалізованим підходом, за певною блок-схемою. Повна блок-схема 

містить 57 блоків. Реакцією на зовнішні сигнали є визначені цілі розвитку 

підприємства, відповідно до яких оцінюється потенціал підприємства і 

зовнішнього середовища. Цілями такого аналізування є ідентифікація 

можливостей для прийняття основних стратегічних рішень для подальшого 

проникнення на основні ринки збуту і диверсифікації виробництва. Також в 

моделі Ансоффа є зворотний зв'язок, що забезпечує інтерактивність процедури 

формування стратегічного плану і неперервність процесу його реалізації. 

Модель Стайнера ближча до моделі Гарвардської школи бізнесу. Разом з 

тим в ній є елементи, які дають змогу виокремлювати її із низки інших моделей 

стратегічного планування. По-перше, Г.Стайнер намагається об’єднати модель 

І. Ансоффа та гарвардську модель, пропонуючи всебічний аналіз, повноту 

подання процесу планування, чітку послідовність етапів формування і 

деталізацію результатів дій. Також у своїй моделі  Г.Стайнер показує зв'язок 

між стратегічним плануванням та середньотерміновим та тактичним 

плануванням, що має принципове значення для формування стратегічного 

плану [149]. 

Для нової логіки стратегічного управління особливо показовою є модель 

Г. Мінцберга, яка складається із семи основних елементів:  
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1. Стратегія виникає на організаційному ґрунті, неначе «дикоросла 

рослина», а не утворюється у результаті цілеспрямованої діяльності. Для цього 

важливо підтримувати ініціативу й не поспішати з упровадженням формальних 

планових схем. Перше місце посідає процес планування, а не план як документ. 

Планування як засіб структурування відкладається на завершальний етап.  

2. Стратегічні ідеї можуть зароджуватися у різних місцях підприємства. 

Оскільки підсистеми підтримують багатоаспектний зв’язок із зовнішнім 

середовищем, то імпульсом для зародження нових ідей можуть слугувати в 

одних випадках поява нових проблем, а в інших − виникнення нових 

можливостей. Динамічним ядром розроблення стратегічного плану може стати 

кожен менеджер, працівник, керівник середньої ланки тощо. 

3. Відбір рішень з наявних альтернатив відбувається селективним 

способом з використанням різноманітних форм структурування й 

систематизації. Цей процес докорінно відрізняється від класичної схеми 

видалення «дикорослих» стратегічних ідей.  

4. Процес «дозрівання» ідей може бути формально структурованим, але 

без надмірного дотримання усталених процедур. Підприємство виступає як 

організація, що самонавчається, яка здатна виявляти результати процесів ще в 

зародковому стані й вигідно їх використовувати.  

5. Стратегічний процес не підлягає періодизації, момент його зародження 

важко розрахувати завчасно. Часто це результат взаємодії із зовнішнім 

середовищем. Тому стратегічне мислення має не обмежуватися своїм 

підприємством. 

6.Роль менеджерів вищого рівня в цьому процесі зводиться до особливого 

роду діяльності – управління цілями. Вони повинні відстежувати відповідність 

процесів генерування ідей та прийняття рішень стосовно встановлених правил. 

 7. Плановикам та їхньому робочому інструментарію також належить 

нова роль − модераторів процесу під час обговорень стратегічних ідей. Вони 

мають передавати свої знання та навички володіння інструментарієм 
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планування іншим працівникам. Сам інструментарій не втрачає своєї цінності, 

навпаки, його варто використовувати як процесуальний засіб [150]. 

Концепція стратегічного управління результатами діяльності формується 

за допомогою стратегічного позиціонування, оцінки ланцюжків цінностей, 

аналізу та управління зовнішніми та внутрішніми факторами відповідного 

середовища, які впливають на результати діяльності промислового 

підприємства. Наукова позиція Масленнікова Є. І.,  Сафонова Ю. М. та 

Побережець  О. В. [151] полягає в тому, що стратегічне управління 

результатами діяльності промислового підприємства – це розробка та 

впровадження програми дій на відповідну перспективу, з метою максимізації 

пріоритетних результатів діяльності суб’єкта господарювання на основі 

оптимального розміру витрат та доходів. Стратегія формулює мету та основні 

шляхи її досягнення таким чином, що суб’єкт господарювання отримує 

визначений напрям розвитку за всіма аспектами діяльності з огляду на 

майбутнє. 

Для вирішення складних завдань довгострокового прогнозування і 

стратегічного планування найбільш доцільно застосувати сценарний підхід. 

Сценарний підхід об’єднує сукупність методів, спрямованих на побудову не 

одного прогнозу майбутнього стану підприємницького середовища, а цілого 

ряду альтернативних гіпотетичних картин розвитку ключових факторів. 

Стосовно до підприємницьких структур «сценарій − це частина стратегічного 

планування, яке відноситься до інструментів і технологій, які дозволяють 

керувати невизначеністю майбутнього» [152]. Згідно з іншим визначенням, «в 

контексті стратегічного планування, під сценарієм розуміють прогноз стану 

майбутньої зовнішньої і внутрішньої середовища при певній комбінацій 

найбільш значущих факторів, що роблять вплив на підприємство» [153]. 

 Необхідно відмітити, що прогнозування на основі сценарного аналізу 

повинно відбуватися в кілька етапів [154]: 1) аналіз факторів зовнішнього 

середовища підприємства;  2) виділення з них ключових рушійних сил, вплив 

яких визначає розвиток підприємства; 3) побудова логічно обґрунтованих 
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несуперечливих сценаріїв на основі комбінацій ключових рушійних сил;          

4) опис логіки кожного із сценаріїв, виділення найбільш ймовірних з них;         

5) включення в планові та програмні документи ряду найбільш ймовірних 

сценаріїв, за планом дій для кожного з них і оцінкою ефективності;  6) побудова 

систем моніторингу настання певного сценарію; 7) контроль реалізації планів. 

Теоретичне і методологічне забезпечення стратегічного управління на 

різних стадіях використовує відповідні інструменти (табл. 2.1). 

 

Таблиця  2.1   Характеристики основних інструментів стратегічного 

управління (Джерело: систематизовано на основі  [155157]) 

Інструмент Коротка характеристика 
 1 2 

Етап 1. Стратегічний аналіз 
 SWOT-аналіз Метод аналізу оцінки впливу на підприємство зовнішніх і внутрішніх 

факторів. Всі чинники діляться на чотири категорії: strengths (сильні 
сторони), weaknesses (слабкі сторони), opportunities (можливості) і threats 
(загрози). Метод включає визначення мети проєкту та виявлення 
внутрішніх і зовнішніх факторів, що сприяють або ускладнюють 
досягнення стратегічних цілей. 
 Модель Портера Методика аналізу галузей і вироблення стратегії розвитку бізнесу. 
Передбачає аналіз п'яти сил і проведення аналізу: загрози появи 
продуктів-замінників; загрози появи нових гравців; ринкової влади 
постачальників; ринкової влади споживачів; рівня конкуренції. 

Етап 2. Постановка стратегічних цілей. 
Методика SMART Методика формулювання цілей, що передбачає дотримання до них 

специфічних вимог. Згідно з методикою SMART цілі повинні бути: 
конкретними (specific); вимірювані (measurable); досяжні (achievable); 
реалістичні (realistic); обмежені за часом (timed). 
 Guiding Policies 

(Принципи розробки 
стратегії) 

Методика виділення ключових перспективних напрямків (областей) 
діяльності та формулювання підходів і принципів при складанні 
стратегічних прогнозів і сценаріїв розвитку. 
 
Етап 3. Розробка стратегії і стратегічне планування 

 
Стратагеми Методика складання короткого оригінального плану у вигляді алгоритму 

дій, побудованого на глибокому вивченні ситуації та конкретного 
конкурентного оточення. Стратагеми будуються для кожного з можливих 
сценаріїв розвитку. 

Road Map  
(Дорожні карти) 

Методика детального планування на основі прийнятої місії і розробленої 
стратегії, що описує ключові етапи розвитку кожного з напрямків 
діяльності. 
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Стратегічий план 

PESTEL- 
аналіз 

SWOT- 
аналіз КФУ KPI 

ЖЦТ 

Портфельні матриці 
та моделі: БКГ,  

І. Ансоффа,  
Мак-Кінзі та GE, 

моделі 
 М. Портера 

Портфель стратегій PIMS 

Показники 
стратегічного плану 

ССП Бюджетування 

 Аналіз 
стратегічної 

стійкості  
(Дж. Дей) 

Тест-аналіз 
стратегічної 
орієнтації 

(Ф. Котлер) 

Аналіз 
стратегічної 
ефективності  
(Г. Ассель) 

Аналіз 
стратегічної 
вразливості 

(Ж.-Ж. 
Ламбен) 

Модель кривої 
досвіду 

Ланцюг 
цінності 
ценност

АВС- 
аналіз 

XYZ- 
аналіз 

GAP-аналіз 

Дерево рішень 

Аналітичні 
карти 

(«мозговий 
штурм») 

Метод сценаріїв 

 

Продовження табл. 2.1 
1 2 

Етап 4. Реалізація стратегії 
 Balanced Score Card 

(Система 
збалансованих  

показників) 

Система доступних і достовірних показників діяльності, що дозволяє 
своєчасно отримувати інформацію про відхилення від заданих планових 
значень, а також попереджати або усувати причини таких відхилень, 
виробляючи коригувальні дії. 

Етап 5. Контроль за реалізацією стратегії і оцінка результатів 
KPI (Система 

ключових показників 
ефективності) 

Інструмент вимірювання досягнення цілей. Система кількісних і якісних 
індикаторів, що відображають результативність і ефективність кожного 
з напрямків діяльності по кожній з встановленої для них цілі. 

 

На рис. 2.1 представлена взаємозв'язок основних інструментів 

стратегічного управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.1   Традиційні  інструменти стратегічного управління  

(Джерело: систематизовано на основі  [158 160]) 
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Спеціальні методи і прийоми стратегічного управління допомагають 

керівникам оцінити та проранжувати різні види бізнесу, сфокусувати увагу на 

основних проблемах і напрямках і в кінцевому підсумку забезпечити сталий 

розвиток підприємства і його конкурентоспроможність в довгостроковій 

перспективі [148]. Широке застосування в практиці діяльності підприємств 

отримали такі інструменти, як SWOT-аналіз, PESTEL-аналіз, КФУ, GAP-аналіз, 

ЖЦТ, матричні моделі (І. Ансоффа, БКГ, Мак-Кінзі і GE, моделі М. Портера), 

дерево рішень, сценарії, стратегічний план, збалансована система показників, 

KPI, бюджетування, а також  методики контрольного етапу   аналіз 

стратегічної стійкості, вразливості, орієнтації і ефективності. 

Розробка стратегії на будь-якому підприємстві складається з виконання 

кількох функцій (етапів): аналізу стратегічного положення підприємства, 

формування стратегічного плану підприємства і подальшої перевірки на 

відповідність розробленого плану з ресурсами, доступними підприємству (рис. 

2.2). Розглянемо ці функції більш докладно. 

Після аналізу стратегічного положення підприємства з використанням  

існуючих підходів до аналізу зовнішньої та внутрішньої інформації, з 

урахуванням місії та цілей, формуються параметри, прогнози і тенденції, що 

описують зовнішнє і внутрішнє середовища, а також характеристики різних 

об'єктів, що прямо або побічно впливають на підприємство із зазначенням 

можливих «точок впливу» на них. На основі цієї інформації, керівництво 

підприємства та його «мозковий центр» розробляють план заходів, що 

спрямований на досягнення цілей і завдань підприємства з максимальною 

ефективністю. Перед остаточним прийняттям стратегії він ще раз проходить 

перевірку на відповідність ресурсам і можливостям підприємства (при цьому 

можливості підприємства в більшості випадків можна розглядати як ресурс, 

тому що вони залежать від інформованості розробників стратегії  можливості, 

про які не знають, насправді можливостями не є). 

У цій послідовності розробки стратегії існують два контури зворотного  

зв'язку: один  виникає  при  відхиленні   плану  заходів,  який   не   відповідає  
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ресурсам підприємства, і другий  при нестачі або незадовільної якісті 

інформації за будь-якого питання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2  Етапи розробки стратегії підприємства 

 (джерело: розробка автора) 

 

Можливо запропонувати  наступний алгоритм і набір критеріїв для 

оцінки стратегії підприємства [161]: 

1.Встановлення того, що розглядається саме стратегією. 

 Для цього необхідно виділити  глобальні цілі і реальні заходи. Кількість 

можливих і досить привабливих цілей, величезна, але вибір найпривабливіших 

небезпечен у  період, коли підприємство володіє мізерними ресурсами і 

надзвичайно зацікавлене в їх ефективному використанні. Свідченням того, що 

обрана стратегія дійсно продумана і ґрунтовна, може стати ретельна оцінка всіх  

альтернативних можливостей. 

Зовнішня 
інформація 

Внутрішня 
інформація 

Проаналізувати 
стратегічне 
положення 

Параметри, 
прогнози, 

можливості, 
тенденції, 

характеристики 
та рекомендації 

по зовнішнім 
об'єктам 

Сформувати 
план заходів 

Одержати більш детальну 
інформацію (параметри, 

що вимагають уточнення) 

Запропонована 
стратегія 

План розподілу 
ресурсів 

Опис стратегії 
для оцінки 

відповідності 
Співвіднести 
стратегію з 

ресурсами та 
можливостя 

ми 
підприємств

Задовільна стратегія 

Відхилена стратегія 
(коригування) 

Стратегія 

Місія Цілі 

Проаналізувати 
стратегічне 
положення 

Сформувати 
план заходів 

Співвіднести 
стратегію з 

ресурсами та 
можливостя 

ми 
підприємств

Стратегія 



 

92 
 

2. Після встановлення, що у підприємства є стратегія, аналізується, чи є 

обрана стратегія в будь-якому відношенні унікальною. Найважливішим для 

ефективної стратегії є її унікальність, її здатність вразити використанням 

несподіваних можливостей. Пошук унікальності означає знаходження 

можливостей там, де їх не побачили конкуренти. 

Можливо кілька шляхів досягнення стратегічної переваги: 

 концентрація на «ключових факторах успіху». Ідея полягає у 

визначенні найбільш значущих для даної галузі або виробництва групи 

факторів і концентрації наявних в розпорядженні підприємства ресурсів в тій 

області, в якій очікується досягнення найбільш значної переваги в порівнянні з 

конкурентами; 

 використання відносної переваги. Під цим розуміється максимально 

можливе використання відмінностей в асортименті продукції або розподілі 

активів підприємства в порівнянні з конкурентами; 

 агресивні ініціативи. Даний підхід полягає в руйнуванні «ключових 

факторів успіху», спираючись на які конкуренти досягли переваги. Для цього 

потрібно порушити традиції ведення господарської діяльності або прийоми дій 

на ринку з метою зміни правил гри і, таким чином, створення можливості 

обійти своїх конкурентів; 

  інноваційний шлях. Полягає в ухиленні від безпосередньої конкуренції 

шляхом відкриття нових ринків або розробки нових виробів, впровадження в 

області, ще не порушені конкурентами. 

3. Наступний крок в оцінці  відповідь на питання, вичерпує стратегія 

можливості, що надаються ринком (дуже часто підприємство шукає ті ж 

можливості, що і будь-яке інше). Сфера пошуку нових можливостей пов'язана і 

з тим, що може підприємство, і з тим, що воно хоче робити. На характер 

вибору, що здійснюється підприємством, визначальний вплив надають 

корпоративні цінності  та  культура підприємства. 

4. Співвідношення стратегії підприємства з його ресурсами і 

можливостями. В основі процесу компетентної оцінки стратегії підприємства 
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лежить оцінка сильних і слабких сторін підприємства в контексті тих 

можливостей і небезпек, які надає ринок. Можливості, які не підкріплені 

компетентністю, не приносять результатів, тому їх визначення має 

супроводжуватися аналізом здібностей і ресурсів, необхідних для реалізації цих 

можливостей.  

5. Оцінка, чи економічно виправданий обраний підприємством рівень 

ризику. За самою своєю природою стратегічний вибір передбачає вкладення 

істотних ресурсів і значний ризик з перспективою імовірно віддалених доходів. 

Рівень ризику важко визначити напевно, але він повинен співвідноситися з 

обсягом ресурсів підприємства, а також можливостями його менеджменту і 

службовців. Для зниження ступеня ризику застосовуються різні прийоми: 

диверсифікація; придбання додаткової інформації про вибір і результати; 

лімітування; самострахування; страхування. Найбільш важливим і 

найпоширенішим прийомом зниження ступеня ризику є страхування ризику. 

6. Зворотним боком ризикованості стратегії є питання, чи містить 

стратегія стимули для роботи на підприємстві. Жодне підприємство не 

змогло досягти успіхів, реалізуючи стратегії, які розходилися з інтересами 

середньої ланки його менеджменту та службовців. Прихильність  до стратегії  

ключ до її ефективної реалізації,  характер стратегічного вибору підприємства  

повинен враховувати ступінь привабливості тієї чи іншої стратегії для 

працівників підприємства. 

  7. Чи видно на ранній стадії реалізації стратегії перші ознаки її 

ефективності? Стратегія  довгострокова програма, яка повинна постійно 

проходити оцінку і контролю. При оцінці потрібно правильно інтерпретувати 

отримані результати і на основі інтерпретації короткострокових результатів 

реалізації стратегії керівництво підприємства може визнати за необхідне 

перегляд положень, що лежать в основі стратегії. Таким чином, можна сказати, 

що після остаточного вибору однієї стратегії з можливих, яка задовольняє всім 

прагненням і цілям підприємства, перед її здійсненням вона ще раз 

перевіряється на відповідність та якість. 
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На теперішньому періоді входження України в загальноєвропейські та 

регіональні структури, назрілими є проблеми  запровадження стратегічного 

планування у діяльності підприємств з урахуванням маркетингу субрегіону. 

Сьогоднішня стрімкість зміни й отримані знань є настільки швидкою, що 

стратегічне планування є єдиним способом для прогнозування майбутніх 

можливих проблем, а також можливостей для подальшого розвитку. 

Маркетинг територій як окреме поняття вперше з’являється у 70-х роках 

минулого століття у роботах американських та британських учених, пов’язаних 

із містобудівним плануванням та місцевим економічним розвитком. У 1993 

році виходить перше видання книги Філіпа Котлера, Дональда Хайдера і Ірвіна 

Рейна «Маркетинг територій: залучення інвестицій, промисловості та туризму в 

міста, штати і країни» [162]. Ця робота вперше чітко обгрунтувала 

використання маркетингу як механізму всебічного просування територій. Саме 

в ній наголошується, що «для маркетингу території є тільки одна мета – 

просування цінності та образу території у такий спосіб, щоб потенційні 

користувачі території повною мірою усвідомлювали свої відмінні переваги, 

тобто відрізнли територію від інших». 

Множина представлених методів та підходів стратегічного планування 

базується на технологіях аналізу, планування та прогнозування мікро- та макро-

економіки. Ефективність їх використання цілком залежить від можливості 

одночасного застосування імпиричних та прикладних методів, результати яких 

аналізуватимуть експерти відповідного рівня. Таким чином, методологія 

стратегічного планування повинна базуватися на чітких принципах її 

дотримання, розширеному колі спеціалістів, формуванні бази стратегічних 

суспільно-економічних та політичних знань та досвіду. 

В результаті проведеного дослідження,  методологію стратегічного 

планування в системі управління розвитком виробничих підприємств 

пропонується визначити  наступними методами (табл.2.2).  



 

95 
 

Таблиця 2.2  Узагальнення методів та підходів стратегічного планування 

(джерело: систематизовано на основі [164 167]) 

 

Групи методів Найменування  Зміст та цільове призначення методу 

1 2 3 
Організаційно-

адміністра- 
тивні методи та 

підходи 

Програмний Формування системи конкретних заходів та дій щодо 
виконання цілей 

Координація Спільність, сумісність, упорядкування прийняття рішень 
та дій 

Бюджетування Діяльність щодо формування та розподілу державних 
ресурсів відповідно інтересам суспільства, бізнесу та 
влади 

Аудит Попередження непланованих змін та дотримання 
ефективності виконання 

Контролінг Контроль за здійсненням аналізу, плануванням та 
прогнозуванням; виконанням стратегічних дій 

Моніторинг Відстеження результативності 
Анімація Залучення додаткових зацікавлених сторін, розширення 

кола експертів 
 
 

Методи 
передбачення та 
прогнозування 

Форсайт Формування майбутнього бачення (прогнозування, 
перспективи,передбачення), планування (стратегічний 
аналіз, визначення пріоритетів), мережі (експертне 
оцінювання, комунікації, спілкування, обмін досвідом, 
компетенціями) 

Економіко-
математичного 
моделювання 

Формалізація процесів та явищ, виявлення 
закономірностей на основі використання прикладного 
математичного апарату. До них відносять: економіко-
статистичні методи, багатофакторне моделювання, 
методи динамічного програмування, статистика, теорія 
ймовірності, імітаційне моделювання, методи симуляції, 
оптимізаційне моделювання, сценарне моделювання. 

Експертні 
методи 

методи групових оцінок, Делфі, метод мозкової атаки, 
метод Паттерн, емпіричне прогнозування. 

Соціологічні 
методи 

 анкетування, опитування, спостереження, конент-
аналіз, тестування, експеримент. 

Комплексні Стратегічний форсайт, мультимодельний метод 
Методи 

стратегічного 
аналізу 

 

Розрахунково-
аналічтичні  

Нормативний, балансовий, коефіцієнтний, програмно-
цільовий, структурний, ресурсний 

SNW-аналіз Аналіз сильних, слабких та нейтральних сторін 
SWOT-аналіз Аналіз сильних, слабких сторін, можливостей та загроз 
PECT-аналіз Аналіз зовнішнього середовища в межах політичних, 

економічних, суспільних і технологічних аспектів 
SMART-goals Визначає та конкретизує вимоги до окремих цілей: 

конкретність, вимірюваність, узгодженість, досяжність, 
визначеність у часі 

GAP-аналіз Аналіз інформації та встановлення розбіжностей між 
бажаним та реальним 

Співставлення 
ресурсів 

вагомості та 
сили 

Аналіз вагомості здібностей і ресурсів для досягнення 
цілей; ключові сильні та слабкі сторони за рахунок 
наявності різних результатів співвідношення здібностей 
і ресурсів. 



 

96 
 

Найбільш поширеною у світовій практиці методикою стратегічного 

планування, яка знайшла своє застосування в Україні на початкових етапах 

запровадження стратегічного планування на рівні регіонів, передбачено такі 6 

основних кроків [163, c.93]: підготовка до планування; формулювання бачення 

майбутнього;  оцінювання ситуації, SWOT-аналіз; формулювання і вибір 

стратегічних цілей; підготовка плану дій та заходів; впровадження, а також 

моніторинг та оцінювання реалізації стратегії. Планування розвитку громади 

включає розробку соціально-економічного аналізу, SWOT- аналізу, визначення 

і відбору конкурентних переваг, і визначення концепції (бачення) розвитку і 

стратегічних цілей. Це часто називають стратегічною платформою або  

стратегією розвитку ОТГ. 

Стратегічне планування охоплює систему довго-, середньо- та 

короткострокових планів, проектів і програм. Розробка довгострокового 

стратегічного документа необхідна для визначення діючих тенденцій і 

закономірностей місцевого розвитку, формування на цій основі сценаріїв 

перспективного соціально-економічного та екологічного розвитку, визначення 

етапів і термінів досягнення місцевих пріоритетів. Влада на місцевому рівні  

громади  повинна вирішити такі  складні  проблеми: надзвичайні економічні 

складнощі, нерозвинута інфраструктура; відсутність почуття безпеки у людей 

та регіональна нерівність; зростаюча бідність, безробіття, втрата самоповаги та 

соціальне виключення; загроза біорізноманітності, брак водних ресурсів та їх 

забруднення, деградація ґрунтів, забруднення повітря, незадовільні засоби 

утилізації твердих, небезпечних та токсичних відходів, обмежений доступ до 

безпечних джерел енергії тощо [1,c.85]. Більшість із наведених проблем тісно 

пов’язані між собою, що посилює необхідність застосування інтегрованого 

стратегічного підходу до розвитку.  

Саме тому головним завданням стратегічного планування є забезпечення 

сталого розвитку територій та виробничих підприємств, основними 

принципами якого є: 

 орієнтація на потреби й інтереси людей; 
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 консенсус щодо довготермінової мети (бачення) розвитку території та 

бізнесу; 

 усебічність та цілісність; 

 спрямованість на чіткі бюджетні пріоритети; 

 проведення комплексного аналізу стану розвитку територіальної 

громади та виробничих підприємств; 

 обов’язковість моніторингу та оцінювання; 

 наявність відповідальності та лідерства на місцевому рівні; 

 нявність впливової провідної установи та висока готовність органів 

влади дотримуватись зобов’язань; 

 розбудова існуючих механізмів і стратегій; 

 активна й ефективна участь; 

 зв’язок між національним, місцевим  та корпоративним рівнями. 

Сучасні темпи зміни і збільшення знань є настільки великими, що 

стратегічне планування являється  єдиним способом формального 

прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Проведені дослідження 

показали, що підприємства, які застосовують стратегічне планування, мають 

самі високі темпи зростання. Натомість, підприємства, котрі ігнорували 

врахування стратегічних питань, як правило, не завжди справляються з 

проблемами. Намагаючись вирішити лише сьогоднішні задачі, вони, фактично, 

готують грунт для появи нових, ще більш складних проблем. Стратегічний план 

має бути: інструментом встановлення, документального оформлення та 

впровадження в повсякденну діяльність стратегічного набору; визначеним за 

терміном дії, зорієнтованим у майбутнє; визначеним за витратами; гнучким, що 

реагує на зміни в середовищі; чітким, прозорим; прийнятним для виконання. 

Отже, для бізнесу важливість стратегії пояснюється тим, що чітко 

окреслені цілі та орієнтири розвитку території дозволяють виробничим 

підприємствам  побачити перспективи економіки, перспективи розвитку та 

державної підтримки галузей, і, відповідно до нових підходів та цілей, що 

декларує в планових документах місцева влада, будувати свої плани на 
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майбутнє. В умовах об’єктивної неповноти інформації дія зовнішніх 

«стримуючих факторів» багаторазово посилюється, тому необхідні механізми 

їх подолання, що забезпечують конструктивність процесам перетікання 

ресурсів і капіталів в економічному просторі. Одним із таких механізмів є 

регіональний маркетинг. 

Необхідність подальшої розробки саме «регіонального маркетингу» як 

базової теорії територіального маркетингу пояснюється, у першу чергу, тим, що 

цього вимагають динамічні процеси регіоналізації, розвитку регіональної 

демократії, підвищення ролі регіону як самостійного ринкового суб’єкту та 

зміна його позицій у суспільно-політичному середовищі [168]. 

У маркетингу території, товаром є не стільки різноманітні матеріальні 

ресурси та послуги вироблені на території, скільки якість «середовища» та його 

компоненти, такі як земля, створена інфраструктура, якість публічних послуг та 

якість інститутів, що обслуговують дану територію, тощо. Визначені 

компоненти дають можливість користувачам середовища території отримувати 

додаткові переваги, не пов'язані з їх власними комерційними зусиллями, а за це 

вони готові платити, що і перетворює територію у товар у різних комбінаціях 

(економічних і соціальних перевагах для розвитку виробництва, зниження 

виробничих витрат, ефективної спеціалізації і кооперації, одержання економії 

від масштабу діяльності, різноманіття доступних виробничих та 

комунікаційних послуг). Більш того, у сучасному конкурентному середовищі 

економічно сильні території як вже «розкручений» привабливий товар, як 

правило, стають ще більш сильнішими: спрацьовує так званий ефект 

«кластеринґу», коли зростання одного виду бізнесу приваблює пов'язані із ним 

види економічної діяльності. Це явище спостерігається повсюди у світі та 

пояснює масштабне зростання великих метрополій і дуже нерівномірний 

територіальний економічний розвиток всередині країн. В Україні найчастіше 

прикладом цього наводять м.Київ [169]. 

Таким чином, товаром у територіальному маркетингу може бути власне 

територія з точки зору розміщення бізнесу. Інвестор, який збирається вкладати 
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кошти в цю територію, всебічно розглядає її характеристики, оцінює 

конкурентоздатність. Чинниками конкурентоздатності території для нього є 

географічне розташування, трудові ресурси (робоча сила та її вартість), 

інфраструктура, сировинні ресурси, рівень ділової активності, доступ до 

капіталу, рівень розвитку підтримки бізнесу тощо. Такий підхід доречний лише 

в разі вибору того сектору ринку, де основним споживачем товару території 

виступає зовнішній інвестор. Для внутрішніх споживачів та інвесторів можуть 

вирішальне значення також мати інші чинники, при чому, іноді зовсім 

суб’єктивного «м’якого» характеру. 

У найбільш широкому сенсі регіональний маркетинг є просуванням 

інтересів регіону, що характеризується певним масштабом і значущістю в 

системі суспільного поділу праці. На рис. 2.3 зображено суб’єктно-об’єктну 

систематизацію комплексу  субрегіонального маркетингу. 

 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3  Суб’єктно-об’єктна визначеність субрегіонального маркетингу 

(джерело: удосконалено на основі [170]) 
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громадські організації, місцева влада). У сучасній практиці укорінилося 

уявлення, що ініціатором  застосування субрегіонального маркетингу є місцева 
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влада. Проте в цьому виявляється вузькість зазначеного управлінського 

підходу. Місцеви органи влади повинні виконувати функцію координації 

напрямів розвитку  субрегіону, класифікацію проблем; вибір  найбільш 

адекватних ресурсним можливостям стратегій та інструментів їх досягнення. 

Найважливішим принципом субрегіонального маркетингу є залученість усіх 

суб’єктів у соціально-економічні відносини регіону, консолідація інтересів 

бізнес-структур і населення та їх взаємопов’язаність з територією, її історичною 

і культурною спадщиною, ресурсним потенціалом, особистими і груповими 

пріоритетами та соціальними зв’язками. 

Об’єктом субрегіонального маркетингу є регіон як суб’єкт економічних, а 

в умовах ринку – конкурентно-підприємницьких відносин, що припускає 

володіння рядом важливих, з точки зору маркетингу, параметрів. 

Субрегіональний маркетинг, за умов ефективного використання 

його інструментарію, значною мірою підвищує конкурентоспроможність 

субрегіону. Визначаючи складові маркетингового потенціалу, необхідно 

відвести особливе місце в роботі його інструментарію, тобто нормативним 

актам, методикам, положенням, інструкціям тощо. Наявність комплексного 

маркетингового інструментарію за всіма напрямками субрегіонального 

маркетингу дозволить регламентувати всі функціональні напрямки розвитку 

території, усувати дублювання робіт і здійснювати безперервний моніторинг 

[171, с. 47]. 

Основними засобами стратегічного маркетингу регіонів, що загалом 

відповідають елементам класичного комплексу маркетингу 4Р, є [172]: 

 Product, або притаманні даному регіону конкурентні переваги і 

недоліки. 

 Place, або географічне положення регіону. 

 Price, або витрати покупців товарів та послуг регіону, пов'язані з 

бізнесом на його території (наприклад, витрати інвесторів щодо розміщення та 

експлуатації інвестицій, вкладених в економіку регіону), а також витрати 

споживачів на придбання виготовленої регіональними підприємствами – 
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експортерами продукції. 

 Promotion, або сукупність дій, спрямованих на просування позитивної 

інформації про регіон з метою створення як у внутрішньому, так і у 

зовнішньому середовищі сприятливого ставлення до регіону, продукції, що 

випускається на його території, і регіональних умов ведення бізнесу. 

Маркетингова інформація не може обмежуватись тільки економічними 

характеристиками, так як вони не завжди адекватно описують ситуацію. Тому 

інвесторів цікавить рівень кваліфікації місцевої робочої сили, їх турбує 

навколишнє середовище та бюрократія, криміногенна ситуація. При прийнятті 

рішень щодо найкращого маркетингу території необхідно слідкувати за новою 

економічною статистикою: у яких економічних секторах виникають нові 

підприємства, де вони проявляють себе найбільш успішно, які бар’єри 

стримують розвиток нових підприємств. 

Аналіз маркетингового середовища пропонує проводити Н. Куденко 

[173], який полягає в тому, щоб на основі знання про стан та перспективи 

розвитку середовища взаємоузгодити його вплив з потребами ринку, цілями і 

можливостями регіону. На рис. 2.4 відображено, що дає проведення аналізу 

маркетингового середовища. 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4  Аналіз маркетингового середовища субрегіону [173] 
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маркетинговим потенціалом регіону. Розглянемо деякі аспекти взаємодії 

елементів інструментарію, які є основними при формуванні системи 

стратегічного планування розвитку виробничих підприємств та соціально-

економічного розвитку регіону з урахуванням  маркетингового підходу [174]. 

 1. Інформаційна взаємодія – основа процесу управління розвитком  

підприємства, механізму розробки та реалізації, як територіальних стратегій,  

так і стратегій виробничих підприємств. Від рівня організації збору, обробки і 

передачі інформації залежить ефективність управління.  

Її головна функція – це моніторинг регіонального розвитку, що 

складається з двох блоків – моніторинг підприємств і організацій  субрегіону, 

та моніторинг змін на макро- та мезо- рівнях. 

На рис. 2.5 представлений процес обробки і аналізу зовнішньої та 

внутрішньої інформації і вироблення на її основі параметрів, прогнозів і т.п., 

необхідних для формування стратегії  розвитку підприємства. 

Даний процес починається зі збору та уточнення інформації. В силу 

певних особливостей інформація розділена на три групи: 1) інформація про 

внутрішній стан підприємства (блок А3); 2) інформація про об'єктивні 

характеристики навколишнього середовища  забезпечує використання і облік 

таких елементів стратегії, як правильність вибору моменту дій і різних 

об'єктивних обмежень (блок А1); 3) інформація про об'єкти, дії і 

характеристики яких слід врахувати при розробці стратегії (блок А2). Це перш 

за все конкуренти, але також до них слід віднести державу, субрегіон, 

партнерів, споживачів, громадськість та інші пов'язані групи. Склад цих 

об'єктів визначається як можливостями підприємства щодо впливу на них, так і 

характером його цілей [155]. 

Після збору відповідної первинної інформації (або її уточнення) 

здійснюється її обробка і аналіз. Аналіз здійснюється за наступними 

напрямками:
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Рисунок 2.5  Інформаційне забезпечення аналізу стратегічного 

положення підприємства (Джерело: розробка автора) 
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1. Аналіз підприємства на предмет відповідності  базових елементів 

стратегії. Це базується на концепції «досконалої» конкурентної боротьби  

досягнення підприємством такого стану, при якому ніяка конкурентна боротьба 

неможлива («ідеальний стан»), мова йде про самовдосконалення  підприємства.  

(блок А6). 

2. Порівняльний аналіз підприємства і об'єкта (конкурента) (блок А5). 

При проведенні аналізу за напрямками А6 і А5 оцінці підлягають: 

внутрішня атмосфера підприємства (спільність цілей, конфлікти, протиріччя і 

т.п.); кваліфікація і здатності вищих керівників і ключових фахівців (особливо, 

що входять в «мозковий центр»); об'єктивні зовнішні фактори (закони, 

нормативні акти,  патенти, ноу-хау, сезонні фактори та ін.); організація 

підприємства (структура, тип управління і т.п.); ресурси підприємства; 

швидкість «проходження сигналу» і якість управління; кваліфікація і прагнення 

персоналу; кадрова політика, заробітна плата, винагороди та ін. 

Результатом такого аналізу будуть: список сильних і слабких сторін по 

кожному об'єкту, а також їх об'єктивна характеристика; список параметрів 

підприємства, які потребують поліпшення, як з позицій «ідеальної організації», 

так і з позицій поліпшення становища (нарощування відносної переваги) по 

відношенню до кожного з об'єктів. 

3. Аналіз об'єктивних характеристик навколишнього середовища з метою 

виявлення тенденцій, закономірностей; побудови прогнозів; пошуку нових і 

невикористаних можливостей (блок А4). Результатами аналізу у напрямку А4 є 

прогнози і характеристики зовнішнього середовища, список можливостей, в 

тому числі виявлення потенційних союзників/партнерів за окремими 

напрямами і/або на певному часовому інтервалі. 

Для отримання повної та максимально об'єктивної картини потрібно 

розглянути розвиток ситуації в динаміці. З цією метою на рис.2.4 наведено 

зворотний зв'язок між блоками А4 і А7. 
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На основі проведеного SWOT-аналізу та аналізу навколишнього 

середовища з'являється можливість виявити стратегічну орієнтацію об'єктів (що 

дуже важливо для використання такого «інструменту» як союзи, альянси) та 

уточнити поведінку відносних переваг і недоліків в динаміці. Це дає більш 

повну достовірну картину та дозволяє намітити можливі «точки впливу» на 

об'єкти. Отримані результати передаються в блок «Сформувати план заходів» в 

якості вихідної інформації.  

 2. Взаємодія через методи управлінського впливу. Під методами 

управлінського впливу розуміється сукупність способів і засобів 

управлінського впливу регіональних органів управління на регіон та умови 

ведення бізнесу у ньому, що становить складну, відкриту соціально-економічну 

систему, для досягнення визначених стратегічних цілей і пріоритетів 

регіонального розвитку. 

 3. Методи економічної взаємодії є мотиваційною компонентою 

територіальних стратегій регіону та стратегій виробничих підприємств, які 

дозволяють пов'язати інтереси різних цільових груп населення, бізнес-структур 

та регіональних органів влади для досягнення стратегічних цілей і пріоритетів  

розвитку. 

 4. Методи соціально-психологічної взаємодії. В умовах якісних 

перетворень, не менш важливим є використання методів соціально-

психологічного впливу, які сприяють підвищенню готовності до сприйняття 

різного виду змін, які мають інноваційний характер. У якості форм здійснення 

подібної роботи слід розглядати: організацію теле- і радіопередач, публікацій у 

пресі; випуску спеціалізованих видань; здійснення безпосередніх контактів – 

прес-конференцій, круглих столів, семінарів тощо. 

Водночас не повинні бути вилучені з арсеналу управління і 

організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи. До їх переваг можна 

зарахувати цілеспрямоване та оперативне вирішення найбільш гострих 

суперечностей у соціально-економічній сфері, забезпечення пріоритетності в 

напрямку реалізації стратегії муніципального розвитку.  
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 5. Взаємодія через проєктний менеджмент і кластеризацію. Стратегічні 

цілі розвитку регіону повинні впливати на встановлення стратегічних цілей 

формування і розвитку найбільших регіональних кластерів. Інструментами 

підтримки регіональних кластерів за участю підприємств малого та середнього 

бізнесу можуть стати державно-приватне партнерство (ДПП) і  агенція 

регіонального розвитку (АРР). За задумом агенція регіонального розвитку як 

мобільна, вільна від демократичних процедур, висококваліфікована та 

конкурентоспроможна інституція має стати «модератором процесу 

регіонального розвитку в країні» [175, с. 72], що проявлялося б у її можливості 

вести роботу з пошуку інвесторів, готувати пропозиції щодо поліпшення 

інвестиційного клімату, готувати проєкти регіонального розвитку, здійснювати 

діяльність з промоції регіону в Україні та за її межами, а також сприяти радам й 

адміністраціям у підготовці стратегій і програм розвитку. Агенція 

регіонального розвитку виконує такі функції та завдання [176]: 

−    розробка проєктів стратегій розвитку регіонів та планів їх реалізації; 

− здійснення попереднього відбору проєктів, що відповідають 

пріоритетам стратегії розвитку регіону, і представлення їх на затвердження 

Координаційній раді регіонального розвитку; 

− забезпечення організації реалізації програм і проєктів регіонального 

розвитку, зокрема тих, що підтримуються Державним фондом регіонального 

розвитку; 

− організація заходів з регіонального розвитку, формування інвестиційної 

привабливості регіону, залучення інвестицій в економіку регіону. 

6. Взаємодія через систему управління попитом. Під системою 

управління попитом розуміємо сукупність теоретичних і практичних засад 

управління попитом, технічних і програмних засобів, економіко-математичних 

моделей і методів, соціально-психологічних досліджень, що застосовуються 

для аналізу та оцінки результатів діяльності соціально-економічних систем, що 

виражається у виготовленні продукції або послуги, яка є «пропозицією» на 

сформований попит. 
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Отже, основна мета маркетингового стратегічного планування − 

побудувати діяльність території та виробничих підприємств таким чином, щоб 

органічно і найефективніше поєднати виробництво, задоволення потреб 

споживачів, прибуток та розвиток регіону. Принципи маркетингового 

стратегічного планування такі: взаємопогодженість із загальним стратегічним 

плануванням; базування на дослідженні маркетингового середовища; 

циклічність − це безперервний процес; гнучкість − можливість адаптації 

стратегії згідно зі змінами середовища; багатоваріантність − урахування 

можливих змін навколишнього середовища на етапі формування плану. 

Взаємодія стратегічного планування розвитку виробничих підприємств та 

маркетингу території регіону надає наступні можливості (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3   Можливості  взаємодії стратегічного планування  розвитку 

виробничих підприємств та маркетингу регіону (Джерело: розробка автора) 

Можливості для регіону Можливості для виробничих підприємств 
1. Зміна спрямування розвитку території з 
пасивного реагування щодо впливу 
ринкових факторів на активні дії. 

1.Задання напряму розвитку та надійного 
курсу, який базується на існуючому стані та 
майбутніх результатах. 

2. Координація основних сфер діяльності 
території, націлюючи їх на вивчення і 
задоволення потреб споживачів з 
кінцевою метою підвищення рівня життя. 

2.Прийняття рішення  при наявності 
обґрунтованих цілей і стратегій. 
3. Координація діяльності та розкриття нових 
можливостей розвитку. 

3. Надавання цілком певного кількісного 
та якісного характеру діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності. 

4. Забезпечення  чіткого організаційного 
розподілу стратегічних, оперативних та 
тактичних завдань; 

4.Зосередження уваги на пріоритетах 
розвитку, які й визначає маркетингове 
стратегічне планування. 
 

5. Коригування курсу розвитку в залежності 
від визначення можливостей і загроз, 
сильних та слабких сторін діяльності, 
врахуванні їх при встановленні цілей і 
формулюванні стратегій для забезпечення 
впливу на ці аспекти вже сьогодні. 

 

Для того ж, щоб інституційні посередники, як представники інтересів 

бізнесу та громадськості працювали тісно з владою на користь соціально-

економічних систем, в країні слід переглянути процес розбудови мережі 

агентств регіонального розвитку, як свого роду «координаторів» діяльності 

організацій та установ, що визнають основним завданням своєї діяльності 
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покращення економічного та соціального розвитку територій, інтересів 

громадськості, бізнесу та намірів влади. Термін «координація» в даному аспекті 

передбачає поєднання через партнерську співпрацю інтересів усіх 

стейкхолдерів стратегічного планування соціально-економічного розвитку 

регіону та виробництва  в процесі реалізації діяльності агентства регіонального 

розвитку. 

Отже, три суб’єкти національної економіки – влада, бізнес і громадськість 

мають разом, шляхом консенсусу, створювати спільну стратегію соціально-

економічного розвитку території та підприємств,  що функціонують на неї, як 

сукупність стратегічних цілей, що поєднані у програму дій на основі виявлених 

внутрішніх переваг та недоліків соціально-економічної господарюючої 

системи, наявних ресурсів, можливостей та загроз зовнішнього середовища 

[177]. 

Узагальнюючи викладене, зазначимо найбільш характерні риси сучасного 

стратегічного планування розвитку виробничого підприємства: розв’язується 

декілька стратегічних проблем підприємства; має творчий та ітеративний 

характер; спрямоване на пошук нових можливостей підприємства; потребує 

значних інформаційних, інтелектуальних, а також часових витрат; в основу 

планування покладено підхід «від майбутнього до сьогодення»; відрізняється 

стохастичним підходом та гнучкістю; стратегічні плани мають концептуальний 

та описовий характер, у яких містяться переважно якісні та інтервальні 

кількісні показники; розробка стратегії ґрунтується на принципі 

альтернативності; система стратегічного планування визначає потенціал успіху 

підприємства та створює передумови ефективної діяльності підприємства; 

суб’єктом формування головної стратегічної ідеї є вищий стратегічний рівень 

управління підприємством. 

Таким чином, стратегічний розвиток підприємства в умовах  

децентралізації варто сприймати як потужний інструмент державної політики із 

забезпечення збалансованого розвитку територіальних громад. Посилення 

незалежності місцевих органів влади має стимулювати та активізувати їх 
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економічну активність, мотивувати до ефективного та раціонального 

використання наявного потенціалу або прийняття управлінських рішень з 

пошуку альтернатив та додаткових можливостей підвищення рівня 

конкурентоспроможності громад, шляхом активізації промислової діяльності, 

аби досягти належного рішення надання послуг місцевим жителям, поліпшити 

соціальні умови життя, сформувавши повноцінне життєве середовище.  

 
 
 

2.2  Механізм  розробки та реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії 

як невід’ємні елементи стратегування розвитку виробничого підприємства 

 

У сучасній економіці важливу роль відіграє стратегічне бачення 

виробничим підприємством свого розвитку, яке зумовлює її конкурентну 

перевагу. Глобалізація, посилення конкуренції та реформування 

адміністративно-територіального устрою країни сприяють зміні традиційних 

стратегічних парадигм. Оскільки не тільки конкурентоспроможність та 

розвиток, але й саме виживання виробничого підприємства у мінливому світі 

залежить від його здатності до постійного оновлення, особливу важливість 

набуває інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку підприємства. Рівень 

інноваційно-інвестиційного  розвитку підприємств країни яскраво демонструє 

частка наукоємності ВВП. На сьогоднішній день спостерігається тенденція до 

зростання витрат на наукові розробки вищими темпами, ніж зростання світової 

економіки в цілому. В економічно розвинутих країнах цей показник перебуває 

на рівні 2-4 %. На рис. 2.6  представлена гістограма країн світу за показником 

наукоємності в ВВП [178]. 

Як бачимо з  рис. 2.6 показник наукоємності ВВП України знаходиться на 

досить низькому рівні. Відсутність мотивації промислових підприємств 

розвивати власні розробки через їх ризикованість, досить тривалого періоду 

окупності штовхають вітчизняні підприємства на купівлю зарубіжних 
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інноваційних продуктів. Зрозуміло, що збереження такої тенденції не можна 

назвати ефективною інноваційно-інвестиційною стратегією розвитку 

підприємства [88]. 

Як показує світовий досвід, інноваційна активність підприємства може 

стати одним із основних умов формування його конкурентоспроможності 

стратегічної перспективи, утримання та розширення ринкової ніші. Навіть 

успішні на даний момент підприємства, але які не займаються інноваціями, 

рано чи пізно все ж зіткнуться з труднощами, у зв’язку з тим, що ринок вимагає 

постійного оновлення, особливо коли мова заходить про 

конкурентоспроможність. 

 
Рисунок 2.6 Показник наукоємності ВВП країн світу [88] 

 

Проте варто відзначити, що досягнення істотних результатів у розвитку 
інноваційної сфери серед підприємств України найближчим часом 
представляється проблематичним. Причиною є існування низки факторів, що 
стримують інноваційну активність, основними з яких є [179]: 

 відсутність серйозного досвіду ведення інноваційної діяльності на 
підприємствах України; 

 слабка правова база, що регулює інноваційну діяльність; 

 відсутність основних понять, що визначають суб’єкти інноваційної 
діяльності; 

 відсутність економічних механізмів розвитку інноваційної діяльності  
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на підприємствах,    в тому   числі  грамотно обрана стратегія і застосування  
сучасних методів планування інноваційної діяльності; 

 відсутність цільової підготовки фахівців, спрямованих на розвиток 
інноваційної діяльності; 

 проблеми, пов’язані з підготовкою і закріпленням кваліфікованих 
кадрів на підприємствах; 

 застаріла технологічна база; 

 тривалий період окупності нововведень; 

 відсутність працюючих центрів трансферних технологій. 
Забезпечення ефективного інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємства потребує ряд роботи направленої на інноваційно-інвестиційну 
діяльність. Інноваційно-інвестиційна діяльність (ІІД) займає проміжне 
положення між інноваційною діяльністю й інвестиціями екстенсивного 
розвитку. Її метою є реакція підприємства на вимоги ринку, і вона здійснюється 
переважно у виробничій сфері, тому інноваційно-інвестиційну діяльність 
виробничих підприємств можна визначати як дії, спрямовані на здійснення 
капітальних вкладень із метою зміни основних виробничих засобів  і технології 
для випуску продукції з поліпшеними властивостями. 

Інноваційно-інвестиційна діяльність зазнає прямого чи опосередкованого  
впливу з боку різноманітних факторів, для дослідження яких доцільно провести  
їх групування на зовнішні та внутрішні фактори впливу (рис.2.7) [180]. 

До зовнішніх факторів відносяться нормативно-правові і економічні 
фактори. Нормативно-правове поле здійснення інноваційної діяльності 
представляє собою систему законодавчих і підзаконних актів, які регулюють  
суспільні відносини у процесі життєвого циклу інновації. Закони і нормативні 
акти, які визначатимуть правила інноваційної діяльності, розподіляються на 
фундаментальні, довгострокові і короткострокові. 

Економічні фактори визначають особливості здійснення інноваційної 
діяльності підприємств з позицій грошово-кредитної, бюджетно-податкової, 
амортизаційної політики держави і специфіки формування сприятливого 
економічного середовища. 
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                       Рисунок 2.7– Фактори впливу на інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства (Джерело: [180]) 
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Державна підтримка інноваційної сфери здійснюється прямим і непрямим 

регулюванням.  

Серед прямих економічних методів державної підтримки інноваційної 

діяльності найбільшого поширення набуло надання субсидій та дотацій на 

реалізацію інноваційних проєктів. До непрямих методів відносять податкову, 

кредитну, митну, амортизаційну і цінову політику.  

Серед непрямих методів підтримки інноваційної діяльності найбільш 

розповсюдженими є різні форми податкових пільг; податковий кредит; спосіб 

амортизації; надання пільгових кредитів. 

До внутрішніх факторів впливу на ІІД відносять виробничо-технологічні, 

наукові, фінансові, трудові та організаційні фактори.  

Виробничо-технологічні фактори характеризують можливість 

впровадження у виробництво нових перспективних технологічних процесів в 

умовах інноваційної діяльності. Це потенційні можливості зі збільшення 

потужності підприємства внаслідок впровадження найновіших методів 

організації виробництва та технологій.  

Наукові фактори характеризують обсяги науково-дослідницької 

діяльності виробничого підприємства та систему її активізації, створення 

проєктно-орієнтованих матричних структур управління і колективів, які 

спеціалізуються на найбільш перспективних напрямках науково-дослідної 

діяльності, систему внутрішньовиробничого стимулювання науково-дослідної  

діяльності. 

Трудові фактори визначають рівень кваліфікації робітників виробничого  

підприємства, досвід інноваційної діяльності, систему стимулювання творчої 

праці, в т.ч. раціоналізаторської та винахідницької діяльності, систему навчання 

та перепідготовки кадрів і прийому на роботу висококваліфікованих фахівців. 

Організаційні фактори охоплюють механізм здійснення ІІД та 

формування і реалізацію інноваційної політики. 

Центральну роль в розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності відіграє 

система її фінансового забезпечення, що обумовлює необхідність створення 
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чіткої і добре обґрунтованої системи фінансування. Тільки в цьому випадку 

можуть бути створені необхідні умови для накопичення і маневрування 

фінансовими ресурсами та можливості їх концентрації на основних напрямках 

інноваційної політики [181]. 

Під фінансовим забезпеченням ІІД виробничого підприємства доцільно 

розуміти діяльність з раціонального використання власних фінансових ресурсів 

і залучення та використання оптимального обсягу додаткових фінансових 

коштів на здійснення інноваційної діяльності. Управління фінансовим 

забезпеченням ІІД має ряд завдань щодо раціонального використання власних 

фінансових ресурсів, залучення додаткових фінансових коштів і оптимального 

співвідношення власних і залучених фінансових коштів для вирішення 

конкретних інвестиційних задач.  

Джерелами фінансування ІІД залежно від кон'юнктури інвестиційного 

ринку можуть бути як внутрішні (власні кошти суб'єктів господарювання), так і  

зовнішні (вітчизняні та іноземні) джерела. До внутрішніх джерел відноситься 

чистий прибуток, амортизаційні відрахування, акціонерний капітал, виторг від 

списання активів, іммобілізація залишкових поточних активів. Зовнішні 

вітчизняні джерела фінансування – це довгостроковий банківський кредит, 

державні субсидії, додаткова емісія ЦП, прямі інвестиції, інвестиційний лізинг, 

цільове державне кредитування. До зовнішніх зарубіжних джерел можна 

віднести прямі та портфельні іноземні інвестиції, гранти, кредити іноземних  

банків та позички міжнародних фінансових інститутів.  

Стратегію розвитку підприємства можна розглянути як сукупність дій, 

необхідних для забезпечення розвитку підприємства на основі вибору критеріїв 

підвищення його інноваційного потенціалу. Стратегічне управління науково-

інноваційним потенціалом підприємства включає в себе механізми фінансово-

економічної, інформаційної, кадрової, технологічної та іншої підтримки. 

Економічному розвитку підприємства сприяє наявність значного науково-

технічного потенціалу регіону, основу якого складають науково-дослідні 
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інститути та наукові організації, великі промислові підприємства, освітні 

установи вищої освіти [182]. 

Інноваційна стратегія представляє собою систему довгострокових цілей 

компанії в галузі впровадження нових видів продукції і технологій 

виробництва, що дозволяють підвищити ефективність виробничої і комерційної 

діяльності компанії [183]. Вона ґрунтується на прогнозуванні розвитку 

технологій і дозволяє визначати перспективні напрями інвестування, тим самим 

зберігаючи і підвищуючи конкурентоспроможність продукції і компанії. 

Будь-яка інвестиційна стратегія представляє собою систему 

довгострокових цілей діяльності підприємства, що визначають пріоритетні 

напрями і форми інвестування, які отримали кількісну оцінку у формі цільових 

стратегічних нормативів, та план заходів з досягнення цільових параметрів 

інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. 

Стратегічне управління інноваційно-інвестиційною діяльністю 

підприємства передбачає розробку стратегії, за якою визначаються 

найдоцільніші способи та шляхи вкладення інвестиційних ресурсів у процес, 

який спрямований на впровадження науково-технічних розробок з метою 

освоєння випуску конкурентоспроможної інноваційної продукції та 

покращення її якості, постійне удосконалення технології виготовлення та 

зайняття оптимальної ніші підприємством як на внутрішньому так і 

зовнішньому ринках. 

Інноваційно-інвестиційна стратегія – це не лише стратегія, що дає змогу 

отримувати додатковий прибуток, а й спосіб формувати, утримувати та 

розвивати конкурентні переваги на привабливих ринках. Проте інноваційно-

інвестиційна стратегія завжди пов’язана з ризиком повної або часткової втрати 

вкладених коштів для досягнення поставлених цілей. Тому головне завдання, 

яке завжди стоїть перед менеджментом підприємства – це забезпечення 

максимального зменшення ризику при рішенні стати на шлях інноваційно-

інвестиційного розвитку [184]. 

Успішна реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії можлива за умови 

забезпечення наступних вимог [185]:  
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 узгодженість розмірів інвестицій, які можуть бути спрямовані на 

інновації, з ресурсним потенціалом країни або регіону; 

 узгодженість необхідності інновацій та можливих обсягів залучення 

інвестицій; 

 визначеність терміну реалізації завдань інвестиційно-інноваційної 

стратегії; 

 оптимальність поєднання очікуваного досягнення потрібної 

прибутковості від вкладання інвестицій в інновації та потенційних ризиків і 

невизначеності майбутнього періоду; 

 узгодженість запланованих інвестицій інноваційної спрямованості із 

загальноекономічними умовами; 

 визначення реальних часових рамок, необхідних для впровадження 

нововведень, які дають змогу залучати інвесторів, які усвідомлюють їх 

цінність. 

За сучасних умовах існування підприємств в основі стратегічного 

управління інноваційно-інвестиційної діяльності повинно лежати комплексне 

забезпечення управління ресурсами на всіх стадіях виробництва, тобто такими 

ресурсами, як НДДКР, фінансовими, матеріальними та нематеріальними, а 

також самим вагомим ресурсом, як персонал. 

Для того щоб стратегія управління інноваційно-інвестиційною діяльністю 

була комплексною та ефективною необхідно щоб в її складі були окремо 

розглянуті маркетингова та технічна політика підприємства, політика 

структурних змін, а також політика в сфері НДДКР (рис. 2.8). 

Наведена послідовність складових дозволяє охопити найважливіші 
складові діяльності підприємства, які безпосередньо стосуються: розроблення 
та реалізації стратегії розвитку і поведінки у зовнішньому середовищі, 
розробки та реалізації стратегії відносно до продукції, яку створює 
підприємство, розроблення та реалізації стратегії відносно до персоналу 
організації, розробки та реалізації стратегії відносно до вироблених цілей 
підприємства. 
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Рисунок 2.8– Складові ефективної розробки інноваційно-інвестиційної стратегії 

в сучасних умовах господарювання (Джерело: розробка автора) 

 

Ознакою інноваційно-інвестиційної стратегії на підприємстві є 
комплексна організація інвестиційного процесу, що містить організацію 
фінансування та здійснення проєкту силами менеджменту у задані строки і в 
межах відповідних бюджетних обмежень з метою отримання комерційної 
вигоди. Інноваційно-інвестиційна стратегія – сукупність рішень, дія яких на 
інвестиційний процес призводить до значного зростання її ефективності [186]. 

Інноваційно-інвестиційна стратегія займає провідне місце та відіграє 
значну роль у процесі розвитку підприємств, який, у свою чергу, створює 
сприятливі умови для довготривалої, систематичної, ефективної та прибуткової 
діяльності вітчизняних підприємств. Так необхідність розробки інноваційно-
інвестиційної стратегії підприємства визначається змінами умов зовнішнього і 
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внутрішнього середовища. При застосуванні цієї стратегії на підприємствах 
спостерігається така ситуація: інтелектуалізація виробництва; організація нових 
виробництв на основі нових технологій, тобто здійснення структурної 
перебудови, яка не може обійтись без інвестицій; максимально повне та 
ефективне використання ресурсів; розвиток науки управління виробництвом; 
формування науково обґрунтованих теорій, концепцій, рекомендацій 
інноваційного виробництва [187]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства 

(Джерело: розробка автора) 
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з двох взаємопов’язаних та взаємовпливаючих блоків: інвестиційного та 
інноваційного, об’єднаних єдиною системою принципів, методів та механізмів 
реалізації, критеріїв прийняття управлінських рішень [184]. 

Існує тісний взаємозв'язок між інвестиціями та інноваціями, який 
виражається в необхідності і взаємодоповненні цих елементів: розвиток 
інновацій стає  неможливим без інвестицій, і в той же час саме інновації є 
головним об'єктом інвестування і одним з головних умов отримання 
позитивного результату від інвестицій.  

Таким чином, інноваційно-інвестиційна стратегія  це стратегія, яка 
спрямована на забезпечення всіх основних напрямків розвитку інноваційної 
діяльності підприємства та інвестиційних відносин, шляхом застосування 
наукових принципів формування довгострокових інноваційно-інвестиційних 
цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, своєчасного 
корегування напрямків формування та використання інвестиційних ресурсів 
при зміні умов зовнішнього середовища [188] . 

Вони повинні забезпечуватись через вирішення таких завдань: 

– створення передумов для швидкого та ефективного впровадження 

технічних новинок у всіх сферах діяльності,  забезпечення структурно- 

технологічної перебудови як на рівні окремих підприємств, так і економіки в 

цілому; 

– збереження і розвиток стратегічного науково-технічного потенціалу в 

пріоритетних напрямах розвитку; 

– створення необхідних та достатніх матеріальних умов для збереження  

кадрового потенціалу науково-інноваційної сфери, недопущення еміграції 

висококваліфікованих наукових кадрів. 

Формування механізму розробки стратегії інноваційно-інвестиційного 

розвитку підприємства представлено на рис.2.10. 

Розробка стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку передбачає 

прийняття стратегічних завдань, оцінку можливостей та ресурсів для їх 

виконання; аналіз альтернатив; підготовку конкретних програм, проєктів, 
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Рисунок 2.10  Формування механізму розробки стратегії інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємства (Джерело: розробка автора) 
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бюджетів; оцінку сильних та слабких сторін діяльності суб’єктів зі врахуванням 

обраних цілей. Обираються фактори, що приймаються за основу для з’ясування 

інноваційної стратегії . 

Процес вибору найбільш раціональної стратегії розвитку підприємства в 

конкретних умовах господарювання основане на результатах оцінки всіх форм 

інноваційної діяльності. Найбільш важливими факторами ефективності 

стратегії розвитку являються: інноваційний потенціал підприємства; гнучкі 

організаційні форми; процеси навчання, що направленні на накопичення 

специфічних компетенцій по результатам аналізу зовнішніх і внутрішніх 

факторів; наявність ресурсів, що відповідають потребам розвитку підприємства 

[182]. 

Стратегічне управління науково-інноваційним потенціалом підприємства 

включає в себе механізми фінансово-економічної, інформаційної, кадрової, 

технологічної та іншої підтримки. Економічному розвитку підприємства  

сприяє  наявність  значного  науково-технічного  потенціалу  регіону,  основу  

якого  складають науково-дослідні інститути та наукові організації, великі 

промислові підприємства, освітні установи вищої освіти. [3] 

Представлений механізм розробки інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємства дозволяє здійснювати всі необхідні дії з формування інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємства з урахуванням змін, які відбуваються в 

зовнішньому середовищі підприємства і світових тенденцій.  Використання 

комп’ютерних інформаційних технологій, а також своєчасне коректування 

дозволяє підприємству зменшити ризик в інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Основні напрями стратегії фінансування інноваційних розробок наступні: 

 зміцнення уже існуючих і формування нових конкурентних переваг; 

 поєднання таких дій одночасно в направленні конкуренції та 

співробітництва; 

 спланувати довгостроковий характер дій; 

 облік реальних фінансових можливостей компанії; 

 дотримання норм чинного законодавства.  
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Існують такі організаційні етапи: 

 прийняття   рішень   про   розробку   інвестиційної   програми,   яка   

направлена   на   зміцнення конкурентних переваг підприємства; 

 стратегічний аналіз конкурентних переваг підприємства; 

 розробка інвестиційної програми підприємства; 

 визначення організаційної концепції прямого інвестування; 

 оцінка інвестиційної стратегії; 

 реалізація стратегії. 

Виділимо два основних етапи при проведенні інноваційно-інвестиційної 

стратегії: етап формування та етап реалізації. Графічне зображення основних 

етапів та стадій формування та реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії 

представлено на рис. 2.11. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11  Етапи формування та реалізації інноваційно-інвестиційної 

стратегії підприємства (Джерело: розробка автора) 
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На першій стадії формування інноваційно-інвестиційної стратегії 

підприємства визначаються  його місія і цілі. Місія  це головна мета 

підприємства, що виражає її призначення. Вона містить принципові засади її 

управління як цілісної системи. Місія служить основою вироблення цілей - 

орієнтирів, які, в свою чергу, необхідні для наступного процесу прийняття 

стратегічних управлінських рішень. Для вибору цілей підприємства 

використовують такі методи як «Дерево цілей», «Дельфі», мозковий штурм. 

Стратегічний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства служить інструментом, за допомогою якого контролюються 

зовнішні і внутрішні фактори з метою передбачати потенційну загрозу і 

відкрити нові можливості. Стратегічний аналіз дозволяє підприємству 

своєчасно прогнозувати дії, спрямовані на досягнення поставлених цілей, і 

перетворити потенційну загрозу у вигідні можливості. Метод, який 

використовують для діагностики внутрішніх проблем, називають 

управлінським аналізом. Він представляє собою дослідження п'яти 

функціональних зон організації: маркетинг, фінанси (бухгалтерський облік), 

виробництво, персонал, організаційну культуру та імідж. Аналіз зовнішнього 

середовища представляє собою комплексне дослідження наступних чинників: 

економічних, політичних, ринкових, технологічних, конкурентних, соціальних і 

міжнародних. 

Оцінка інноваційного потенціалу підприємства передбачає оцінку 

ступеня її готовності виконати задачі, що забезпечують досягнення поставленої 

інноваційно-інвестиційної мети, тобто ступінь готовності до реалізації 

інноваційного проєкту або програма інноваційних перетворень і впровадження 

інновацій. На даному етапі використовуються методи експертних оцінок, 

бенчмаркінг. Визначення стратегічних альтернатив та їх оцінка включають в 

себе три стадії: збір інформації про справжній стан організації, аналіз відхилень 

від запланованого стану, проєктування сценарію і його оцінка [189]. 
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Наступна стадія  вибір інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства 

відповідно до його цілей функціонування та розвитку. Основу вибору 

інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства становлять теорія життєвого 

циклу інновацій, ринкова позиція підприємства та його науково-технічна 

політика. На данному етапі використовуються наступні методи: метод 

життєвого циклу інновацій, матриця Бостонської консультативної групи, 

модель Ансоффа.  

Етап реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства 

передбачає наступні стадії:  

1) Визначення пріоритетних проєктів, що реалізуються в рамках 

стратегії підприємства передбачає ранжування проєктів у відповідність зі 

стратегією або фінансовими аспектами, періодом інвестування 

(короткостроковий, середній, довгостроковий), значенням ризику 

прибутковості, організаційними аспектами. На даному етапі використовуються  

метод ранжирування інноваційних проєктів і метод аналізу ієрархій (МАІ). 

2) Оцінка ризиків інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства 

пов'язано з неможливістю з повною достовірністю прогнозувати кінцеві 

результати інноваційно-інвестиційних проєктів. Існують ризики зниження 

прибутковості, прямих фінансових втрат, ризики упущених вигод, форсмажорні 

обставини. Для прогнозування цих ризиків існує цілий ряд методів: експертних 

оцінок, коригування норми дисконту, імітаційне моделювання моделювання 

Монте-Карло, метод сценаріїв. 

3) Остання стадія  це контроль реалізації та оцінка ефективності 

інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства. Враховуючи тісний 

взаємозв'язок інвестицій та інновацій, часто для їх оцінки використовують одні 

й ті ж показники, що не є правильним. Для інноваційного проєкту важливі не 

тільки фінансові результати, але і показники, що характеризують виробничий 

ефект інновацій такі як приріст обсягу виробництва продукції, економія 

матеріальних ресурсів, економія від зниження собівартості продукції, 
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скорочення витрат праці на виробництво продукції, зростання продуктивності 

праці, зниження матеріаломісткості та ін. [190, 191, 192]. 

Основні методи оцінки ефективності інвестування представлені на рис. 

2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12  Методи оцінки ефективності інвестування   

(Джерело: систематизовано  на основі [190, 191, 192]) 

 

Для інвестиційного проєкту основним критерієм виступає його фінансова 

ефективність з точки зору привабливості для інвестора.  

Статичні одноперіодні методи оцінки базуються на порівнянні варіантів 

інвестицій не за весь період проєкту, а лише за один рік, в якості якого зазвичай 

розглядається рік роботи підприємства на повну проєктну потужність. За інших  

умов для оцінки ефективності  використовують абсолютні показники: більш 

привабливим є варіант, що вимагає менших інвестиційних витрат, або той 

варіант який забезпечує отримання більшого річного прибутку.  

Динамічні методи розрахунку засновані на концепції зміни вартості 

грошей у часі. Остаточний вибір варіанту інноваційно-інвестиційної стратегії 
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має здійснюватися з використанням комплексу показників, виходячи з умов 

конкретного проєкту, області його здійснення, наявних ресурсів, ступеня 

ризику. Для оцінки ефективності інвестицій в умовах ризику і невизначеності 

виробничих та інвестиційних результатів, цін, інвестиційних витрат, інфляції 

необхідний додатковий аналіз ймовірності, беззбитковості і динамічності 

показників ефективності [193]. 

Слід зазначити, що етапи формування  та реалізації інноваційно-

інвестиційної стратегії є взаємозалежними і в комплексні дають змогу обрати 

правильну стратегію. Вилучення певного етапу може призвести до одержання 

хибного результату. 

Проблеми, які виникають при формуванні інноваційно-інвестиційної 

стратегії підприємства [184, 194, 195]: 

1)  недооцінка важливості та пріоритетності інноваційно-інвестиційної 

стратегії на вітчизняних підприємствах. Це пояснюється тим, що в 

корпоративному плані стратегія інновацій не має пріоритетного значення. Цю 

стратегію прийнято ототожнювати з виробничо-господарським, а не 

корпоративним менеджментом. На більшості підприємств на освоєння 

інновацій виділяється недостатньо ресурсів, тому що ця стратегія продовжує 

вважатися додатковою і не визначається як основна. З цієї причини потенціал 

нових технологій використовується не в повному обсязі, що спричиняє 

технологічне відставання підприємств. 

На наш погляд, вирішити цю проблему можна шляхом зарахування до 

складу корпоративних стратегій інноваційного напрямку розвитку. 

Переміщення управління освоєнням нових технологій з виробничо-

господарського і функціонального рівнів на корпоративний підвищить роль 

інноваційної діяльності в загальній системі управління підприємством. Це буде 

сприяти тому, що технологічний розвиток стане загальною стратегічною метою 

всього господарюючого суб’єкта і вже не буде функціональним завданням 

окремого виробничо-господарського підрозділу або бізнес-одиниці, що входять 
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до складу конкретного підприємства. Відмітимо, що корпоративне зростання та 

розвиток може забезпечуватися також і за рахунок збільшення частки компанії 

на ринку, залучення кваліфікованих фахівців, оптимізації як постійних, так і 

змінних витрат, підвищення якості обслуговування клієнтів, підняття рівня 

корпоративної культури, створення згуртованої управлінської команди. 

2) неефективність управління інвестиційними ризиками. Це пояснюється 

тим, що інвестиції в інноваційну діяльність підприємства характеризуються 

саме підвищеним ризиком у зв’язку з невизначеністю одержання прибутку від її 

здійснення. Такі інвестиції мають довготривалий період окупності, що 

зумовлено тривалим часом інвестиційних процесів, починаючи від 

фундаментальних і прикладних розробок і закінчуючи впровадженням 

інновацій на ринку. Все це вимагає від підприємств значних 

капіталовкладень, особливо на початкових етапах, як найбільш тривалих, так і 

ризикованих, що не мають ще реальної віддачі. 

На наш погляд, одним з найефективніших засобів боротьби з ризиками в 

інноваційно-інвестиційній діяльності може бути лімітування, яке полягає в 

обмеженні величини вкладень капіталів в інноваційні проєкти. Причому кожне 

підприємство повинно самостійно приймати рішення про обсяг фінансування в 

довгострокове капіталовкладення. Перевищення ліміту інвестицій в інновації 

приведе до втрат часу та втрат коштів на реалізацію інноваційної діяльності, що 

також пов’язане з ризиком. З іншого боку, треба розуміти, що ризик – це не 

тільки втрати, а й альтернатива одержати додатковий прибуток. 

3)  в процесі формування та реалізації інвестиційної стратегії не 

враховується принцип інвестиційного синергізму, який з’являється внаслідок 

спільного використання потужностей, загальних запасів сировини, переносу 

досліджень і розробок з одного виробу на інший, загальної технологічної бази, 

спільної обробки виробів, використання того самого устаткування. 

На наш погляд,  врахування цього явища при обґрунтуванні та втіленні в 

життя інноваційно-інвестиційної стратегії  є умовою ефективності інвестицій. 
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При цьому спільне використання виробничих потужностей, єдиних технологій і 

обладнання, загальних запасів сировини ведуть до суттєвого зменшення потреб 

у виробничих витратах. 

Основними засадами ефективної реалізації зазначеної інвестиційно-

інноваційної стратегії, на нашу думку, є такі [196]: 

1) формування інвестиційного блоку цієї стратегії повинно здійснюватися 

з урахуванням стратегічного завдання переходу економіки країни на 

інноваційний шлях розвитку, який передбачає, що цикл відтворення кожної 

одиниці капітальних вкладень має бути носієм нововведень, поліпшувати 

технології виробництва з метою збільшення їх економічної та соціальної 

результативності; 

2)  об’єктами управлінського впливу при реалізації вимог інноваційного 

типу відтворення повинні стати інвестиційні програми різного масштабу; 

 3) відбір інвестиційних проєктів щодо їх включення до інвестиційної 

програми повинен здійснюватися з позиції їхньої відповідності рівню і 

результативним можливостям перспективних науково-технологічних інновацій; 

4) слід офіційно визнати інноваційність як вимогу до інвестиційних 

пріоритетів господарських систем; 

5) застосування додаткових адміністративно-правових стимулів і 

механізмів повинні здійснюватись для фінансової та організаційної підтримки 

науково-технічної діяльності. 

Таким чином під інноваційно-інвестиційною стратегією підприємства 

слід розуміти процес формування системи довгострокових цілей інвестиційної 

діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення. Швидко 

мінливі ринкові умови, інфляційні процеси вимагають гнучкого підходу до 

інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства. Очевидно, що одним з 

найважливіших напрямків формування такої стратегії підприємства є 

формування грошових та інших активів, що залучаються для здійснення 

вкладень в об'єкти інвестицій  інновації. 
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2.3 Стратегування розвитку  виробничого підприємства на основі оцінки 

рівня конкурентоспроможності 

 

 

Конкурентоспроможність є визначальним фактором виживання, 

стабілізації та розвитку індустрій, а також окремих їх галузей, підгалузей і 

підприємств. На європейських і світових ринках національна й галузева 

конкурентоспроможність фокусується на результатах діяльності підприємств та 

окремих виробництв, з одного боку, і конкурентоспроможності підприємств і 

аналогічних виробництв, з іншого боку. Сьогоднішня економіка визначає 

конкретні вимоги до підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств  

оперативне реагування на зміну господарської ситуації з метою підтримки 

стійкого розвитку, зміцнення фінансової стійкості, постійне вдосконалення 

внутрішніх бізнес-процесів відповідно до зміни кон'юнктури ринку.   

Стратегія конкуренції являє собою основу конкурентної поведінки 

підприємства на ринку і описує схему забезпечення переваг над конкурентами. 

Основні  підходи  до  визначення  поняття «конкурентна  стратегія  організації»  

узагальнені  в табл. 2.4. 

 

Таблиця 2.4   Визначення терміна «конкурентна стратегія організації» 

(Джерело: систематизовано на основі [6, 7, 9, 12, 197- 201] ) 

Автор Сутність поняття   «конкурентна стратегія організації» 
1 2 

Г. Азоєв «…  план  дій  організації,  спрямований  на  досягнення  успіху  у  
конкурентній  боротьбі  на певному ринку» [197 c.56]. 

І. Ансофф   «…  стратегія,  що  концентрується  на  діях  та  підходах,  які  пов’язанні  
із  управлінням  та спрямовані  на  забезпечення  успішної  діяльності  в  
одній  специфічній  сфері  бізнесу  (стратегічній зоні)» [6, c.26]. 

Ю. Іванов   «…  ретельно  розроблена  програма  заходів,  які  мають  бути  реалізовані  
організацією,  з  метою досягнення вигідної конкурентної позиції на ринку 
та адаптації організації до змін у  внутрішньому та зовнішньому 
середовищі» [198, с.70]. 

М. Портер   «… спрямована на те, щоб  зайняти стійку  і вигідну позицію, яка дасть  
змогу  організації протистояти натиску тих сил, які визначають 
конкурентну боротьбу в галузі» [7, с.25]. 
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 Продовження таблиці 2.4 

1 2 
М. Саєнко “… спосіб отримання стійких конкурентних переваг в кожній СОБ 

підприємства шляхом конкурентної боротьби, задоволення різноманітних 
і мінливих потреб покупців краще, ніж це роблять конкуренти” [199, 
с.234]. 

А. Томпсон,  
А. Стрікленд 

«…  розроблення  управлінських  рішень,  які  спрямовані  на  
встановлення  і  зміцнення довгострокової конкурентної позиції 
підприємства в конкретній галузі» [12, с.74]. 

Н. Треньов   «…  стратегія  конкурентної  боротьби  за  кожною  складовою  портфелю  
бізнесів  у  різних видах діяльності» [200, c.58]. 

З. Шершньова «… це ділова стратегія організації, основою якої є стійка конкурентна 
перевага» [201, с.24]. 

 

За  результатами  аналізу  запропонованих  науковцями  визначень  

поняття «конкурентна стратегія організації» сформовано принципи, за якими 

розробляють конкурентну стратегію організації (рис. 2.13). 

 
 

 

 

 

Рисунок 2.13   Принципи формулювання конкурентної стратегії  

підприємства (Джерело: систематизовано на основі [199-202]) 
 

Дотримання  принципу  врахування  сфери  конкуренції  має  важливе  

значення.  Так,  згідно  з матрицею  конкуренції (за  М.  Портером),  обрана   

стратегія  розвитку прямо  залежить  від  сфери  конкуренції (принцип  

використання  конкурентної  переваги). Не  менш  важливим  є  принцип  

врахування  впливу  факторів  зовнішнього середовища  функціонування 

підприємства,  для  якого  розробляється  конкурентна  стратегія.  При цьому 

забезпечити реалізованість набору дій, передбаченого тією чи іншою 

стратегією, можливо за рахунок змін цільових станів базових чинників 

стратегічної ефективності сталого розвитку [203]. Для цього автором 

запропонована матриця забезпечення стратегічної ефективності сталого 

розвитку виробничого підприємства в розрізі основних конкурентних стратегій  

(таблиця 2.5). 

Принципи формування конкурентної стратегії організації 

Врахування 
мети 

Використання 
конкурентної переваги Адаптація до змін 

середовища 
функціонування 

Врахувань сфери 
конкуренції 
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Таблица 2.5  Матриця ключових параметрів стратегічної ефективності сталого розвитку виробничого 

підприємства на основі конкурентних стратегій (Джерело: систематизовано на основі [7, 12, 201]) 
Конкурентні 

стратегії 
Стратегічні індикатори сталого розвитку підприємства 

Економічна ефективність Соціальна 
ефективність 

Екологічна 
ефективність Виробнича стійкість Інноваційно- 

інвестиційна активність 
Фінансова стійкість Ринкова активність 

Стратегія 
лідерства по 

витратах 

Нарощування 
обсягу виробництва, 
застосування ефекту 

кривої навчання і 
досвіду 

Інвестиції в розширення 
виробництва, його 

вдосконалення на основі 
процесних інновацій 

Нарощування капіталу за 
рахунок зростання обсягів 

продажів. Економія  на 
масштабах виробництва, 

мінімізація витрат. 

Максимізація обсягу 
продажів, частки 

ринку 

Зростання престижу 
у соціумі 

Використання більш 
дешевих замінників, 
вторинної сировини, 

маловідходних 
технологій 

Стратегія 
диференціації 

Нарощування 
темпів зростання 

обсягів 
виробництва, 

оптимізація його 
структури 

Інвестиції в розширення 
виробництва, зростання 

обсягів інвестицій в 
НДДКР продуктових, 

сервісних, 
маркетингових інновацій 

Покриття витрат за 
рахунок підвищення ціни, 

додаткового прибутку.  
Нарощування капіталу за 

рахунок преміальної 
націнки. 

Нарощування 
ринкової сили 
присутності, 

створення високого 
іміджу і репутації 

Підвищення 
корисності 

створюваної 
споживчої цінності 

Використання 
ресурсозберігаючих, 

маловідхідних, 
екологічно 
ефективних 
технологій 

Стратегія 
фокусування 

Підтримка 
стабільних темпів 
зростання обсягу 

виробництва 

Підтримують інвестиції 
у виробництво та 

НДДКР 

Оптимізація структури 
витрат, отримання 

додаткових ефектів за 
рахунок неабиякого рівня 

в обслуговуванні. 
Оптимізація обсягу та 
структури капіталу. 

Заповнення розривів 
в продуктових лініях 

конкурентів, 
геоконцентрація в 
регіоні, за рахунок 

скорочення цін 
/диференціації 

Доброзичливе 
ставлення клієнтів 

завдяки 
спеціальним 

навичкам і вмінням 
 
 

Підтримка 
мінімальних вимог 

екологічності 
виробництва 

 

Стратегія 
синергії 

 

Нарощування 
темпів зростання 
виробництва  за 

рахунок 
технологічного 

обміну 
 
 

 
Інвестиції в розширення 

виробництва, 
підвищення його 

ефективності, інвестиції 
в НДДКР 

 

Нарощування капіталу, 
максимізація отримання 

фінансової віддачі за 
рахунок зростання 
вартості активів, 

зміцнення ринкових 
позицій, гібридних 

конкурентних переваг 

Максимізація обсягу 
продажів, частки 

ринку, нарощування 
конкурентних переваг 

за ціною і якістю 
 
 

Забезпечення 
соціально 

прийнятних цін, 
унікальної 

пропозиції за 
рахунок контролю 
всього ланцюжка  

створення продукту 

Використання 
ресурсозберігаючих, 

маловідходних, 
екологічно 
ефективних 
технологій 

Стратегія 
інновацій 

Нарощування 
темпів зростання 

виробництва нової 
продукції 

 

Інвестиції в розвиток 
нового виробництва, 
інвестиції в НДДКР 

радикальних інновацій 
 

Нарощування капіталу за 
допомогою надприбутків 

за рахунок стрибка в 
рентабельності продажів 

 

Досягнення швидкого 
зростання, створення 

нових сегментів 
 

Принципово нова 
ціннісна 

пропозиція, що 
вирішує конкретну 

проблему 

Використання нових 
ресурсозберігаючих, 

маловідходних, 
екологічно 
ефективних 
технологій 
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У теорії та практиці використовуються різні підходи і схеми формування 

конкурентних стратегій, такі як поетапний процес розвитку стратегій, факторна 

схема визначення конкурентної стратегії компанії, механізм формування 

альтернатив, циклічна і ієрархічна моделі процесу стратегічного планування та 

ін. [204].  

Питання конкурентоспроможності представлено в економічній літературі 

з часів ранніх класиків, відтоді як Адам Сміт написав у 1786 р. своє 

«Дослідження про природу і причини багатства народів». Його міркування 

були продовжені Давидом Рікардо, який увів поняття порівняльних переваг 

держав, що з тих часів лягли в основу теорії міжнародної торгівлі.  

Аналіз літературних джерел та викладених методик оцінки 

конкурентоспроможності дає можливість диференціювати їх на групи: 

матричні методи; методи оцінки продукції за ринковою часткою; методи, 

засновані на теорії ефективної конкуренції; методи, засновані на теорії фірми і 

галузі; методи, засновані на теорії якості товару (зокрема на теорії маркетингу); 

методи, засновані на аналізі порівняльних переваг [205].  

Проте складна економічна ситуація у країні, відсутність достатнього 

досвіду конкуренції, невирішеність значної кількості методологічних і 

прикладних проблем забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств  потребують проведення додаткових досліджень та обумовлюють 

їхню актуальність.  

Сутність комплексного підходу до оцінки конкурентоспроможності 

полягає в тому, щоб забезпечити максимальну конкурентоспроможність об'єкта 

дослідження на основі врахування факторів формування 

конкурентоспроможності підприємства. Узагальнення методичних підходів 

представлено на рис. 2.14.  

Призначення методик комплексної оцінки конкурентоспроможності 

підприємства – виявити наявні ресурси підприємства, оцінити ефективність 

використання потенціалу конкурентоспроможності та визначити рівень його 

конкурентоспроможності відносно підприємств, які функціонують в одній 
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галузі та належать одній продуктовій групі. Таким чином для оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, що включає розрахунок, інтерпретацію 

й оцінку комплексу показників, які характеризують різні сторони діяльності 

підприємства та формують його конкурентоспроможність, застосовуються різні 

методологічні підходи.  

 

Рисунок 2.14  Методичні основи оцінки конкурентоспроможності 

підприємств (Джерело: складено на основі [12, 198-201]) 

 

Кожен з них має певні недоліки, найбільш значимі з яких: відсутність 

чітко вираженої ієрархії за значимістю елементів, недооцінка ролі 

конкурентного середовища та ринкової позиції підприємства при виборі 

конкурентної стратегії, відсутність багатоваріантності дій залежно від 

сформованих умов (алгоритмізації) та ін. У цій ситуації набувають актуальності 

питання вдосконалення методичного забезпечення оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємства та стратегічного планування його 

розвитку [206]. 

Автором запропонована така схема оцінки конкурентоспроможності 

підприємства з урахуванням результатів його діяльності (рис. 2.15). 

 

Методичні основи визначення рівня конкурентоспроможності 

Методи оцінки 
конкурентоспро-

можності на основі 
встановлення слабких 

та сильних сторін 
порівняно з 

конкурентами: 
бенчмаркінг 

Матричний аналіз стратегічних зон господарювання (СГЗ) 

БКГ–розподіл 
підприємств 

 за рівнем 
зростання і 
частиною 
займаного 

ринку 

ЛІТТЛ – 
аналіз конку-

рентної 
позиції та 
життєвого 

циклу  
галузі 

ШЕЛЛ – 
аналіз 

конкурент-
ної позиції та

галузевої 
прибутко-

вості 

МАК КІНСІ – 
аналіз сильних 

сторін та 
привабливості 
підприємства 

Матриці 
Ансоффа і 
Портера – 

аналіз стратегій 
для окремих 

галузей 
 

Система 1111-5555 – 
позиціонування за рівнем 
конкурентоспроможності, 
якості та ціни продукції  

Методики оцінки конкурентоспроможності підприємства 
(О. Градов, Ю. Іванов, М. Кизим, В. Пономаренко,  

О. Тищенко, О. Тридід, В. Шинкаренко тощо)  
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Рисунок 2.15  Схема оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства 

(Джерело:  розробка автора) 

При акцентуванні уваги на сильних сторонах та вживаючи заходів щодо 

ліквідації «вузьких місць» у діяльності при наявних можливостях та загрозах,  

Відбір груп фінансово-економічних показників на основі фінансової звітності 

Техніко-економічні 
показники 

Показники 
рентабельності 

Показники ділової 
активності 

Аналіз показників якості продукції 

Стандартизуємо показники якості продукції диференціальним методом 
 де  – значення і-го показника,  - значення базового показника,  

  - коефіцієнт вагомості. 

Переводимо фінансові показники у безрозмірний вигляд 
 де  – і-й відносний показник,  – бракувальне значення і-го 

показника,  – еталонне значення і-го показника. 

Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності для визначення 
рівня конкурентоспроможності підприємства 

, де  – коефіцієнт вагомості і-го показника, 
 – відносний показник, n – число оцінюваних показників. 

Вибір стадії життєвого циклу підприємства 

Узагальнення інформації для прийняття рішень щодо конкурентної стратегії  

Визначення цілей і постановка завдань оцінки 

Визначення можливостей та загроз підприємства 

Позиціонування підприємства на матриці у стадії ЖЦП/РКП 
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підприємство має можливості ефективно функціонувати у мінливому 

ринковому середовищі.  

Особливу роль процеси розвитку конкуренції відіграють на ринках 

товарів, що мають регіональну перевагу на певній території, як, наприклад, 

виноградні вина для підприємств Півдня України. Аналіз ринку виноградного 

вина в Україні з 2007 р. по 2010 р. характеризується позитивною динамікою та 

зростанням обсягів. 

Однак із 2011 р. по 2014 р. ця тенденція змінилася скороченням обсягів 

виробництва, що пов’язано з особливостями соціально-економічного розвитку 

країни. На перший погляд падіння виробництва вина в Україні може здатися 

частиною загальносвітових тенденцій. У 2012 р. світовий ринок виробництва 

вина скоротився на 6% [207]. У деяких країнах, таких як Франція, виноробство 

досягнуло історичного мінімуму 1970-х років [208]. У 2014–2016 рр. обсяг 

виробництва виноградного вина в Україні збільшувався приблизно на 10% 

щорічно. У 2016 р. виробництво вина в Україні вже становило 1,2 млн 

гектолітрів (гкл) порівняно з 0,9 млн. гкл у 2015 р. Лідером із виробництва 

виноматеріалів у 2017 р. стала Одеська область. Виробництво виноматеріалів у 

ній збільшилося на 32,5%, до 9,8 тис. декалітрів (дал), у Херсонській – на 

24,2%, до 2,2 тис. дал. , а у Миколаївській області скоротилося на 10,6%, до 6,4 

тис. дал. [209]. Проте, попри значні обсяги переробки винограду в Україні за 

останні три роки, в довготерміновому періоді вони знижуються й обсяги 

випуску вина характеризуються негативними тенденціями. Наприклад, 

упродовж останніх 26 років – із 1990 р. по 2017 р. – виробництво виноградного 

вина в Україні зменшилося в 5,6 раза – до 1,2 млн. гкл. Скоротилося і 

споживання виноградного вина на душу населення – майже на 70% [210].  

Водночас присутність на вітчизняному ринку відомих світових брендів 

виноробної продукції на тлі спаду виробництва веде до зростання інтенсивності 

конкурентної боротьби. Як показують дослідження, вітчизняні виноробні 

підприємства переважно дотримуються спонтанно сформованих стратегій 
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розвитку, більше орієнтуючись на досягнення тактичних цілей з деякою 

орієнтацією на довгострокові перспективи ведення бізнесу [211].  

У зв'язку з цим особливо значимою у системі управління розвитком 

підприємств виноробної галузі видається проблема підвищення ефективності 

управління їх конкурентоспроможністю. Інструментарієм для вирішення 

стратегічних завдань підвищення конкурентоспроможності виноробних 

підприємств виступає комплексний підхід з оцінки конкурентоспроможності 

підприємства в конкретний момент його існування на певній фазі його 

економічного розвитку, розробка ефективної моделі формування та реалізації 

конкурентної стратегії.  

Наведемо приклад оцінки конкурентоспроможності виноробних 

підприємств, використовуючи дані експертного оцінювання та фінансової 

звітності ТОВ «Велес» (I), ПАТ «Болградський виноробний завод» (II), ТОВ 

«Промислово-торговельна компанія Шабо» (III), ПАТ «Коблево» (IV), ЗАТ 

«Ізмаїльський винзавод» (V).  

На сьогоднішній день в Україні загальна кількість компаній, які 

здійснюють випуск виноробної продукції, становить близько 100. Підприємства 

первинного виноробства основних виноградарських регіонів України 

розташовані в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Закарпатській областях. 

Таких, які формують внутрішній ринок (великі та середні виробники), 

налічується близько 20 підприємств. З відходом кримських підприємств 

відбулася незначна рокіровка ТОП-5 найбільших виробників. На перший план 

вийшли одеські та миколаївські компанії. Їм вдалося частково зайняти нішу 

кримських торгових марок. Так, за підсумками 9 місяців 2018 р., у числі 

перших п'яти (без рейтингу) такі компанії, як: «Коблево» (вина ТМ KOBLEVO), 

агрофірма «Таврія» (потужності ДМК «Таврія», де «Інкерман-Інтернешнл» 

зараз здійснює розлив тихих вин Inkerman), компанія «Нива» (Таїровський 

винзавод «Нива», ТМ Таїрове і ТМ Одеський Степ), «Шабо» (ТМ Shabo), 

«Фрут Майстер Фудс» (україно-угорське підприємство «Котнар», вина ТМ 

Bereg Wine , ТМ Cotnar, ТМ Vinia) [210, 211].  
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Серед сучасних тенденцій розвитку виноробної галузі України також слід 

назвати такі [212, 213]: 

 збереження тенденції старіння виноградників, дефіцит як столових, так 

і технічних сортів винограду; 

 більш низький рівень споживання виноградного вина в Україні 

порівняно з Європою. Якщо у Франції, Італії, Іспанії на людину припадає 55– 

60 л, то в Україні – близько 6 л на людину; 

 скорочення виробництва виноградних вин на тлі загального збільшення 

споживання спиртних напоїв; 

 незначна або повністю відсутня підтримка державою галузі у кризових 

умовах, що стосується як адміністративних заходів (наприклад, квотування або 

ліцензування), так і фінансових (мита, збори); 

 стримувальні тарифні й нетарифні заходи (оподаткування акцизним 

збором усіх видів вина, включаючи колекційні, встановлення квоти на спирт 

етиловий). 

При визначенні рівня конкурентоспроможності виноробних підприємств 

об'єктивний результат може бути отриманий експертним шляхом, на базі 

основних економічних показників, які характеризують діяльність підприємств. 

Як основні показники приймемо: обсяг виробництва; продуктивність праці; 

фондоозброєність праці; фондовіддачу; валову рентабельність продажу; фонд 

оплати праці; платоспроможність підприємства; асортимент товару; 

конкурентоспроможність продукції  одну з найважливіших складових, що 

комплексно оцінює характеристики продукції та може слугувати основою для 

виходу підприємства зі своєю продукцією на нові ринки [214]. 

З метою визначення рівня конкурентоспроможності виноробних 

підприємств проведемо оцінку конкурентоспроможності продукції за 

допомогою диференціального методу. Диференціальний метод заснований на 

використанні одиничних показників конкурентоспроможності. 



 

138 
 

При диференціальному методі будуються параметричні індекси за 

формулою (2.1) [215]: 

       ,             (2.1) 

де   значення і-го показника, 

   значення базового показника, 

  – коефіцієнт вагомості. 

 

Використовуючи формулу (2.1), зведемо розрахунок рівня 

конкурентоспроможності продукції в табл. 2.6. 

 

Таблиця 2.6   Розрахунок показників конкурентоспроможності продукції 

диференціальним методом  (Джерело: розробка автора) 

Показники  Рі б І ІІ ІІІ ІV V 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Прозорість 0,14 10 9 0,126 8 0,112 9 0,126 8 0,112 10 0,14 
Колір 0,16 10 10 0,16 9 0,114 9 0,144 10 0,16 9 0,144 
Смак 0,2 10 10 0,2 9 0,18 10 0,2 9 0,18 10 0,2 
Масова частка етилового 
спирту, % 

0,1 10 9 0,09 8 0,08 9 0,09 9 0,09 9 0,09 

Букет 0,2 10 9 0,18 9 0,18 10 0,2 10 0,2 8 0,16 
Оптова ціна 0,2 10 9 0,18 9 0,18 9 0,18 9 0,18 9 0,18 
Конкурентоспроможність 
продукції 

   0,936  0,85  0,94  0,92  0,914 

 

Таким чином, найбільш конкурентоспроможною продукцією є вино 

виробництва ТОВ «Промислово-торговельна компанія Шабо», оскільки 

підприємство має найбільш високий одиничний і сумарний індекси 

конкурентоспроможності; вино виробництва ТОВ «Велес» займає друге місце 

за результатами проведеного аналізу конкурентоспроможності продукції. 

Оскільки основні економічні показники вимірюються в різних одиницях, 

то в такому вигляді вони не можуть формувати одну величину. Тому 

переведемо їх у безрозмірний вигляд, застосовуючи таку формулу (2.2) [215]: 
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     ,                         (2.2) 

де   і-й відносний показник, 

   бракувальне (найгірше допустиме) значення і-го показника, 

   еталонне (найкраще можливе) значення і-го показника. 

 

Економічні показники підприємства у безрозмірному вигляді наведено у 

табл. 2.7.  

 

Таблиця 2.7  Рівень конкурентоспроможності виноробних підприємств 

(Джерело: розробка автора) 
Показники  І ІІ ІІІ ІV V 

          
Обсяг 
виробництва 

0,1 0,05 0,005 0 0 0,77 0,077 1 0,1 0,22 0,022 

Продуктивність 
праці 

0,1 0,02 0,002 0 0 1 0,1 0,4 0,04 0,14 0,014 

Фондоозбро- 
єність 

0,05 0,75 0,037 0,02 0,001 0 0 1 0,05 0,22 0,011 

Фондовіддача 0,05 0 0 0,03 0,002 1 0,05 0,09 0,005 0,1 0,005 
Валова 
рентабельність 
продажу 

0,1 1 0,1 0 0 0,48 0,048 0,33 0,033 0,09 0,009 

Фонд оплати праці 0,05 0 0 0,44 0,022 0,24 0,012 1 0,05 0,45 0,023 
Платоспромож-
ність підприємства 

0,1 0 0 0,01 0,001 1 0,1 0,01 0,001 0,01 0,001 

Асортимент 
продукції 

0,15 0,07 0,01 0,07 0,01 1 0,15 0,33 0,049 0,22 0,033 

Конкурентоспро-
можність 
продукції 

0,3 0,936 0,28 0,85 0,253 0,94 0,282 0,92 0,277 0,914 0,275 

Інтегральний 
 показник 

  0,436  0,281  0,819  0,605  0,392 

 
Якщо скласти отримані таким чином безрозмірні показники, то сумарний 

показник не буде адекватно відображати конкурентоспроможність 

підприємства, адже при складанні не враховується значимість кожного 

показника. Тому для отримання інтегрального показника 

конкурентоспроможності застосовується така формула (2.3) [215]: 
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       ,           (2.3) 

 

де   коефіцієнт вагомості і-го показника, 

  – відносний показник, 

 n  число оцінюваних показників. 

 

Для формулювання і вибору стратегії існує велика кількість моделей і 

матриць, однією з них є матриця ADL. В основі цього підходу лежить 

концепція життєвого циклу галузі або бізнес-одиниці, відповідно до якої кожна 

бізнес-одиниця проходить у своєму розвитку чотири стадії: народження, 

розвитку, зрілості та спадання. Іншим параметром є конкурентна позиція 

підприємства: домінуюча, сильна, сприятлива, надійна та слабка [216]. 

ТОВ «Велес» перебуває на стадії життєвого циклу – зростання, тому 

що на ній перебуває більшість показників, за винятком прибутку, споживачів 

і ключових маркетингових інструментів. ПАТ «Болградський виноробний 

завод» перебуває на етапі старіння. Прибуток і грошові потоки зменшуються. 

Ціна знижується з метою диференціації з новими продуктами. ТОВ 

«Промислово-торговельна компанія Шабо» і ПАТ «Коблево» перебувають на 

такій стадії життєвого циклу, як зрілість.  

На цій фазі прибуток досягає свого максимуму і починає знижуватися 

через додаткові витрати з підтримання конкурентоспроможності товарів на 

рекламу, стимулювання збуту. ЗАТ «Ізмаїльський винзавод» відноситься до 

фази зростання, яка характеризується суттєвим збільшенням обсягу продажу 

і зростанням прибутку (табл. 2.8). 

Модель ADL будується на двох змінних, на осі у відображається зрілість 

підприємства (життєвий цикл), на осі х  рівень конкурентної позиції 

підприємства (табл. 2.9) [200, 217]. 
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Таблиця 2.8 Стадії життєвого циклу виноробних підприємств (Джерело: 

розробка автора) 
Ситуація підприємства  
і ринкова ситуація 

Стадії життєвого циклу  
народження зростання зрілість старіння 

Обсяг продажів  І, ІІІ, V ІІ, ІV  
Прибуток І ІV ІІІ, V ІІ 
Грошовий потік  І, ІV ІІІ, V ІІ 
Споживачі І V ІІ, ІІІ, ІV  
Число конкурентів  І, V ІІІ, ІV ІІ 
Стратегічні цілі, структура збуту  ІV, V І ІІ, ІІІ 
Витрати на збут  І, V ІІ, ІІІ, ІV  
Ключові маркетингові інструменти І  ІV, V ІІ, ІІІ 
Продукт   І, V ІІ, ІІІ, ІV  
Ціна  І, ІV, V ІІІ ІІ 
Примітка: І – ТОВ «Велес», ІІ – ПАТ «Болградський виноробний завод», ІІІ – ТОВ «Промислово-
торговельна компанія Шабо», ІV – ПАТ «Коблево», V – ЗАТ «Ізмаїльський винзавод».  

 

Таблиця 2. 9  Стадії життєвого циклу підприємства (Джерело: складено 

на основі [200, 217]) 
 Стадії життєвого циклу підприємства 
Ситуація 
підприємства 
 і стан ринку  

народження зростання зрілість старіння 

Обсяг 
продажів 

Низький Зростаючий Високий Убиваючий 

Прибуток Незначний Зростаючий Зростаючі Убиваючий 
Грошовий 
потік 

Негативні Середній Високий Середній 

Споживачі Новатори Масовий ринок Масовий ринок Запізнилися 
Число 
конкурентів 

Незначне Зростаюче Високе Продовжує 
спадати 

Стратегічні 
цілі, структура 
збуту 

Розширення 
ринку 

Пониження на 
ринку 

Захист частки 
ринку 

Підвищення 
ефективності 

Витрати на 
збут 

Високі Високі Спадаючі Низькі 

Ключові 
маркетингові 
інструменти 

Продукт/ 
реклама 

Розподіл/ 
реклама 

Продукт/ ціна Розподіл / ціна 

Продукт  Початковий 
варіант, 

подальше 
доведення 

Модернізований Диференціація, 
пошук нових місць 

застосування, 
розширення 
асортименту 

Раціоналізація, 
скорочення 
асортименту 

продукту 
 

Ціна Висока для 
«зняття вершків 
« або низька для 

проникнення 

Підтримання 
або зниження 

Тенденція до 
зниження 

залежності від 
диференціації та 

конкуренції 

Знизилась з 
метою 

диференціації з 
новими 

продуктами 
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Визначення конкурентоспроможність підприємства в матриці ADL 

ґрунтується на оцінці таких критеріїв [218]: 

 домінуюча. Рідкісний випадок, часто результат позиції близької до 

монополії або протекціонізму; 

 сильна. Сильна компанія може проводити стратегію, не особливо 

зважаючи на кроки компаній – конкурентів; 

 сприятлива. Галузь поділена на частини. Відсутність явного лідера; 

 надійна. Компанія займає нішу на ринку, завдяки географії або 

властивостям товару; 

  слабка. Бізнес занадто малий, для того щоб бути прибутковим або 

вижити в довгостроковій перспективі.  

Відштовхуючись від проведених розрахунків, можемо побудувати 

матрицю ADL (рис. 2.16) для формування та реалізації конкурентної стратегії 

підприємств. 

 

 -зона виходу І – ТОВ «Велес» 

 - зона доведення життєспроможності ІІ – ПАТ «Болградський винзавод» 

 - зона селективного розвитку ІІІ – ТОВ «ПТК Шабо» 

 - зона природного розвитку ІV – ПАТ «Коблево» 
  V – ЗАТ «Ізмаїльський винзавод» 

Рисунок 2.16   Матриця ADL  (Джерело: розробка автора) 
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Розрахунки свідчать, що найвищий рівень конкурентоспроможності має 

ІІІ підприємство – ТОВ «Промислово-торговельна компанія Шабо», тому що в 

нього найвищий рівень конкурентоспроможності продукції серед конкурентів 

та інші показники перебувають на високому рівні. ТОВ «Велес» займає третє 

місце, поступаючись ТОВ «Промислово-торговельна компанія Шабо» і ПАТ 

«Коблево» за рахунок низького рівня фондовіддачі та платоспроможності 

підприємства. 

Таким чином, для кожного окремого виноробного підприємства 

запропоновано відповідні рекомендації щодо його економічної поведінки з 

метою підвищення або утримання високого рівня конкурентоспроможності та 

забезпечення розвитку: 

 ТОВ «Велес»  сприятлива конкурентна позиція на стадії зростання. 

Рекомендована стратегія  збільшення обсягу реалізації на внутрішньому 

ринку за рахунок розширення асортименту та активізації експортної 

діяльності; 

 ВАТ «Болградський винзавод»  нестійке конкурентне становище на  

 стадії старіння. Рекомендована стратегія  скорочення витрат; 

 ТОВ «Промислово-торговельна компанія Шабо»  домінуюча позиція 

на стадії зрілість. Рекомендована стратегія  утримання позицій і збереження 

частки ринку в галузі; 

 ПАТ «Коблево»  сильна конкурентна позиція на стадії зрілість. 

Рекомендована стратегія  захоплення ринкових ніш і сильна диференціація; 

 ЗАТ «Ізмаїльський винзавод»  міцна конкурентна позиція на стадії 

зростання. Рекомендована стратегія  захоплення ринкових ніш, диференціація 

і зміцнення якості товару. 

Також для підвищення конкурентоспроможності діяльності виноробних 

підприємств запропоновано заходи щодо зниження дефіциту сировини, 
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організації виробництва та продажу вина в інтеграційній структурі, що включає 

виробників винограду, вина, транспортників, торговців і тарні підприємства. 

Істотним резервом підвищення конкурентоспроможності для всіх виноробних 

підприємств є переробка відходів виноробства, тому що вони мають цінні 

якості та приносять високу додану вартість [219]. 

Використання запропонованої методики дало змогу оцінити рівень 

конкурентоспроможності виноробних підприємств Одеської та Миколаївської 

областей та здійснити їх ранжування, де лідерами є ТОВ «Промислово-

торговельна компанія Шабо» та ПАТ «Коблево». На основі комплексного 

оцінювання конкурентоспроможності виноробних підприємств запропоновано 

два шляхи досягнення оптимального функціонування та розвитку: 

зосередження на виробництві вин низького цінового сегмента або надання 

продукції нових якісних та смакових властивостей, використовування нових 

технологій, створення нового бренду для задоволення потреб споживачів 

високого цінового сегмента.  

Для вирішення проблем у виноробної галузі сьогодні необхідно 

зосередити увагу виробників на потребах споживачів, поліпшенні якості 

продукції, впровадженні інновацій, більш якісному використанні ресурсів, 

поліпшенні умов праці. Збільшення площ виноградників, підвищення рівня 

якості вина, зменшення об’ємів фальсифікату, впровадження у виробництво 

органічних вин, розвиток інфраструктури аграрного ринку і каналів реалізації 

продукції, вирішення проблем організаційно-правового характеру сприятиме 

покращенню стану ринку вина в Україні і допоможе українським 

підприємствам стати більш конкурентоспроможними [220]. 

Отже, на сьогодні оцінка конкурентоспроможності підприємства є 

важливою умовою формування державної політики економічної безпеки, 

регіональної та галузевої політики.  
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2.4  Методи та моделі  кластерізації в управління розвитком виробничих 

підприємств  

 

Кластерний підхід, який пропонує ефективні засоби та інструменти 

стимулювання інноваційного регіонального розвитку, забезпечує концентрацію 

фінансових та інструментальних ресурсів, а також зайнятість, вирівнює 

територіальні соціально-економічні диспропорції за рахунок зростання 

відрахувань у місцеві бюджети, є актуальним і для вітчизняної економіки.  

Існує велика різноманітність різних визначень кластеру. Вперше на 

термін «кластер» використав А. Маршал [221], що, розглядаючи особливості 

промислових регіонів, відзначив тенденцію до концентрації спеціалізованих 

компаній у таких регіонах. Але автором кластерного підходу в економіці 

вважають М. Портера, який в теорії національної та місцевої 

конкурентоспроможності [222] визначив, що найбільш конкурентоспроможні 

трансціональні компанії, які не розташовані безсистемно в різних країнах, а 

мають тенденцію концентруватися в одній державі, а в деяких випадках – в 

одному регіоні країни [223]. 

Дослідження і емпіричні дані показують, що кластери можуть брати 

участь в глобальних ланцюжках створення вартості, а також те, що кластери, 

навіть будучи успішними, можуть в будь-який момент погіршитися [224].  

 Проте, більшість визначень кластерів мають такі загальні риси [225]: 

 географічна концентрація підприємств, пов'язаних між собою, які є 

частиною одної галузі або одного і того ж ланцюга постачання, спільним 

ресурсом або ринком, за допомогою подібної філософії, зіштовхуючись з 

подібними можливостями та проблемами,  співпрацюють з університетом чи 

іншою дослідницькою установою; 

 критична маса суб'єктів, ресурсів, компетенцій (в абсолютному 

вираженні – щодо кластерних конкурентів в інших регіонах, а також щодо 

інших кандидатів кластерів у відповідному регіоні) для підтримки взаємодії 
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між учасниками кластерів у довгостроковій перспективі та залучення нових 

членів; 

 існуюча взаємодія та співпраця підприємств. 

Портер підсумовує наступне: «Таким чином, кластер є альтернативним 

способом організації ланцюжка вартості. Порівняно з ринковими операціями 

між розосередженими та випадковими покупцями та продавцями, близькість 

компаній та установ в одному місці та багаторазові обміни між ними сприяють 

кращій координації та довірі. Група незалежних та неформально пов'язаних 

компаній та установ представляє собою надійну організаційну форму, яка 

пропонує переваги в продуктивності, ефективності та гнучкості» [223]. 

Ці визначення сильно зосереджуються на підприємствах, що входять до 

складу кластерів, та їх взаємодії. Однак, з  розширенням економіки, основаної 

на знаннях, активній присутності суб'єктів вищої освіти, дослідницьких 

організацій, інновації все більше розглядаються як вирішальний фактор 

розвитку кластерів. Кластери розуміються як регіональні інноваційні системи. 

 У процесі формування кластерів, як інституцій економіки принципово 

важливим є питанням вибору відповідної моделі кластерної політики, яка буде 

реалізуватися в країні. Дослідження світової практики з даної проблеми дало 

змогу визначити дві основні моделі кластерної політики, зокрема: ліберальна та 

дирижистська моделі, основні відмінності яких представлені у табл. 2.10 [226]. 

Перш ніж інвестувати державні гроші в кластерну політику, 
представники влади повинні отримати всебічне розуміння відповідного 
регіонального кластерного ландшафту. Оцінка має бути зосереджена на таких  
характеристиках кластерів: 

 просторова близькість; 

 критична маса (кількість учасників); 

 життєвий цикл кластера; 

 характер учасників кластера. 
 Географічна (просторова) близькість учасників у кластері важлива для: 

 зниження трансакційних витрат; 
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 доступу та обміну інформацією (наприклад, географічна близькість 

підвищує частоту особистого контакту та зустрічей); 

 отримання спеціалізованого постачання на  ринках факторів 

(наприклад, робоча сила, капітал, технологія, джерела); 

 покращення взаємодії з місцевими клієнтами [227].  
 

Таблиця 2.10  Порівняльний аналіз моделей кластерної політики                      

(Джерело: складено  на основі [224,226]) 

Ознака Ліберальна модель Дирижистська модель 
Об’єкт впливу Розвиває існуючі кластери, 

які були раніше сформовані 
ринком 

На державному та регіональному рівнях 
обираються галузеві та регіональні 
пріоритети, а також обираються кластери, 
які планується розвивати 

Роль 
регіональних 
органів влади у 
формуванні 
інфраструктури 
кластера 

Органи влади доволі рідко 
приймають участь у 
створенні інфраструктури 
для кластерів 

Інфраструктура для розвитку пріоритетних 
кластерів створюється або включається 
цілеспрямовано (наприклад, підрозділи 
університетів, інноваційні центри, науково-
дослідні інститути, банки, аеропорти, 
дороги тощо) 

Напрям 
державної 
політики 

Держава створює стимули 
для регіональних органів 
влади, на яких лежить вся 
відповідальність за 
існуючий або 
новостворений кластер 

Регіон для створення кластера, а також 
обсяг його фінансування визначаються 
державою з урахуванням думки або 
пропозицій регіональних (територіальних) 
структур 

  

Критична маса – це маса, необхідна для того, щоб мати основу для більш 

активної співпраці, для кращого використання інноваційного потенціалу, для 

стабільного захисту своєї ринкової позиції тощо. Критична маса визначається 

кількістю підприємств, кількістю працівників та іншими місцевими умовами, 

такими як регіональний людський капітал, наявність допоміжних послуг та 

державні науково-дослідні інститути. 

Широко припускається, що кількість і розмір підприємств-учасників 

кластеру, пов'язаних спільною сферою бізнесу, технологіями, ресурсами, 

філософією тощо, матимуть вплив на здатність регіону залучати спеціалізовані 

служби, ресурси та постачальників, а також висококваліфіковану робочу силу. 

Досягнувши «критичної маси», передбачається, що кластер зростатиме 
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самостійно. Незважаючи на складність оцінки критичної маси, більшість 

експертів, як правило, погоджуються з тим, що в більшості випадків для 

досягнення критичної маси необхідні щонайменше близько 50 підприємств 

[228].  

 Загалом, політичні заходи для залучення нових підприємств та науково-

дослідних установ є більш дорогими, ніж підтримка існуючих кластерів. Тому 

важливо знати, чи регіональний кластер  вже  досяг критичної  маси   або  має  

потенціал для досягнення цієї маси. 

 На національному рівні одним з можливих способів заохочення 

потенційних кластерів з високою ймовірністю досягнення критичної маси є 

тематичні виклики (наприклад, кластерна програма BioRegio від Федерального 

міністерства освіти і досліджень Німеччини). У більшості випадків критична 

маса є передумовою для політики кластерів. Проте основним внеском 

кластерної політики може бути підтримка досягнення критичної маси у випадку 

достатнього потенціалу. 

 Можливі способи підтримки досягнення критичної маси включають 

[229]: 

 підтримку інституціалізації кластера, оскільки ефективне управління 

кластером може частково компенсувати і зменшити відсутність критичної маси; 

 підтримка підприємницької діяльності з метою збільшення кількості 

нових підприємств, які входять у кластер; останнє можна посилити, 

підтримуючи  

інкубатори, агентства з трансферу технологій, технологічні парки тощо; 

 підтримка співпраці з підприємствами, науково-дослідними 

установами або сусідніми кластерами (наприклад, транскордонними 

кластерами); 

 політика посилення кластеру, надаючи додаткову підтримку, якщо в 

кластері домінує ключова громадська організація (наприклад, державна 

дослідницька установа); 
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 підтримка/сприяння врегулюванню нових підприємств та науково-

дослідних установ. 

 Далі опишемо життєвий цикл кластера. Як і всі продукти та ринки, 

кластери проходять через послідовність етапів: народження, зростання, зрілість 

і занепад або відродження (див. рис. 2.17).  

Проте слід мати на увазі, що такий розвиток не відбувається за 

природним законом, але ця політика може суттєво вплинути на розвиток 

(наприклад, забезпечення того, що зростання фактично відбувається шляхом 

усунення бар'єрів та запобігання зниженню за допомогою конкретних заходів). 

 
Рисунок 2.17 – Життєвий цикл кластеру 

( Джерело: складено на основі [230]) 

 

Народження кластера характеризується зростанням кількості 

підприємств, слаборозвиненою мережею та високим зростанням ринку. У 

більшості випадків рушійні сили є основою провідного підприємства, 

конкретними політичними заходами (наприклад, створенням кластерної 

ініціативи), історичними подіями або специфічними інноваціями Зростаючий 

кластер досягав критичної маси, щоб зростати в самостійному процесі. 



 

150 
 

Додаткові члени кластера та блок управління кластером (наприклад, підрозділ 

технічної допомоги) покращують мережу та роблять кластер більш 

привабливими для підприємств, що, у свою чергу, сприяє залученню 

додаткових ресурсів (наприклад, працівників, венчурного капіталу). 

Основною рисою зрілих кластерів є стагнаційний ринок. Підприємства 

конкурують переважно з точки зору цін та зниження вартості, а не з 

диференціацією продуктів. Ефективність і економія масштабів набувають 

великого значення. Ці зрілі кластери характеризуються погіршенням кількості 

підприємств через злиття та поглинання та зменшення кількості нових [230]. 

Врешті-решт, деякі кластери йдуть в занепад. Причинами такого 

зниження є: надмірна концентрація; важкі державні заощадження та 

субсидіювання компаній; радикальні технологічні зрушення, що походять з 

інших місць; радикальні зміни попиту в інших місцях; війна та інші 

екстремальні обставини [231].  

«Greenbook» кластерної ініціативи стверджує, що чотири основні 

категорії учасників кластерів – підприємства, уряди, дослідницьке 

співтовариство та фінансові інститути – є життєво важливими і, як правило, 

присутні в кластері та активні в кластерній ініціативі [227].  

Типовими учасниками успішних кластерів є: 

 компанії (наприклад, МСП, ТНК); 

 науково-дослідні установи (наприклад, університети, лабораторії, 

коледжі тощо); 

 фінансові установи (наприклад, VC, банки, підприємства з приватним  

капіталом тощо); 

 громадські суб'єкти (національна, регіональна та місцева політика). 

Об'єктами кластерних ініціатив є: 

 кластерна організація (кластерне управління, офіс, веб-сайт тощо); 

 управління кластерами (наприклад, рада директорів); 

 фінансування кластерної діяльності [231].  
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 Вищезазначені характеристики моделей кластерізації можна 

підсумовувати в таблиці 2.11. 

 

Таблиця 2.11 – Кластерні функції і відповідні характеристики моделей 

кластерізації    (Джерело: складено на основі [227-231]) 
Типова особливість Характеристика 

Природа учасників 

Конкурентні 
підприємства 
однієї галузі / 

однієї технології 

Підприємства однієї 
галузі / технології, 
які працюють на 

різних ринках 

Міжгалузева або крос-
технологічна суміш 

підприємств 
ціннісного ланцюга 

Постачальники підприємств і послуг (включаючи приватні 
наукові дослідження) 
Суміш великих, середніх та малих підприємств 
Дослідницькі організації (у тому числі університети) та 
інноваційні посередники 
Державні та напівдержавні організації галузі (серед інших, 
спеціалізовані навчальні заклади) 
Вимоги клієнтів 

Просторове розширення Місцеве Регіональне Національний 
Критична маса / кількість 

учасників 
Специфічна галузь (довідка: більше 30 підприємств або велика 
частка на світовому ринку) 

Географічні орієнтири 

Закрита 
внутрішня / 
регіональна 

мережа 

Регіональна взаємодія / 
щільність мережі у 

зв'язку з міжнародними 
відносинами 

Низька внутрішня 
узгодженість із 

сильним міжнародним 
поділом праці 

Зв'язок між 
підприємствами 

Формальне співвідношення, в основному, у вертикальному 
напрямку 
Відсутність будь-яких формальних відносин в горизонтальному 
напрямку 

Високий ступінь інформаційно-комунікаційних зв'язків 

Динаміка та зв'язки 
всередині кластера 

Існування взаємної довіри 

Існування спільного бачення та стратегії 

Досягнення інституціоналізації кластера  

Конкурентоспроможність Низька 
Національно-

конкурентоспроможний 
кластер 

Міжнародна 
конкурентоспро-

можність 

Життєвий цикл Народження Ріст Зрілість Зниження Відродження 
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Дамо визначення оцінці ринкової позиції кластерів. Цільовим ринком 

кластера є цільовий ринок його підприємств. На практиці кластер може 

звертатися до декількох різних цільових ринків, хоча в останньому випадку ці 

ринки, як правило, пов'язані: 

 кластери, визначені по єдиному ланцюжку створення вартості, 

наприклад, в автомобільних або аеронавігаційних кластерах, зазвичай мають 

один чітко визначений цільовий ринок; 

кластери, засновані на загальній технології або наборі технологій, таких 

як кластер ІКТ або біотехнологічний кластер, можуть також створювати кілька 

ланцюжків створення вартості і вирішувати кілька цільових ринків.Досвід 

показує, що отримання достовірних кількісних даних може виявитися складною 

проблемою. Конкретні дані, необхідні для оцінки обсягу обігу та зростання 

ринку, будуть різними на різних ринках, а також буде різною їх надійність та 

доступність. Політики повинні мати на увазі, що дані може бути важко 

отримати, і це слід тлумачити з великою обережністю. Найбільш поширеними 

методами оцінки позиції на ринку кластера є: 

 аналіз товарообігу кластера; 

 аналіз потенціалу росту кластеру; 

 порівняння кластерів з конкуруючими кластерами.  

Оцінка існування кластерів забезпечить політиків важливою 

інформацією, щоб: зрозуміти бізнес-ландшафт з його сильними та слабкими 

сторонами; визначити пріоритети політики; визначити необхідність і 

можливості кластерної політики; обґрунтувати майбутні заходи політики та 

забезпечити прозорість; перевіряти та повідомляти  стратегію розвитку та 

покращити прийняття (фінансування) рішення. 

Необхідність більш детального картографування кластерів залежить від 

наявності експериментальних знань та позиції відповідальних осіб у найбільш 

актуальній бізнес-спільноті.  
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У разі сумнівів, кластерне відображення є потужним підходом для збору 

цілей конкретної інформації про місцеве підприємницьке середовище. Крім 

того, відображення кластерів може допомогти розробникам політики 

порівнювати кластери. У процесі порівняльного аналізу декілька кластерів 

вибираються відповідно до тих самих критеріїв вибору та порівнюються з 

набором показників. Хоча тестування не є обов'язковим кроком у процесі 

відстеження кластерів, це може допомогти розробникам політики розуміти 

міжнародну конкурентоспроможність регіонального кластеру та краще 

визначити його сильні та слабкі сторони [232]. Наприклад, бенчмаркінг надає 

інформацію про структуру та продуктивність кластера проти інших та вказує на 

пояснення системних відмінностей. Хоча не існує єдиного найкращого способу 

ідентифікації та вимірювання кластерів, існує широкий спектр функціональних 

підходів. Кожен метод має певні переваги, обмеження та умови застосування 

(табл. 2.12).  

Крім того, вибір методів кластерізації може відповідати різним правилам. 

Ключовими критеріями вибору не обов'язково є обґрунтованість та надійність 

методів. Найчастіше політики повинні вибирати їх усупереч важким 

бюджетним обмеженням та потребам широкого залучення зацікавлених сторін 

для посилення  відданості та залучення до певної політики. 

Методи згруповані у кількісні та якісні підходи. І якщо кількісні методи 

представляють собою скоріше інструменти для виявлення кластерів, то якісні 

методи, як правило, є більш низовими та підходять для залучення зацікавлених 

сторін при проведенні картографування.  

Перед вибором методу необхідно визначити точні інформаційні потреби. 
Процес ідентифікації кластера споживає час і ресурси і є найбільш підходящим, 
якщо його результати є ключовими для прийняття рішень. Наприклад, 
дослідження картки не є необхідним, коли особи, які приймають рішення, 
беруть на себе зобов'язання зацікавлених сторін та приведення хороших 
аргументів, аби переконати противників у потенційній політиці кластерів. 
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Таблиця 2.12 – Переваги та обмеження різних картографічних методів        

(Джерело: складено на основі [228, 230]) 

Метод Джерела даних Переваги/Обмеження Область 
застосування 

Кількісні 

Локалізація 
фактогрупи Дані про зайнятість 

Простота використання / 
орієнтація на адміністративні 
кордони та традиційні галузі 

Ідентифікація 
Оцінка 

К-метод Ріпли 
Відстань між 
розташуваннями всіх 
компаній 

Ідентифікація без встановлення 
кордонів / Попередній вибір 
галузей 

Ідентифікація 

Експорт 
даних Дані вводу-виводу 

Визначення національної 
актуальності галузі / 
Дезагреговані дані рідко 
доступні 

Ідентифікація 
Ринкова 
позиція 
Оцінка 

Метод вводу-
виводу 

Введення-виведення 
даних, опитування 

Якість взаємодії / Відсутність 
колокації наявних даних 

Ідентифікація 
 

Мережевий 
аналіз 

Різні кількісні 
джерела, обстеження 

Якість взаємодії / Наявність 
даних 

Ідентифікація 
Характеристика 
Оцінка 

Якісні 

Інтерв'ю Регіональні 
громадські лідери Можлива інформація про 

регіональну економіку, 
визначення концентрації бізнесу, 
малих та потенційних кластерів, 
інформація про конкурентоспро 
можність та ідеї щодо планів дій  

Ідентифікація 
Характеристика 
Реалізація 

Фокус група Всі відповідні 
учасники 

Метод 
Сніжного 
кому  

Експерти 

 

Кількісні методи визначення та класифікації кластерів включають наявні  
статистичні дані   та   можуть   бути   застосовані  без  прямої участі групових  
суб'єктів. Ці засоби ідентифікації можна охарактеризувати як рух «зверху-вниз». 

Вибір кількісних методів, що використовуються для відображення 
кластерів, включає [225]: 

1. Просторова концентрація. Першим кроком в ідентифікації кожного 
кластеру є визначення просторової концентрації.  

2. Локалізація фактогрупи – є популярним показником існування 
кластеру (Європейська кластерна обсерваторія). Наприклад, фактор порівнює 
частку галузі у загальній зайнятості в даному регіоні з загальною зайнятістю в 
галузі в цілому по географічному району. Якщо є агломерація галузі всередині 
країни, то коефіцієнт місця розташування повинен бути значно вище одиниці. 
Так  коефіцієнт локалізації вище 1,25 є необхідним критерієм для кластерів. Це 
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означає, що зайнятість в цій галузі в регіоні складає 25 % вище середнього по 
країні. Альтернативний коефіцієнт локалізації заснований на даних про обіг 
зареєстрованих компаній. Перевага цього методу полягає в тому, що дані легко 
доступні з EUROSTAT або національних чи регіональних статистичних джерел. 
З іншого боку, коефіцієнти локалізації засновані на джерелах даних, 
орієнтованих на традиційні галузі, і сильно залежать від вибору меж. 
Складність полягає в тому, що деякі кластери можуть бути ідентифіковані 
тільки в невеликому географічному масштабі, в той час як інші вимагають 
більшої географічної шкали. 

3. К-метод Ріпли є досить технічним підходом до ідентифікації кластерів, 
який обходить проблему вибору кордонів та розміру регіону a priori. Метод 
базується на даних про всі відстані між розташуваннями всіх компаній у кожній 
галузі. Порівняння географічної концентрації з розподілом базових показників 
вказує на галузі, зосереджені в регіоні. Під час оптимізації відстаней між 
компаніями метод визначає системні шаблони співставлення компаній у 
попередньо відібраній галузі. Цей новий географічний метод поки ще не 
широко застосовується в кластеризації. Проблематичною особливістю є 
потенційна складність отримання детальних даних про місцезнаходження. 

4. Метод експорту даних іноді може використовуватися для визначення 
кластерів, але частіше він використовуються для оцінки глобальної 
релевантності галузі. Як ідентифікаційні критерії для світових галузей 
промисловості, національна частка товару може бути порівняна з середньою 
національною часткою експорту, часткою світового ринку або зростанням 
експорту. Оскільки дані експорту, як правило, доступні лише на національному 
рівні, метод рідко використовується для ідентифікації кластерів. 

5. Графічний аналіз, заснований у графічній теорії, визначає кліки та інші 
мережеві зв'язки між підприємствами або галузевими групами. Ці методи дають 
більш детальну картину кластера, але пов'язані з більшими витратами. Щоб 
отримати важливу інформацію, потрібні сильно дезагреговані дані та матриці з 
опитувань. 

6. Метод вводу-виводу вказує на взаємодію між підприємствами та сили 
цих взаємодій. На першому етапі промисловість групується за даними експорту 
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або зосереджуючись на найбільших транзакціях, у відносному вираженні, між 
галузями. На другому кроці моделі структури кластеризуються за допомогою 
аналізу графів. Слабкою стороною методу є відсутність спільного 
розташування як критерію та складність отримання даних про введення-
виведення на субнаціональному рівні. З цієї причини аналіз вводу-виводу 
важко виконати на регіональному рівні. 

7. Мережевий аналіз. Замість концентрації уваги на взаємодії між 
галузями, мережевий аналіз зосереджується на взаємодії між різними 
учасниками. Окрім торговельних та інноваційних таблиць вводу-виводу, для 
визначення відносин використовуються опитування та інші якісні джерела. 
Дані аналізуються за допомогою матриць або графічного аналізу мережі. Якість 
взаємозв'язку можна оцінити шляхом аналізу концентрації, структурної 
згуртованості або централізації мережі. Використання опитувань для збору 
даних дозволяє здійснювати відображення кластерів, що включає взаємодію з 
університетами та іншими установами. Недоліками цього методу є високі 
витрати, висока залежність від швидкості відповіді та конституювання вибірки.  

Основна перевага кількісних методів полягає в тому, що вони є більш 
підходящими для порівняння кластерів. Одне обмеження кількісних підходів 
полягає в тому, що вони не охоплюють кластери, що легко розвиваються або 
нішеві кластери. Це робить методи більш відповідними для реактивного 
підходу кластерної політики в цілях стимулювання існуючих, зрілих кластерів і 
кластерів, що зменшуються. Крім того, кількісні методи відстеження кластерів 
можуть бути технічно вимогливими та сильно залежать від наявності даних.  

Якісні методи зазвичай будуються на експертних знаннях і думках. Ці 
засоби ідентифікації можна охарактеризувати як рух «знизу-вгору». 
Використання цих методів може генерувати корисну інформацію та 
забезпечити більш глибоке розуміння ключових компетенцій кластера, його 
контурів та його взаємозв'язку з іншими мережами. Такі методи, швидше за все, 
використовуватимуть університети та інші установи, що становлять кластер. 
Така якісна інформація допомагає виявляти проблеми для майбутнього 
зростання та розробляти кластерну стратегію.  

Проведемо детальний огляд цих методів: 
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1. Інтерв'ю, анкети. «Netwin» посібник з розробки кластерів рекомендує 
провести інтерв'ю з лідерами місцевих громад, щоб отримати огляд 
регіональної економіки та інформацію про людей, що мають більше інформації 
про основні концентрації бізнесу. Метод може бути використаний для 
виявлення малих та потенційних кластерів та збирання інформації про 
конкурентоспроможність та розробку перших ідей для плану дій [229]. 

2. Фокус групи. Кластерні навігатори підкреслюють групові обговорення 
та кластерні семінари як успішні інструменти для ідентифікації кластерів. Такі 
дискусії та семінари об'єднують  «понад 100 людей з усієї громади», 
об'єднуючи агентство економічного розвитку з місцевими менеджерами банку, 
журналістами, логістичними компаніями тощо. Різноманітність залучених 
учасників допомагає виявити поглиблену інформацію та особливо підходить 
для визначення нішових кластерів. 

3. Метод Сніжного кому. Особливим методом, який назвали експерти, є 
метод Snowball. Вибір вибірки цього методу спирається на знання експертів, що 
опитувались, про подальших ключових інформаторів. Після того, як експертів 
запитають про кластеризацію в регіоні, їх запитують про основних учасників 
деяких кластерів та про експертів, які повинні більше дізнатись про кластер. 
Опитаних запитують, чи вони бачать себе тими, що належать до певного 
кластеру, підкластеру тощо. «Сніжок» зупиняється, коли неможливо дати 
нових посилань на інших ключових інформаторів. Перевага методу полягає в 
тому, що кластери та їх зв'язок з іншими кластерами можуть бути виявлені 
безпомилково. 

Основною перевагою якісних методів є те, що вони надають більш 
детальну контекстну інформацію, ніж кількісні методи. Таким чином, якісні 
методи краще підходять у процесі виявлення нових кластерів, ніші кластерів та 
агломерацій. Недоліком якісних методів у порівнянні з кількісними є 
недостатня стандартизація та складність зіставлення даних між регіонами. Інша 
проблема полягає в тому, що легко переоцінити точність твердої думки серед 
основних зацікавлених сторін та не зважати на безліч потенційних упереджень, 
що впливають на думку кожного експерта, а також обмежену сферу досвіду 
кожного експерта [233].  
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Останні аналізи кластерів показали, що існує позитивна кореляція 
кластеризації та інноваційності регіонів. Кластери все більше розглядаються як 
важливий чинник конкурентоспроможності економік, тому  у сучасних умовах  
виробничі підприємства усвідомлюють важливість кластерів у формуванні їх 
ділового середовища та  можливостей  розвитку  на світових ринках. 
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ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 2 

 

Дослідження теоретико-методологічних  підходів до  стратегування 

розвитку виробничих підприємств, дозволяє стверджувати, що методологія 

стратегічного планування в системі управління розвитком виробничих 

підприємств, як множина представлених методів та підходів стратегічного 

планування базується на технологіях аналізу, планування та прогнозування 

мікро- та макро-економіки.  

Розробка стратегії на будь-якому підприємстві складається з виконання 

етапів: аналізу стратегічного положення підприємства, формування 

стратегічного плану підприємства і подальшої перевірки на відповідність 

розробленого плану з ресурсами, доступними підприємству. Запропоновано 

після аналізу стратегічного положення підприємства з використанням  

існуючих підходів до аналізу зовнішньої та внутрішньої інформації, з 

урахуванням місії та цілей, формувати параметри, прогнози і тенденції, що 

описують зовнішнє і внутрішнє середовища, а також характеристики різних 

об'єктів, що прямо або побічно впливають на підприємство із зазначенням 

можливих «точок впливу» на них, що дозволяє розробити план заходів, що 

спрямований на досягнення цілей і завдань підприємства з максимальною 

ефективністю. Перед остаточним прийняттям стратегії він ще раз проходить 

перевірку на відповідність ресурсам і можливостям підприємства. 

Доведено можливість поєднання методів та моделей стратегічного 

планування розвитку виробничих підприємств та регіону за маркетинговим 

підходом для стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах 

децентралізації. Запропоновано розглядати регіональний маркетинг як 

механізм подолання дії зовнішніх «стримуючих факторів», що забезпечує 

конструктивність процесів перетікання ресурсів і капіталів в економічному 

просторі, а також представлено суб’єктно-об’єктну систематизацію комплексу 

регіонального маркетингу. Визначено аспекти взаємодії елементів системи 

стратегічного планування розвитку виробничих підприємств та соціально-
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економічного розвитку регіону на основі маркетингового підходу, а саме: 

інформаційна взаємодія; взаємодія через методи управлінського впливу; методи 

економічної взаємодії; методи соціально-психологічної взаємодії; взаємодія 

через проєктний менеджмент і кластеризацію; взаємодія через систему 

управління попитом. Таким чином, залучення до розроблення стратегії 

зацікавлених сторін передбачає творчу та добровільну співпрацю органів влади, 

бізнесу, громади, органів самоорганізації громадян, наукових та культурних 

організацій, інших потенційних суб’єктів розвитку територій. Основою такого 

підходу є усвідомлення важливості та практична реалізація ідеї ділового 

партнерства різних секторів економіки у процесі розроблення стратегій та 

консолідована відповідальність за їх втілення в життя.  

Інвестиційні та інноваційні процеси слід розглядати не окремо, а у 

комплексі, що дозволяє стверджувати про необхідність реалізації інвестиційно-

інноваційної стратегії забезпечення сталого розвитку, яка складається з двох 

взаємопов’язаних та взаємовпливаючих блоків: інвестиційного та 

інноваційного, об’єднаних єдиною системою принципів, методів та механізмів 

реалізації, критеріїв прийняття управлінських рішень. Таким чином, 

інноваційно-інвестиційна стратегія  це стратегія, яка спрямована на 

забезпечення всіх основних напрямків інноваційного розвитку  підприємства та 

інвестиційних відносин, шляхом застосування наукових принципів формування 

довгострокових інноваційно-інвестиційних цілей, вибору найбільш ефективних 

шляхів їх досягнення, своєчасного корегування напрямків формування та 

використання інвестиційних ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища. 

Сучасні проблемні аспекти формування та реалізації інноваційно-

інвестиційної стратегії: недооцінка важливості та пріоритетності розглянутої 

стратегії серед інших стратегічних напрямків розвитку 

підприємства, неефективність управління інвестиційними ризиками та 

невраховування принципу інвестиційного синергізму. Запропонований механізм 

розробки стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства 

передбачає прийняття стратегічних завдань; оцінку можливостей та ресурсів 
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для їх виконання; визначення джерел формування фінансових ресурсів; аналіз 

альтернатив;  підготовку конкретних програм, проєктів, бюджетів; оцінку 

сильних  та слабких сторін діяльності суб’єктів з врахуванням обраних цілей. 

Особливо значимою у системі управління розвитком виробничих 

підприємств  видається проблема підвищення ефективності управління їх 

конкурентоспроможністю. Стратегія конкуренції являє собою основу 

конкурентної поведінки підприємства на ринку і описує схему забезпечення 

переваг над конкурентами. При цьому забезпечити реалізованість набору дій, 

передбаченого тією чи іншою стратегією, можливо за рахунок змін цільових 

станів базових чинників стратегічної ефективності сталого розвитку. Для цього 

автором запропонована матриця забезпечення стратегічної ефективності 

сталого розвитку виробничого підприємства в розрізі основних конкурентних 

стратегій. 

Інструментарієм для вирішення стратегічних завдань підвищення 

конкурентоспроможності виноробних підприємств виступає комплексний 

підхід з оцінки конкурентоспроможності підприємства в конкретний момент 

його існування на певній фазі його економічного розвитку, розробка ефективної 

моделі формування та реалізації конкурентної стратегії. Узагальнено методичні 

підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства, запропоновано 

поєднання інтегрального і матричного підходів, що істотно розширює 

методичні можливості оцінки та дає можливість більш глибоко 

обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення розвитку 

підприємства. 

Запропоновано методичний підхід до комплексного оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства, який ґрунтується на аналізі його 

технологічних, виробничих, фінансових, організаційних та збутових 

можливостей, комплексному застосуванні традиційного фінансово-

економічного підходу та оцінюванні конкурентоспроможності продукції з 

використанням диференціального методу, що забезпечує можливість 

отримувати надійні оцінки для прийняття обґрунтованих рішень щодо 
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забезпечення конкурентоспроможності та спрямованості розвитку. Заключним 

етапом системи оцінювання конкурентоспроможності підприємства 

запропоновано використовувати матрицю комплексного оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємства, яка побудована на основі визначеного 

інтегрального показника конкурентоспроможності та стадії життєвого циклу 

підприємства. Запропонована матриця визначає потенційні можливості 

підприємства і заходи, необхідні для забезпечення бажаних конкурентних 

позицій. Наведено результати апробації методичного інструментарію на 

прикладі виноробних підприємств Одеської та Миколаївської областей.ь 

Виявлено резерви і розроблено відповідні рекомендації щодо поведінки 

виноробних підприємств і необхідних організаційних змін для підвищення 

стійкості їх розвитку і конкурентоспроможності. 

Розвиток процесів кластеризації економіки забезпечує швидку дифузію 

інновацій в виробничому секторі, створює умови та дозволяє учасникам 

інноваційного процесу максимально ефективно використовувати накопичений 

інноваційний потенціал на основі вибудовування принципово нових відносин, 

які дозволяють координувати інноваційну діяльність середніх, малих 

підприємств, університетської освіти, академічної та вузівської науки навколо 

великих промислових компаній. Заходи, що вживаються державою, щодо 

формування інноваційних кластерів в регіонах носять початковий характер і 

вимагають комплексного підходу до реалізації кластерних стратегій в 

виробничій сфері. Досліджено основні методи кластерізації, що згруповані у 

кількісні та якісні підходи, визначено переваги, обмеження та умови 

застосування зацікавленими сторонами відповідного методу. На основі 

результатів дослідження визначені заходи щодо розробки та планування 

політики виробничих кластерів. 
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РОЗДІЛ 3 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

ТА МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ  ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В 

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

3.1  Економіко-статистичний аналіз потенціалу розвитку  виробничих 

підприємств України 

 

 

Рушійною силою розвитку економіки країни є розвиток виробничого 

сектору. Ефективне функціонування виробничих підприємств забезпечує: 

формування ВВП країни високого рівня через спроможність формування 

відповідної доданої вартості; посилення конкурентних позицій на 

міжнародному ринку шляхом підвищення якості продукції та зниження витрат 

на її виробництво і реалізацію; зростання інвестиційної привабливості, що, в 

свою чергу, підвищує наукомісткість виробництва та забезпечує підприємству 

можливість розвиватися інноваційним шляхом.   

В умовах сьогодення основними тенденціями розвитку ринку є 

глобалізація, концентрація капіталу, посилення конкурентної боротьби, 

зростання інформаційних впливів на всіх суб’єктів ринку, що вимагає від 

промислових підприємств приділення пильної уваги ефективному 

використанню виробничого потенціалу, який здатний забезпечити суб’єктам 

господарювання провідні ринкові позиції. Тобто підприємства повинні 

забезпечувати ефективне використання виробничого потенціалу як у 

внутрішньому середовищі щодо виробництва продукції та використання з цією 

метою всіх економічних ресурсів, задіяних як у бізнес-процесах, так і в 

зовнішньому оточенні щодо її реалізації та формування дієвих взаємовідносин з 

суб’єктами ринку, від яких залежать життєдіяльність та розвиток підприємств, 

тобто зі споживачами, постачальниками, державними регулювальними 

інституціями [234]. 
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За даними Державної служби статистики України (рис. 3.1), кількість 

промислових підприємств з 2010 року скоротилась більш ніж на 26 тис. од. 

(17,2 %). За період 2013-2015 рр. спостерігається невелике пожвавлення 

промислової діяльності, однак загальна тенденція відображає зменшення 

кількості суб’єктів господарювання. 

 
Рисунок 3.1 – Кількість суб’єктів господарювання промисловості 

 у 2010-2018 рр. (одиниць) (Джерело: складено на основі  [209]) 
 

Не зважаючи на зменшення кількості промислових підприємств на    17,5 

%,  обсяг реалізованої ними продукції має тенденцію до зростання (рис. 3.2). Це 

пов’язано із девальвацією національної валюти та збільшенню темпів зростання 

інфляції, які ведуть за собою збільшення цін на продукцію. Індекс цін 

виробників промислової продукції, що характеризує зміну цін на продукцію у 

часі, у 2018 році склав 117,4%, тобто ціни збільшились в порівнянні з початком 

кризового періоду у 2013 році  [209]. Обсяг реалізованої продукції 

промислового сектору складає майже третину загального обсягу реалізації 

економіки за період 2010-2018 рр. 

Більш точним показником, що відображає динаміку обсягу промислового 

виробництва є індекс промислової продукції – середньозважена величина з 

відповідних індивідуальних індексів по кожному товару (рис 3.3). Розрахунок 

базується на даних щодо динаміки виробництва видів продукції за постійним 
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набором товарів-представників і структурі валової доданої вартості за видами 

промислової діяльності за базисний рік (2010 рік =100%) [209]. 

 
Рисунок 3.2 – Обсяг реалізованої продукції суб’єктів господарювання 

промисловості у 2010-2018 рр. (млн. грн.) 

 (Джерело: складено на основі  [209]) 

 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Індекс промислової продукції 2013-2018 рр.  (Джерело: складено 

на основі [209]) 
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Як бачимо з рис. 3.3, 2013-2015 рр. є кризовими, що більшою мірою 

пояснюється втратою частини областей України, торговими та транзитними 

перешкодами. Однак, спад виробничої діяльності лише посилився у кризовий 

період та спостерігається вже з 2011 року, що свідчить про слабкий 

економічний стан країни в цілому. Недофінансування промислового сектору 

спричинило накопичувальне зростання рівня зносу техніко-технологічної бази 

промислових підприємств (більше 60% за період 2010-2018 рр.), що привело до 

зменшення обсягу виробництва продукції з високою доданою вартістю. У 2016-

2018 рр. спостерігаємо збільшення обсягів виробництва промислової продукції 

на 18,2 % з 87,0% (2015 р.) до 102,8% (2018 р.). 

Промисловість є рушійною силою економічного розвитку та 

господарської діяльності країни. За період 2010-2017 рр. частка промислового 

сектору у загальній структурі ВВП складає стабільно близько 20 % (рис.3.4).  

 
Рисунок 3.4 – Частка промисловості у формуванні ВВП, млн. грн. 

( Джерело: складено на основі [209] ) 
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Переробна промисловість є ключовою в структурі формування ВВП 

промисловим сектором (таблиця 3.1).  

 

Таблиця 3.1   Структура галузей промисловості у ВВП України                 

(у фактичних цінах, млн. грн.) (Джерело: складено за даними [209]) 

ВВП, млн. грн. 2010 р 2011 р 2012 р 2013 р 2014 р 2015 р 2016 р 2017 р 2018 р 

Промисловість, в 
т.ч.: 244167 286843 305688 295253 325242 393142 505432 632887 748977 

Добувна промисло 
вість і розроблення 
кар'єрів 

63436 84872 81660 81259 79120 95141 131650 177170 214260 

Переробна 
промисло 
вість 

142700 154675 173912 165055 194050 236692 291471 359867 411467 

Постачання 
електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційовано 
го повітря 

30295 39994 43491 42366 44836 53385 73809 85970 111856 

Водопостачання; 
каналізація, 
поводжен 
ня з відходами 

7736 7302 6625 6573 7236 7924 8502 9880 11394 

 Розрахунок структури ВВП промисловості, % 
Добувна 
промисловість і 
розроблення 
кар'єрів 

26,0 29,6 26,7 27,5 24,3 24,2 26,0 28,0 28,6 

Переробна 
промисловість 58,4 53,9 56,9 55,9 59,7 60,2 57,7 56,9 54,9 

Постачання 
електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційова 
ного повітря 

12,4 13,9 14,2 14,3 13,8 13,6 14,6 13,6 15 

Водопостачання; 
каналізація, 
поводження з 
відходами 

3,2 2,5 2,2 2,2 2,2 2,0 1,7 1,6 1,5 

 

У 2018 році частка переробної галузі склала 54,9 %, добувна 

промисловість – 28,6 %, шляхом постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря сформовано 15 % ВВП, частка водопостачання 

становить 1,5 %. Несуттєві зміни у розрахунковому періоді (2010-2018 рр.) не 

впливають на загальну структуру формування ВВП промислового сектору. 
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Необоротні та оборотні активи є частиною ресурсної складової 

виробничого потенціалу промислового підприємства. Так, обсяг необоротних 

активів за період 2013-2017 рр. має тенденцію до збільшення (Таблиця 3.2).   

 

Таблиця 3.2  Необоротні активи промислових підприємств України 

(млн. грн.) (Джерело: складено за даними [209]) 

  2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

1. Необоротні активи - усього, млн. 
грн.,  
у тому числі: 

1032952 1068053 1154166 1272826 1360974 

2. Основні засоби та нематеріальні 
активи (частка у загальному обсязі НА, 
%): 

79,8 78,8 79,4 78,5 79,0 

2.1. залишкова вартість 824590 841383 916730 998731 1075710 
2.2. знос 1085748 1255399 3053695 2091131 1479734 
3. Інвестиційна нерухомість 
(залишкова вартість) 3962 2621,9 3376 3189 2163 

4. Довгострокові біологічні активи 
(залишкова вартість) 361 173,8 207 234 195 

5. Незавершені капітальні інвестиції 119594 114436 122067 146384 173187 
6. Довгострокові фінансові інвестиції 47716 67338 67387 64061 47843 
7. Інші необоротні активи 36730 42100 44397 60225 61874 

Розрахунок: 

 

відносні відхилення, % абсолютні відхилення, млн. грн. 
2014 р. 

до  
2013 р. 

2015 р. 
до  

2014 р. 

2016 р. 
до  

2015 р. 

2017 р. 
до  

2016 р. 

2014 р. - 
2013 р. 

2015 р. - 
2014 р. 

2016 р. - 
2015 р. 

2017 р. – 
 2016 р. 

1 103,4 108,1 110,3 106,9 35101 86113 118660 88148 
2 98,7 100,8 98,9 100,6 -1 0,6 -0,9 0,5 
2
.
1 

102,0 
109,0 108,9 107,7 16793 75347 82001 76979 

2
.
2 

115,6 
243,2 68,5 70,8 169651 1798296 -962564 -611397 

3 66,2 128,8 94,5 67,8 -1340,1 754,1 -187 -1026 
4 48,1 119,1 113,0 83,3 -187,2 33,2 27 -39 
5 95,7 106,7 119,9 118,3 -5158 7631 24317 26803 
6 141,1 100,1 95,1 74,7 19622 49 -3326 -16218 
7 114,6 105,5 135,7 102,7 5370 2297 15828 1649 

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та з 2014 року без частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях. 

 

Станом на 2018 рік обсяг необоротних активів промислових підприємств  
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склав  1 516 634 млн.грн.  та в порівнянні із 2013 р. збільшився на 483 682 млн. 
грн. або на 46,8 %. Основні засоби та нематеріальні активи складають близько 
80 % загального обсягу необоротних активів на протязі всього розрахункового 
періоду. Збільшення вартості ОЗ та НА (8,9% та 7,7%) з одночасним 
зменшенням їх зносу слід вважати позитивною характеристикою. Незначна 
частка коштів (3,0-6,0%) протягом розрахункового періоду відволікається від 
операційної діяльності у формі довгострокових фінансових інвестицій. Дані 
щодо оборотних активів представлені в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3    Оборотні активи промислових підприємств України (млн. 

грн.) (Джерело: складено за даними [209]) 

 2013 р.  2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
1. Оборотні активи - усього, млн. грн.,  
у тому числі: 838709 942237 1201591 1516832 1781004 

2. Запаси 223348 237411 289901 349754 417779 
3. Поточні біологічні активи 1085 1051 1452 1744 2785 
4. Дебіторська заборгованість 512093 595111 767422 990702 1166431 
5. Поточні фінансові інвестиції 13020 13561 22810 16014 11650 
6. Грошові кошти 52376 59446 69071 80668 87974 
7. Витрати майбутніх періодів 13719 15687 24672 40256 31789 
8. Інші оборотні активи 23067 19969 26263 37693 62597 

Розрахунок 

 

відносні відхилення, % абсолютні відхилення, млн. грн. 
2014 р. 

до  
2013 р. 

2015 р.  
до  

2014 р. 

2016 р. 
до  

2015 р. 

2017 р. 
до  

2016 р. 
2014 р. - 
2013 р. 

2015 р. - 
2014 р. 

2016 р. - 
2015 р. 

2017 р. - 2016 
р. 

1 112,3 127,5 126,2 117,4 103528 259354 315241 264172 
2 106,3 122,1 120,6 119,4 14063 52490 59853 68025 
3 96,9 138,2 120,1 159,7 -34 401 292 1041 
4 116,2 129,0 129,1 117,7 83018 172311 223280 175729 
5 104,2 168,2 70,2 72,7 541 9249 -6796 -4364 
6 113,5 116,2 116,8 109,1 7070 9625 11597 7306 
7 114,3 157,3 163,2 79,0 1968 8985 15584 -8467 
8 86,6 131,5 143,5 166,1 -3098 6294 11430 24904 
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та з 2014 року без частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях. 
 

Спостерігається     зростання    обсягу     оборотних    активів    протягом  

розрахункового періоду, так  у 2018 році він склав 1 914 514 млн. грн. та в 

порівнянні із 2017 р. дещо збільшився (на 7,5 % або на 133 510 млн. грн.). У     
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2017 р. в порівнянні із 2016 р., обсяг оборотних активів  збільшився на   17,4 %  

або на 264 172 млн. грн. Збільшення обсягу запасів на 87,1 % за розрахунковий 

період (2017 рік в порівнянні з 2013 р.) свідчить про зростання виробничого 

потенціалу промисловості. Негативною тенденцією є збільшення обсягів інших 

оборотних активів (кошти в дорозі, податкові зобов’язання) на 79,5 % за період 

2013-2017 рр. Дебіторська заборгованість, що зросла на 1,5% за період 2013-

2017 рр., у 2017 році зменшилась на 11,4 % в порівнянні з 2016 роком. 

Важливою умовою покращення економічного становища як країни, так і 

окремого промислового підприємства є освоєння капітальних інвестицій. 

Показником, що відображає зміну обсягів капітальних інвестицій за періоди, 

обрані для порівняння, є індекс капітальних інвестицій (таблиця 3.4). Він 

розраховується як відношення вартості активів, в які інвестовано кошти в 

певному періоді, продефльованої на відповідні індекси цін, до середньої 

вартості активів, в які інвестовано кошти в базисному році (2010 рік=100%) 

[209]. 

 

Таблиця 3.4   Капітальні інвестиції промислового сектору економіки за 

2010-2018 рр. (млн. грн.)  (Джерело: складено за даними [209]) 

Рік 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій 
промисловим сектором Індекс капітальних 

інвестицій 
(у % до попереднього 

року)  млн.грн 
у % до 

попереднього 
року 

у % до загального 
обсягу капітальних 

інвестицій 
2010 55384,4 - 30,7 100,0 
2011 78725,8 142,1 32,6 141,6 
2012 91598,4 116,4 33,5 107,5 
2013 97574,1 106,5 39,0 100,3 
2014 86242,0 88,4 39,3 74,3 
2015 87656,0 101,6 32,1 80,0 
2016 117753,6 134,3 32,8 118,2 
2017 143300,0 121,7 32,0 123,4 
2018 199896,0 142,1 34,5 122,2 

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та з 2014 року без частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях.  
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У 2018 році промисловими підприємствами освоєно 199896 млн. грн. 

капітальних інвестицій, що на 20,4 % більше показника попереднього року. 

Однак, беручі до уваги зміну вартості грошей у часі, обсяг освоєних 

капітальних інвестицій 2018 року менший на 1,2 % показника попереднього 

періоду. В порівнянні із останнім роком кризового періоду (2013-2015 рр.) 

обсяг зростання освоєння капітальних інвестицій склав 112 240 млн. грн. 

(+128,0 %). Значний темп зростання обумовлений втратами великих обсягів 

капітальних вкладень, а отже, низькою порівняльною базою. У 2016 році 

освоєно на 38,2 % більше капітальних інвестицій в порівнянні з 2015 роком та 

спостерігається подальша тенденція до зростання. Основним джерелом 

фінансування вкладень у 2018 році залишаються власні кошти промислових 

підприємств, за рахунок яких освоєно 89,0 % загального обсягу. Оскільки  

діяльність значної частки підприємств промисловості є збитковою, втрачається 

можливість до відтворення та розвитку виробничого потенціалу. Станом на 

2018 рік 27,8 % підприємств показали від’ємні показники фінансових 

результатів. З 2015 р. відбулося скорочення бюджетних видатків на 

промисловість як дотаційного, так і інвестиційного характеру (рис. 3.5). 
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Частка видатків на підтримку промисловості у загальних видатках Державного бюджету 
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Частка прямого фінансування діяльності промислових підприємств у загальних видатках 
Державного бюджету України, % 

 

Рисунок 3.5 Частка видатків Державного бюджету України на підтримку 

промисловості у 2000-2019 рр., %  (Джерело:  [235]) 
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У 2018 р. унаслідок невиконання плану по бюджетних доходах та 
запозиченнях на внутрішньому й зовнішньому ринках Україна була змушена 
провести бюджетний секвестр, скоротивши видатки на регіональний розвиток, 
а також через хронічне невиконання країною умов надання кредитів за 
програмою розширеного фінансування (EFF) просити  у МВФ 
короткострокове фінансування за програмою stand-by. Становлення сучасної 
промислової політики в Україні можна представити у вигляді матриці, 
користуючись підходом А. Андреон [236]. Матриця відображає такі аспекти, як:  

1) рівень впровадження заходів – регіональний чи національний, що у свою 
чергу поділяються на підприємств та сектори переробної промисловості, 
систему переробної промисловості, промислову систему і макроекономічний 
механізм (системний вплив);  

2) дія на пропозицію (інноваційна та технологічна інфраструктура, вища 
освіта та підготовка фахівців, просування виробничих технологій, 
довгостроковий фінансовий капітал, доступ до ресурсів, інфраструктура та 
мережі) чи попит (внутрішній чи зовнішній). 

За таким підходом промислова система додатково включає будівельний, 
енергетичний та агропромисловий сектори. Такий підхід дозволяє комплексно 
оцінити вектор промислової політики, відстежити взаємозв’язок  між 
суміжними стратегіями і заходами. Крім того, він дозволяє оцінити 
синергетичний  вплив  одночасної  реалізації  декількох  заходів  порівняно  із 
результатом впровадження кожного заходу індивідуально. 

За допомогою умовних позначень на рис. 3.6 представлено сукупність 
таких «пакетів реформ» для України, що визначають позиціонування 
промислової політики в рамках певних циклів трансформацій, які 
представляють собою період від однієї віхи промислової політики до іншої. 
Цифрові позначення відповідають номерам документів, зазначеним у табл.3.5. 

Частина ухвалених до 2015 р. стратегій, концепцій та планів дій не була 
повністю або частково реалізована переважно через їх геополітичну орієнтацію. 
Промислова політика в цей період була спрямована головним чином на 
секторальну підтримку енергетичних та експортоорієнтованих галузей 
промисловості.  
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Пакети програм промислової політики 
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А – Інноваційна та технологічна інфраструктура Є – Внутрішній попит та державні закупівлі 
Б – Вища освіта та підготовка фахівців Ж – Зовнішній попит та розвиток міжнародного ринку 
В – Просування виробничих технологій I – Підприємства та сектори переробної промисловості 
Ґ – Довгостроковий фінансовий капітал II – Система переробної промисловості 
Д – Доступ до ресурсів III – Промислова система 
Е – Інфраструктура та мережі IV – Макроекономічний механізм 

 

Рисунок  3.6. Матриця державної промислової політики України станом на 

лютий 2019 р. Джерело: [237] 

 

Зріз змісту пакетів реформ промислової політики демонструє, що в 

Україні промислова політика реалізується переважно на національному рівні; 

регіональний рівень слабко охоплений стратегіями та програмами, а заходи 

цього рівня стосуються лише промислової системи в цілому. 

 

Таблиця  3.5   Програми та заходи в рамках промислової політики 

України Джерело: [237] 

№ Назва 
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Продовження таблиці 3.5 
1 2 3 4 5 
2 Стратегія реформування системи 

управління державними фінансами на 
2017–2020 роки 

2017 2020 Мінфін 

3 Стратегія реформування системи 
публічних закупівель 

2016 2022 Мінекономрозвитку, Мінфін, 
Мінюст 

4 Стратегія сталого розвитку «Україна – 
2020» 

2015 2020 Президент України, Кабінет 
Міністрів України, інші 
міністерства та відомства 

5 Середньостроковий план пріоритетних 
дій Уряду до 2020 року 

2017 2020 Мінекономрозвитку 

6 Стратегія розвитку оборонно-
промислового комплексу України на 
період до 2028 року 

2018 2028 Мінекономрозвитку 

7 Стратегія розвитку малого і 
середнього підприємництва в Україні 
на період до 2020 року 

2017 2020 Мінекономрозвитку, 
Мінсоцполітики, Мінфін, 
Мінрегіон, Мінюст 

8 Стратегія розвитку аграрного сектора 
економіки на період до 2020 року 

2013 2020 Мінагрополітики 

9 Енергетична стратегія України на 
період до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, 
конкурентоспроможність» 

2017 2035 Міненерго 

10 Комплексна програма розвитку 
фінансового сектору України до 2020 
року 

2015 2020 НБУ,  Мінфін, Мінюст 

11 Стратегія подолання бідності 2016 2020 Мінсоцполітики 
12 Стратегія розвитку системи технічного 

регулювання на період до 2020 року 
2015 2020 Мінекономрозвитку, 

Мінрегіон 
13 Державна стратегія регіонального 

розвитку на період до 2020 року 
2014 2020 Мінрегіон, 

Мінінфраструктури 
14 Національна транспортна стратегія 

України на період до 2030 року 
2018 2030 Мінінфраструктури 

15 План заходів щодо дерегуляції 
господарської діяльності 

2016 ….. Мінекономрозвитку, 
Мінінфраструктури, 
Мінсоцполітики, 
Мінприроди, Мінрегіон 

16 Основні засади (стратегія) державної 
екологічної політики на період до 2030 
року 

2019 2030 Мінекології 

17 Стратегія відродження вітчизняного 
авіабудування на період до 2022 року 

2018 2022 Мінекономрозвитку, 
Міноборони, Мінфін, МВС, 
Мінінфраструктури, МЗС 

18 Стратегія розвитку суднобудування на 
період до 2020 року 

2009 2020 Мінекономрозвитку, 
Мінінфраструктури 

19 Концепція Загальнодержавної цільової 
науково-технічної космічної програми 
України на 2018– 2022 роки 

2018 2022 Державне космічне 
агентство, Міноборони 

20 Проєкт Стратегії розвитку 
промислового комплексу України на 
період до 2025 року 

2019 2025 Мінекономрозвитку 
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З 2015 р. розпочалося оновлення пакетів реформ, спрямованих на 

євроінтеграцію, що потягло за собою розроблення нових програмних 

документів, завданням яких стало оновлення української промисловості. 

В кризових умовах уряду довелося планувати реформи фактично в 

кожній сфері, що стосується регулювання пропозиції та попиту на промислові 

товари. Цей ефект на рис. 3.6 проявляється через неможливість визначити 

домінуючий сектор локалізації урядових реформ. Можна констатувати, що в 

документах найбільша увага приділяється розвитку інноваційної та 

технологічної інфраструктури, розширенню виробництва та просуванню 

виробничих технологій, розвитку інфраструктури та доступу до мереж, 

стимулюванню зовнішнього попиту та виходу на міжнародні ринки, 

забезпеченню доступу до довгострокового фінансового капіталу. Менше 

реформ планувалося у сфері вищої освіти й підготовки фахівців, стимулювання 

внутрішнього попиту, державних закупівель промислових товарів, доступу до 

ресурсів. Нові реформи, запроваджені у 2017 р. і пізніше, характеризуються 

меншою секторальною орієнтованістю та зосереджуються переважно на рівні 

промислової системи загалом. 

Заходи, представлені в проєкті Стратегії розвитку промислового 

комплексу України до 2025 року, мають на графіку більш локалізований 

характер – вони орієнтовані переважно на просування українських 

промислових товарів на зовнішні ринки, освоєння нових видів продукції та 

технологій, підготовку персоналу та інноваційний розвиток промислових 

підприємств. 

Загалом в останні роки заходів, що стимулюють промисловий розвиток, 

було вжито надто мало, аби суттєво на нього вплинути. Регуляторна 

ефективність українського уряду, за оцінкою ВЕФ, була дуже низькою. 

 В рейтингу Global Competitiveness Report 2018 [238] за інституційними 

показниками Україна перебувала на 110-му місці зі 140 із рахунком 46,3 

бала, однак порівняно з 2017 р. цей показник покращився. 
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 Слабка орієнтованість уряду на майбутнє, за якою країна посідає лише  

115-те місце, свідчить про низьку адаптивність уряду та вітчизняного 

законодавства до сучасних викликів глобального економічного розвитку та про 

відсутність цілісного довгострокового бачення позиції України у світовому 

економічному просторі. 

В Україні реформу децентралізації  також повною мірою ще не 

завершено, досі не вирішено питання наповнення місцевих бюджетів в обсязі, 

достатньому не лише для життєзабезпечення об’єднаних територіальних 

громад, а й для реалізації інвестиційних проєктів. Тому очікувати стрімкого 

розвитку регіонів України в короткостроковому періоді, появи великої 

кількості проєктів розвитку інноваційної інфраструктури на локальному рівні 

найближчим часом не доводиться. Реформа децентралізації може дати 

позитивні результати для промислового розвитку при узгодженні бюджетно- 

податкового законодавства, законодавства із територіального устрою, у сфері 

місцевого самоврядування, законодавства у сфері промисловості та сільського 

господарства, транспорту, інформації та зв’язку, а також захисту прав 

інтелектуальної власності, а також законодавства в інших галузях права. 

Про   ефективність   стратегій   економічного   розвитку   свідчить   низка 

показників, що виражені в міжнародних індексах. Так, наприклад за міжнародним 

рейтингом Україна посіла 81-е місце серед 137 країн світу в 2018 році, 

покращивши за рік чотири позиції (у попередньому рейтингу займала 85-у 

позицію) знаходиться на низькому рівні, при чому її позиції погіршились в 

порівнянні з 2012–2013 рр., коли вона займала 73 місце (табл. 3.6). До «десятки» 

найконкурентоспроможніших країн увійшли такі: США, Сінгапур, Нідерланди, 

Німеччина, Гонконг, Швеція, Великобританія, Японія та Фінляндія [239]. 

При збереженні такої тенденції, унеможливлюється провадження 

інноваційної діяльності, а отже, технічна та технологічна відсталість 

промислового сектору буде прогресувати. 
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Таблиця 3.6     Місце України у міжнародних рейтингах за 2010-2018 рр. 

(Джерело: складено на основі [ 239]) 

Показники рейтингу Місце України в рейтингу 
2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

Індекс              глобальної 
конкурентоспроможності 

89 82 73 84 76 79 85 81 

Індекс ведення бізнесу 147 149 152 137 112 96 83 76 
Індекс            економічної 
свободи 

162 164 163 161 155 162 166 134 

Індекс         інвестиційної 
привабливості 

2,57 3,28 2,18 2,12 1,87 2,57 2,88 3,07 

 

Інноваційна діяльність є одним із напрямів економічного зростання, що 

може забезпечити не тільки додаткові конкурентні переваги для підприємств, 

підвищити їхній потенціал та допомогти розв’язати економічні, соціальні чи 

інші проблеми, а й забезпечити стрімке зростання національної економіки 

загалом. Оскільки на стан та рівень розвитку інноваційної активності окремих 

підприємств впливають загальноекономічні фактори, то доцільно розглянути 

стан інноваційної діяльності у країні загалом. 

Рейтинг агентства Bloomberg щодо оцінки інноваційного розвитку країн 

виходить вже сьомий рік поспіль (Таблиця 3.7).  

 

Таблиця 3.7  Місце України за складовими Інноваційного індексу 

Bloomberg у 2018 р.  (Джерело: складено на основі [240]) 

Складові Глобального інноваційного індексу Україна 2018 
Загальний індекс 46 
Інтенсивність досліджень і розробок (витрати на НДДКР по відношенню до 
ВВП) 47 

Продуктивність 50 
Проникнення високих технологій (частка інноваційних компаній в загальній 
кількості підприємств) 3 

Концентрація дослідників (число науковців на 1 млн. жителів) 46 
Виробництво з доданою вартістю (додана вартість виробництва по 
відношенню до ВВП) 48 

Ефективність вищої освіти (частина випускників ЗВО в кількості 
випускників освітніх установ) 21 

Патентна активність 27 
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Він оцінює інноваційність економік на основі ряду критеріїв, таких як 

витрати на НДДКР по відношенню до ВВП, продуктивність, відсоток 

інноваційних компаній у загальній кількості підприємств, кількість науковців 

на мільйон жителів, додана вартість виробництва по відношенню до ВВП, 

відсоток випускників ЗВО у загальній кількості випускників освітніх установ і 

патентна активність [240]. 

Згідно з доповіддю «Глобальний індекс інновацій 2018», Україна 

піднялася в рейтингу ще на 7 позицій і посіла 43 місце зі 126 країн (таблиця 3.8) 

[241]. Рейтинг складався за напрямами: креативність (45); знання і результати 

наукових досліджень (27); бізнес-досвід (66); ринкові показники (89); 

інфраструктура (89); людський капітал і дослідження (43); інституції (107). 

Основою української інноваційної конкурентоспроможності є людський 

капітал і дослідження, а також знання й результати наукових досліджень. Їх 

ефективна реалізація і є головною конкурентною перевагою. Однак у 

порівнянні з 2017 роком за підіндексом «людський капітал і дослідження» 

Україна втратила 2 позиції, перемістившись з 41-го на 43-тє місце. Це відбулося 

за рахунок скорочення витрат на освіту у відсотках до ВВП (22 місце – 2017 р., 

26 місце – 2018 р.) та витрат на дослідження і розробки у відсотках до ВВП (54 

місце – 2017 р., 62 місце – 2018 р.). 

Крім Глобального інноваційного індексу у доповіді визначається рейтинг 

країн за Індексом інноваційної ефективності, який розраховується на основі тих 

же показників та підіндексів, що й ГІІ, шляхом рейтингування відношення 

Інноваційного вихідного індексу до Інноваційного вхідного індексу. Індекс 

інноваційної ефективності характеризує створення сприятливих умов для 

інноваційної результативності. За цим показником у 2018 р. Україна на 5 місці, 

що на 6 позицій вище, ніж у 2017 р. Це свідчить про зростання ефективності 

інноваційної діяльності в країні. 

Але, незважаючи на те, що за показником Глобального інноваційного 

індексу можна свідчити про покращення у сфері інновацій, кількість 
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підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, в Україні досі є 

низькою. 

 
Таблиця 3.8  Оцінка позиції України за складовими Глобального 

інноваційного індексу [242–246] 
 

Складові Глобального 
інноваційного індексу 

2014 2015 2016 2017 2018 
бал місце 

(143) 
бал місце 

(141) 
бал місце 

(128) 
бал місце 

(128) 
бал місце 

(126) 
Глобальний 

інноваційний індекс 
36,3 63 36,5 64 35,7 56 37,6 50 38,5 43 

Інституції 52,9 103 52,8 98 48,7 101 47,9 101 49,1 107 
Людський капітал і 

дослідження 
36,6 45 40,4 36 40,8 40 39,6 41 37,9 43 

Інфраструктура 27,1 107 26,3 112 32,3 99 39,3 90 38,1 89 
Рівень розвитку ринку 45,1 90 43,9 89 42,1 75 43,2 81 42,7 89 
Рівень розвитку бізнесу 29,1 87 32,4 78 30,6 73 35,3 51 34,5 46 

Результати застосування 
знань та технологій 

 
38,2 

 
32 

 
36,4 

 
34 

 
34,1 

 
33 

 
32,8 

 
32 

 
36,7 

 
27 

Результати творчої 
діяльності 

30,6 77 31,3 75 31 58 35,6 49 36,5 45 

Індекс ефективності 
інновацій 

0,9 14 0,9 15 0,8 12 0,8 11 0,9 5 

 

Так, за даними доповіді Державної служби статистики [209] у 2018 році 

кількість підприємств, що займалися інноваційною діяльністю становила 777 

од., що складає 16,4 % до загальної кількості промислових підприємств. 

Показник 2015 року вищий на 0,9 % та складає 17,3 % до загальної кількості 

або 824 од.  З них 739 підприємства або 15,6 % до загальної кількості 

промислових підприємств впроваджували інновації у 2018 році та 723 

підприємства або 15,2 % у 2015 році. Чотириста підприємств впровадили 1217 

нових технологічних процесів у 2015 році, з них маловідходних та 

ресурсозберігаючих – 458. У 2018 році 451 підприємство впровадило 2002 

нових технологічних процесів, з них маловідходних та ресурсозберігаючих – 

926. 

 Частина промислових підприємств, а саме 414 та 637 од. у 2015-2018 рр. 

відповідно впровадили 3136 та 3843 найменувань інноваційних видів продукції. 
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Упродовж 2016–2018 рр. частка підприємств у промисловості, які 

займались інноваційною діяльністю, за рекомендованими видами економічної 

діяльності, становила 29,5%, у тому числі здійснювали технологічні інновації – 

14,4% (3,9% – продуктові; 4,7% – процесові; 5,7% – продуктові та процесові), 

нетехнологічні (маркетингові та/або організаційні)  – 15,1%. Слід зазначити, що 

існує прямий зв’язок між розміром підприємства та його рівнем інноваційності, 

оскільки для впровадження інновацій необхідно мати певну кількість 

персоналу, задіяного у виконанні наукових досліджень і розробок, що 

призводять до впровадження інновацій. Відповідно найвища частка як 

технологічно активних, так і нетехнологічно активних підприємств була серед 

великих підприємств (відповідно 31,4% і 28,1%). 

В Україні протягом 2016–2018 років 54,1% інноваційно активних 

промислових підприємств співпрацювали з іншими підприємствами та 

організаціями, у тому числі університетами, науково-дослідними інститутами 

тощо. Хоча найважливішими партнерами інноваційних підприємств по 

співробітництву залишаються, перш за все, постачальники обладнання, 

матеріалів, компонентів або програмного забезпечення (48,0%), інші 

підприємства (30,3%), а також клієнти (15,0%), частка підприємств, які 

співпрацювали з науковими організаціями (консультантами, комерційними 

лабораторіями, університетами та іншими вищими навчальними закладами й 

науково-дослідними інститутами) становила 9,3% [247]. 

Переважаючі обсяги витрат переробної промисловості також призначені 

на закупівлю машин, обладнання та програмного забезпечення, що становили 

68,96 % загального обсягу, а витрати на внутрішні НДР склали 22,2 % 

(табл.3.9). На придбання інших зовнішніх знань підприємства переробної 

промисловості витратили лише 0,17 %. Придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення є основною статтею витрат  галузей постачання 

електроенергії та водопостачання, що становить 84,5 % та 89,9 % відповідно. 

Інші витрати, що пов’язані зі створенням та впровадженням інновацій,  
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становили 5,54 % для галузі переробної промисловості та 22,5 % для галузі 

добувної промисловості і розроблення кар’єрів. 

Інноваційна діяльність фінансується майже в повному обсязі за рахунок 

власних коштів підприємств. У 2017 році 88,2 % витрат покривалися за рахунок 

власних коштів,  що менше показника 2015 року у 97,2 %. З 2010 року 

фінансування іноземних інвесторів скоротилося з 30,0 % до 0,9 % у 2018 р.  

 

Таблиця 3.9   Загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної 

діяльності в контексті галузей промисловості за 2018 рік (Джерело: складено за 

даними [209]) 

 Промисловість 

Добувна 
промисловість і 

розроблення 
кар’єрів 

Переробна 
промисловість 

Постачання 
електроенергії, 

газу, пари та 
кондиц.  повітря 

Водопостачання 
каналізація, 

поводження з 
відходами 

Усього 12180,1 935,7 11051,3 187,4 54,7 
у % до заг. 
Обсягу 100 7,6 90,7 1,5 0,44 

Розрахунок структури обсягу витрат за галузями промисловості, % до загального обсягу витрат за видами 
інноваційної діяльності 

Внутрішні 
НДР 2706,2 22,2 * - 2303,0 20,83 * - * - 

Зовнішні 
НДР 502,6 4,1 * - 496,1 4,5 * - * - 

Придбання 
машин, 
обладнання 
та ПЗ 

8291,3 68,1 507,2 54,2 7620,7 68,96 158,3 84,5 49,2 89,9 

Придбання ін. 
зовн. знань 46,1 0,4 * - 19,3 0,17 * - - - 

Інше 633,9 5,2 210,7 22,5 612,0 5,54 * - * - 
* Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України 

«Про державну статистику» щодо конфіденційності  

 

Інвестиційний клімат у нашій країні характеризується незадовільним 

станом фінансового ринку та обмеженою доступністю кредитних ресурсів для 

позичальників. Україна за розвитком фінансового ринку у глобальному 

рейтингу конкурентоспроможності ВЕФ (2017–2018 рр.) посідає 120-те місце 

серед 137 країн і має бал 3,1 за шкалою від 1 до 7 можливих [248]. Рейтинг 

країни за більшістю показників розвитку фінансового ринку не перевищує 103-

тю позицію. Тож неефективна та недостатньо розвинена фінансова система 
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країни перешкоджає мобілізації як внутрішніх заощаджень, так і глобального 

капіталу. Складність доступу індустріального бізнесу до фінансових ресурсів є 

одним з найбільш проблемних аспектів інвестиційного клімату в Україні. 

Витоки цієї проблеми полягають у низькому рівні накопичення валових 

заощаджень в економіці, а її гострота в останні роки пов’язується з 

нестабільністю фінансового сектора та ненадійністю суб’єктів реального 

бізнесу як позичальників [249, с. 18]. На ряду з іншими стримуючими 

факторами відтворення та розвитку виробничого потенціалу, спостерігається 

незадоволення потреб промисловості у кваліфікованих кадрах (рис. 3.7).  

 
Рисунок 3.7 – Зайняте населення промисловості в структурі загальної 

зайнятості, тис. осіб (Джерело: складено за даними [209]) 

 

Належне задоволення потреб промисловості у кваліфікованій робочій 

силі можливе за умов здійснення заходів з удосконалення системи освіти і 

підготовки кадрів, організації ефективної роботи професійно-технічної освіти, 

налагодження фахової підготовки і стажування у провідних компаніях на 

транскордонній основі, полегшення мобільності між системами освіти, 

підтримки освітніх програм [249]. 
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На Всесвітньому економічному форумі 2018 року, учасниками якого є 

близько 1000 лідерів компаній і організацій, аналітики оцінили виробничий 

потенціал України та визначили його як неготовий до трансформації світового 

виробництва (табл. 3.10). Готовність країни до майбутнього визначають два 

чинники: наскільки масштабна й складна її нинішня структура виробництва і 

наскільки сильні п'ять рушійних сил, що зможуть тягнути вперед процес 

трансформації. 

 

Таблиця 3.10   Готовність України до виробництва майбутнього за 

ключовими драйверами у 2018 р. (Джерело: складено за даними [249, 250]) 

Показник Місце 
України Оцінка 

1 2 3 
Розвиток технологій та інновацій (1-10) 74 3,5 

Технологічна платформа (1-10) 75 5,0 
Впровадження бізнесом нових технологій (1-7) 71 4,3 
Роль прямих іноземних інвестицій у передачі технологій (1-7) 95 3,5 
Поглинання технологій фірмами (1-7) 71 4,3 
Кібербезпека (0-1) 59 0,5 
Здатність до інновацій (1-10) 68 2,0 
Розвиток промислових кластерів (1-7) 87 3,1 
Рівень витрат на дослідження та розробки, у до % 50 0,7 
Державні закупівлі передової технологічної продукції (1-7) 72 3,0 
Інвестиції компаній у технології, що розвиваються (1-7) 60 3,5 
Взаємодія між стейкхолдерами (1-7) 47 3,7 

Людський капітал (0-10) 34 5,8 
Наявна робоча сила (0-10) 20 7,8 
Робоча сила, зайнята у виробництві, у % до загальної кількості 41 12,6 
Наявність вчених та інженерів (1-7) 24 4,7 
Розвиток навичок роботи з цифровими пристроями у населення (1-7) 32 4,7 
Майбутня робоча сила (0-10) 52 3,8 
Здатність залучати та утримувати таланти (1-7) 90 2,4 
Підвищення кваліфікації працівників (1-7) 65 4,0 
Якість професійної освіти (1-7) 43 4,3 
Якість викладання природничо-наукових дисциплін (1-7) 24 4,8 
Якість університетів 38 6,0 

Міжнародна торгівля, інвестиції та інфраструктура (0-10) 59 5,1 
Торгівля (0-10) 30 7,8 
Обсяг експорту та імпорту, у % до ВВП 29 104,8 
Якість логістичних послуг (1-5) 71 2,8 
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Технологічна платформа і здатність до інновацій – головний двигун 

майбутньої революції. Для впровадження нових технологій країні необхідна 

розвинена, захищена і підключена інформаційно-комунікаційна 

інфраструктура. Також в країні мають бути створені умови для генерування і 

монетизації інновацій, які можна застосувати у виробництві. 

Людський капітал. Хоча четверта індустріальна революція спричинить 

роботизацію виробництв, людські ресурси, як і раніше, будуть критично 

важливими. Перехід країни на нові технології будуть прискорювати сильний 

ринок праці і наявність довгострокових можливостей навчати робітників, 

розкривати таланти й залучати фахівців з-за кордону. 

Міжнародна торгівля, інвестиції та інфраструктура. Чим активніше країна 

торгує на світових ринках, тим легше їй обмінюватися продуктами, знаннями і 

технологіями. Швидкість впровадження цих технологій прямо залежатиме від 

доступу до фінансування, а також від якості інфраструктури для забезпечення 

виробничої активності. 

Продовження табл. 3.10 
1 2 3 

Інвестиції (0-10) 70 1,5 
Обсяг кредитування приватного сектору, у % до ВВП 64 47,3 
Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. доларів США 46 3921,4 
Інфраструктура (0-10) 66 6,0 
Розвиток енергетичної інфраструктури 51 82,3 
Розвиток транспортної інфраструктури 74 38,2 

Розвиток інституційного середовища (0-10) 94 3,4 
Рівень корупції (0-100) 89 29,0 
Ефективність державного регулювання (0-100) 99 52,8 
Орієнтація державної політики на довгострокову перспективу (1-7) 91 2,7 

Сталий розвиток (0-10) 88 4,6 
Рівень викидів СО2 на одиницю ВВП, Мт/Млрд. доларів США 99 1,8 
Частка атомної та альтернативної енергетики в енергетичному балансі, 
% 50 0,2 

Очищення стічних вод 58 73,3 
Попит на продукцію (0-10) 58 4,5 

Число оцінюваних споживачами чинників при ухваленні рішення про 
покупку (1-7) 78 3,1 

Обсяг ринку (0-100) 45 54,5 
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Інституційна система. Від того, наскільки ефективні державні структури, 

наскільки обтяжливі правила і обмеження та наскільки чітко дотримується 

верховенство закону, залежатиме кількість бажаючих створювати у країні 

складні виробництва. 

Ринки збуту. Швидкість трансформації виробництв буде тим більшою, 

чим кращою виявиться доступ до внутрішніх та зовнішніх ринків споживання і 

чим складнішою буде споживча база. Попит на нову, технологічну й 

різноманітну продукцію стимулюватиме промислову активність до розвитку в 

правильному напрямку [126]. 

В структурі виробничого потенціалу країни найбільш сильною складовою 

є потенціал людського капіталу (34 місце) з оцінкою 5,8 з 10 балів. 

Найбільшими перешкодами до розвитку національної економіки є низька 

ефективність державного регулювання на ряду з високим рівнем корупції та 

ігнорування інституціональними органами довгострокової перспективи (94 

місце зі 100). Також, рівень забруднення довкілля та використання традиційної 

енергетики унеможливлює розвиток економіки в контексті сталого розвитку (88 

місце). Низька здатність до інновацій та неефективне використання прямих 

іноземних інвестицій спричиняють техніко-технологічну деградацію та 

нездатність до світових трансформаційних процесів промисловості. За 

показниками міжнародної торгівлі та ринків збуту країна знаходиться нижче 

середнього рівня, але за структурної перебудови економіки ситуація може 

покращитися [249]. 

Для забезпечення можливості структурної перебудови та балансу 

економіки необхідна всебічна державна підтримка переробної галузі 

промисловості з метою переваги в структурі експорту готової продукції 

шляхом організації замкнутого циклу виробництва. На ряду з цим, розвиток 

інфраструктури, зокрема інноваційної сприятиме пожвавленню інноваційної 

діяльності. Оновлення та розвиток техніко-технологічної бази промисловості 

дозволить виготовляти продукцію з високою доданою вартістю та збільшити 

наукоємність ВВП. Станом на 2018 рік, наукоємність ВВП складає 0,47 %, що 
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менше показника 2017 року у 0,8 %. [251]. Високоякісна продукція з 

оптимальною собівартістю забезпечить підприємствам вихід на нові ринки 

збуту, зокрема міжнародні. Також, необхідно вжити заходів щодо подолання 

економічних та політичних перешкод із втраченими ринками збуту.  

Дослідження показує, що виробничий потенціал відіграє випереджальну 

роль в розвитку як окремого промислового підприємства, так і економіки 

країни в цілому. Наявний стан виробничого потенціалу прямо впливає на 

можливість до його відтворення та нарощування на інноваційній основі. 

Ефективне використання виробничого потенціалу у повному обсязі та 

забезпечення його розвитку потребують компетентного стратегування задля 

швидкого реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ 

підприємства та своєчасного прийняття управлінських рішень. 

 

 

3.2 Оцінювання впливу розвитку виробництва та регіональної 

децентралізації на економічне зростання  об’єднаних територіальних громад в 

Україні 

 

 

Розвиток місцевого самоврядування, створення об’єднаних 

територіальних громад, передача ресурсів, повноважень на місця в рамках 

проведення реформи з децентралізації влади передбачає насамперед 

підвищення фінансової спроможності, економічної, інвестиційної 

привабливості територій та інноваційної складової для якісного й комфортного 

проживання людей на них. Децентралізація формує нову композицію 

управління розвитком адміністративно-територіальних одиниць. У зв`язку з 

цим, узгоджуються цілі, мотивації, інтереси різних суб’єктів щодо питань 

розвитку територій, актуалізується необхідність розвитку організації та 

самоорганізації у вирішенні завдань території. За цих умов за державою 

зберігаються функції регулювання та контролю. 
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Звичайно, кожна людина, яка проживає на сільській території, має право 

на сучасну медицину та освіту, доступні та якісні адміністративні, комунальні,  

соціальні послуги, хороші дороги, чисті та освітлені вулиці. Але люди можуть 

впливати на якість цих послуг тільки тоді, коли вони несуть відповідальність за 

їх надання. Місцева влада найбільш близька до людей, це уособлено у 

сільських, селищних та міських ради та їхніх виконавчих комітетах. Тому вони 

повинні мати широкі повноваження та достатньо коштів, щоб мати можливість 

вирішувати всі місцеві питання і нести за це відповідальність. 

З цією метою в Україні відбувається децентралізація, тобто передача 

повноважень і фінансів від органів державної влади якомога ближче до людей, 

а саме: органам місцевого самоврядування. Реформа була започаткована у 2014 

році і вже має значні результати. 

Процес формування  об’єднаних територіальних громад (ОТГ) можна 

назвати динамічним: станом на 2015 р. в Україні було сформовано 159 ОТГ; 

станом на 2016 р. – 366; станом на 2017 р. – 665; станом на 2018 р. – 806; а 

станом на 10 серпня 2019 року в Україні сформовано 936 об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ), з яких 55 очікують рішення ЦВК про 

призначення на їх території перших місцевих виборів. До загальної кількості 

ОТГ входять і ті, які утворилися з центрами у містах обласного значення – 75 

територіальних громад приєдналися до 34 міст обласного значення.  Зазначені 

936 ОТГ об’єднали 4330  місцевих рад. Станом на серпень 2019 р. територія 

сформованих ОТГ складає більш ніж третину (40,3 %) загальної площі України. 

У таких громадах проживає понад 10,1 млн людей (що становить 28,6 % від 

загальної чисельності населення України). Середня кількість територіальних 

громад, що об’єдналися в одну ОТГ, складає 4,5, а середня чисельність 

населення однієї ОТГ становить 13313 осіб. Найбільша кількість ОТГ створено 

у Дніпропетровській (62), Житомирській (55) та Черкаської (57) областях. 

Натомість у Закарпатській (6), Луганській (17), Донецькій (11)  та Харківській 

(19) областях укрупнення територіальних громад триває значно повільнішими 

темпами  [252]. 
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Відповідно до змін, внесених до Бюджетного Кодексу, об’єднані 

територіальні громади отримали нові фінансові ресурси (табл. 3.11) після  

об’єднання.  

 

Таблиця   3.11  Фінансові ресурси об’єднаних територіальних громад  

(Джерело: складено на основі  [129]) 

Податки Збори та інші платежі Інші доходи 
1) 60% податку на доходи 
фізичних осіб 

1) туристичний збір 1) різноманітні трансфери 

2) 25% екологічного 
податку 

2) збір за місця для паркування 
транспортних засобів 

2) власні надходження бюджетних 
установ 

3) 5%-й акцизний податок 
з реалізації суб’єктами 
господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизними товарами 

3) плата за ліцензії та 
сертифікати на певні види 
господарської діяльності 

3) цільові та добровільні внески 
підприємств, установ, організацій і 
громадян до місцевих фондів 
охорони навколишнього природного 
середовища 

4) 100% єдиного податку 4) державне мито 4) місцеві запозичення 
5) 100% податку на 
прибуток підприємств та 
фінансових установ 
комунальної власності 

5) 50% рентної плати за 
користування надрами, за 
спеціальне використання 
води та водних об’єктів, 
лісових ресурсів 

5) надходження в межах 
програм допомоги і грантів 
міжнародних фінансових 
організацій та Європейського 
Союзу 

6) 100% податку на майно 
(податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, плата за 
землю, транспортний 

6) орендна плата за водні 
об’єкти, їх частини, що 
надаються в користування на 
умовах оренди 

6) кошти від реалізації безхазяйного 
майна, знахідок, спадкового майна 

 7) концесійні платежі щодо 
об’єктів комунальної власності 

7) повернення кредитів, наданих із 
місцевих бюджетів індивідуальним 
сільським забудовникам, молодим 
сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво та 
придбання житла, а також пеня і 
відсотки за користування ними 

 8) надходження від орендної 
плати за користування 
майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності 

9) частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до 
бюджету, в порядку, визначеному відповідними місцевими 
радами 

 

10) плата за надання інших адміністративних послуг, що 
справляється за місцем надання послуг 

 

11) штрафні санкції за порушення законодавства про 
патентування 

 

12) адміністративні штрафи  
13) інші доходи, що підлягають зарахуванню до ОТГ  
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До того ж ОТГ можуть розраховувати на державну фінансову 

підтримку. Згідно із внесеними змінами до Бюджетного кодексу України, 

міжбюджетні трансферти поділяються на [129]: 

 базову дотацію (трансферт, що надається з державного бюджету 

місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій); 

 субвенції; 

 реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з 

місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій); 

 додаткові дотації. 

Крім того, об’єднані територіальні громади мають змогу  залучати  

додаткове  державне та іноземне фінансування (з Європейського Союзу) 

шляхом створення проєктів для участі у конкурсних програмах. 

До 2014 року, відповідно до Бюджетного кодексу України, місцевим 

бюджетам виділялася дотація вирівнювання, обсяг якої залежав від їх 

податкоспроможності за надходженням значного переліку податків та зборів. З 

1 січня 2015 року горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих 

бюджетів (базова, реверсна дотації) здійснюються лише за двома видами 

надходжень  це податок на прибуток приватних підприємств та податок на 

доходи фізичних осіб (ст. 98. Бюджетного кодексу України) [129] (рис. 3.8).  

За підсумками 2018 року власні доходи місцевих бюджетів України 

склали 234 млрд грн, що на 22% (+42 млрд грн) перевищує надходження за 

2017 рік    (рис. 3.9). За результатами 11 місяців 2018 року, до загального фонду  

місцевих  бюджетів  України (без урахування трансфертів) надійшло 212,5 

млрд. грн., що на 22,5% (39 млрд. грн.) перевищує аналогічний показник 

надходжень 2017 року і становить 95,1% від затвердженого плану на весь 2018 

рік [254].   
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Рисунок  3.8  Механізм вирівнювання податкоспроможності місцевих 

бюджетів (Джерело: складено на основі  [129, 253]) 

 

 
Рисунок  3.9   Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів, млрд. грн. 

 ( Джерело: складено на основі [254, 255]) 

 

На кінець листопада 2018 року в Україні налічувалось 665 ОТГ. 

Надходження власних доходів місцевих бюджетів 665 ОТГ за січень-листопад 

2018 року зросли на 62,6% та склали 18,9 млрд. грн. (+7,3 млрд. грн.) (табл. 

3.12). Із розрахунку на одного мешканця власні доходи ОТГ зросли на 62,6%, у 

порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, та склали 3356,4 гривень [255]. 

Враховуючи, що 299 ОТГ, у яких перші місцеві вибори були проведені в 

2017 році, тільки в 2018 році отримали 60% надходжень від податку на доходи 

фізичних осіб, їх власні ресурси, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 

року, зросли в 2,7 рази та склали 8,8 млрд. грн. (+5,5 млрд. грн.). Разом з цим, 

темп зростання власних доходів 366 ОТГ (утворених у 2015-2016 роках), які у 

250                                           233,6 

200 192,6 

150 
146,6 

100 
98,2 

68,6 

50 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Індекс податкоспроможності  обсяг надходжень 
відповідного податку на 1 жителя до середнього значення 

по Україні 
 

Більше 1,1  0,9-1,1  
 Менше 0,9 

              
Реверсна дотація в обсязі 50%           Вирівнювання                    Базова  дотація 

          (спрямовується для                        не здійснюється                   в обсязі  80% 
      надання базової дотації) 
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2017 році вже отримували зарахування 60% ПДФО до своїх бюджетів, 

становить +20,9% (+1,7 млрд. грн.), тобто загальна сума надходжень складає 

10,1 млрд. грн. (табл. 3.12) [255]. 

 

Таблиця 3.12  Надходження власних доходів 665 ОТГ за січень-листопад 

2017-2018 р., млн. грн. ( Джерело: складено на основі [255]) 

 
Платежі до бюджету 

665 ОТГ, Всього 
Надходження Відхилення 

2017 2018 +/- % 
Всього, із них: 11600,8 18865,6 7264,8 162,6 
Податок на доходи фізичних осіб 4593,5 10521,8 5928,3 229,1 
Акцизний податок 1395,8 1417,0 21,3 101,5 
Плата за землю 2481,7 2755,6 273,9 111,0 
Єдиний податок 2477,4 3098,0 620,6 125,1 
Податок на нерухоме майно 234,9 359,0 124,0 152,8 

 

Однією з головних статей надходжень до бюджетів ОТГ є податок на 

доходи фізичних осіб на рівні 60%. Так, надходження  від  податку на доходи 

фізичних  осіб  у  2018  році  склали  10,5 млрд. грн., що більше від надходжень 

січня-листопада 2017 року на 129,1%  [265].  

Перспективною щодо наповнення місцевих бюджетів видається плата  за  

землю та збір за природні ресурси. Адже плата за землю за січень-листопад 

2018 року зросла на 11,0% (або на 273,9 млн. грн.) [254], що є підтвердженням 

ефективності роботи об’єднаних громад у сфері земельних відносин. Влада 

місцевого самоврядування може визначати ставку земельного податку, податку 

на нерухоме майно, плату за реєстрацію суб’єкта господарчої діяльності, а 

також має право визначати пільги у сплаті цих податків (включно з повним 

звільненням від них). 

Важливим джерелом надходжень до доходів місцевих бюджетів став 

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизними товарами (нафтопродуктами, тютюновими та алкогольними 

виробами). Фактичні надходження за січень-листопад поточного року 

становили 1417,0  млн. грн., відбулося зростання на 1,5% (або на 21,3 млн. грн.) 



 

192 
 

порівняно з минулим роком [255]. 

Фактичні надходження єдиного податку за січень-листопад 2018 року 

становлять 3,1 млрд. грн., що на 25,1% (або на 620,6 млн. грн.) більше, ніж у 

минулому році. Податок на нерухомість сьогодні став суттєвим у наповненні 

бюджету місцевих органів влади. У січні-листопаді 2018 року він становив 

359,0 млн. грн., відбулося зростання на 52,8% (або на 124,0 млн. грн.) 

порівняно з аналогічним періодом 2017 року [255]. 

Саме фінансовий аспект є одним із найсуттєвіших, від якого, у великій 

мірі, залежить успішність функціонування об’єднаних територіальних громад. 

Логіка розвитку фінансової та секторальної децентралізації приводить до 

усвідомлення важливості розбудови економік громад, які забезпечують 

ефективну реалізацію наявних у розпорядження громад ресурсів розвитку, і на 

основі цього – посилюють їхню спроможність забезпечувати зростаючу якість 

життя їхніх мешканців [256].  

За підсумками проведеного аналізу експертами групи фінансового 

моніторингу Центрального офісу реформ Мінрегіону України (за підсумками 

програми «U-LEAD з Європою» та SKL Interntional), що зроблені для ситуації в 

країні загалом,  найнижчі показники фінансової спроможності як правило 

характерні для більшості невеликих громад [257] (табл. 3.13).  

Виняток становлять невеликі громади, на території яких розміщені 

потужні підприємства реального сектору та бюджетоутворюючі підприємства. 

Наявність залежності між чисельністю населення та фінансовою 

спроможністю можна пояснити тим, що у цих відносно великих громадах 

більш активно розвивається малий і середній бізнес, який  орієнтується  на  

достатні  трудові  ресурси,  більш  ємний  локальний  ринок збуту товарів і 

послуг, кращі перспективи сталого розвитку. 

З таблиці 3.13 видно, що розмір власних доходів ОТГ залежить від 

чисельності населення. Місцеві податки і збори є індикаторами ефективності 

роботи органів місцевого самоврядування, оскільки виключною компетенцією 

місцевих рад є впровадження місцевих податків і зборів та встановлення 



 

193 
 

ставок. Максимально можлива мобілізація місцевих податків і зборів посилює 

фінансову стійкість і самостійність місцевих бюджетів та забезпечує 

ефективність використання наявного фіскального потенціалу відповідних 

територій, що сприяє покращенню рівня та якості послуг, які надаються 

жителям громад.  

 

Таблиця    3.13   Аналіз    результатів    діяльності    об’єднаних    

територіальних    громад за три квартали 2018 р. (Джерело: складено на основі 

[255, 257]) 
Показники Групи об’єднаних територіальних громад за 

чисельністю населення 
 Понад 15 тис. 

жителів 
Від 10до 15 тис. 

жителів 
Від 5 до 10 тис. 

жителів 
Середній розмір власних доходів на одну 
ОТГ, млн. грн. 

 
53,1 

 
33,0 

 
18,3 

Динаміка надходжень місцевих податків і 
зборів (9 місяців 2018 року до аналогічного 
періоду 2017 року), %: 

165,2 
 
 

157,2 
 
 

173,3 
 
 

Рівень дотаційності бюджетів, % 12,8 38,5 41,6 
Доля видатків на утримання апарату 
управління у власних ресурсах ОТГ (без 
трансфертів) 

 
19,1 

 
26,2 

 
50 

 

 

Рівень дотаційності бюджетів ОТГ свідчить про ступінь фінансової 

залежності ОТГ від дотацій з державного бюджету. Підвищення фінансової 

незалежності лежить у площині розробки привабливих інвестиційних проєктів 

та створення робочих місць. Послаблена система фінансового управління та 

відсутність стратегічного бачення розвитку громад призводить до 

неефективного управління наявними ресурсами, а також надає можливості для 

непрозорої діяльності, що продукує корупційні ризики.  
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Ці обставини можуть призводити до пасивності органів державного 

регіонального управління у реалізації їхніх повноважень у сфері промислової 

політики. Насправді ж підтримувати виробничі, особливо промислові, види 

діяльності у регіонах, дуже важливо, оскільки виробничі підприємства є 

надійними  джерелами  формування  суспільного добробуту  і  це  

підтверджується економічними розрахунками [258]. 

Перевірку гіпотези щодо існування впливу бюджетної децентралізації та 

розвитку виробничого бізнесу на рівень добробуту населення ОТГ у сукупності 

регіонів країни було здійснено за допомогою  економетричної моделі. Для 

побудови моделі залежності доходів загального фонду бюджету на одного 

мешканця ОТГ із статистичних даних регіонів  України за 2018 рік були обрані 

данні, які мають найбільшу  значимість для формування загального фонду 

бюджету ОТГ ( табл. 3.14). 

 

Таблиця 3.14   Статистичні данні  регіонів України  за 2018  р. 

(Джерело: складено на основі [255 ,259, 260]) 

Область Доходи 
загального 

фонду на одного 
мешканця ОТГ, 

грн. 

Частка 
фінансово 

спроможних 
громад,% 

Кількість 
зайнятих 

працівників 
тис. осіб 

Обсяг 
реалізованої 
продукції, 
млрд. грн. 

  Y X1 X2 X3 
1. Вінницька 4119,6 35 261,2 200,2135 
2.Волинська 2860,6 17,5 175,2 190,5447 
3.Дніпропетровська 4923,3 32 822,3 1112,51 
4.Донецька 3802,3 66 356,1 479,093 
5.Житомирська 3327,9 20 199,5 129,6268 
6.Закарпатська 4036,8 50 157,3 80,8393 
7.Запорізька 3680,6 11 361,1 350,5799 
8.Івано- Франківська 1543,3 4,3 184,6 117,315 
9.Київська 4389,8 55 445,4 535,372 
10.Кіровоградська 4853,6 69 147 111,0727 
11.Луганська 1954,5 25 97,3 47,1273 
12.Львівська 3042 11,4 504,7 401,5493 
13.Миколаївська 4003,2 21,4 186,6 167,6778 
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Продовження табл. 3.14 
1 2 3 4 5 

14.Одеська 4217,3 20 448,5 426,2355 
15.Полтавська 5665,7 56,4 323,4 319,9349 
16.Рівненська 2800,7 12 162,1 84,2026 
17.Сумська 4254 43 177,2 120,7491 
18.Тернопільська 2696,5 10 141,9 85,717 
19.Харківська 4346,1 25 607,2 447,4998 
20.Херсонська 3331,7 7,7 143,9 87,3383 
21.Хмельницька 3149,5 12,8 204,8 126,6686 
22.Черкаська 4598,8 30,7 219,2 198,1453 
23.Чернівецька 1880 3,8 115,9 46,194 
24.Чернігівська 3989,1 43 162,7 117,6939 

 

Проведені дослідження припускають, що залежність між змінними має 

вид лінійної множинної регресії [261]. 

 

                                                                                         (3.1) 

 

При включені в модель декількох факторів, необхідно оцінити рівень 

міжфакторної кореляції за допомогою матриці парних коефіцієнтів кореляції. 

Використаємо інструмент аналізу даних Кореляція та отримаємо наступні 

результати (табл.3.15).  Матриця парних коефіцієнтів показує, що зв'язок між 

Х3 (обсяг реалізованої продукції) та Х2 (кількість зайнятих працівників) дуже 

тісний (0,95).  В такому випадку з моделі необхідно виключити один з факторів 

з високою інтеркореляціею. Це буде фактор Х3 (обсяг реалізованої продукції), 

тому що він має більш тісний зв'язок з фактором Х1 ніж Х2. 

Тому було прийнято рішення розділити дані на дві окремі моделі:  

1) залежність доходів загального фонду бюджету на одного мешканця 

ОТГ від  частки  фінансово спроможних громад та кількості зайнятих 

працівників (модель 1): 

                                                                    (3.2) 
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2) залежність доходів загального фонду  бюджету на одного мешканця 

ОТГ від  частки фінансово спроможних громад та обсягу реалізованої продукції 

(модель 2); 

                                                                                                     (3.3) 

Для побудови моделей використано інструмент аналізу даних Регресія. 

Результати розрахунків по першій моделі представлені на рис. 3.10. 

 

Таблиця 3.15   Матриця парних коефіцієнтів кореляції 

Y X1 X2 X3 
Y 1 

X1 0,694138 1 
X2 0,456646 0,111771 1 
X3 0,477637 0,218031 0,947759 1 

 

 

Регресійна статистика
Множинний R 0,792043425
R-квадрат 0,627332787
Нормований R-квадрат 0,782590853
Стандартна похибка 651,3846623
Спостереження 24
Дисперсійний аналіз

df SS MS F Значимість F
Регресія 2 14999305,52 7499652,758 17,67527172 3,15408E-05
Залишок 21 8910341,543 424301,9783
Разом 23 23909647,06

Коефіцієнти Стандартна похибка t-статистика P-Значення
Y-перетин 2082,587122 302,7633121 6,878598027 8,47726E-07
X1 33,75896712 6,949171943 4,857984145 8,38749E-05
X2 2,189398117 0,764603005 2,863444301 0,009302609

0,26322661

0,165333326퐸
⬚

퐸

 
Рисунок  3.10   Висновок підсумків інструменту Регресія для моделі 1 

(Джерело: розробка автора) 

 

Отримаємо рівняння множинної регресії: 

 

                            Y^ = 2082,59 + 33,76X1 + 2,19 X2                                          (3.4)                           
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Оцінімо якість рівняння регресії. Множинний коефіцієнт детермінації 

більш  ніж коефіцієнт детермінації .  Це свідчить  про 

доцільність включення в модель факторів X1 та  X2. Скоригований коефіцієнт 

множинної детермінації  (=0,78) визначає тісноту зв'язку з урахуванням 

ступенів свободи загальної і залишкової дисперсії. Обидва коефіцієнта 

вказують на високу (>78%) детермінованість кінцевого підсумку Y в моделі 

факторами X1 та X2. 

Отримане значення критерію Фішера F = 17,67 > Fтабл = 3,44;  дозволяє 

прийти до висновку про необхідність відхилити гіпотезу H0 та підтверджує 

статистичну значущість рівняння регресії в цілому і значення    , так як 

вони статистично надійні і сформувалися під систематичною дією 

невипадкових причин. Імовірність того, що допускаються помилки при 

відхиленні нульової гіпотези, не перевищує 5%, і це є досить малою 

величиною. Значення t – статистики Стьюдента для всіх параметрів рівняння 

більш ніж критичні: ta = 6,88; tb = 4,86; tc = 2,86 > tкр = 2,07 (df = 22; α = 0,05). 

Відповідно, всі параметри рівняння сформувалися під впливом невипадкових 

причин, є статистично значущими і надійними. 

Величина a оцінює агрегований вплив інших (крім врахованих у моделі 

X1 та X2) чинників на результат Y. Величини b і c вказують, що зі збільшенням 

Х1 і Х2 на одиницю їх значень результат Y збільшується відповідно на 33,76  і 

на 2,19 грн. Порівнювати ці значення не слід, тому що вони залежать від 

одиниць виміру кожної ознаки і тому непорівнянні між собою. 

Середній коефіцієнт еластичності  показує, що з зростанням частки 

ФСГ на 1% від середнього рівня, доходи загального фонду на одного мешканця 

ОТГ збільшаться на 0,26%;     показує що, збільшення кількості зайнятих 

працівників на 1% приведе до росту доходів загального фонду на одного 

мешканця ОТГ на 0,17%.  

Для моделі 2 проведені аналогічні розрахунки та отримані наступні 

результати (рис.3.11). Отримаємо рівняння множинної регресії: 
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                                 Y^ = 2364,86 + 32,11X1 + 1,47 X3                          (3.5) 

 
Регресійна статистика

Множинний R 0,770459897
R-квадрат 0,593608453
Нормований R-квадрат 0,554904496
Стандартна похибка 680,2197986
Спостереження 24
Дисперсійний аналіз

df SS MS F Значимость F
Регресія 2 14192968,6 7096484,299 15,33715156 7,83284E-05
Залишок 21 9716678,462 462698,9744
Разом 23 23909647,06

Коефіцієнти Стандартна похибка t-статистика P-Значення
Y-перетин 2364,865047 269,6534959 8,77001442 1,83033E-08
X1 32,11109084 7,389090675 4,345743238 0,00028424
X4 1,472346544 0,612616139 2,403375375 0,025564144

0,250377731

0,100728103

퐸

퐸
 

Рисунок 3.11    Висновок підсумків інструменту Регресія для моделі 2 

(Джерело: розробка автора) 

 

Оцінімо якість рівняння регресії. Множинний коефіцієнт детермінації 

більш  ніж коефіцієнт детермінації (0,77 > 0,59).  Це свідчить  про 

доцільність включення в модель факторів X1 та  X3.  Скоригований коефіцієнт 

множинної детермінації  ( 0,55) визначає тісноту зв'язку з урахуванням 

ступенів свободи загальної і залишкової дисперсії. Обидва коефіцієнта 

вказують на середню  (55%) детермінованість кінцевого підсумку Y в моделі 

факторами X1 та X3. Отримане значення критерію Фішера F = 15,34 > Fтабл = 

3,44;  дозволяє прийти до висновку про необхідність відхилити гіпотезу H0 та 

підтверджує статистичну значущість рівняння регресії в цілому і значення  

, так як вони статистично надійні і сформувалися під систематичній  дією 

невипадкових причин. Імовірність того, що допускаються помилки при 

відхиленні нульової гіпотези, не перевищує 5%, і це є досить малою 

величиною. Значення t – статистики Стьюдента для всіх параметрів рівняння 

більш ніж критичні: ta = 8,77; tb = 4,35; td = 2,40 > tкр = 2,07 (df = 22; α = 0,05). 
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Відповідно, всі параметри рівняння сформувалися під впливом невипадкових 

причин, є статистично значущими і надійними. 

Величина a оцінює агрегований вплив інших (крім врахованих у моделі 

X1 та X3 ) чинників на результат Y. Величини b і d вказують, що зі збільшенням 

Х1 і Х3 на одиницю їх значень результат Y збільшується відповідно на 32,11  і 

на 1,47 грн. Порівнювати ці значення не слід, тому що вони залежать від 

одиниць виміру кожної ознаки і тому непорівнянні між собою. 

Середній коефіцієнт еластичності  показує, що з зростанням частки 

ФСГ на 1% від середнього рівня, доходи загального фонду на одного мешканця 

ОТГ збільшяться на 0,25%; та    показує що, збільшення обсягу 

реалізованої продукції на 1% приведе до росту доходів загального фонду на 

одного мешканця ОТГ на 0,1%.  

Відмінності в значеннях коефіцієнта при Х1 пояснюються значеннями 

коефіцієнтів міжфакторної  кореляції між x1x2 та x1x3. 

Отже, кількість зайнятих працівників та обсяг реалізованої продукції  

мають сильну інтеркорельованість, тому не можуть бути одночасно включені в 

модель. Обсяг реалізованої продукції  залежить від рівня розвитку 

промисловості в регіоні та цінової категорії товарів та послуг, що 

виробляються. Сформовані в регіонах загальні фонди бюджетів ОТГ значно 

залежать як від кількості працюючих, так і від обсягів реалізації продукції.  

Отже, в ОТГ на сьогодні необхідно забезпечувати умови для розвитку 

виробничих підприємств, щоб створювалися нові робочі місця, податкові 

надходження залишалися в громаді та використовувалися для надання якісних 

послуг мешканцям. Вагома частина економічного ефекту від децентралізації 

виникає завдяки формуванню позитивного інвестиційного клімату, що 

відбувається внаслідок поліпшення політики місцевої влади, яка стає дружньою 

до бізнесу. 

Одним із оптимальних варіантів подальшого розвитку для громад із 

низькими показниками фінансової спроможності та демографії є їх приєднання 
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до інших територіальних громад та створення більшої за площею і чисельністю 

ОТГ. Навіть за умови відсутності у такої ОТГ чітких економічних перспектив 

для розвитку, таке об’єднання надасть можливість оптимізувати територіальну 

структуру місцевих рад, підвищити ефективність управління територією, 

покращити інвестиційну привабливість та підвищити рівень доцільності 

капіталовкладень у територію [138]. 

Що стосується стратегування свого розвитку, ОТГ отримали розширені 

можливості для  ініціювання  та  участі  у  формуванні  стратегій  розвитку  та  

їх  втілення  шляхом реалізації програм і проєктів місцевого розвитку 

відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку-2020 та регіональних 

стратегій.  
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                           Рисунок 3.12  − Тематичні напрямки проєктів ДФРР  [262] 
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Для виконання місцевих стратегій розвитку ОТГ отримали можливості 

подавати заявки до Державного фонду регіонального розвитку. ОТГ можуть 

засновувати комунальні підприємства, а також отримувати землі 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність. Загальна характеристика проєктів по ДФРР  у 2015-2017 рр. у розрізі 

20 обласних Центрів розвитку місцевого самоврядування представлена на рис. 

3.12 [262]. 

Від так,  майже 94% від загального числа проєктів ДФРР були подані як 

проєкти до плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку. 

Територія впливу більшості проєктів (63% від загального числа) не 

перевищує розмірів однієї громади. Таким чином, доводиться констатувати, що 

у перші 3 роки діяльності реформований ДФРР, фактично, працював у форматі 

фонду місцевого розвитку. Найменш масштабними були проєкти, відібрані 

Волинською, Житомирською, Запорізькою, Рівненською та Херсонською 

обласними адміністраціями. 

Має місце значна регіональна диференціація проєктів за сферами 

реалізації. 

Разом з тим, більшість сфер, що мають прямий вплив на підвищення 

конкурентоспроможності регіонального бізнесу, залишилися поза увагою 

ДФРР (рис. 3.13) [262].  

Отже, 62 з 1646 проєктів, реалізованих за кошти ДФРР, передбачали 

створення сумарно 925 нових робочих місць – найбільше у Львівській області 

(236). Однак, всі ці робочі місця були створені у соціальній сфері і лягли 

додатковим фінансовим тягарем на місцеві бюджети. 

Таким чином, насамперед функцією регіонального розвитку ОТГ має 

стати економічне зростання, яке забезпечує розширене відтворення економіки 

території. Кожний інвестиційний проєкт розвитку, впроваджений в ОТГ, 

передбачає забезпечення податкових надходжень у місцеві бюджети від малого 

й середнього бізнесу, залучених внутрішніх і зовнішніх інвесторів. 
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Рисунок 3.13 Сфери реалізації проєктів ДФРР [262] 

 

Розвиток об’єднаних територіальних громад формується в процесі 

продуктивної діяльності їх складових елементів і структур, розташованих у 

просторі громад і процесів, спрямованих на виробництво, розподіл і 

споживання продукції, товарів і послуг відповідно до потреб і цілей розвитку 

громад і регіону в цілому. 

Згідно досліджень  ДУ  «Інститут регіональних досліджень імені              

М.І. Долішнього НАН України» оцінка  ефективності  адміністративно-

фінансової  децентралізації  на  регіональному рівні проводиться за системою 

критеріїв, які характеризують структурно-динамічні зміни у доходах/видатках 

бюджетів областей, капітальних інвестиціях і результатах функціонування 

регіональної економіки [131]: 
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1.  Критерій   динаміки   доходів   бюджетів   областей   –   відображає   

ступінь переважання індексу росту власних доходів над індексом росту 

трансфертів із державного бюджету; 

2. Критерій  структури  доходів  бюджетів  областей  –  відображає  

частку власних доходів у доходах бюджету; 

3. Критерій структури трансфертів із державного бюджету – відображає 

частку дотацій у трансфертах із державного бюджету; 

4. Критерій   динаміки   капітальних   інвестицій   (КІ)   –   відображає   

ступінь переважання індексу росту інвестицій із місцевих бюджетів над 

індексом росту інвестицій із державного бюджету; 

5. Критерій   динаміки   власних   доходів   і   загальних   видатків 

бюджетів   областей – відображає ступінь переважання індексу росту власних 

доходів над індексом росту видатків; 

6.  Критерій динаміки видатків на економічну діяльність – відображає 

ступінь переважання індексу росту видатків на економічну діяльність над 

індексом росту загальних видатків бюджетів областей; 

7. Критерій динаміки віддачі видатків на економічну діяльність – 

відображає ступінь переважання індексу росту обсягу реалізованої продукції 

над індексом росту видатків на економічну діяльність. 

Загалом результати проведеної критеріальної оцінки дозволили 

констатувати наявність тісного зв’язку між динамікою власних доходів і 

видатків, зокрема, на економічну діяльність. Так,  у  2017  році  1-й,  5-й  і  6-й  

критерії  ефективності  децентралізації  (які  відображають співвідношення між 

індексами росту: власних доходів і трансфертів; власних доходів і видатків; 

видатків на економічну діяльність і видатків), одночасно задовольнялись у 8-ми 

регіонах (табл.3.16).  
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Таблиця 3.16   Матриця відповідності регіонів України критеріям 

ефективності фінансової децентралізації у 2017 році [131] 
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Примітка:      Відповідає критерію 
 

Також тісним є зв’язок між динамікою капітальних інвестицій, 

профінансованих за кошти місцевих бюджетів, і динамікою видатків на 

економічну діяльність (які включають видатки на капітальне будівництво) – 4-й 

і 6-й критерії одночасно задовольнялись у 7-ми регіонах. 

Чотири критерії (максимум) одночасно задовольнялись лише в 4-х 

областях (Вінницькій, Одеській, Сумській і Тернопільській), 3 критерії – у 8-ми 

областях, 2 критерії – у 5-ти областях, 1 критерій – у 6-ти областях. 

Чернівецька область, в якій у 2017 році не задовольнялись значення жодного 

з обраних критеріїв ефективності децентралізації, у загальному рейтингу 

щодо формування об’єднаних територіальних громад (ОТГ) була 7-ю. 

Співставлення значень підсумкових рангів, розрахованих за 

результатами критеріальної оцінки ефективності децентралізації, з місцями 

регіонів у загальному рейтингу щодо формування ОТГ дало підстави для 

висновку про наявність певної відповідності між наведеними показниками. 

Так, у переважній більшості регіонів (13-ти) різниця між рангами і місцями у 
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рейтингу не перевищила 6-ти пунктів. Водночас у Вінницькій, Київській, 

Сумській і Харківській областях середні ранги за обраними критеріями є 

значно вищими, аніж місця у загальному рейтингу щодо формування ОТГ. 

Відтак, можна констатувати ефективнішу дію механізмів адміністративно-

фінансової децентралізації у цих регіонах. Натомість у Житомирській, 

Запорізькій,   Івано-Франківській,   Львівській,   Хмельницькій,   Чернівецькій   

і   Чернігівській областях  ситуація  протилежна  –  при  високій  інтенсивності  

формування  ОТГ  значення критеріальних показників у цих регіонах (окрім 

Житомирської області) є найнижчими в Україні. 

Підсумовуючи результати першого етапу адміністративно-фінансової 

децентралізації в Україні, можна стверджувати, що одним з основних 

позитивних наслідків цієї структурної реформи у 2016 році стало  переважання 

темпів росту власних доходів над темпами росту трансфертів із державного 

бюджету в усіх областях, окрім  Луганської, а також покращення структури 

трансфертів у напрямку суттєвого зменшення у ній частки дотацій – у 

середньому у понад 14 разів, порівняно з 2014-м. Однак, у 2017 році через 

сповільнення динаміки росту власних доходів регіонів частка дотацій у 

структурі трансфертів із державного бюджету зросла у 2,3 разу. Найбільш 

дотованими (із часткою дотацій>10%) залишаються Закарпатська, Івано-

Франківська, Луганська, Тернопільська, Херсонська і Чернівецька області. 

Викликом для регіонів є повільна трансформація структури доходів їх 

бюджетів на користь власних ресурсів. Так, у 2017 році частка власних доходів 

у доходах бюджетів переважала 50% лише в трьох областях – 

Дніпропетровській, Київській і Одеській. Водночас задіяння механізмів 

децентралізації прискорило динаміку росту капітальних інвестицій із місцевих 

бюджетів та видатків на економічну діяльність. У підсумку, частка коштів 

місцевих бюджетів у структурі капітальних інвестицій у 2017 році у 

середньому зросла на 6,57 в.п., порівняно з 2014-м, і перевищила 10% у 13-ти 

областях (проти жодної у 2014- му), а частка видатків на економічну діяльність 

у структурі видатків зросла на 7,04 в.п. і перевищила 10% у 6-ти областях. 
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Таким чином, можна констатувати найефективнішу дію механізмів 

децентралізації у Вінницькій, Київській, Сумській і Харківській областях, 

попри відносно невисоку інтенсивності формування ОТГ у цих регіонах. Але 

загалом на першому етапі реформи децентралізація не здійснила відчутного 

впливу на економіку регіонів, незважаючи на позитивні тенденції у динаміці та 

структурі доходів/видатків бюджетів областей і капітальних інвестицій. Тому 

для посилення фінансової незалежності регіонів та прискорення їх розвитку, з 

одного боку, необхідне удосконалення  механізмів  децентралізації,  а  з  іншого  

–  оптимізація  структури  регіональної економіки за критеріями ефективності. 

На сьогодні питання підвищення рівня фінансової спроможності громади  

вирішують шляхом розвитку економіки на своїх територіях, забезпечення 

стратегічного управління розвитком територій, популяризації територій, 

сприяння залученню інвестицій, підтримки місцевих підприємств та розвитку 

галузей. Кожна з громад сама визначає пріоритетні галузі на своїх територіях.  

Здійснення  інвестицій є важливим та потенційно вельми потужним 

інструментом посилення дієздатності громад у довгостроковій перспективі. Для 

цього політика громади щодо публічних інвестицій має бути орієнтована на 

дотримання низки вимог [263]: 

 здійснюватися      на  стратегічних засадах      відповідно  до  заздалегідь

  визначених довгострокових цілей та пріоритетів; 

 сприяти консолідації потенціалу території довкола виконання завдань 

місцевого розвитку (насамперед шляхом створення відповідної комунікаційної 

інфраструктури); 

 сприяти підвищенню рівня капіталізації та раціоналізації використання 

місцевих ресурсів (зокрема, шляхом розвитку комунальної інфраструктури, яка 

зменшує витрати бізнесу та поліпшує умови продуктивного використання 

ресурсів; а також соціальної (включаючи освітню та медичну) інфраструктури, 

яка оптимізує реалізацію людського потенціалу громади); 

 отримувати синергетичний ефект від використання потенціалу території 

в рамках загальнодержавного процесу соціально-економічного розвитку (на 
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основі міжмуніципальної, міжтериторіальної співпраці, участі в публічних та 

приватних проєктах загальнонаціонального рівня); 

 безпосередньо створювати сприятливе бізнес-середовище на основі 

розбудови інфраструктури підтримки бізнесу; 

 орієнтуватися на максимальне залучення місцевого бізнесу до реалізації 

функцій громади шляхом реалізації партнерських проєктів, здійснення 

місцевих закупівель товарів та послуг тощо. 

Нині наукою накопичено великий масив свідчень про суперечливий, але 

переважно позитивний вплив фіскальної децентралізації на економіку та 

суспільний добробут [264-268]. Реформування міжбюджетних відносин 

визнається важливою передумовою для досягнення різнобічного і 

багаторівневого економічного зростання, оскільки створюються гарні стимули, 

удосконалюється практика формування та реалізації політики держави і 

місцевих урядів. Спостереження за країнами ОЕСР показали, що фіскальна 

децентралізація сприяє ефективності надання державних послуг і тим самим 

забезпечує інклюзивне зростання [269, 270]. Також посилюються тенденції до 

прискорення зростання економік, особливо ж тих країн, які мають відносно 

вищий ступінь глобалізації. Наприклад, у Китаї поглиблення децентралізації 

сприяло нарощенню високотехнологічного випуску завдяки тому, що органи 

місцевого самоврядування збільшили інвестиції в науку і технології задля 

досягнення здорового і стійкого економічного розвитку [271]. 

Вагома частина економічного ефекту від децентралізації виникає завдяки 

формуванню позитивного інвестиційного клімату, що відбувається внаслідок 

поліпшення політики місцевої влади, яка стає дружньою до бізнесу. 

Економетричні розрахунки показали [272], що з поглибленням фіскальної 

децентралізації (виміряної за часткою витрат місцевих бюджетів у видатках 

зведеного бюджету) інвестиційний клімат покращується, зокрема, за такими 

його характеристиками, як справедливість податкового регулювання, рівень 

податкового навантаження, стан розвитку необхідної інфраструктури 

(транспортної, комунікаційної, освітньої, судової, правової, ринкової), рівень 

економічної свободи тощо. У сприятливому діловому середовищі активізується 
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підприємництво і бізнес, розвивається нова економіка, посилюється дія 

інноваційних драйверів у структурі економіки, прискорюється науково-

технологічний розвиток. Непрямим ефектом оздоровлення інвестиційного 

клімату стає посилення макроекономічної стабільності, що сприяє 

економічному зростанню та зменшенню необхідності застосування державою 

примушення. 

 

 

3.3 Оцінювання інвестиційної привабливості регіонів  України та 

моделювання ефективності інноваційно-інвестиційних проєктів розвитку  

 

 

Структура та територіальні особливості організації господарських зв'язків 

визначають можливості розвитку виробничих підприємств в регіоні, а так само 

на міжрегіональному рівні. Відтак у контексті проведення адміністративно-

територіальної реформи в Україні особливого значення набувають питання 

вдосконалення механізмів формування інвестиційного потенціалу та його 

реалізації на регіональному рівні. Така інвестиційна політика має гармонійно 

поєднувати інтереси інвесторів і кожної територіальної громади щодо 

ефективного використання інвестиційних ресурсів, упровадження новітніх  

технологій і забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку регіонів. 

Проте, аналіз регіональної специфіки процесу реформування дозволяє краще 

зрозуміти наявні проблеми та знайти шляхи їх подолання. Прикладом може 

служити ситуація в Одеській та Миколаївській областях. 

Одеська область посідає 18 місце в урядовому рейтингу областей щодо 

формування спроможних громад через низький рівень покриття Перспективним 

планом (ПП) громад області (всього 30,2% території регіону охоплені ПП). У 

регіоні станом на 10 квітня 2019 р. була створена 31 об’єднана територіальна 

громада (ОТГ) (у чотирьох перші вибори призначені на 30 червня 2019). З них 5 

міських, 8 селищних, 15 сільських. До складу ОТГ увійшли 30,2 % місцевих рад 

області (148 із 490), ОТГ охоплюють понад 31 % площі області. В об'єднаних 
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територіальних громадах та містах обласного значення проживає 68,3 % 

населення області. Дані про ОТГ Одеської області надано в таблиці 3.17 [255].  

Мінрегіон запровадив фінансовий моніторинг спроможності ОТГ, при 

якому виділив основні його показники. Перший показник  це обсяги власних 

ресурсів в бюджеті громади на одного мешканця. Цей показник дозволяє 

бачити перспективу доходів завдяки обліку землі, нерухомості, акцизного 

податку. Це вказує на ефективність прийнятих управлінських рішень місцевими 

органами влади. Другий показник  залежність громади від державного 

бюджету, її економічної самодостатності. Третій  витрати громади на 

управлінський персонал. Ефективність влади визначається якістю життя 

громади. Якщо зростають доходи на управлінський персонал, то мусять 

зростати і видатки на інфраструктуру території  четвертий показник. Саме за 

цими показниками буде оцінюватись рівень ефективного розвитку ОТГ. Це 

дасть можливість визначати потреби у залученні фінансових, інвестиційних, 

трудових ресурсів, приймати управлінські рішення щодо охорони здоров'я, 

освіти, планування території, покращення надання адміністративних послуг 

тощо. Такий моніторинг допоможе ОТГ правильно оцінити соціально-

економічні перспективи розвитку території, громади [135].  

Показники виконання місцевих бюджетів ОТГ   Одеської  області  за  

2018р. надано в таблиці 3.18.  

За підсумками 2018 р. середній показник надходжень власних доходів на     

1-го мешканця по 25-ти ОТГ області збільшився на 1 596,2 грн (+60,9%) та 

склав  4217,3 грн (у тому числі: по 11-ти ОТГ, утворених у 2015-2016 роках цей 

показник зріс на 22,6% та становить 4009,0 грн, а по 14-ти утворених у 2017 

році – у 2 рази і становить 4360,4 грн). 

Серед ОТГ області 20 громад отримують з державного бюджету базову 

дотацію, 3 перераховують реверсну дотацію. Найвищий рівень дотаційності у 

Мологівській громаді, у якої обсяг базової дотації у загальній сумі доходів 

становить 33,8%. 
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Таблиця 3.17   ОТГ Одеської області відповідно до стану на 2019 рік 

(Джерело: систематизовано на основі [255]) 

№ ОТГ Район Тип ОТГ 

Д
ат
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ст
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ьк
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1 Авангардівська Овідіопольський селищна 29.10.17 2 34.5 10539 

2 Балтська Балтський район міська 25.10.15 18 904.53 32891 
3 Березівська Березівський міська 29.10.17 2 109.7 11253 
4 Біляївська Біляївський міська 25.10.15 2 190.17 13961 
5 Великобуялицька Іванівський район сільська  2 166.214 6298 
6 Великомихайлівська Великомихайлівський селищна 25.10.15 9 494.01 12577 
7 Великоплосківська Великомихайлівський сільська  4 244.32 5113 

8 Визирська Лиманський сільська 30.06.19 3 255.238 7422 

9 Вилківська Кілійський міська 29.10.17 3 479.71 11608 
10 Дальницька Овідіопольський сільська 29.10.17 4 171.12 9206 
11 Затишанська Захарівський селищна 11.12.16 2 180.46 5245 
12 Зеленогірська Любашівський селищна  4 265.36 7757 

13 Знам’янська Іванівський  29.10.17 6 410.89 8704 
14 Кілійська Кілійський міська 29.04.18 3 376.81 26424 
15 Коноплянська Іванівський сільська 18.12.16 3 313.9 4917 
16 Красносільська Лиманський сільська 25.10.15 2 262.63 10933 

17 Куяльницька Подільський сільська 29.10.17 18 1026.15 26185 
18 Лиманська Татарбунарський сільська 29.10.17 2 600.54 2929 

19 Любашівська Любашівський селищна 29.04.18 4 194.3 11299 

20 Маразліївська Білгород-Дністровський сільська 25.10.15 3 251.88 5972 

21 Маяківська  Біляївський сільська 29.10.17 3 116.25 9563 
22 Мологівська Білгород-Дністровський сільська 24.12.17 3 205.61 13356 
23 Новокальчевська Березівський сільська 25.10.15 2 214.53 2268 

24 Окнянська Окнянський селищна 29.04.18 11 779.2 15960 
25 Розквітівська Березівський сільська 25.10.15 3 234.88 4228 

26 Старокозацька Білгород-Дністровський сільська 29.10.17 4 202.49 9655 

27 Таїровська Овідіопольський селищна 24.12.17 2 39.44 13272 
28 Тузлівська Татарбунарський сільська 25.10.15 2 100.74 2572 
29 Цебриківська Великомихайлівський селищна 29.10.17 3 290.78 5039 
30 Шабівська Білгород-Дністровський сільська 29.10.17 4 580.91 14401 
31 Ширяївська Ширяївський селищна 18.12.16 5 410.5 11215 
32 Яськівська Біляївський сільська 30.04.17 2 225.34 8524 
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Таблиця 3.18  Окремі показники виконання місцевих бюджетів ОТГ 

Одеської області за 2018р. (Джерело: систематизовано на основі [255]) 
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Група Назва Рейтинг 
у групі 

1 1 Балтська 33 / 87 904.53 32891 3639,5 7,3% 18,7% 1109 

2 1 Куяльницька 40 / 87 1026.15 26185 3578,2 14,4% 21,9% 1777 

3 2 Авангардівська 2/103 34.5 10539 12294,1 -4% 9,7% 8500 

4 2 Березівська 29/103 109.7 11253 3489 7,2 17,3 1826 

5 2 Біляївська 16/103 190.17 13961 5107 0 21,3 2108 

6 2 Великомихайлівська 26/103 494.01 12577 3813 7,5 18,3 1897 

7 2 Вилківська 83/103 479.71 11608 2381 19,8 30 480 

8 2 Красносільська 27/103 262.63 10933 4844 -3,2 34,6 4451 

9 2 Шабівська 14/103 580.91 14401 5236 -1,6% 15,2 1050 

10 2 Ширяївська 39/103 410.5 11215 4142 10,1 26,4 2139 

11 2 Таїровська*  39.44 13272 н/д н/д н/д н/д 

12 2 Мологівська 73/103 205.61 13356 1526 33,8 19,6 770 

13 3 Маразліївська 100/227 251.88 5972 3051 16,1 26,1 2090 

14 3 Маяківська  128/227 116.25 9563 2265 23,4 33,3 4862 

15 3 Дальницька 37/227 171.12 9206 4168 12,1 18,5 2980 

16 3 Затишанська 66/227 180.46 5245 3972 16 24,4 3462 

17 3 Знам’янська 148/227 410.89 8704 2454 23,9 23,5 772 

18 3 Цебриківська 82/227 290.78 5039 3298 16,3 23,2 2521 

19 3 Старокозацька 138/227 202.49 9655 2649 14,5 20,7 526 

20 3 Яськівська 154/227 225.34 8524 2068 26,4 32,1 1261 

21 4 Коноплянська 66/248 313.9 4917 4025 6,6 19 1589 

22 4 Лиманська 119/248 600.54 2929 3552 15,3 33,6 2028 

23 4 Тузлівська 153/248 100.74 2572 3783 13,2 26,7 636 

24 4 Новокальчевська 69/248 214.53 2268 4531 3,5 24,8 1293 

25 4 Розквітівська 113/248 234.88 4228 3139 14,1 27,2 1647 
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Найбільша питома вага видатків на утримання апарату управління у 

власних ресурсах ОТГ (без урахування трансфертів) припадає на бюджет 

Красносільської ОТГ – 34,6%, найменша – на бюджет Авангардівської ОТГ – 

9,7%. 

Середній розмір капітальних видатків на 1-го мешканця (без урахування 

власних надходжень бюджетних установ) по 25-ти ОТГ області склав 2 157,6 

грн. Найбільше капітальних видатків у розрахунку на мешканця було проведено 

у Авангардівській  ОТГ – 8 500,5 грн, найменше з бюджету Вилківської ОТГ – 

480,3 грн. За бюджетними показниками 2018 р. три об’єднані територіальні 

громади Одещини увійшли до двадцятки найкращих в Україні у групі громад 

від 10 до 15 тис. жителів. Так, Авангардівська громада посіла почесне друге 

місце, Шабівська – 14-те, Біляївська – 16-те. Крім того, Великомихайлівська 

ОТГ розташувалася на 26-й позиції, Красносільська отримала 27-й номер, 

Березівська – 29-й, Ширяївська – 39-й, Мологівська – 73-й, а Вилківська – 83-й. 

У рейтингу громад, що налічують більше 15 тис. жителів (всього 87 ОТГ) 

Балтська стала 33-ю, Куяльницька – 40-ю  [255]. 

Розглянемо більш детально основні тенденції реформування в 

Південному регіоні в табл. 3.19. Від так, до основних чинників, що стримують 

реалізацію реформи місцевого самоврядування в Одеській та Миколаївській 

областях, можна віднести: 

 недостатня поінформованість місцевих рад щодо реформи; 

 низький рівень залучення місцевих рад у процес розробки першого 

Перспективного плану, а також до консультацій щодо визначення майбутніх 

конфігурацій громад у першій рік реалізації реформи; 

 вичікувальна позиція переважної більшості місцевих рад, які 

спостерігали за перебігом реформи та соціально-економічною ситуацією в 

перших  ОТГ   і   при  прийнятті   рішень  щодо   об’єднання   орієнтувались   на  

результати перших ОТГ; 

 інертність місцевих еліт, неготовність до втрати повноважень; 
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 низький рівень довіри населення до реформаторських ініціатив Уряду 

та спротив реформі; 

 побоювання населення щодо закриття освітніх та медичних установ 

після об’єднання; 

 поганий стан доріг між населеними пунктами; 

 поліетнічність південних районів Одеської області. Об’єднання 

населених пунктів із компактним розселенням етнічних меншин – болгар, 

молдован, гагаузів – може спричинити міжетнічне напруження, особливо при 

розподілі бюджетних коштів під проєкти в населених пунктах ОТГ; 

 недостатня робота обласної та районних державних адміністрацій щодо 

роз’яснення реформи та консультацій з громадами щодо формування ОТГ.  

 

Таблиця 3.19 − Проблеми реформи місцевого самоврядування на засадах 

децентралізації в Одеській та Миколаївській областях (Джерело: 

систематизовано  на основі [142, 143,273]) 

Наявні проблеми у регіоні Сутність та аналіз виявлених вузьких місць 
1 2 

Одеська область 
1. Низькі темпи об’єднання. 
 
 
 

Показники утворення об’єднаних територіальних громад в 
Одеській області нерівномірно розподіляються по роках. 
Найбільша кількість ОТГ була сформована протягом 2015 та 
2017 років. Результатом першої хвилі об’єднання (2015 рік) в 
Одеській області стало створення 8 ОТГ. 
Найрезультативнішим роком для процесу об’єднання став 
2017 – 14 ОТГ. 

2. Громади користуються 
принципом добровільності 
й не об’єднуються за 
розробленим ОДА 
перспективним планом. 
 
 
 
 

Чинний перспективний план формування спроможних 
територіальних громад Одеської області має 5 редакцій. 
Перша редакція була розроблена обласною державною 
адміністрацією у 2015 році відповідно до Методики 
формування спроможних територіальних громад, 
затвердженої Кабінетом Міністрів України. Проте громади 
відмовлялись об’єднуватись у запропонованих ПП 
конфігураціях і, користуючись принципом добровільності, 
утворювали ОТГ відповідно до власного бачення, а не до 
розрахунків ОДА. Це створювало проблеми для 
новостворених ОТГ, оскільки вони могли вийти на прямі 
міжбюджетні відносини з державою лише за умови 
відповідності ПП. 
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Продовження табл. 3.19 
1 2 

3. Перспективний план 
області не покриває 100 % 
територій громад. 

Станом на травень 2019 року 65,7 % територіальних громад 
області не покриті перспективним планом. Депутати обласної 
ради не приймають ПП, обґрунтовуючи свою  відмову тим, 
що процес об’єднання має проводитись виключно 
добровільно і до ПП доцільно вносити тільки ті ОТГ, які 
погодились на об’єднання. 

4. Жодне місто обласного 
значення не охоплене 
перспективним планом. 

 7 міст обласного значення Одеської області не включені в 
процес реформи (Подільськ, Одеса, Теплодар, Южне, 
Чорноморськ, Білгород-Дністровський, Ізмаїл). Як міста, так і 
приміські населені пункти не виявляють ініціативності щодо 
утворення ОТГ. 

5. 11 із 26 районів Одеської 
області не охоплені 
об’єднанням, більшість з 
них розташовані на півдні. 

Проведені соціологічні дослідження в південних частинах 
області (Бесарабії) показали, що проведення муніципальної 
консолідації є достатньо чутливим питанням4. Опитування 
виявило, що посадові особи місцевого самоврядування 
Бессарабії невірно трактують основні положення реформи. На 
їхню думку, об’єднання громад має привести до оптимізації 
соціальних установ. Вони здебільшого озвучують побоювання 
щодо негативного впливу об’єднання на якість послуг. 

6. Політизація питання 
проведення реформи 
місцевого самоврядування в 
районах Бесарабії. 

 Депутати вважають, що Одеської обласної ради реформа 
утискає права етнічних меншин Бесарабії. 

7. Бюджети більшості ОТГ 
області є дотаційними. 

 За даними експертного аналізу бюджетів за 9 місяців 2018 
року, серед 25 проаналізованих ОТГ області 20 громад 
отримують з державного бюджету базову дотацію, 3 
перераховують реверсну дотацію. Найвищий рівень 
дотаційності у Мологівській громаді, у якої обсяг базової 
дотації у загальній сумі доходів становить 33,5 %. 

8. Громади області 
практично не 
використовують інструмент 
співробітництва. 

На Одещині зареєстровано лише 2 договори про 
співробітництво територіальних громад, які спрямовані на 
спільне розв’язання питань у сфері ЖКГ. 

9. Більшість обраних голів 
ОТГ області – 
самовисуванці. 

Із 28 обраних за 2015-2019 рр. голів ОТГ 17 – само висуванці. 

Миколаївська область 
1. Миколаївська область 
посідає 11 місце в 
загальному рейтингу 
областей щодо формування 
спроможних громад. 

В перший рік добровільного об’єднання територіальних 
громад у Миколаївській області була створена лише одна ОТГ 
– Куцурубська. Найпродуктивнішим роком для формування 
ОТГ став 2016 (за період 2015- 2018), упродовж якого було 
утворено 18 ОТГ, ще 10 ОТГ були створені упродовж 2017-
2018 рр. Після виборів 30 червня 2019 р. утворилось ще 12 
ОТГ в області. 

2. Чверть ОТГ області є 
малочисельними за 
кількістю населення.  
 

 В ОТГ та містах обласного значення проживає 81,7 % 
населення. Проте, найбільш проблемним показником області 
є значна кількість ОТГ з населенням менше ніж 5 тисяч осіб 
(20 із 40 ОТГ). 
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Продовження табл.3.19 
1 2 

3. Третина ОТГ утворилась 
не навколо потенційних 
адміністративних центрів, 
рекомендованих Урядом. 

Відповідно до урядових рекомендацій щодо перспективних 
адміністративних центрів спроможних громад, в 
Миколаївській області рекомендовані 36 населених пунктів. З 
41 утвореної ОТГ 15 не відповідають рекомендаціям КМУ. 

4. Урядові плани щодо 
укрупнення районів не 
знайшли широкої підтримки 
серед депутатів обласної 
ради. 

Ініціативи окремих народних депутатів щодо консолідації 
районів також не сприймаються на рівні регіональних еліт. 

5. Бюджети переважної 
більшості ОТГ області 
дотаційні. 

 За експертними підрахунками, за 9 місяців 2018 року серед 
28 ОТГ області 22 громади отримують з державного бюджету 
базову дотацію, 5 перераховують реверсну дотацію. 
Найвищий рівень дотаційності у Воскресенській громаді, у 
якої обсяг базової дотації у загальній сумі доходів становить 
35,2 %. 

6. Громади регіону не 
використовують 
можливості, які надає 
інструмент співробітництва 
громад. 

За 5 років існування механізму співробітництва громад жоден 
з миколаївських муніципалітетів не підписав угоду про 
співробітництво. Громади лише двох областей в Україні – 
Миколаївської та Луганської – не користуються можливістю 
міжмуніципальної співпраці. 

7. 62 % голів ОТГ – 
самовисуванці. 

 З 29 голів ОТГ, обраних за період з 2015 по 2018 роки, 18 
були висунуті шляхом самовисування. 

 

Досліджено, що низький рівень включення громад Одеської та 

Миколаївської областей у реформу обумовлений інертністю голів місцевого 

самоврядування, впливом обласних та народних депутатів на громади, 

незадовільною роботою місцевих органів виконавчої влади щодо впровадження 

реформи. 

Доведено, що чутливим питанням є проведення муніципальної 

консолідації в південних районах Одеської області, де компактно проживають 

представники етнічних меншин: болгар, молдован, гагаузів. Побоювання 

поліетнічних громад щодо зниження якості послуг, закриття соціальних 

установ, а також політизація реформи з боку політичних партій, народних і 

обласних депутатів є основними причинами спротиву укрупненню громад. 

Відтак у разі проведення об’єднання в районі за адміністративного етапу 

реформи вкрай важливим є встановлення на рівні нормативно-правових актів 

місцевих органів (статуту, положень) справедливих механізмів розподілу 
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бюджетних коштів під проєкти між всіма населеними пунктами поліетнічної 

ОТГ. Доцільною є також розробка ефективної та інклюзивної системи 

прийняття рішень в ОТГ, яка дозволяє врахувати інтереси та потреби кожного 

населеного пункту. 

Урядові плани щодо укрупнення районів також не знаходять широкої 

підтримки серед громад та регіональних органів влади Одеської та 

Миколаївської областей. Громади об’єднувались не за розрахунками КМУ та 

ОДА, а за власним баченням, користуючись добровільністю процесу 

об’єднання, закріпленому в законодавстві. Результатом такого підходу стало 

утворення малих, не чисельних за кількістю населення громад в Миколаївській 

області. Бюджети більшої частини ОТГ Одеської та Миколаївської областей є 

такими, що залежать від дотацій з державного бюджету. 

Для розв’язання зазначених проблем необхідно вирішити ряд 

методологічних питань, які стосуються підходів  до визначення,  оцінки та 

розробки напрямків формування та реалізації інвестиційного потенціалу 

регіону.  У зв’язку з цим, актуалізуються питання наукового обґрунтування 

напрямів підвищення ефективності формування та використання 

інвестиційного потенціалу у забезпеченні стійкого економічного зростання 

країни. 

Оцінювання інвестиційного потенціалу регіонів України за більшістю 

методик зводиться до ранжування регіонів за рівнем їхньої привабливості для 

інвестора. Виходячи з багатофакторного характеру самого поняття 

«інвестиційна привабливість» ії оцінювання, на думку багатьох авторів, 

доцільно здійснювати за такими рівнями [274, 275]: 

1) міждержавне оцінювання інвестиційної привабливості економічної 

системи, яке дає змогу інвестору вибирати країну інвестування; 

2) міжгалузеве оцінювання інвестиційної привабливості, яке дає змогу 

інвестору вибрати відповідну галузь – реципієнт в обраній країні; 

3) міжрегіональне оцінювання інвестиційної привабливості, яке дає змогу 

інвестору вибрати регіон – реципієнт в обраній країні; 
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4) міжпідприємницьке оцінювання інвестиційної привабливості, яке дає 

змогу інвестору вибрати підприємство – реципієнт в обраній галузі та в 

обраному регіоні інвестування. 

5) міжпроєктне оцінювання інвестиційної привабливості, яке дає змогу 

інвестору вибрати прийнятий інвестиційний проєкт для даного підприємства 

в обраній галузі та в обраному регіоні інвестування. 

Інвестиційна привабливість регіону – це інтегральна характеристика 

окремого регіону країни з позиції інвестиційного клімату, рівня розвитку 

інвестиційної інфраструктури, можливостей залучення інвестиційних ресурсів 

та інших чинників, що істотно впливають на формування прибутковості 

інвестицій та інвестиційних ризиків. Інвестиційна привабливість регіонів 

характеризує сукупність сприятливих факторів, що становлять клімат регіону, 

за особливостями якого один регіон країни відрізняється від інших. Об’єктивні 

можливості регіону визначаються за сукупністю передумов наявності і 

різноманітності сфер та об’єктів інвестування. Це макроекономічні показники, 

насиченість території факторами виробництва, стан ринкової інфраструктури 

тощо. Інвестиційна привабливість на рівні регіону є системою соціально-

економічних відносин, які формуються під впливом багатьох взаємопов’язаних 

процесів на різних рівнях управління, що створюють передумови для прояву 

стійких інвестиційних мотивацій [1, с. 83].  

Забезпечити стабільний, конкурентноспроможний і сталий розвиток 

Причорноморського регіону та держави, зокрема, в умовах прискорення 

глобалізації та інтеграції до Європейського простору, можна лише в тому 

випадку, коли цей розвиток здійснюватиметься на інноваційно-інвестиційній 

основі. Поєднання інвестиційної та інноваційної діяльності, вкладення значних 

коштів у сучасні інноваційні технології та виробництво інноваційних продуктів 

слід розглядати як найважливішу передумову ефективного функціонування 

вітчизняної промисловості та інших галузей у відкритому конкурентному 

середовищі. 
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Причорноморський регіон має свої особливості та  приваблює інвесторів 

як унікальний транзитний вузол, що зв'язує країни СНД з Європейським 

Союзом, Східну Європу з Близьким Сходом. У цілому регіон є привабливішим 

для інвесторів, оскільки ризик втрати вкладеного в нього капіталу істотно 

нижче, ніж у регіонах з підвищеним ризиком. Головною причиною 

недостатньої інвестиційної активності в регіоні є випередження росту цін на 

нову техніку і технології порівняно з її продуктивністю і якістю вироблюваної 

продукції. 

Згідно спільних досліджень автора  і співробітників Інституту проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України  та методичних 

рекомендацій   доповідної записки  «Інвестиційний   потенціал  Одеського 

регіону: оцінка і пропозиції по реалізації»  для оцінки інвестиційної 

привабливості Одеського регіону з позиції районів використовувався 

комплексний підхід, що включає кількісну оцінку відповідних показників 

районів (економічна віддача, територіальна концентрація інвестицій та  

індикативні показники економічного та інвестиційного потенціалу, 

інноваційного потенціалу, фінансового потенціалу, виробничого потенціалу, 

соціального потенціалу, соціально-економічної і екологічної безпеки), яка 

доповнена якісною оцінкою потенціалу районів на основі матричного методу і 

використання SWOT-аналізу для визначення загальних проблем і можливостей 

для районів і області в цілому [276]. Для найбільш повного комплексного 

оцінювання інвестиційної привабливості регіонів  автором запропоновано 

поетапну систему оцінювання (рис. 3.14). Розрахунки базувалися на обчисленні 

узагальненого показника за вибраними факторами з використанням методу 

багатомірного шкалування, з подальшим ранжуванням районів. По ньому, 

попередньо, можна зробити висновок про інвестиційну привабливість районів, 

що враховує і їх специфіку.  
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Рисунок 3.14 − Схема оцінювання інвестиційної привабливості регіонів 
(Джерело: систематизовано  на основі [276, 277] ) 

Відбір і зведення в таблицю показників для кількісної оцінки інвестиційного 
потенціалу  районів 
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                                                                                                         значення 
Розрахунок узагальнюючого показника на основі багатомірного шкалування та вибір 

«точок зростання» в економіці кожного регіону,  просте ранжування регіонів 

Якісна оцінка інвестиційного потенціалу районів з урахуванням 
 «експертних ваг» ключових показників 

Коригування ранжирування районів матричним методом на основі ключових 
критеріальних показників – характеристик елементів  інвестиційного потенціалу 

 

Формування підсумкової карти ранжирування регіонів за інвестиційною 
привабливістю на основі кількісної та якісної оцінок їх інвестиційного 

потенціалу. SWOT-аналіз для визначення загальних проблем і можливостей для 
регіонів 

Узагальнення інформації для прийняття  рішень щодо формування 
інвестиційного потенціалу регіону 
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Так, п’ятірка лідерів: міста Одеса, Южне, Чорноморськ та  

Овідіопольський, Лиманський райони. Однак це забезпечено особливістю 

територій: розташуванням у них найбільших підприємств та морських портів, 

що є одніми  з опорних точок економіки як країни, так і області. П’ятірка  

«аутсайдерів»: Кілійський, Ренійський  райони і міста Біляївка, Теплодар та 

Балта (табл. 3.20). 

В оцінці інвестиційної привабливості враховувався і вплив видів 

діяльності в кожному районі.  

Основними інвестиційними «точками зростання» у понад 88% (31) та 

68% (24) районів та міст є такі види діяльності, як: «Сільське господарство, 

мисливство   та    лісове    господарство»    і    «Оптова  та  роздрібна  торгівля»  

відповідно. 

У майбутньому великий потенціал у таких видах діяльності, як:  

«Будівництво», «Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 

діяльність», «Операції з нерухомим майном». Вони змогли увійти практично в 

кожну трійку найбільш інвестиційно привабливих видів діяльності більш ніж у 

третини   адміністративно-територіальних одиниць, а в ряді районів навіть 

успішно конкурувати з «традиційними видами діяльності («Оптова та роздрібна 

торгівля» і «Сільське господарство, мисливство та лісне господарство»). Це 

обумовлено рентабельністю і високою економічною віддачею названих видів 

діяльності, що належать до сфери послуг, що також свідчить про великий 

невживаний інвестиційний потенціал даної сфери [279]. 

Таким чином, лідерами за інвестиційним потенціалом залишаються 

райони з великими конгломератами виробництв і достатнім числом населення. 

Відповідно «вчора-сьогодні» основними «точками зростання» є сільське 

господарство і торгівля. Однак найкращі темпи розвитку у сфері послуг, що 

показує їх велику перспективність і інвестиційну привабливість «завтра». 
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Таблиця 3.20   Зведена оцінка інвестиційної привабливості  районів 

Одеської області за 2014–2018 рр. ( Джерело: розраховано на основі [278]) 

Райони та міста 
області 

2014 2015 2016 2017 2018 
Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг 

м. Одеса 0,6611 1 0,7565 1 0,7183 1 0,7290 1 0,7708 1 
м. Балта 0,0000 34 0,0000 34 0,0000 34 0,0000 35 0,1008 33 
м. Б-
Дністровський 

0,2066 22 0,1599 31 0,2187 18 0,2532 14 0,1527 30 

м. Біляївка 0,0000 35 0,0000 35 0,0000 35 0,0000 34 0,1178 32 
м. Ізмаїл 0,2359 16 0,1533 32 0,3061 6 0,3027 8 0,3472 6 
м. Чорноморськ 0,3631 4 0,3361 8 0,3601 4 0,3990 3 0,0000 35 
м. Подільськ 0,2091 21 0,1825 29 0,1997 22 0,3196 7 0,3525 5 
м. Теплодар 0,1406 31 0,1167 33 0,0663 33 0,1055 33 0,0818 34 
м. Южне 0,4395 2 0,4745 2 0,4194 2 0,4555 2 0,4715 2 
Ананьївський 0,2018 24 0,2260 21 0,2227 17 0,2261 18 0,2105 24 
Арцизький 0,3804 3 0,2572 14 0,1540 28 0,1868 25 0,2622 12 
Балтський 0,2158 20 0,2425 16 0,1932 23 0,2027 23 0,2286 22 
Б-Дністровський 0,3218 8 0,2831 12 0,1581 26 0,1516 30 0,2572 14 
Біляївський 0,2793 11 0,2841 11 0,2945 7 0,2931 9 0,2806 11 
Березівський 0,2533 13 0,2945 10 0,2506 11 0,2566 13 0,2964 7 
Болградський 0,2774 12 0,3767 5 0,1396 30 0,1706 27 0,1479 31 
Великомихай 
лівський 

0,3272 7 0,2394 17 0,2392 14 0,2410 16 0,2896 9 

Іванівський 0,1993 26 0,2021 26 0,2141 20 0,2251 19 0,2589 13 
Ізмаїльський 0,2357 17 0,2650 13 0,2668 8 0,2749 10 0,2569 16 
Кілійський 0,1891 27 0,4101 4 0,1197 31 0,1646 29 0,1969 26 
Кодимський 0,2437 15 0,2301 20 0,2475 13 0,2180 22 0,2337 21 
Лиманський 0,3427 5 0,3399 7 0,3445 5 0,3513 5 0,4092 3 
Подільський 0,1705 30 0,1791 30 0,1509 29 0,1511 31 0,1882 27 
Окнянський 0,1729 29 0,2377 18 0,1853 24 0,1965 24 0,2220 23 
Любашівський 0,2295 19 0,2348 19 0,2076 21 0,2217 21 0,2511 18 
Миколаївський 0,2335 18 0,1954 27 0,2390 15 0,3386 6 0,3585 5 
Овідіопольський 0,3356 6 0,3518 6 0,3823 3 0,3673 4 0,3992 4 
Роздільнянський 0,2038 23 0,2197 22 0,2476 12 0,2429 15 0,2364 20 
Ренійський 0,0892 33 0,3215 9 0,1043 32 0,1297 32 0,1707 28 
Савранський 0,1993 25 0,2036 25 0,2282 16 0,2230 20 0,2389 19 
Саратський 0,1775 28 0,2167 24 0,1661 25 0,1727 26 0,1632 29 
Тарутинський 0,3029 9 0,2193 23 0,1571 27 0,1660 28 0,2000 25 
Татарбунарський 0,2824 10 0,4174 3 0,2616 9 0,2708 11 0,2949 8 
Захарівський 0,1272 32 0,1869 28 0,2154 19 0,2359 17 0,2449 17 
Ширяївський 0,2524 14 0,2492 15 0,2551 10 0,2596 12 0,2845 10 

 

Тренд останніх років  збільшення в сфері послуг частки видів діяльності, 

що спеціалізуються на наданні персональних послуг споживачам і активізація 

малого підприємництва (зростання числа приватних підприємців, що 
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займаються наданням персональних послуг). Необхідно вкладати кошти і 

взаємодіяти з інвесторами щодо виявлених вище «точок зростання» і найбільш 

перспективними видами діяльності в кожному районі. 

Основне економічно стабільне «ядро» Одеської області, яке відносно 

динамічно розвивається, складають всього 8 найбільш інвестиційно 

привабливих адміністративно-територіальних одиниць: м.Одеса, м.Южне,      

м.Чорноморськ, м.Ізмаїл, Овідіопольський, Лиманський, а також 

Татарбунарський і Біляївський райони. З них тільки м. Одеса має достатньо 

ресурсів для самостійного інвестиційного розвитку. У районах концентрація 

інвестиційної, промислової та ділової активності спостерігається в районних 

центрах. Розподіл ресурсів по районам малоефективний, що негативно 

позначається на рівні життя в сільській місцевості  жителі районів 

переїжджають в райцентри, погіршуючи демографічну ситуацію на селі [280]. 

Стабільний інвестиційний потенціал Одеського регіону визначається 

лідерством «традиційних» районів (розташованих по осях «трикутника»: 

Одеська агломерація  Ізмаїл  Татарбунарський) і галузей, що генерують 

прибуток (за допомогою внутрішніх продажів і експорту) для інвестування 

в нові технології. Для підвищення інвестиційної првабливості регіону 

залучення інвестицій має йти по шляху від районів «Зростаючі лідери» (і 

«Потребують уваги», що мають потенціал перетворення в «лідерів») до районів 

«Сталі лідери». Але і стратегія залучення інвестицій для районів «аутсайдерів», 

через інновації та нові технології, може орієнтуватися на перетворення 

в «лідерів». 

Аналіз карти ранжирування районів за інвестиційною привабливістю 

(рис. 3.15) [286, 287] чітко дозволяє виділити п’ять субрегіонів, серед яких один 

(з центром в м. Одесі) є субрегіоном агломераційного типу (Одеська 

агломерація) та найбільшим портово-промисловим комплексом в Україні. Як 

видно, шість з перших десяти адміністративно-територіальних одиниць в 

рейтингу інвестиційної привабливості входять в даний «трикутник сил»  це 
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найбільш розвинені райони «Потребують уваги» і м. Одеса  «Сталий лідер», 

які мають найбільшу ефективність в регіоні і значну вагу у ВРП. Це територія 

Овідіопольского, Лиманського, Біляївського районів Одеської області й тісно 

пов’язані з ядром міста-супутники Южне, Чорноморськ. 

Окремо виділяється Придунайський економічний субрегіон (входить 

в одеський «трикутник сил»), який має транспортну-економічну спеціалізацію 

та об’єднує м. Ізмаїл, Болградський, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський 

райони Одеської області. 

Також виділяються субрегіони в рамках Одеської області 

агропромислово-транспортної спеціалізації з середнім та низьким рівнім 

інвестиційної привабливості, серед яких Нижній Дністер, Північний-Схід і 

Північ. Окремо виділяється Татарбунарський район, що входить в «трикутник 

сил» та є ефективним районом. 

Осі зазначеного «трикутника точок зростання» області фактично 

збігаються з найбільш великими обласними транспортними магістралями. 

Висновок очевидний: при особливостях географічного положення Одеської 

області та України існує чіткий взаємозв'язок розвиненості транспортної 

інфраструктури в районі і привабливості (потенціалу) самого району. Цей 

висновок підтверджується тим, що райони, які не входять в «трикутник», але 

мають непоганий потенціал розвитку також знаходяться на великих 

транспортних магістралях  вони найбільш ефективно використовують 

коопераційні, транспортні та транзитні можливості області і країни. І навпаки: 

райони, що знаходяться далеко від транспортних магістралей і що не входять в 

географічне розташування одеського «трикутника сил»  фактично на межі 

області  відносяться до «Потребують уваги» і «Аутсайдери». 

Таким чином, для підвищення ефективності інвестиційної привабливості  

районів в умовах області необхідний розвиток транспортної інфраструктури, 

що дозволить реалізувати закладені в їх географічному розташуванні 

можливості. 
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Рисунок 3.15  Підсумкова карта ранжирування районів за інвестиційною привабливістю  
(Джерело:розроблено на основі  [279])
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Для районів характерні як загальні, так і приватні особливості розвитку, 

що зумовлюють в комплексі їх інвестиційну привабливість (потенціал) в 

рамках регіону. На основі результатів якісного ранжирування районів, з 

урахуванням результатів SWOT-аналізу їхніх спільних особливостей розвитку 

за видами діяльності, у табл.3.21 представлено підсумкова «картина» 

інвестиційної привабливості (інвестиційного потенціалу) трьох виявлених груп 

районів на базі SWOT-аналізу та їх «приватної» специфіки розвитку з 

виробленням певних рекомендацій. Велику роль в інвестиційній привабливості 

грає інноваційна активність підприємств регіону. 

 

Таблиця 3.21  Розподіл районів Одеської області за матричним методом  

та SWOT-аналізом (Джерело: систематизовано на основі [280]) 

Група Рекомендації 
«Сталі 
лідери» 

Загрози виходять, головним чином, з трьох напрямків: слабка інноваційна 
активність в промисловості і, як наслідок відставання в технологіях від 
світових лідерів; зміна зовнішньополітичної кон'юнктури і падіння 
експорту; висока залежність від імпортних ресурсів, особливо 
енергоресурсів 

«Потребують 
уваги» 

Дані райони при достатній увазі з боку влади зможуть реалізувати свій 
потенціал. Вони займають різне положення в групі (хто ближче до 
переходу в «Зростаючі лідери», хто – в «Аутсайдери»), але основна 
загальна загроза  помилка в векторі вкладень інвестицій і погано 
опрацьовані інвестиційні плани. При цьому органи місцевої влади не в 
змозі самі, без підтримки приватних структур і населення, розвивати дані 
райони до «Зростаючі лідери», тому однією з позитивних для 
потенційного інвестора можливостей в даних районах стає реалізація 
принципів приватно-державного партнерства на вигідних умовах 

«Аутсайдери» Для даної групи районів характерні всі основні мінуси і загрози регіону в 
цілому. При обмеженому бюджеті і слабкої інвестиційної підтримки, 
розвиток в даних районах повинен спиратися на такі основні можливості: 
оригінальний і ретельно пророблений інвестиційний план, чітка взаємодія 
влади і бізнесу на місцях, пріоритет вкладень в інфраструктуру району. 
Основна загроза для цих районів – демографічна: відтік населення в 
сусідні райони через кращих умов по оплаті праці, житла і загальної 
інфраструктури 

 

Причини, що стримують інноваційну активність підприємств, наступні: 

відсутність фінансування (86%), великі витрати (40%), відсутність засобів у 
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замовників (40%), високі кредитні ставки (39%), недосконалість законодавства 

(32 %), труднощі з сировиною і матеріалами (29%), високий економічний ризик    

(24%), відсутність попиту на продукцію (15%), недолік інформації про ринки 

збуту (11%) [180]. Як видно, з 9 причин тільки одна об'єктивно властива 

інноваційному процесу  підвищений економічний ризик. Інші визначаються 

негативним поєднанням ряду зовнішніх чинників (державною політикою, 

відсутністю інфраструктури підтримки інноваційної активності підприємств) і 

внутрішніх чинників (неефективним управлінням і ін.). 

В результаті комплексного дослідження інвестиційної привабливості 

районів Одеської області і її потенціалу інвестування дозволило розробити ряд 

стратегічних пропозицій щодо використання інвестиційного потенціалу 

Одеського регіону та розвитку виробничих підприємств  на його території  

(табл. 3.22). 

Ефективність використання інструментів інвестиційної політики 

проявляється в високому рівні соціально-економічного розвитку регіону, в його 

інвестиційної привабливості і передбачає високий рівень життя населення 

регіону. Індикативна оцінка регіонального інвестиційного потенціалу дозволяє 

виявити його сильні і слабкі сторони і, відповідно, враховувати це при розробці  

стратегії розвитку виробничих підприємств [282,283]. 

Для аналізу був вибраний Лиманський (Комінтернівський)  район,  

розташований на сході Одеської області. Межує: на сході – з Березанським 

районом Миколаївської області, на півночі – з Березівським районом, на заході 

– з Іванівським районом, на півдні – з містом Одесою. Загальна площа району – 

150 тис. га. На території району розташовані Тілігульський, Куяльницький, 

Великий та Малий Аджалицький лимани, район має вихід до Чорного моря. На 

березі Тілігульського лиману розташована частина Тілігульського 

ландшафтного парку,  біля села Курісове знаходиться загальнозоологічний 

заказник державного значення  «Петрівський». Чисельність населення району 

станом на 1 січня 2018 року складає 71,3 тис. чоловік. В оздоровчий сезон 

чисельність населення збільшується на 40-45%.  
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Таблиця 3.22  Стратегічні пропозиції щодо використання інвестиційного 

потенціалу Одеського регіону з метою розвитку виробничих підприємств 

(Джерело: систематизовано на основі [276, 279, 281]) 

Стратегія активізації роботи «на місціх» Стратегія «приєднання» до лідерів 

1.Динамічний розвиток інфраструктурного 
потенціалу районів, особливо транспортної та 
інституційної інфраструктури послуг для 
бізнесу, створюючи сприятливий «фінансовий 
клімат» для інвесторів (можливе надання 
більш істотних пільг при інвестуванні в 
інфраструктуру розвитку районів); 

2.Активізація системного розвитку  
туристичних напрямків (основні точки 
туристичних маршрутів і місцеві визначні 
пам'ятки), одночасно розвиваючи 
інфраструктуру  та рекламу туризму; 

3.Підвищення в районах рівня 
опрацювання інвестиційних проєктів, 
запропонованих інвесторам з персоніфікацією 
відповідальності, чітко визначивши «точки 
зростання» району з детальною розробкою 
бізнес-плану проєкту, оцінивши в ньому не 
тільки бажаний обсяг інвестицій, а й очікувані 
результати, віддачу, ефективність, терміни 
окупності; 

4.Розподіл планів з інвестицій за 
вкладеннями в оновлення основних фондів, в 
створення нових виробництв і в розвиток 
інфраструктури, що дозволить комплексно 
здійснювати моніторинг розвитку району. Для 
залучення інвестора в «проблемні точки» 
області можна використовувати механізм 
гарантій повернення інвестицій з боку влади. 

1. Цільова фінансово-інвестиційна і 
«управлінська» допомога районів «лідерів», 
що складають основу одеського 
«трикутника сил» (ключові райони 
«донори»: Овідіопольский, Лиманський, 
Біляївський і м. Одеса, м. Южне, 
м. Чорноморськ, м. Ізмаїл) районам 
«аутсайдерам»;  

2. Створення районних кластерів і 
реалізація «сталими» районами спільних 
програм (інвестпроєктів) із «зростаючими» 
і з «потребують уваги» районами на 
принципах співфінансування (велика частка 
 за «сталими» районами) і об'єднання 
управлінських компетенцій для 
прискорення і підтримки їх розвитку з 
метою формування районних «точок 
зростання». Тут варто врахувати, що 
всередині області найбільш приваблива 
сфера реалізації  інвестиційних програм – 
сільське господарство, сфера виробництва 
та послуг (в основному: транспорт, туризм і 
торгівля) 

3. Реалізація спільних проєктів в 
районах з рівноцінним розвитком  
для об'єднання можливостей з метою 
підвищення загального потенціалу 
(синергетичний ефект) в конкурентній 
боротьбі за залучення інвестицій. 

 

Розглянемо стан ІПР Лиманського району, який за рівнем розвитку 

інвестиційного потенціалу за підсумками 2018 р. обіймає п'яте місце серед 

районів і міст Одеської області. На рис. 3.16   представлено рівень розвитку 

кожного окремого індикатора інтегрального індексу ІПР [287].   
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Рисунок 3.16  Рівень часткових індикаторів в ІПР Лиманського району 

за 20142018 рр. 

 (Джерело:розроблено на основі  [287]) 

 
Прoведений аналіз пoказав нерівнoмірний рoзвитoк підсистем ІПР і 

дoзвoляє визначити сильні і слабкі підсистеми, щo неoбхіднo при рoзрoбці 
oрганізаційнo-екoнoмічнoгo механізму управління фoрмуванням і рoзвиткoм 
регіoнальнoгo інвестиційнoгo пoтенціалу. 

Найбільш сфoрмoваним часткoвим індикатoрoм є індикатoр сoціальнo-
екoнoмічнoї та екoлoгічнoї безпеки. Неoбхіднo це викoристoвувати для 
реалізації інвестиційних прoграм взаємoдії райoну із зoвнішнім oтoченням і 
всередині себе. У райoну спoстерігається різниця в найбільш сфoрмoваних 
індикатoрах, другим за значенням є фінансoвий пoтенціал. Висoкі значення 
данoгo індикатoра, в пoрівнянні з іншими індикатoрами, дoзвoляють гoвoрити 
прo сфoрмoваний пoтенціал рoзвитку екoнoміки райoну та неoбхіднoсті аналізу, 
виявлення пріoритетів і цілеспрямoванoгo рoзвитку регіoнальних кластерів. 
Сам пo сoбі фінансoвий пoтенціал, без прoдуманoї інвестиційнoї пoлітики, 
навряд чи змoже забезпечити ефективність фoрмування регіoнальнoгo 
інвестиційнoгo пoтенціалу. Данoму райoну неoбхіднo активніше 
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викoристoвувати свoї мoжливoсті в іннoваційнoму рoзвитку, у рoзвитку 
регіoнальнoї інвестиційнoї системи та власнoї кoнкурентoспрoмoжнoсті.  

Вихoдячи зі структури ІПР Лиманський райoн має середні значення двoх 

часткoвих індикатoрів   екoнoмічнoї віддачі райoну та вирoбничoгo 
пoтенціалу. Це oбумoвленo властивoстями і передумoвами вирoбничoї та 
кадрoвoї інфраструктури данoгo райoну, йoгo вирoбничoю спеціалізацією 
дoсить тривалий час та цілеспрямoваними екoнoмічними прoграмами з 
підтримки і рoзвитку пріoритетних напрямків вирoбничoї сфери. Відзначимo, 
щo зміна пoзитивнoї тенденції на різкий спад в 2018 р. вимагає уважнoгo 
аналізу, так як накoпичені переваги регіoнальнoї інвестиційнoї системи мoжна 
як рoзвинути далі, так і рoзгубити. Мoжливo, це пoв'язанo з вкрай низькoю 
інвестиційнoю активністю в райoні, і саме ця сфера має рoзвиватися і 
підтримуватися регіoнальними прoграмами рoзвитку. Висoкий вирoбничий 
пoтенціал не реалізoваний на кoнкурентoспрoмoжнoму рівні. 

Низькі значення часткових індикаторів  територіальної концентрації 
інвестицій, економічного потенціалу та інвестиційної активності, інноваційного 

та соціального потенціалів  свідчать про серйозні труднощі для інноваційно-
інвестиційного розвитку району. Даний факт може бути сигналом про 
відсутність передумов до формування ефективної регіональної інноваційно-
інвестиційної системи, що може мати ризики серйозного зниження 
конкурентоспроможності району і неминуче буде впливати на зниження якості 
життя його населення. 

Існуючі проблеми інвестиційного характеру може вирішити тільки 
розвинена система підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності виробничих 
підприємств на регіональному рівні. Сталий розвиток Лиманського району не 
можна уявити без чітко визначеної, осмисленої і адаптованої до регіональних 
умов стратегії розвитку виробничих підприємств. 

Для економіки регіону  на нинішньому етапі розвитку важливим є 

створення відповідних умов для ефективного інноваційного інвестування. 

Серед заходів державної інноваційної політики на сучасному етапі ключове 

значення мають наступні: 
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- стимулювання інвестицій приватного сектору в НДКР; 

- концентрація ресурсів суспільства на вирішення найбільш актуальних 

науково-технічних проблем; 

- збільшення фінансування наукових досліджень; 

- підтримка малого та середнього інноваційного бізнесу; 

- заохочення імпорту передових технологій; 

- вдосконалення нормативно-правової бази інноваційної діяльності; 

- міжнародне співробітництво у сфері інноваційної політики; 

- державна координація та інформаційна підтримка дій агентів 

інноваційного процесу; 

- державний контроль за реалізацією інноваційної політики на 

центральному, галузевому та регіональному рівнях. 

Однак структурна незбалансованість економіки за регіонами і галузями та 

відсутність державної підтримки ускладнюють навіть теоретичні розрахунки 

ефективності реалізації довгострокових інноваційних програм, стримують 

оновлення застарілих засобів виробництва і подолання відставання у розвитку 

виробництва. 

 З метою поліпшення інвестиційного клімату в Україні, враховуючи її 

стан, оцінений вітчизняними і зарубіжними фахівцями, можна вважати 

доцільними такі заходи [180]: 

 стабілізація законодавчого середовища для бізнесу, яка передбачає в 

першу чергу, підготовку трудового, податкового, комерційного кодексів, 

законів про захист прав на інтелектуальну власність і трансфер технологій; 

 удосконалення корпоративного і державного управління, яке 

передбачає методи по врегулюванню корпоративних прав, діяльності 

державних органів; 

 створення системи партнерської взаємодії органів влади і бізнесу; 

 зниження рівня політичних ризиків шляхом ухвалення законів, які 

роблять неможливим до суду відчуження приватної власності, зокрема за 

участю податкової інспекції і місцевих органів влади; 
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 розробку на рівні держави концепції інноваційного розвитку країни на 

середню і довгострокову перспективи зі встановленням пріоритетних завдань 

щодо стимулювання і залучення вітчизняних і іноземних інвестицій і 

забезпечення їх підтримки; 

 лібералізація зовнішньої торгівлі і рух іноземного капіталу шляхом 

впровадження методів стимулювання вільного переміщення товарів, послуг і 

капіталів між державами.    

 Слід зазначити, що в цьому випадку доцільно використовувати 

державно-приватне партнерство для фінансування інноваційних проєктів, які 

мають комерційний попит. Використання навіть на початковому етапі 

реалізації інвестиційної стратегії методів цільового управління і узгодженої 

координації дозволить достатньо швидко підготувати і реалізувати силами 

українських організацій і підприємств інноваційно-інвестиційні проєкти для 

різних галузей. Проте, ці проєкти дожни доповнюватися координованою 

державою і регіональними властями імпортом прогресивних технологій, а 

також устаткування і техніка впровадження вітчизняних технологій.  
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ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 3 

 

 

Обгрунтування та розроблення інструментально-технологічної бази 

формування стратегії та моделювання розвитку виробничих підприємств  в 

умовах децентралізації дозволило дістати наступних висновків  та узагальнень. 

Вплив розвитку виробництва в умовах децентралізації та зростання 

економічної спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні на 

рівень добробуту їх населення досліджено за зрізами: загальні тенденції 

розвитку виробничих підприємств, зміст пакетів реформ промислової політики 

та ефективність стратегій економічного розвитку, вплив реформи 

децентралізації, обґрунтування інтегрованого характеру впливу розвитку 

виробництва в умовах децентралізації і зростання економічної спроможності 

об’єднаних територіальних громад в Україні на добробут їх населення. 

Зріз загальних тенденцій розвитку виробничих підприємств показує, що 

не зважаючи на зменшення кількості промислових підприємств України на 

17,5%, обсяг реалізованої продукції промислового сектору має тенденцію до 

зростання та складає майже третину загального обсягу реалізації економіки за 

період 2010-2018 рр. Недофінансування промислового сектору спричинило 

накопичувальне зростання рівня зносу техніко-технологічної бази промислових 

підприємств (більше 60% за 2010-2018 рр.), що привело до зменшення обсягу 

виробництва продукції з високою доданою вартістю. Основним джерелом 

фінансування вкладень у 2018 році залишаються власні кошти промислових 

підприємств, за рахунок яких освоєно 89,0% загального обсягу. Оскільки 

діяльність значної частки підприємств промисловості є збитковою, втрачається 

можливість до відтворення та розвитку виробничого потенціалу. Станом на 

2018 рік 27,8% підприємств показали від’ємні показники фінансових 

результатів. З 2015 р. відбулося скорочення бюджетних видатків на 

промисловість як дотаційного, так і інвестиційного характеру. Стримуючим 

фактором відтворення та розвитку виробничого потенціалу є незадоволення 
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потреб промислових підприємств у кваліфікованих кадрах, усунення якого 

можливе лише за умов удосконалення системи освіти і підготовки кадрів, 

організації ефективної роботи професійно-технічної освіти, налагодження 

фахової підготовки і стажування у провідних компаніях на транскордонній 

основі, полегшення мобільності між системами освіти, підтримки освітніх 

програм. 

Зріз змісту пакетів реформ промислової політики демонструє, що в 

Україні промислова політика реалізується переважно на національному рівні; 

регіональний рівень слабко охоплений стратегіями та програмами, а заходи 

цього рівня стосуються лише промислової системи в цілому. Заходи, 

представлені в проєкті Стратегії розвитку промислового комплексу України 

до 2025 року, мають більш локалізований характер – вони орієнтовані 

переважно на просування українських промислових товарів на зовнішні 

ринки, освоєння нових видів продукції та технологій, підготовку персоналу 

та інноваційний розвиток промислових підприємств. Про ефективність   

стратегій   економічного   розвитку   свідчить   низка показників, що виражені в 

міжнародних індексах. Так, наприклад за міжнародним рейтингом Україна посіла 

81-е місце серед 137 країн світу в 2018 році, покращивши за рік чотири 

позиції,  знаходиться на низькому рівні, при чому її позиції погіршились в 

порівнянні з 2012–2013 рр., коли вона займала 73 місце. 

В Україні реформу децентралізації  також повною мірою ще не 

завершено, досі не вирішено питання наповнення місцевих бюджетів в обсязі, 

достатньому не лише для життєзабезпечення об’єднаних територіальних 

громад, а й для реалізації інвестиційних проєктів.  Що стосується стратегування 

свого розвитку, об’єднані територіальні громади отримали розширені 

можливості для  ініціювання  та  участі  у  формуванні  стратегій  розвитку  та  

їх  втілення  шляхом реалізації програм і проєктів місцевого розвитку 

відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку-2020 та регіональних 

стратегій. Відповідно до змін, внесених до Бюджетного Кодексу, об’єднані 

територіальні громади отримали нові фінансові ресурси  після об’єднання. 
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Однією з головних статей надходжень до бюджетів ОТГ є податок на доходи 

фізичних осіб на рівні 60%. Так, надходження  від  податку на доходи фізичних   

осіб  у  2018  році  склали  10,5 млрд. грн., що більше від надходжень  2017 року 

на 129,1%. Для виконання місцевих стратегій розвитку ОТГ отримали 

можливості подавати заявки до Державного фонду регіонального розвитку та  

залучати   іноземне фінансування шляхом створення проєктів для участі у 

конкурсних програмах. 

Обґрунтування інтегрованого характеру впливу розвитку виробництва в 

умовах децентралізації та зростання економічної спроможності об’єднаних 

територіальних громад в Україні на рівень добробуту їх населення спирається 

на доцільність поглиблення процесів децентралізації та розвитку виробничих 

підприємств для посилення економічної спроможності територіальних громад в 

Україні. Досягнення своїх інтересів кожною зацікавленою стороною – владою, 

бізнесом, громадою можливе за умови налагодження між ними взаємодії, 

співпраці та взаєморозуміння, що в результаті дає позитивні синергетичні 

ефекти для всіх сторін. Використовуючи інструменти регресійного аналізу за 

статистичними даними регіонів України побудовано економетричні моделі (1) 

та (2) залежності власних доходів на одного мешканця об’єднаної 

територіальної громади від частки фінансово спроможних громад, кількості 

зайнятих працівників та обсягу реалізованої продукції. Розрахунки засвідчили 

наявність статистично значущого впливу бюджетної децентралізації та 

розвитку виробничого бізнесу на рівень добробуту населення об’єднаної 

територіальної громади. Таким чином, насамперед функцією розвитку громади 

має стати економічне зростання, яке забезпечує розширене відтворення 

економіки території.  

Проаналізовано процес формування  об’єднаних територіальних громад в 

Україні. До  чинників, що уповільнюють процеси об’єднання громад,  

належать: територіальний дисбаланс на районному рівні, незахищеність 

правового статусу об’єднаної територіальної громади; правові обмеження, що 

перешкоджають виникненню об’єднань громад, які б могли забезпечити більші 
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масштаби; нечітке присвоєння компетенцій  та незавершена реформа 

землекористування. Одеська область посідає 18 місце в урядовому рейтингу 

областей щодо формування спроможних громад через низький рівень покриття 

Перспективним планом (ПП) громад області (всього 30,2% території регіону 

охоплені ПП). За підсумками 2018 р. середній показник надходжень власних 

доходів на     1-го мешканця по 25-ти ОТГ області збільшився на 1 596,2 грн  

(+60,9%) та склав  4217,3 грн. Серед ОТГ області 20 громад отримують з 

державного бюджету базову дотацію, 3 перераховують реверсну дотацію. 

Проведено економічну оцінку ефективності розвитку  об’єднаних 

територіальних громад Одеської області у 2018р. за показниками: обсяги 

власних ресурсів в бюджеті громади на одного мешканця; економічна 

самодостатність громади; витрати громади на управлінський персонал та   

капітальні видатки на одного мешканця. Проведений  аналіз  показує,  що  

нема  щільної  кореляції  між  площею об’єднаної територіальної громади і 

власними доходами на одного мешканця та рівнем дотаційності.  

Вагома частина економічного ефекту від децентралізації, як для 

об’єднаної територіальної громади, так і для виробничих підприємств виникає 

завдяки формуванню позитивного інвестиційного клімату. Досліджено та 

систематизовано організаційно-економічні умови та зовнішні й внутрішні 

чинники, що впливають на інвестиційну привабливість регіону. Запропоновано 

методолого-методичний підхід до комплексного інтегрального оцінювання 

інвестиційної привабливості регіонів України як умови стратегування 

розвитку виробничих підприємств, який дозволяє враховувати особливості 

регіону для побудови їх стратегії в частині сталого розвитку, необхідною 

умовою якої є формування орієнтирів – «полюсів зростання» та оптимального 

механізму реалізації інвестиційної політики згідно обраної стратегії. 

Запропоновано поєднання кількісної та якісної оцінки інвестиційного 

потенціалу методом багатомірного шкалування для комплексного підходу щодо 

оцінювання інвестиційної привабливості регіону з позиції районів. Метод 

багатомірного шкалування повністю укладається в загальноприйняту схему 
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зіставлень, яка заснована на аналізі більшої сукупності різнорідних чинників та 

індикаторів розвитку, послідовним узагальненням вихідних параметрів об'єктів 

оцінки у групові та інтегральний на основі відповідної класифікації цих 

чинників та індикаторів, пропонує принципово новий, ефективний, науково 

обґрунтований методичний інструментарій агрегування даних. Протягом п’яти 

років проведено дослідження рівня інвестиційної привабливості районів 

Одеського регіону та розроблено стратегічні рекомендації щодо його 

використання з метою розвитку виробничих підприємств на їх території. 
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РОЗДІЛ 4 

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГУВАННЯ  РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

4.1 Формування системи моніторингу та оцінки результативності 

виконання стратегій розвитку виробничих підприємств  в умовах 

децентралізації 

 

Для побудови продуманої довгострокової стратегії розвитку виробничих 

підприємств в умовах децентралізації необхідний комплексний аналіз стану 

інтегрованої структури в цілому і розробка оптимального набору керуючих 

впливів з урахуванням виробничих, фінансових та інших наявних можливостей, 

а також оцінка прогнозних результатів і стану територіально-виробничого 

утворення з урахуванням формування стратегічних планів як обєднанної 

територіальної громади, так і виробничих підприємств. Проведення аналізу 

стану виробничого підприємства в умовах децентралізації будується на оцінці  

комплексу факторів і бізнес-показників, що охоплюють різні види діяльності 

підприємства та його вплив на сталий розвиток  обєднанної територіальної 

громади. При цьому, оцінка повинна вестися в зіставленні положення 

виробничого підприємства з положенням інших господарюючих суб'єктів, що 

оперують на тих же ринках і виробляють ту ж саму продукцію (послуги).  

У науковій літературі  існує велика кількість тлумачень сталого розвитку 

та аспектів трактування (табл. 4.1).  Та незважаючи на різноманіття понятійних 

визначень сталого розвитку, остаточне рішення про надання пріоритету будь-

якому із них до цього часу не прийняте. Дана ситуація обумовлена декількома 

причинами:    

1)  смисловий зміст терміна «sustainable development» також може бути 

сприйнятий як самопідтримуючий, тривалий, безперервний, стійкий 

стабільний, збалансований або підтримуючий розвиток; 
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2) складністю поняття, яка зумовлена необхідністю збалансованого 

поєднання у межах однієї дефініції тріади соціально-економічного розвитку 

(біосфера – антропосфера – техносфера); 

3)  різноманіттям соціальних, економічних, екологічних та інших аспектів 

життєдіяльності людини, які необхідно врахувати у дефініції; 

4) суб'єктивністю факторів – розбіжностями у поглядах та думках 

представників різних прошарків суспільства (наукових, підприємницьких, 

політичних та ін.) відносно механізмів взаємодії економічних і екологічних 

факторів розвитку, їх ролі та значущості в сучасних умовах [284].   

 

Таблиця 4.1   Аспекти трактування поняття «сталий розвиток» 

(Джерело: систематизовано на основі [285-288] ) 
Аспект Складові елементи 

Політико-
правовий 

І) розвиток сучасної демократії; 2) система розумного законодавства; 3) соціальна 
справедливість; 4) забезпечення свободи та рівноправності всіх людей перед 
законом; 5) координація урядових та громадських структур при забезпеченні 
ноосферного розвитку суспільства. 

Економічний 1) розумне поєднання всіх форм власності у народному господарстві, цивілізована 
товарно-ринкова економіка; 2,) демонополізація і вільна конкуренція виробників 
та споживачів; 3) виробництво сільськогосподарської та промислової продукції, 
культурних благ у достатній кількості для забезпечення основних життєвих 
потреб; населення. 

Екологічний 1) забезпечення соеволюції суспільства і природи, людини та біосфери, 
відновлення відносної гармонії між ними, націленість усіх трансформацій на 
формування ноосфери (ноосферогеноз); 2) збереження екологічних можливостей 
економічного розвитку для наступних поколінь; 3) теоретична розробка та 
практична  реалізація методів ефективного використання природних ресурсів; 4) 
забезпечення екологічної безпеки ноосферного розвитку; 5) широкий розвиток 
біотехнологій і впровадження маловідходних технологій; 6) поступовий перехід 
до альтернативної енергетики, що базується на використанні необмежених джерел 
енергії;  

Соціальний 1) ліквідація голоду, бідності, безробіття; 2) турбота про дітей і людей похилого 
віку, хворих та калік; 3) виховання і освіта дітей та підлітків; 4) розвиток широкої 
мережі професійних середніх., і вищих учбових закладів. 

Міжнародний 1) боротьба за мир, упередження нової світової війни та регіональних конфліктів; 
2) забезпечення партнерства всіх країн і народів у промисловості, сільському 
господарстві, культурі и науці на основі рівноправної співпраці; 3) надання 
всебічної допомоги слаборозвиненим країнам. 

Інформаційний 1) високий рівень розвитку науки, техніки та їх втілення на практиці; 
2) широке розповсюдження народної освіти та засобів масової інформації, їх 
правдивість; 3) кібернетизація й інформатизація народного господарства і 
культури; 4) масове використання електронних засобів для пропаганди успіхів 
стратегій сталого розвитку. 
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Поняття сталий розвиток традиційно визначається як розвиток, який 

«відповідає потребам нинішніх поколінь, не ставлячи під загрозу здатність 

майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [288]. Тим самим воно 

пов'язується з процесом досягнення мети сталости, в рамках якого економічне 

зростання, соціальна відповідальність та охорона навколишнього середовища 

складають так звану концепцію потрійного критерію  («потрійну нижню лінію» 

або в англійській версії «triple bottom line») [289] і розглядаються як 

однорівневі, взаємно доповнюючи один одного. Ключовою  ідеєю  сталого  

розвитку  є  пошук  такого  співвідношення  між  природокористуванням і 

соціально-економічним розвитком, яке б забезпечило ефективне використання 

природних ресурсів, підтримувало б екологічну безпеку суспільства та 

гарантувало б необхідну якість життя і добробуту населення. 

Серед фахівців отримала визнання і трактування Лозано [290], який, 

розглядаючи компанію в контексті з її зацікавленими сторонами, визначив 

корпоративну сталість  як корпоративну діяльність, яка спрямована на 

забезпечення рівноваги, включаючи економічні, екологічні та соціальні аспекти 

сьогоднішнього дня, а також їх взаємозв'язок у стратегічному періоді 

планування. 

Аналізуючи літературу, присвячену сталості в бізнес-контексті, можна 

виявити, щонайменше, чотири підходи. Прихильники одного з них 

прирівнюють сталість до сталого розвитку  [291, 292, 293]. І, отже, обов'язково 

беруть до уваги соціально-екологічні орієнтири. В рамках іншого підходу 

корпоративна сталість трактується як синонім поняття корпоративної 

соціальної відповідальності [294, 295, 296]. Згідно з третім підходом поняття 

сталості слід безпосередньо пов'язати з довгостроковою 

конкурентоспроможністю бізнесу [297, 107, 108]. Автори, що розділяють цю 

точку зору, відносять стійку конкурентну перевагу до аналізованого нами 

поняття. Прихильники четвертого підходу, поняття сталості відносять 

виключно до більш високого рівня, по відношенню до мікрорівня, стверджувая, 

що окремі підприємства не можуть бути сталими. В цілому в рамках даного 
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напрямку корпоративна організація є вкладеною, і вона вносить свій вклад в 

досягнення сталого розвитку  більших систем [298].  Таке різноманіття підходів 

може викликати проблеми та питання, що вимагає проведення подальших 

досліджень. 

Оскільки,  основою  сталого  розвитку,  як  і  соціальної  

відповідальності,  є  паритетність відносин у ланцюжку «людина – бізнес – 

природа», то підґрунтям побудови концепції соціальної відповідальності 

підприємства в ХХІ ст. повинні стати принципи стратегії сталого розвитку 

підприємства, ключовими з яких є [299]: 

 принцип   обережності   –   збереження   сучасного   стану   

навколишнього   середовища супротивну безповоротним змінам; 

 принцип   «передбачати   і  запобігати»,   тобто,   більш   дешева   та    

менш  ризикована альтернатива ліквідації збитків навколишньому середовищу; 

 принцип екологізації виробництва – перехід на екологічно безпечні 

технології з метою зниження рівня техногенного навантаження на довкілля; 

 принцип «забруднювач платить» – зобов’язує до відшкодування 

повної вартості екологічного збитку; 

 принцип підзвітності – обумовлює визначення компанією рівня 

впливу її діяльності на оточення та необхідності брати на себе 

відповідальність за такі дії. Обов’язкове проведення екологічної експертизи та 

аудиту на підприємстві; 

 принцип гуманності – спрямований на створення оптимальних умов 

для інтелектульного і соціального розвитку працівників, визнання 

природного права кожної особистості на свободу, індивідуальність, соціальну 

захищеність та розвиток здібностей. 

По суті, мова йде про перехід від нинішньої «економіки використання 

ресурсів» до економіки їх системного відтворення. Умовою переходу до сталого 

розвитку є організація взаємодії ресурсних підсистем. Природною ареною такої 

взаємодії є територія. Для цього, однак, вони повинні не просто реагувати на 

пропозиції підприємств, але самі вести їх за собою, виробляючи цілісні 
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комплекси навколишнього середовища та окремі ділянки території, які 

спеціально облаштовані для діяльності комерційних підприємств [300]. 

Отже, сталість (sustainability) – це впорядкованість технічних, наукових, 

екологічних, економічних та соціальних ресурсів таким чином, що результуюча 

система у змозі підтримуватись у стані рівноваги у часі та просторі [301].  

Для досягнення сталого розвитку необхідним є комплексний підхід: 

екологічна безпека (збереження і відновлення природних екосистем, 

стабілізація та поліпшення якості навколишнього середовища, зниження 

викидів шкідливих речовин і т.д.), економічна стабільність (створення 

соціально й екологічно ефективної економіки, що забезпечує гідний рівень 

життя громадян, зростання конкурентоспроможності продукції), соціальне 

благополуччя (збільшення середньої тривалості життя населення, планування 

родини та раціоналізація особистого споживання, поліпшення середовища 

існування людини, розвиток соціальної активності громадян, забезпечення 

рівних можливостей в одержанні медичної допомоги, соціальний захист 

уразливих груп населення) [302]. 

Концепція стратегічного управління виробничим підприємством для 

забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації може бути 

представлена наступним чином (рис. 4.1). Соціально та екологічно відповідальна 

поведінка в частині, що перевищує формальні зобов'язання, стає актуальним при 

наявності у підприємства достатніх вільних ресурсів та відсутності істотного 

негативного впливу на фінансові показники підприємства. Прикладом прояву 

такого підходу відповідальної поведінки підприємства буде спрямування 

частини прибутку на реалізацію екологічних заходів або благоустрій території. 

Прийняття рішень в цих сферах має розглядатися в комплексі та 

взаємозв'язку, а також з урахуванням інтересів власників і стратегії розвитку 

об'єднаної територіальної громади, на території якої знаходиться підприємство. 

Необхідно шукати баланс між інвестиціями в різні сфери  в інтересах власників  і 

місцевої влади та їх спрямуванням на реалізацію соціальних та екологічних 

проєктів  території [303]. 
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Рисунок  4.1 Концептуальна схема стратегування   сталого розвитку 

виробничого  підприємства в умовах децентралізації  

(Джерело: розробка автора) 

 

Таким чином, стратегування сталого розвитку виробничого підприємства 

повинно бути орієнтоване на довгострокову підтримку необхідного рівня 

значення показників, що характеризують стан підприємства в зазначених сферах. 

Для того щоб оцінка стану підприємства в розглянутих сферах могла 

використовуватися для підтримки прийняття управлінських рішень щодо 

стратегії сталого розвитку підприємства, вони повинні бути формалізовані до 
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галузевих особливостей.  

Як інструмент обліку пріоритетів сталого розвитку при плануванні та 

управлінні підприємством доцільно використовувати економіко-математичні 

моделі, що дозволить керівництву  і власникам підприємств оцінювати наслідки 

прийнятих рішень на перспективи досягнення стратегічних пріоритетів сталого 

розвитку. Врахування особливостей галузі проявляється у формуванні 

комплексу показників стану виробничого підприємства та набору пріоритетів з 

позицій сталого розвитку. Оскільки комплекс показників і набір пріоритетів 

формуються з урахуванням галузевих особливостей, то і реалізація всієї 

концепції здійснюватиметься з урахуванням особливостей галузі. 

Специфіка відносин між виробничими підприємствами та обєднаною 

територіальною громадою, що входять в  територіально-виробниче 

утворювання як в систему і їх вплив на показники її сталості вимагають 

розробки науково-методологічного  підходу до  розробки  і моніторингу 

результативності реалізації стратегії сталого розвитку  виробничих 

підприємств, що враховує даний вплив. У зв'язку з цим, автором 

запропонований  науково-методологічний підхід до стратегування  розвитку 

виробничого підприємства в умовах децентралізації, який спирається на 

використання методів системного підходу та системного аналізу, об'єкт 

дослідження розглядається як сукупність взаємодіючих об'єктів і відносин між 

ними, і враховує вплив комплексу факторів на сталий розвиток виробничого 

підприємства в умовах децентралізації. Згідно з визначенням 

основоположників системного підходу Л. Фон Берталанфі, І. Блауберг, останній 

будується на наступних принципах [304]: 

 Цілісність, що дозволяє розглядати одночасно систему як єдине ціле і в 

той же час як підсистему для вищих рівнів. 

 Ієрархічність будови, тобто наявність безлічі (принаймні, двох) 

елементів, розташованих на основі підпорядкування елементів нижчого рівня 

елементам вищого рівня. 

 Структуризація, що дозволяє аналізувати елементи системи та їх вза- 
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імосвязі в рамках конкретної організаційної структури. Як правило, процес 

функціонування системи обумовлений не стільки властивостями її окремих 

елементів, скільки властивостями самої структури. 

 Множинність, що дозволяє використовувати безліч економічних та 

математичних моделей для опису окремих елементів і системи в цілому. 

 Системність, властивість об'єкта мати всі ознаки системи.  

Розгляд територіально-виробничого утворювання як системи в рамках 

системного підходу дозволяє правильно визначити і розкрити властивості 

виробничого підприємства як об'єкта дослідження, зв'язків і його відносин з 

ОТГ, що виражається в комплексному обліку факторів розвитку виробничого 

підприємства і формування ієрархичного набору взаємообумовлених 

показників оцінки його діяльності.  

Саме тому виділимо фактори, які найбільш впливають на сталий розвиток 

виробничих  підприємств  (табл. 4.2-4.5). Необхідною передумовою сталого 

розвитку виробничих підприємств є забезпечення структурної гармонізації 

економічної, соціальної та екологічної складових сталого розвитку [302].   

В результаті аналізу перерахованих особливостей автором розроблено 

дерево цілей сталого розвитку  виробничого підприємства в умовах 

децентралізації (рис. 4.2).  

 

Таблиця 4.2  Економічні  фактори впливу  на сталий розвиток 

виробничого підприємства (Джерело: розробка автора) 

прямі фактори опосередковані фактори 
  

 наявність ринків збуту  темпи зростання реального ВВП 
 розвиненість внутрішнього ринку країни  рівень тінізації економіки 
 інвестиційна  активність підприємства  інвестиційний фон в основний капітал 

промислової  галузі 
 витратність виробництва  структура власності 
 ціноутворення на продукцію підприємства    контроль за рівнем та якістю проєктів з 

капітальними вкладеннями економіки  
 темпи зростання купівельної спроможності 
внутрішнього ринку 

 міжнародний розподіл праці 

 система оподаткування  міжгалузева інтеграція 
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Таблиця 4.3  Виробничо-технічні фактори впливу  на сталий розвиток 

виробничого підприємства (Джерело: розробка автора) 
прямі фактори опосередковані фактори 

  
 продуктивність праці  ступінь фондомісткості промислового 

виробництва 
 рівень зношеності основних 
виробничих засобів 

 ступінь матеріаломісткості промислового 
виробництва 

 ступінь завантаженості виробничих 
потужностей 

 рівень технічного оновлення промисловості 
країни 

 концентрація виробництва  ступінь сировинної спрямованості 
промислового виробництва 

 темпи оновлення номенклатури 
продукції та розширення її асортименту 

 перетворення науки в безпосередню 
продуктивну силу суспільства, яка сприяє 
інтеграції наукових результатів у виробництво 

 освоєння принципово нових видів 
технологій, устаткування, приладів, 
створення техніки, що має міжгалузевий 
характер 

 природоохоронні, екологобезпечні й 
ресурсозберігаючі напрями науково-технічного 
прогресу  

 створення повністю автоматизованих 
дільниць, виробництв, підприємств 

 кількість спеціалістів, які виконують науково-
технічні роботи, у загальній чисельності зайнятих 
в економіці 

 упровадження автоматизованих  
систем управління виробництвом 

 обсяги витрат нам виконання наукових та 
науково-технічних робіт власними силами 
організацій 

 

Таблиця 4.4  Соціальні фактори впливу  на сталий розвиток виробничого 

підприємства (Джерело: розробка автора) 
прямі фактори опосередковані фактори 

  
 умови праці  трудове законодавство 
 вимоги до кваліфікації працівників  демографічна ситуація в країні 
 система оплати праці  соціальна політика держави 
 рівень захворюваності   державна політика у сфері охорони здоров’я  

                                                                             

Таблиця 4.5   Екологічні фактори впливу  на сталий розвиток 

виробничого підприємства (Джерело: розробка автора) 
прямі фактори опосередковані фактори 

  
 витрати підприємства  на екологію  державна політика  природокористування  
 використання екологобезпечних, 
ресурсо- та енергозберігаючих технологій 

 природоохоронне законодавство 

 раціональне природокористування та 
охорона праці 

 міжнародне співробітництво у питаннях 
ресурсно-екологічних проблем 

 вимоги ресурсно-екологічної безпеки  регіональні схеми сталого й екологобезпечного 
розвитку 
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Рисунок 4.2   Дерево цілей  розвитку виробничого підприємства в умовах децентралізації 

(Джерело: розробка автора)

Сталий розвиток виробничого підприємства в умовах децентралізації 
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Реалізація поставлених завдань безпосередньо пов’язана з забезпеченням 

сталого розвитку виробничих підприємств на основі випереджаючого 

зростання темпів виробництва  конкурентоспроможної продукції в контексті 

підвищення рівня та якості життя персоналу, споживачів, стейкхолдерів, за 

умов забезпечення екологічної безпеки на мікро- та мезоекономічних рівнях. 

Отже, під «стратегією сталого розвитку» слід розуміти комплекс 

довготривалих настанов і цілей, практичних дій, що враховують характерні 

соціально-економічні, історико-культурні та демографічні особливості 

конкретної адміністративно-територіальної одиниці держави та окремого 

виробничого підприємства, засобів контролю за наближенням до 

збалансованого соціального, економічного й екологічного розвитку, який не 

порушує меж регенеративної здатності навколишнього природного середовища 

[102]. 

В сучасних умовах стійкої роботи  виробничої системи (виробнича 

стійкість) неможливо досягти без попиту на продукцію (ринкова стійкість) і 

надійного фінансового забезпечення (фінансово-економічна стійкість). Цих 

видів стійкості можна досягти лише при високоефективному управлінні  

інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства та постійної уваги до 

підвищення якості та інвестиційної привабливості (інноваційно-інвестиційна 

активність). А оскільки на сучасному етапі господарської діяльності виробничих 

підприємств істотно зростає роль людського фактора та екології, то сталий 

розвиток підприємства обов'язково має включати досягнення соціальної 

стійкості (соціальний розвиток) і захист навколишнього середовища та 

ресурсозбереження (екологічна стійкість). Крім того, невід'ємною складовою 

сталого розвитку виробничого підприємства в умовах децентралізації є  

бюджетна ефективність об’єднаної територіальної громади. 

Таким чином, досягнення сталого розвитку не є самоціллю. Сталий 

розвиток  інструмент досягнення головних цілей функціонування та розвитку 

виробничого підприємства. Тому запропоновано при формуванні системи 

показників оцінки рівня сталого розвитку виробничого підприємства  в умовах 



 
 

248 
 

децентралізації співвіднести систему показників з деревом цілей  підприємства, 

що наведено на рис. 4.2. 

Формування науково-методологічного підходу до стратегування розвитку  

виробничого підприємства в умовах децентралізації будується на основі 

принципу зворотного зв'язку, коли при дослідженні враховуються прямі і 

зворотні зв'язки між показниками діяльності виробничого підприємства та 

керуючими впливами, спрямованими на збільшення його 

конкурентоспроможності та досягнення цілей сталого розвитку (рис.  4.3). 

Реалізація системного підходу і врахування принципу зворотного зв'язку в 

дослідженні стратегегування сталого розвитку виробничих підприємств в 

умовах децентралізації дозволяє виділити три блока аналітичного 

інструментарію: 

1. Блок оцінки поточного  стану  розвитку виробничого підприємства за 

економічними, соціальними, екологічними та бюджетними індикаторами 

діяльності  та оцінки впливу  його функціонування  на сталий розвиток 

об’єднаної територіальної громади. 

2. Блок відбору оптимального портфеля проєктів та управляючих впливів 

на показники розвитку виробничого підприємства  з метою реалізації   стратегії  

розвитку. 

3. Блок прогнозування стану розвитку виробничого підприємства в 

умовах децентралізації на перспективу з урахуванням сценарних умов розвитку 

вітчизняної та  світової економіки, регіону та об’єднаної територіальної 

громади, а також з урахуванням оптимального портфеля керуючих впливів.  

Автором розроблено методичний підхід щодо оцінки  поточного стану 

розвитку виробничого підприємства в умовах децентралізації, який має на меті 

визначення його положення в соціально-економічному середовище з 

урахуванням виділених основних проекцій розвитку, а також можливості його 

подальшого впливу на сталий розвиток  об’єднаної територіальної громади 

(рис. 4.4). 
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Рисунок 4.3  Науково-методологічний підхід до стратегування розвитку виробничого підприємства  
в умовах децентралізації на основі принципу зворотного зв'язку (Джерело: розробка автора) 
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Блокова система показників 
 Блок показників, що 

характеризують поточний 
(реалізований) рівень розвитку  ВП: 
 конкурентоспроможність і ринкова 

стійкість; 
 стан і ефективність функціонування   

виробничо-технологічної бази; 
 якість організації та управління 

діяльністю; 
 стан фінансового стану та 

ефективність операційної 
діяльності; 

 ефективність функціонування кадрів 
і кадрової політики; 

 стан екологічної безпеки, що 
пов'язана з діяльністю 
підприємства. 

Блок показників, що 
характеризують потенціал  

розвитку ВП: 
 потенціал використання виробничої 

потужності; 
 відповідність  кадрової кваліфікації 

вимогам НТП; 
 інвестиційна та інноваційна 

активність  підприємства; 
 бюджетна ефективність на рівні ОТГ. 

Формування сценарних умов 
розвитку ВП з урахуванням: 

 сценарних умов СЕР  України та 
регіону; 

 сценарних умов СЕР  ОТГ; 
 сценарних умов розвитку 

основних ринків збуту 
підприємства; 

 очікуваних напрямів і показників 
основних конкурентів. 

Оцінка сучасного рівня  розвитку ВП, 
динаміки і тенденцій його зміни. 
Формування напрямків, заходів і 

проєктів, спрямованих на  реалізацію 
стратегії розвитку в умовах 

децентралізації 

          Оптимізація портфеля проектів 
розвитку ВП в напрямку досягнення 

сукупності вимог сталого розвитку ОТГ 

Сценарний прогноз основних 
показників  розвитку  ВП 

Прийняті скорочення:   СЕР – соціально-економічний розвиток 
                                  ВП – виробниче підприємство 
                                  ОТГ  об’єднана територіальна 
громада   

Формування системи основних бізнес-показників, що 
підлягають сценарному моделюванню та прогнозуванню 

Формування методичного підходу до моделювання грошових 
потоків для фінансування портфеля проектів розвитку  

Моделювання значень бізнес-показників ВП  з урахуванням 
реалізації портфеля проєктів розвитку 

Побудова моделей залежності ключових бізнес-показників  за 
різними сценаріями розвитку 

Методичний і модельний апарат прогнозування 
розвитку  ВП в умовах децентралізації 

Методичний і модельний апарат оптимізації портфеля 
проєктів і заходів, спрямованих на підвищення рівня 

розвитку ВП в умовах децентралізації 

Класифікація проєктів за типами. Визначення типових 
цілей, завдань, результатів проєктів та основних 

бізнес-показників по кожному типу проєктів 

Побудова математичної моделі оптимізації: 

 визначення критерію оптимізації; 
 формування рівнянь стану системи на кожному 
кроці оптимізації; 
 формулювання обмежень і вимог, що пред'являють 
до оптимального портфелю проєктів ВП; 
 відпрацювання та калібрування моделі. 

 Розробка логічної схеми 
дослідження, виділення і 

опис її основних елементів 
і блоків 

 Аналіз сучасних підходів до 
вивчення концепції розвитку та 

факторів, що впливають на  
розвиток  господарюючих 

суб'єктів в умовах децентралізації 

 Визначення та формування 
характеристик ВП як об'єкта 

дослідження; виявлення і 
систематизація особливостей 

стратегування його розвитку в 
умовах децентралізації  

Формування науково-методичних основ оцінки та управління розвитком ВП в умовах децентралізації 

Формування вихідних науково-методичних принципів проведення дослідження 
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Рисунок 4.4 – Логічна  схема оцінки стану розвитку виробничого підприємства  

в умовах децентралізації (Джерело: розробка автора) 

 

В основу методичного підходу покладено такі наукові принципи: 

 системність, що дозволяє сформувати набір взаємопов'язаних   

показників, що характеризують різні сторони діяльності виробничого 

підприємства та в сукупності визначають рівень його розвитку; 

 ієрархічність, що дозволяє провести агрегування показників в 

інтегральний  індекс розвитку з одного боку, та провести факторний аналіз 

напрямів розвитку виробничого підприємства з виявленням причин ситуації, 

що склалася з іншого; 

 комплексність, що дозволяє враховувати комплекс факторів, що 

впливають на розвиток виробничого підприємства в умовах децентралізації; 

 універсальність,  що дає можливість застосування методичного підходу  

для оцінки діяльності будь-якого виробничого підприємства за умови адаптації  

до специфіки його діяльності; 

Блок формування  показників 
розвитку  ОТГ: 

- показники  економічного зростання 
та спроможності об’єднаної 
територіальної громади ; 
- показники    соціального 
розвитку та зростання якості життя 
населення; 
- показники екологічної стійкості. 

Статистична та 
управлінська звітність 

ВП 

Звітність на базовому 
рівні місцевого 

самоврядування 

 
Блок показників, що 

характеризують поточний 
(реалізований) рівень розвитку  ВП: 
-  конкурентоспроможність і ринкова 
стійкість; 
-  стан та ефективність функціонуван 
ня   виробничо-технологічної бази; 
-  фінансовий стан та ефективність 
операційної діяльності; 
- ефективність функціонування кадрів 
і кадрової політики; 
- стан екологічної безпеки , що 
пов'язана з діяльністюпідприємства. 

Блок показників, що 
характеризують 

потенціал  розвитку ВП: 
- потенціал використання 
виробничої потужності; 
- відповідність  кадрової 
кваліфікації вимогам 
НТП; 
-  інвестиційна та 
інноваційна активність  
підприємства; 
- бюджетна ефективність 
на рівні ОТГ. 

 Оцінка поточного 
рівня розвитку ВП 

Формування напрямків та заходів 
щодо ліквідації «вузьких місць»  

та підвищення рівня розвитку 

Перелік потенціальних 
проектів розвитку ВП та ОТГ 
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 відкритість, що дає можливість включення в межі дослідження 

додаткових показників в залежності від специфіки та умов діяльності 

досліджуваного виробничого підприємства; 

 взаємозумовленість, яка полягає в обліку прямих і зворотних зв'язків 

між станом розвитку досліджуваного виробничого підприємства та 

управлінськими впливами, спрямованими на підвищення рівня його розвитку в 

умовах децентралізації. 

Детальний аналіз наукових напрацювань з проблеми оцінки розвитку 

підприємств свідчить про існування різноманітних алгоритмів та методів, на 

що вказує розбіжність існуючих інтерпретацій сутності цього поняття. 

Комплексно досліджуючи категорію «розвиток підприємства» у 

підрозділі 1.2 було виявлено, що вся різноманітність існуючих точок зору щодо 

даного поняття ґрунтується на виділенні і аналізі одного з факторів 

функціонування підприємства, що впливає на ефективність його діяльності. 

Враховуючи це, можна констатувати, що доцільно розглядати різні напрями 

розвитку підприємства, серед яких найбільш впливовими є: економічний, 

соціальний, організаційний, техніко-технологічний, екологічний. Глибинне 

дослідження наукової літератури [305-334] дозволило узагальнити існуючі 

підходи до оцінки розвитку підприємства, які представлено  на рис. 4.5. 

 Серед них найбільш відомими є: 1) оцінка рівня розвитку підприємства, 

що грунтується на дослідженні його конкурентоспроможності (Ю. Іванов [312],              

В. Оберемчук [313], В. Самуляк [314]); 2) оцінка рівня розвитку підприємства, 

що грунтується на дослідженні його потенціалу (Ю.Н. Іванова [315], В.Самуляк 

[314], О. Федонін [316], Р.Фещур [317], І. Максименко [318]); 3) оцінка рівня 

розвитку підприємства за фазою його розвитку (В. Пономаренко [319]); 4) 

оцінка рівня розвитку, що грунтується на розрахунку інтегрального показника 

(Ю. Сидоренко [320], О. Єрмаков [321], В Плюта [322], О. Подсолонко [323]); 

5) оцінка рівня розвитку підприємства, що грунтується на експертному 

оцінюванні (В.Денисов [324], Р. Лепа [325]) тощо. 
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Рисунок  4.5   Узагальнення науково-методичних підходів щодо оцінки 

розвитку підприємства (Джерело: систематизовано на основі [7, 312-334]) 

Визначається на основі розрахунку компаративних індексів за 
такими складовими потенціалу, як ринкові, виробничі, 

кадрові, інвестиційні. 

Н. Іванова 
 [315] 

Оцінюється за найнижчим показником потенціалу кожної 
складової підприємства за принципом «слабкої ланки». 

В.Самуляк,  
Р. Фещур [329] 

Здійснюється за допомогою суми складових (фінансовий, 
виробничий, маркетинговий, трудовий, інформаційних, 
інвестиційно-інноваційний, управлінський) потенціалів. 

Н. Кас’янова 
[330] 

Розраховується як різниця між одиницею та можливим 
потенціалом розвитку підприємства. 

В. Самуляк [314] 

Визначається як ступень реалізації потенціалу. Полягає у 
визначенні рівня потенціалу, яким володіє підприємство. 

О. Федонін [316],  
Р. Фещур [317] 

Оцінка динаміки складових потенціалу підприємства з 
урахуванням факторів впливу зовнішнього середовища. 

Н. Цопа [316] 

Розраховується інтегральний показник кількісної оцінки стану 
розвитку підприємства за допомогою методу таксономії. 

Ю.Сидоренко 
[320], 

М. Шарко [331], 
В.  Плюта [322] 

Основою оцінки є еталонні або найкращі у світовій практиці 
показники, а для власне оцінки рівня розвитку запропоновано 

використовувати показники якісно-кількісних результатів 
розвитку виробництва, ресурсних, технічних та соціально-

екологічних умов досягнення аналізованих результатів. 

 
О. Подсолонко  

[323] 

Запропоновано інтегральний показник збалансованості 
підприємства, який включає в себе суму підінтерфейсів 

економічної системи підприємства. 

 
С. Каверга [328] 

Запропоновано використання комплексних часткових та 
інтегральних показників за складовими збалансованої системи, 

об’єднаних в узагальнюючий показник методом адитивної 
згортки з урахуванням їх значущості. 

 
Р. Побережний  

[332] 

Метод оцінки підприємств житлово-комунального 
господарства на основі перетворення експертним шляхом 
індикаторів основних напрямків розвитку − технічного, 

фінансово-економічного та якості послуг, що перетворюються 
у абстрактні бали та рейтингові оцінки. 

 
А. Белянський 

 [333] 

Бальна методика оцінки наявного потенціалу − ринкового та 
виробничого, та його змін. 

В. Денисов  
[324] 

Оцінка проводиться не за допомогою окремої аналітичної 
моделі, а із використанням складної сукупності процесів: 
класифікація ситуацій, ідентифікація ситуацій, експертно-

аналітичне представлення ситуацій, розпізнавання ситуацій, 
їхнє ранжирування та прогноз розвитку. 

 
Р. Лепа [325] 

Використання моделі багатокритеріального оцінювання для 
визначення сталості розвитку за сукупністю градацій для 

кожного критерію. 

Н. Миколайчук та 
А. Глинська 

 [334] 

Особливістю підходу є певна прямопропорційнійсть 
визначення рівня конкурентоспроможності підприємства 
та рівня його розвитку. Узагальнена система показників 
конкурентоспроможності дозволяє глибоко аналізувати 

внутрішній стан підприємства у динаміці. 

В.Андрушків 
[326],  

Ю. Іванов [312], 
О.Кузьмін, 

В. Оберемчук 
[327;328],  

М.Портер [7]  
В.Самуляк [212] до
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Їх детальний аналіз дозволив виявити два напрямки: одні вчені 
розглядають оцінку розвитку підприємства з позиції її сутності та 
спрямованості, не акцентуючи увагу на математичному інструментарії щодо її 
визначення; інші – навпаки деталізовано описують методичне забезпечення, 
залишаючи поза увагою необхідні для цього показники та критерії оцінки. 
Єдине, що їх об’єднує, є використання вхідної сукупності показників для 
оцінки та наявність  відповідної  шкали оцінювання. 

Необхідно зазначити, що однозначного та правильного способу і прийому 
здійснення оцінки рівня розвитку виробничого підприємства не має, а 
представлені  підходи застосовані авторами у своїх наукових дослідженнях з 
урахуванням їх специфіки та поставленої мети, вони мають як переваги, так і 
недоліки.  

Тому, автором пропонується оцінку рівня розвитку виробничого 
підприємства в умовах децентралізації з урахуванням мультиплікативного 
ефекту від взаємодії з об’єднаною територіальною громадою проводити на 
основі цільового підходу (показники розподіляються відповідно цілям 
підприємства) з врахуванням основних напрямків сталого розвитку, а саме 
економічної,  соціальної, екологічної  та бюджетної складової, кожна з яких має 
власну систему показників оцінки. 

Оцінка рівня  розвитку виробничого підприємства в умовах 

децентралізації  передбачає шість етапів (рис. 4.6).  

На першому етапі складається аналітична база системи оціночних 

показників виробничого підприємства в умовах децентралізації. При цьому 

відбувається відбір інформаційного матеріалу про результати функціонування 

досліджуваних об'єктів і виконуються розрахунки відібраних показників  на 

основі встановлених критеріїв. Оцінка поточного стану  розвитку виробничого 

підприємства в умовах децентралізації  покликана вирішувати такі завдання: 

 виявлення сильних сторін і «вузьких місць» у розвитку  виробничого 

підприємства; 

 визначення основних напрямків розвитку  виробничого підприємства 

та «точок  впливів» на сталий розвиток ОТГ  (табл. 4.11). 
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Рисунок 4.6 Методика оцінки  розвитку виробничого підприємства в 

умовах децентралізації (Джерело: розробка автора) 

1 Етап. Побудова аналітичної бази комплекса показників виробничого 
підприємства 

відбір інформаційного матеріалу 
про результати функціонування 

досліджуваних об'єктів 

розрахунок відібраних 
показників на основі 

встановлених критеріїв 

2 Етап. Постановка цілей, відбір і розподіл оціночних показників, що 
характеризують цілі розвитку  підприємства в умовах децентралізації 

розробка системи 
цілей, класифікація 

цілей 

відбір, розподіл і додавання 
запропонованих показників 

відповідно до системи 
цілепокладання основних 

складових розвитку 

показники, що 
характеризують: 

 економічний рівень; 
 соціальний рівень; 
 екологічний рівень; 
 бюджетний рівень. 

3 Етап. Процес стандартизації та нормалізації інформаційного модуля показників 

обчислення значення на 
основі використання 

інтерполяційної формули 

приведення 
показників до єдиної 
шкали оцінювання 

підготовка 
порогових значень 

показників 

4 Етап. Обчислення і оцінка узагальнюючих показників за складовими розвитку  
на основі багатомірного шкалування 

5 Етап. Обчислення і оцінка узагальнюючого інтегрального показника розвитку 
виробничого підприємства на основі багатомірного шкалування 

Обчислення і 
оцінка 

інтегрального 
показника 
бюджетної 
складової 
розвитку 

 

Обчислення і 
оцінка 

інтегрального 
показника 

екологічної 
складової 
розвитку 

 

Обчислення і 
оцінка 

інтегрального 
показника 
соціальної 
складової 
розвитку 

 

Обчислення і 
оцінка 

інтегрального 
показника 

економічної 
складової 
розвитку 

6 Етап. Узагальнення інформації для прийняття стратегічних рішень щодо 
підвищення рівня розвитку виробничого підприємства в умовах децентралізації 
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Відповідно до методичного підходу вся діяльність виробничого 

підприємства  в умовах децентралізації розбивається на кілька укрупнених 

блоків: 

 конкурентоспроможність  та ринкова стійкість; 

 стан і ефективність функціонування   виробничо-технологічної бази;  

 стан фінансового стану та ефективність операційної діяльності;  

 інноваційна та інвестиційна  активність підприємства; 

 ефективність функціонування кадрів і соціальної політики 

підприємства; 

 стан екологічної безпеки, що пов'язана з діяльністю підприємства; 

 бюджетна ефективність підприємства на рівні об’єднаної 

територіальної громади. 

Вхідною інформацією для процесу оцінки  поточного стану розвитку 

виробничого підприємства  є статистична  та управлінська звітність, що 

характеризує різні сторони діяльності.   

На другому етапі проводиться постановка цілей підприємства, їх 

угруповання за якісними та кількісними напрямками, при цьому враховуються 

рівні економічної, соціальної, екологічної та бюджетної стійкості. 

В рамках дослідження була розроблена система цілепокладання, яку 

підприємство може коригувати відповідно до власних пріоритетів (рис. 4.2). 

Ефективність оцінки розвитку залежить від правильності поставлених 

цілей і розроблених завдань сталого розвитку, оцінки факторів впливу на 

діяльність підприємства і чіткості вибору напрямку його розвитку. Для 

стратегування сталого розвитку та подальшої оцінки його рівня необхідно 

розробити систему взаємодіючих між собою показників виробничо-

господарської діяльності підприємства та індикаторів його стабільного 

зростання та розвитку, на принципах повноти, достовірності, якісності 

інформації, що дасть можливість приймати ефективні управлінські рішення. 

Автором була запропонована наступна група показників у таблиці 4.6. 
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Таблиця 4.6   Система показників для оцінки рівня розвитку 

виробничого підприємства в умовах децентралізації (Джерело: розробка 

автора) 
   Складова 

розвитку 
Показники  для оцінки рівня розвитку виробничого підприємства 

 в умовах децентралізації 

Ек
он

ом
іч

ни
й 

ро
зв

ит
ок

 

Ри
нк

ов
а 

ст
ій

кі
ст

ь 
 

Темп зростання  обсягу виробництва продукції, %; 
Темп зростання  обсягу реалізації продукції (за рахунок розширення ринків 
збуту), %; 
Частка ринку, %; 
Темп зростання  чисельності працівників, %. 

Ви
ро

бн
ич

а 
ст

ій
кі

ст
ь Темп зростання вартості основних засобів, %; 

Фондовіддача, грн/грн; 
Коефіціент зносу основних засобів; 
Темп зростання продуктивності праці, %. 

Ф
ін

ан
со

во
- 

ек
он

ом
іч

на
 

ст
ій

кі
ст

ь 

Темп зростання  фінансового результату,%; 
Темп зниження собівартості продукції (послуг), %; 
Коефіціент автономії; 
Коефіціент загальної ліквідності; 
Коефіціент  платоспроможності; 
Рівень рентабельності активів, % 
Рівень рентабельності виробництва продукції, % 
Рівень рентабельності реалізації продукції, % 

Ін
но

ва
ці

но
- 

ін
ве

ст
иц

ій
на

 
ак

ти
вн

іс
ть

 

Частка нематеріальних активів у структурі активів, %; 
Кількість створених передових технологій, од.; 
Кількість використовуваних передових технологій, од 
Частка інноваційніх витрат у загальному обсязі витрат підприємства, %; 
Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізації 
продукції, %; 
Коефіціент оновлення основних засобів. 
Обсяг інвестицій в основний капітал, тис. грн.; 
Обсяг інвестицій в НДДКР, тис. грн. 

Со
ці

ал
ьн

ий
 

ро
зв

ит
ок

 
   

Розмір середньомісячної заробітної плати (коеф.); 
Коефіцієнт плинності кадрів; 
Коефіцієнт  вибуття кадрів; 
Коефіцієнт загальної захворюваності; 
Частка  працівників  високої кваліфікації, %; 
Кількість працівників, що пройшли професійну перепідготовку, навчання, 
осіб; 

Ек
ол

ог
іч

на
 

ст
ій

кі
ст

ь 
   

Частка маловідходних і ресурсозберігаючих технологій у загальній кількості 
технологій на підприємстві, %; 
Коефіціент  матеріаломісткості; 
Коефіціент енергомісткості; 
Темп зниження обсягу шкідливих викидів, %; 
Витрати на  природоохоронні заходи, тис. грн. 

Вн
ут

рі
ш

ня
 

бю
дж

ет
на

 
еф

ек
ти

вн
іс

ть
 

  

Обсяг надходжень до бюджету ОТГ від сплати податку на доходи фізичних 
осіб, тис.грн.; 
Обсяг надходжень до бюджету ОТГ від плати за землю, тис.грн.; 
Обсяг надходжень до бюджету ОТГ від сплати податку на нерухоме майно, 
тис.грн.; 
Збори та ін.платежі  до бюджету ОТГ. 
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Запропоновано до системи включати тільки ті показники, які 

відповідають стратегічним цілям розвитку досліджуваного підприємства, що 

дозволяє зменшити кількість показників; враховує специфіку і цілі розвитку 

підприємства; виявляє причину зривів їх досягнення. 

Таким чином, відмінною рисою запропонованого методичного підходу 

щодо оцінки рівня розвитку виробничого підприємства в умовах 

децентралізації є цільовий підхід, що дозволяє оцінити розвиток підприємства 

відповідно до його якісних та кількісних характеристик в кожній зі сфер 

сталого розвитку (соціальної,  економічної, екологічної , бюджетної), при цьому 

враховуючи їх взаємодію за рівнями. 

Третій етап складається з процесів стандартизації та нормалізації 

інформаційного модуля показників і приведення їх до одного безрозмірного 

виду, що є необхідною процедурою для усунення впливу розмінностей  

різнойменних показників при їх об’єднанні в інтегральну оцінку, при цьому 

відбувається застосування і використання методів, що дозволяють обчислити 

нормалізоване значення нульових і негативних показників. Статистичною 

практикою вироблено багато варіантів процедури стандартизації, зокрема 

класичний спосіб, спосіб відношень, стандартизація варіаційним розмахом, 

вибір яких залежить від мети дослідження, статистичної природи первинних 

показників та їх соціально-економічного змісту (табл. 4.7) [275, 335]. 

 

Таблиця 4.7  Основні способи стандартизації показників [275, 335] 

Спосіб 
стандартизації 

Характер впливу показників Умовні позначення 
стимулятори дестимулятори 

Класичний 
спосіб 
стандартизації i

i
j

ij
i

xx
z




  
i

j
iij

i
xx

z



  
 ix  – середнє значення; 
  i -стандартне відхилення 

Спосіб 
відношень 

a
x

z
j

ij
i   j

i

j
i

x
az   xxxxa ет;;; maxmin -  

мінімальне, максимальне, 
еталонне (нормативне, 

порогове) або середнє значення. 
Стандартизація 
варіаційним 
розмахом minmax

min

xx
xxz

j
ij

i 


  
minmax

max
xx
xxz

j
ij

i 


  
maxmin ; xx - мінімальне або 

максимальне значення. 
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Четвертий етап полягає у визначенні узагальнюючих показників за 

складовими розвитку досліджуваних виробничих підприємств в умовах 

децентралізації (економічний розвиток, соціальний розвиток, екологічна та 

бюджетна ефективність)  з урахуванням специфіки і стратегічно важливих 

аспектів їх діяльності на основі багатомірного шкалування.  

Основні та важливі особливості методу багатомірного шкалування як 

інструменту поєднання одиничних показників у групові складається у 

наступному (рис.4.7) [275, 336]: 

1. Інформація о схожості та відмінності підприємств визначається в n-

мірному просторі вихідних ознак, тобто одночасно по всім первинним 

показникам у розрізі кожної пари підприємств (етап 2 рисунка). 

2. Задача поєднання одиничних оцінок в узагальнені (визначення 

координат об’єктів зрівняння у новому просторі меншої розмірності (просторі 

латентних признаків), етапи 3 та 4 рисунка) формується як оптизаміційна 

задача, яка вирішується за допомагаю спеціальних методів оптимізації. При 

цьому в якості критерію оптимізації виступає мінімум значення «стресу» 

(показника, який відображає рівень схожості матриць близькості d i D), який 

забезпечує максимально можливий рівень збереження ступеня схожості та 

розбіжності об’єктів оцінки у новому просторі меншої розмірності. 

3. Метод багатомірного шкалування розраховано на основі як 

інтервальних, так і порядкових величин. Облік природи первинних показників 

визначається в процесі оптимізації шляхом обліку для порядкових величин 

тільки для вимоги зберігання порядку. 

Цей підхід повністю укладається в загальноприйняту схему зіставлень, 

яка заснована на аналізі більшої сукупності різнорідних чинників та 

індикаторів розвитку підприємства, послідовним узагальненням вихідних 

параметрів об'єктів оцінки у групові та інтегральний на основі відповідної 

класифікації цих чинників та індикаторів, пропонує принципово новий, 

ефективний, науково обґрунтований методичний інструментарій агрегування 

даних. 
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1. Збір  даних о схожості-відміності об'єктів оцінки 
 
 

Матриця вихідних параметрів об'єктів оцінки: 
р11 р12,……., р1n 
p21 p22,……..,p2n 

….. 
pk1 pk2,……...,pkn 

n – кількість показників (параметрів) об'єкта; 
к – кількість об'єктів; 

рj = (pj1 pj2,……,pjn) – вектор параметрів обєкта j. 
 
 

2. Формування матриці схожісті-відмінності обєктів оцінки d 

 
Матриця d схожісті-відмінності об'єктів оцінки: 

d11 d12,…….d1k 
d21 d22,…….d2k 

…… 
dk1 dk2,…….dkk 

dij – відстань між об'єктами i та j в n-м просторі 
вихідних ознак об'єктів оцінки 

 
3. Визначення координат об'єктів оцінки Pj 

у просторі меншої розмірності m, m<n, Pj=(Pj1,….Pjm). 

 
4. Формування матриці D схожісті-відмінності об'єктів оцінки: 

D11 D12,…..D1k 
D21 D22,…..D2k 

……. 
Dk1 Dk2,…..Dkk 

Dij – відстань між об'єктами i та j в m-мірному 
просторі узагальнених ознак обє'ктів оцінки 

 
5.Вибір оптимальної розмірності фінального простору,  mопт 

 

Рисунок  4.7   Схема оцінювання розвитку  підприємства  

з використанням методу багатомірного шкалування [275] 

 

На п'ятому етапі  розраховується  узагальнюючий (інтегральний 

показник)  розвитку виробничого підприємства в умовах децентралізації  на 

основі багатомірного шкалування, що дозволяє оцінити рівень розвитку 

підприємства не тільки з точки зору цілей, а й за чотирма складовими: 

економічною, соціальною, екологічною та бюджетною (табл. 4.8 ). 
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Таблиця 4.8   Характеристика рівня розвитку виробничого  підприємства 

в залежності  від рівня стійкості (Джерело: розробка автора) 

Тип 
стій 
кості 

Значення 
показника 

Складові 
розвитку 

Характеристика 

1 2 3 4 5 

1 
ви

со
ки

й 
рі

ве
нь

 р
оз

ви
тк

у 
А

бс
ол

ю
тн

ий
  

0,9<У≤1 Економічна Лідируючі позиції на ринку.  Економічний стан 
високоефективний. Повністю оновлене обладнання та 
виділення значного обсягу коштів на НДДКР, розвинена 
технологічна культура та повна відповідність кваліфікації 
персоналу новим технологіям. 

Соціальна 
 

Абсолютна задоволеність персоналу заробітною платою 
та умовами праці. Досягнення максимальної кількості  
висококваліфікованого персоналу. 

Екологічна Число природоохоронних заходів дозволило максимально 
знизити витрати. Високоефективні рішення  всіх 
екологічних питань виробничої діяльності. 

Бюджетна Бюджетоутворююче підприємство ОТГ. 

ви
со

ки
й 

 

0,8<У≤0,9 Економічна Стійкі позиції на ринку. Стабільне збільшення показників 
в межах запланованих результатів. Стабільне оновлення   
устаткування та  підтримка НДДКР, рівень персоналу 
відповідає новим технологіям. 

Соціальна  
 

Стабільне збільшення заробітної плати в рамках 
запланованого та стабільне збільшення кількості 
висококваліфікованого персоналу. 

Екологічна Число природоохоронних заходів дозволило заплановано 
знизити витрати. Проєкти, що визначають екологічну 
безпеку підприємства, впроваджені і діють ефективно. 

Бюджетна Стабільне збільшення платежів до бюджету ОТГ. 
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0,7<У≤0,8 Економічна Значна позиція на ринку. Рівномірні зміни показників, але 
значення нижче запланованих. Більше половини 
устаткування оновлено. Мінімальні вкладення в НДДКР. 

Соціальна 
 

Кваліфікація персоналу,  його  матеріальна задоволеність 
та   задоволеність умовами праці на значному рівні.  

Екологічна Мінімальне зниження витрат у зв'язку з проведенням 
природоохоронних заходів. Надання мінімального 
шкідливого впливу на навколишнє середовище.  

Бюджетна Платежі до бюджету ОТГ  на значному рівні. 
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0,6<У≤0,7 Економічна Гідна позиція на ринку.  Економічний стан забезпечується 
стабільними показниками. Періодичне оновлення 
обладнання і технологій, навчання персоналу. Періодичні 
витрати на НДДКР. 

Соціальна 
 

Виникають питання  з виплати заробітної плати. 
Періодично відбувається підвищення кваліфікації 
персоналу. 

Екологічна Надання шкідливого впливу  навколишньому середовищу 
та  розмір плат за  забруднення в межах встановлених 
лімітів. 

Бюджетна Платежі до бюджету ОТГ  стабільні. 
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Продовження табл. 4.8 

1 2 3 4 5 
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0,5<У≤0,6 Економічна Нестабільна позиція на ринку. Стан підприємства 
описується значними стрибками показників. Більше 
половини обладнання не оновлено, нові технології 
вводяться все рідше. Періодичні витрати на НДДКР. 

Соціальна  
 

Рівень заробітної плати частково задовольняє персонал. 
Забезпечується підвищення кваліфікації, і вирішуються 
питання, що виникають за умовами праці. 

Екологічна Несуттєвий  шкідливий вплив на забруднення 
навколишнього середовища та  несуттєве перевищення плат 
за його забруднення понад ліміти.  

Бюджетна Платежі до бюджету ОТГ  несуттєві. 
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0,4<У≤0,5 Економічна Значна втрата позицій на ринку. Основні показники   
знаходяться на належному рівні. Відсутність нового 
обладнання та нових технологій. Витрати на НДДКР 
мінімальні. 

Соціальна 
 

Персонал не задоволений рівнем заробітної плати. Не 
відбувається підвищення кваліфікації персоналу та  не 
забезпечуються гідні умови праці 

Екологічна Значний вплив на забруднення навколишнього середовища 
та  збільшення плат за забруднення навколишнього 
середовища понад ліміти. 

Бюджетна Зниження платежів до бюджету ОТГ.   
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0,3<У≤0,4 Економічна Втрата позицій на ринку. Проблеми у виробництві та збуті 
продукції. Значне число показників  знаходяться на 
низькому рівні. Наявність застарілого обладнання, 
незацікавленість в НДДКР. 

Соціальна  
 

Затримка заробітної плати,  критичне становище умов 
праці, наявність в більшій мірі некваліфікованого 
персоналу. 

Екологічна Високі штрафи за забруднення навколишнього середовища. 
Рівень відходів великий. 

Бюджетна Критичне зниження  платежів до бюджету ОТГ.   
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У≤0,3 Економічна Несприйняття на ринку. Нерегулярний випуск продукції, 
збут продукції не проводиться. Неможливість експлуатації 
обладнання. Відсутність вкладень в НДДКР вже тривалий 
час. 

Соціальна 
 

Найвища заборгованість по заробітній платі, зниження 
чисельності персоналу. Відсутність  нормальних умов праці 
та висококваліфікованого персоналу.  

Екологічна Заборгованості за штрафами. Катастрофічне число викидів. 
Бюджетна Проблеми з виплатами платежів до бюджету ОТГ. 
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Перша область значень інтегрального показника  (високий рівень 

розвитку)  це абсолютний та високий рівень стійкості розвитку виробничого 

підприємства. В цій області можуть виявлятися фактори, що сприяють 

зниженню стійкості розвитку.  Друга область значень інтегрального показника 

(середній рівень розвитку) характеризує стійкий розвиток виробничого 

підприємства  і попереджає про порушення стійкого розвитку. Третя область 

значень інтегрального показника (помірний рівень розвитку) відображає 

негативні тенденції, що відбуваються на підприємстві, і попереджає про загрози 

економічній безпеці та наближенню  до кризового стану. Четверта  область 

значень інтегрального показника (низький рівень розвитку), що знаходиться 

нижче нормативного порогового значення, являє собою зону кризи, в якій 

порушується рівновага і стійкий розвиток  виробничого підприємства і 

починаються процеси, що ведуть до повного краху. 

Шостий етап, як результат  процесу визначає стратегічні орієнтири 

розвитку  виробничого підприємства в умовах децентралізації, що є основою 

для розробки сукупності інноваційно-інвестиційних проєктів сталого розвитку  

підприємства та об’єднаної територіальної громади. 

Припустимо, що інноваційне розширення господарської активності може 

відбутися у декілька процесів виробництва. Кожне з таких розширень може 

призвести до підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. 

Цю ефективність будемо визначати через відношення результату (у вартісній 

формі або прибутковості)  від проєкту розвитку до всіх витрат, що  його 

забезпечили. Величина ефективності є ймовірною, оскільки залежить від 

багатьох факторів. Тому надалі будь-яке конкретне значення ефективності 

господарської діяльності w, яке є результатом розвитку виробництва, буде 

вважатися реалізацією випадкової величини W. Якщо дисперсія ефективності 

дорівнює нулю  нема невизначеності, а отже і ризику. Чим більше дисперсія 

ефективності, тим більше невизначеність і ризик. Мірою ризику надалі будемо 

вважати середньоквадратичний відхил (СКВ) ефективності    [337]. 
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Якщо є вибір між двома видами проєктів розвитку, у котрих 21 mm   і 1  > 

2 , перевагу треба віддати другому варіанту, оскільки він менш ризиковий. В 

загальному випадку,   коли 1m < 2m , 1 < 2    (або  1m > 2m , 1 > 2 ), однозначного 

розв'язання проблеми вибору нема і тому необхідно ввести якісь додаткові 

умови, що будуть віддзеркалювати відношення керівництва підприємства до 

конкретної комбінації т з  . Часто ця умова має вигляд спеціальної функції 

),( mF  на множині очікуваних ефективностей та ризику.  

Припустимо, що на підприємстві розроблено декілька проєктів розвитку 

виробництва, з яких можна сформувати декілька комплексних планів розвитку 

виробництва (КПРВ). При цьому ),...,1( njx j    доля кожного j -го проєкту 

розвитку в загальних витратах на КПРВ, так що [338]: 

 

1
1






nj

j
jx .                                                    (4.1) 

 

Ефективність КПРВ  pW  визначимо як суму ефективностей jW  усіх 

варіантів з «ваговими» множниками jx , тобто: 

 







nj

j
jjp WxW

1
.                                              (4.2) 

Надалі розглянемо питання з оптимізації КПРВ, під якою розуміється 

досягнення такої структури КПРВ, коли очікувана ефективність буде 

найвищою з можливих, а очікуваний ризик при цьому буде найменшим з 

можливих. Розв'язання такої задачі розглянемо на прикладі продуктової 

диверсифікації, яка виникає в випадку, коли підприємство вирішує відкрити 

виробництво декількох не схожих між собою виробів [339]. 

Припустимо, що підприємство планує запустити у виробництво три типи 

нових виробів собівартістю відповідно С01, С02 та С03  грошових одиниць за 

одиницю, що потягне за собою реінжиніринг бізнес-процесів. На рік 
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прогнозується чотири сценарії А1, А2, А3, А4 можливого розвитку подій на 

ринках з суб'єктивними ймовірностями р1, р2, р3 та р4 відповідно. У кожному 

випадку прибуток від реалізації продукції буде різним, таким як показано в 

табл. 4.9. 

 

Таблиця 4.9   Характеристика можливих ситуацій з реалізації КПРВ 

[340] 

Вид 
продукції, 

і 

Собівартість 
продукції, 

С0і 

Дохід від реалізації продукції, ijH  
А1  
р1 

А2  
р2 

А3  
р3 

А4  
р4 

1 С01 Н11 Н12 Н13 Н14 

2 С02 Н21 Н22 Н23 Н24 

3 С03 Н31 Н32 Н33 Н34 

 

 

Визначимо тепер ефективність проєкту розвитку ijW  (у відсотках), 

пов’язаного з виробництвом та реалізацією продукції виду і в ситуації jA , 

очікувану прибутковість ті та ризик i , пов'язаний з виробництвом цієї 

продукції: 
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Розрахунки по даним табл. 4.9  приводять до результатів, викладених у табл. 

4.10. 
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Таблиця 4.10   Результати розрахунків ефективності проєкту розвитку 

[340] 

Вид 
продукції, 

і 

ijW  
im  i  А1  

р1 

А2  
р2 

А3  
р3 

А4  
р4 

1 W11 W12 W13 W14 m1 1  
2 W21 W22 W23 W24 m2 2  

3 W31 W32 W33 W34 m3 3  
 

Припустимо, що керівництво підприємства бажає сформувати КПРВ з 

продуктів двох видів, Можна сформувати три різних КПРВ, а саме: 1-ий КПРВ 

з продукції першого та другого виду, 2-ий КПРВ з продукції першого та 

третього видів, 3-ій КПРВ з продукції другого і третього видів. Для кожного з 

цих КПРВ можна встановити поведінку очікуваних ефективності  та ризику p  

в залежності від структури КПРВ. Взагалі очікуваний прибуток КПРВ може 

бути визначено наступним чином: 
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.                                         (4.6) 

 

Для перелічених варіантів КПРВ його можна знайти за формулою: 

22111 mxmxmp  ; 33112 mxmxmp  ; 33223 mxmxmp  .                     (4.7) 

 

Дисперсія очікуваного прибутку першого варіанту КПРВ є: 
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Після елементарних перетворювань правої частини цього рівняння такий 

вираз ризику для першого варіанта КПРВ приймає вигляд: 
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де 
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Аналогічно можна довести, що: 

1331
2
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2
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2
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2
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2
3

2
2

2
23 2  xxxxp  .              (4.12) 

Використовуючи дані табл. 4.9 з виразів (4.6)  (4.12) можна знайти 

потрібні   величини 321321 ,,,,, pppppp mmm  . Розрахунки дозволяють дослідити 

особливості поведінки pm  та p  при відповідних змінах в структурах КПРВ. 

Сукупність проєктів розвитку виробничого підприємства будуть входом 

наступного процесу  оптимізації проєктного портфеля з урахуванням інтересів 

розвитку стратегічного партнера  об’єднаної територіальної громади. 

Алгоритм оптимізації  впливів служить для відбору оптимального портфеля 

управляючих впливів на показники діяльності виробничого підприємства в 

умовах децентралізації з метою максимального збільшення рівня його розвитку 

в умовах адміністративно-територіальної реформи.  

Фінансовий ресурс при формуванні спроможних громад є найбільш 

визначальним критерієм, який забезпечить сталий розвиток громад. В Україні 

методика формування спроможних територіальних громад, затверджена 

постановою КМУ від 08.04.2015 № 214,  визначає, що 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 захисту, 

житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, 

фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці [126]. 
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З урахуванням Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» [125] та критеріїв, визначених Методикою, 

облдержадміністрації розробляють перспективні плани формування  

територіальних громад, які схвалюються обласними радами та затверджуються 

Урядом. 

Таким чином, якщо об’єднана територіальна громада створена відповідно 

до перспективного плану, то можна вважати, що така громада є спроможною, 

адже відповідає  Методиці,  має  необхідну інфраструктуру, кадрові ресурси  і  

здатна забезпечити належний рівень надання послуг населенню. 

Кабінет Міністрів України може визнати об’єднану територіальну 

громаду спроможною, за умови її утворення в порядку, визначеному «Законом 

Про добровільне об’єднання територіальних громад» [125], навколо населеного 

пункту, визначеного перспективним планом як адміністративного центру ОТГ, 

а також якщо кількість населення ОТГ становить не менше половини кількості 

населення територіальних громад, які мали увійти до такої громади відповідно 

до перспективного плану, якщо інше не встановлено законом. 

При оцінюванні фінансової спроможності 159 ОТГ за 2016 р. було 

проаналізовано 27 показників, з яких виокремлено 4 основних [255]: 

 власні доходи на 1-го мешканця; 

 рівень дотаційності бюджетів (питома вагу базової/реверсної дотації у 

власних доходах); 

 питому вагу видатків на утримання апарату управління у фінансових 

ресурсах ОТГ; 

 капітальні видатки на 1-го мешканця (без субвенцій з державного 

бюджету). 

На основі зазначених показників було сформовано загальний рейтинг 

ОТГ та рейтинг ОТГ за чисельністю населення: 

Група 1 – чисельність населення понад 15 тис. осіб; 

Група 2 – чисельність населення від 10 до 15 тис. осіб; 

Група 3 – чисельність населення від 5 до 10 тис. осіб; 
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Група 4 – чисельність населення до 5 тис. осіб. 

Аналіз  проведений у підрозділі 3.2 свідчить про те, що найнижчі 

показники фінансової спроможності характерні для більшості невеликих 

громад [135]. Формування спроможних ОТГ має відбуватися з урахуванням 

таких критеріїв: 

 чисельність громади не повинна бути меншою, ніж 5-7 тис. осіб; 

 мінімальний дохід на 1 особу – від 2,3 тис. грн. (в умовах 2016 р.); 

 питома вага базової дотації – не більше 30% від суми власних доходів; 

 витрати на утримання управлінського апарату – не більше 20% від 

обсягу фінансового ресурсу громади (без субвенцій); 

 мінімальні капітальні видатки на одного мешканця (без субвенцій з 

державного бюджету) – від 700 грн. (в умовах 2016 р.). 

Аналогічні результати були отримані при аналізі спроможності 366 ОТГ в 

2017 р. та 665 ОТГ у 2018 р. 

За підсумками 2019 року експерти провели чергову оцінку окремих 

показників фінансової (бюджетної) діяльності 806 об’єднаних громад, але 

оцінювання вже проводилось за вісьмома індикаторами [255]: 

 доходи загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу 

надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців 

відповідної ОТГ); 

 видатки загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу 

видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ); 

 видатки на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го 

мешканця (співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління, 

проведених за рахунок коштів загального фонду до кількості мешканців 

відповідної ОТГ); 

 капітальні видатки на 1-го мешканця (співвідношення обсягу 

капітальних видатків бюджету громади до кількості мешканців відповідної 

ОТГ); 
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 рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи 

реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету ОТГ з 

дотаціями, але без урахування субвенцій з державного бюджету); 

 співвідношення видатків на утримання апарату управління із 

фінансовими ресурсами ОТГ (співвідношення видатків на утримання апарату 

управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального 

фонду без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках); 

 питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету 

ОТГ (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на 

заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету 

без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших 

бюджетів); 

 питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків (частка 

капітальних видатків у сумарному обсязі видатків загального та спеціального 

фонду відповідного бюджету ОТГ). 

В рамках оцінки сталого розвитку об’єднаної територіальної громади 

(території), яка залучена в реалізацію декількох взаємопов'язаних інноваційно-

інвестиційних проєктів (портфель проєктів) розвитку виробничого 

підприємства, доцільно встановити вимоги щодо досягнення показників 

соціально-економічного розвитку (по виділених напрямках сталості)  

об’єднаної територіальної громади: максимально близьких до запланованого 

рівня (до оптимістичного варіанту реалізації проєктів) і максимально далеких 

від негативного варіанту реалізації проєктів (до песимістичного варіанту) [138]. 

Виконання зазначеної вимоги можливо шляхом застосування методу 

упорядкованої переваги через схожість з ідеальним рішенням (TOPSIS). 

Модель TOPSIS (The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 

Solution) була вперше запропонована C. L. Hwang і K. Yoon в 1981 р. [341]. Цей 

комплексний метод оцінки, заснований на розрахунку дистанції, широко 

використовується для прийняття рішень вітчизняними і зарубіжними авторами, 

в основному при оцінці надійності транспортних, інформаційних та інженерних 
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систем [342347].  

Етапами застосування методу TOPSIS є: побудова індексної системи 

моніторингу, оцінки та аналізу стійкості розвитку територій; застосування 

методу оцінки і методу зважування показників; оцінка стійкості розрахунків 

при зміні окремих параметрів і оцінка структурних зрушень в територіально-

виробничої системи регіону під впливом змін економічних зв'язків, 

кон'юнктурних процесів, міжрегіональних і міжгалузевих зв’язків (табл.4.11). 

Модель TOPSIS здатна об'єктивно і всебічно відображати рівень сталого 

розвитку території, обчислюючи ступінь близькості між оціночною (поточною)  

ситуацією в соціально-економічній системі і її ідеальним станом. 

 

Таблиця 4.11  Методика оцінки  сталого розвитку  об’єднаної 

територіальної громади  (Джерело: удосконалено на основі [345-347]) 
Етап методики оцінки сталого 

розвитку 
Показник і формула його 

розрахунку 
Використовувані умовні 

позначення 
1 2 3 

1. Первинна обробка даних 
1.1. Процедура обробки 
статистичних даних (в розрізі 
аспектів сталого розвитку) 
методом лінійного 
масштабування для приведення 
значень індикаторів до єдиних 
одиницях виміру (безрозмірним 
величинам). 

 푥푖푗 – початкове значення 
показника (індикатора 
сталого розвитку) для 
конкретного об'єкта 
дослідження (ОТГ); 
푧푖푗 – наведене значення 
показника. 

1.2. Процедура стандартизації 
щодо суми значень за кількістю 
об'єктів дослідження (ОТГ). 

 푠푖푗 – стандартизоване 
значення показника 
(індикатора сталого 
розвитку); 
 푧푖푗 – наведене значення 
показника (індикатора 
сталого розвитку) для 
конкретного об'єкта 
дослідження (ОТГ). 

2. Оцінка вагових коефіцієнтів (коефіцієнтів значущості) показників (індикаторів) 
стійкості 

2.1. Розрахунок міри ентропії 
показника (заходи відхилення 
реального значення від 
ідеального).   

ɛ݆ – міра ентропії показника;  
коефіцієнт 훼= 1⁄ln푚;  
푠푖푗 – стандартизоване 
значення показника 
(індикатора сталого 
розвитку).  
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Продовження табл. 4.11 

1 2 3 

2.2. Розрахунок вагового 
коефіцієнта індикатора сталого 
розвитку. 

훿푗 – ваговий коефіцієнт 
індикатора сталого розвитку; 
ɛ푗 – міра ентропії показника. 

3. Застосування моделі TOPSIS 

3.1. Побудова матриці зважених 
показників сталого розвитку. 

Елементи матриці: 
 
 푖푗= 훿푗• 푧푖푗  

i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n;  
훿푗 – ваговий коефіцієнт 
індикатора сталого розвитку;  
푧푖푗 – наведене значення 
показника (індикатора 
сталого розвитку) для 
конкретного об'єкта 
дослідження (ОТГ). 

3.2. Знаходження кращих 
оцінок показників  
(позитивного ідеального 
рішення PIS) і гірших оцінок 
показників  (негативного 
ідеального рішення NIS).  

 

i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n;  
 – позитивне ідеальне 

рішення (PIS);  
– негативне ідеального 

рішення NIS (NIS).  

3.3. Оцінка відстані між 
значенням оцінки показника та 
найкращим (ідеальним 
позитивним) значенням і 
відстані між значенням оцінки і 
найгіршим (ідеальним 
негативним) значенням.  

 – відстань між 
значенням оцінки показника 
( ij) і найкращим (ідеальним 
позитивним) значенням ;  

 – відстань між 
значенням оцінки показника 
( ij) і найгіршим (ідеальним 
негативним) значенням  ;  
i = 1, 2, … , m.  

3.4. Розрахунок відносного 
рівня сталого розвитку ОТГ.  

Pi – відносний рівень 
показника сталого розвитку; 
i = 1, 2, …, m.  

3.5. Оцінка підсумкового 
значення сукупного індикатора 
сталого розвитку ОТГ. 

 
i = 1, 2, …, m – кількість 
об'єктів оцінки (ОТГ);  
j = 1, 2, …, n – кількість 
критеріїв оцінки сталого 
розвитку; 
Pi (ST) – сукупний індикатор 
сталого розвитку  i–ї ОТГ 
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Перевагою даного методу є можливість вирішення завдання прийняття 

рішень при нескінченному числі альтернатив. Два критерію («найкоротша 

відстань до позитивного ідеального рішення» і «найбільша відстань до 

негативного ідеального рішення») замінюються на критерії «якомога ближче до 

PIS» і «якнайдалі від NIS». Критерії, які запропоновано автором в рамках цього 

методу, зведемо по виділеним напрямкам (аспектам) сталого розвитку у табл. 

4.12.  Обумовлена альтернатива, згідно з концепцією TOPSIS, повинна мати 

найкоротший геометричне відстань від позитивного ідеального рішення (PIS) і 

найдовше геометричне відстань від негативного ідеального рішення (NIS). 

Економічна складова сталого розвитку об’єднаної територіальної громади  

передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і наявних у території 

переваг у виробничій сфері та сфері послуг. Бюджетний аспект сталості 

передбачає збалансований стан фінансів громади, що дозволяє органам місцевої 

влади в повній мірі виконувати свої обов'язки в сферах управління. 

Соціальна складова сталого розвитку об’єднаної територіальної громади  

орієнтована на людину і спрямована на поліпшення якості життя у всіх його 

аспектах: доходи, сферах охорони здоров'я та освіти. 

Екологічна складова сталого розвитку об’єднаної територіальної громади  

полягає у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища, 

підтриманні, відновленні та покращенні його стану, збереженні і раціональному 

природокористуванні. 

Таким чином, запропоновано науково-методологічний підхід до 
стратегування  розвитку виробничого підприємства в умовах децентралізації та 
показники оцінки рівня розвитку виробничого підприємства та оцінки впливу 
його функціонування на сталий розвиток об’єднаної територіальної громади,  
що адаптовані для статистичних даних в рамках проєктованого  методичного 
підхіду щодо моніторингу сталого розвитку виробничого підприємства та 
об’єднаної територіальної громади,  Методика оцінки сталого розвитку повинна 
проводитися з урахуванням мультиплікативного ефекту від  взаємодії  місцевого 
бізнесу та органів влади. 

 



 

273 
 

Таблиця 4.12   Показники для оцінки впливу функціонування 

виробничого підприємства на сталий розвиток об’єднаної територіальної 

громади (Джерело: розробка автора) 

Економічне зростання Соціальний розвиток Екологічна стійкість 
1.Приріст обсягу валового 
субрегіонального продукту на 
одного мешканця ОТГ, %; 
2.Частка реалізованої 
інноваційної продукції в  
валовому субрегіональному 
продукті, %; 
3.Доходи загального фонду 
бюджету на одного мешканця, 
грн.; 
4.Рівень дотаційності бюджету, 
%. 
5.Рівень зайнятості населення, %; 
6.Темп зростання кількості  
нових робочих місць,%; 
7.Розвиток партнерства та 
кількість проєктів, од.; 
8. Кількість нових підприємств, 
од.; 
9.Обсяг залучених приватних 
інвестицій в ОТГ, тис.грн. 

1.Чисельність населення, 
тис.осіб; 
2. Співвідношення грошових 
доходів на душу населення і 
величини прожиткового 
мінімуму, раз; 
3.Частка населення  с 
доходами нижче 
прожиткового мінімуму, %; 
4.Темп зростання кількості 
працюючих людей, які 
мають вищу освіту, %; 
5.Капітальні видатки на 
одного мешканця ОТГ, грн.; 
6.Частка працівників, 
зайнятих на роботах зі 
шкідливими умовами праці у  
кількості  працівників, %; 
7.Розвинутість роздрібної 
торгівлі, од. 

1.Обсяги скидів 
забруднених стічних вод 
у водні об’єкти, 
тис.куб.м; 
2.Обсяг викидів у 
атмосферне повітря 
забруднюючих речовин 
від стаціонарних 
джерел, кг/особу; 
3.Площа орних земель 
(ріллі), тис. га; 
4.Обсяг фінансування 
на   природоохоронні 
заходи за 
рахунок місцевого 
бюджету, тис.грн. 
5.Кількість  виробничих 
підприємств, що 
забезпечують 
підвищення екологічної 
безпеки, од. 

 

Для цієї мети пропонується адаптувати метод багатомірного шкалування 

та метод TOPSIS, перевагою яких є можливість вирішення завдання прийняття 

рішень при нескінченному числі альтернатив. 

 

 

4.2 Комплексне інтегральне оцінювання рівня спроможності об’єднаної 

територіальної  громади  в контексті реалізації  стратегій розвитку виробничих 

підприємств 

 

 

Об’єднання територій громад – це основне завдання органів місцевого 

самоврядування, що є реальним кроком до територіального розвитку. 

Створення спроможних територіальних громад унаслідок передачі значних 
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повноважень та ресурсів від державних органів органам місцевого 

самоврядування є кінцевою метою процесу децентралізації. Проте на сьогодні 

переважна більшість територіальних громад в Україні, маючи право 

вирішувати питання місцевого значення, неспроможна їх виконувати через брак 

власних коштів, занепад або відсутність інфраструктури (необхідних будівель, 

споруд, доріг), а також брак кадрів відповідної кваліфікації. 

Сильна спроможна громада з достатньою економічною активністю на 

власній території, з ініціативними працьовитими людьми забезпечить гідний 

рівень життя населення.  У разі об’єднання громада отримує значно більший 

обсяг фінансових ресурсів через механізм переходу бюджету на прямі 

міжбюджетні відносини з державним бюджетом та весь перелік видаткових 

повноважень, які визначено статями 89, 91 Бюджетного кодексу України [129]. 

Крім того, за об’єднаною громадою залишаються такі джерела, як раніше 

закріплені місцеві податки та збори. Також об’єднана територіальна громада 

може розраховувати на додаткову державну фінансову підтримку за рахунок 

коштів Державного фонду регіонального розвитку, субвенції на соціально-

економічний розвиток, субвенції на підтримку інфраструктурних проєктів. Слід 

зазначити, що об’єднана територіальна громада має можливість залучати 

додаткове державне та іноземне фінансування шляхом написання проєктів для 

участі у конкурсних інвестиційних програмах. Отже, правових перешкод для 

об’єднання, створення спроможних до розвитку громад немає, а стимули більш 

ніж переконливі. Це доводять, зокрема, бюджетні показники громад Одеської 

області, що об’єдналися, їхні перші проєкти. Так, Визирська сільська об’єднана  

територіальна громада утворена 30 червня 2019 року. До її складу увійшли: 

Визирська  сільська рада, Першотравнева сільська рада, Любопільська 

сільська рада. У  громаді  11 населених пунктів, адміністративним центром 

Визирської сільської об’єднаної територіальної громади є село Визирка 

Лиманського району  Одеської області [255]. Визирська  ОТГ розташована у 

південно-східній частині Лиманського району Одеської області. ОТГ займає 

площу 255,24  км
2
, з населенням 7508 мешканця.  
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Таблиця 4.13   Порівняння громади, району, області  [255] 

Регіони/ 
території Площа, км2 

Площа у % до 
загальної 

площі/району/
області 

Населення 

Населення у % 
до загального 

населення/район
у/області 

Густота 
населення 

Визирська  ОТГ 255,24  17,16 7508 11,2 29,4 
Лиманський район 1487 4,46 67000 2,80 45,06 
Одеська область 33310 5,52 2390300 5,29 71,76 

 

Визирська об’єднана територіальна громада є частиною Тилігульського 

субрегіону Одеської області. Розглядаючи особливості розвитку субрегіону, а 

також стратегії майбутнього розвитку в рамках стратегування Лиманського 

району, національного розвитку, можна визначити 3 основні полюси 

економічного зростання субрегіону (рис. 4.8): 

1. Перший полюс економічного зростання представлений підприємствами 

портово-промислового комплексу (ППК), розташованими навколо 

Аджалицького лиману, серед яких Одеський припортовий завод, 

Трансінвестсервіс, порт Южний, Олдсідз Блек Сі, Укрлендфармінг та ін., 

сільськими та селищними радами, розташованими на цій території (Сичавська, 

Любопольска, Визирська). Велика частина жителів, які працюють на 

підприємствах ППК проживають в даних населених пунктах.  

2. Другий полюс потенційного економічного зростання субрегіону 

представлений туристично-рекреаційним комплексом, пов'язаним, переважно, з 

Тилігульським лиманом. Тилігульський лиман є природно-господарським 

комплексом із заповідним статусом, який охороняється Рамсарською 

конвенцією; місцем проживання ряду рідкісних видів птахів, а також важливим 

орнітологічним центром; місцем господарської діяльності ряду сіл; місцем 

рекреації для жителів регіону. 

Однак, в даний час виявляються перелічені нижче проблеми, які мають 

серйозний вплив на поточний стан Тилігульського лиману: висихання лиману; 

підвищення рівня солоності; антропогенне забруднення; проблеми 
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адміністративного характеру; браконьєрська діяльність; низький рівень 

рекреаційної та природоохоронної інфраструктури. 

 

 

Рисунок  4.8 − Полюси потенційного економічного зростання 

Тилігульського субрегіону [255] 

 

Для запобігання цих негативних наслідків необхідно сформувати 

комплексну соціо-еколого-економічну програму розвитку Тилігульського 

лиману; розробка нової концепції рекреаційного розвитку Тилігульського 

лиману; формування стратегій розвитку. 

3. Третій полюс потенційного економічного зростання субрегіону 

представлений розвитком агропромислового комплексу, наявністю багатьох 

фермерських господарств і можливістю розміщення підприємств переробної 

промисловості. Це характерно для північних і центральних громад 

Тилігульського субрегіону. Доцільним є створення агропромислового кластеру 

та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Напрямки формування та розвитку інвестиційного потенціалу Визирської 

об’єднаної територіальної громади запропоновані на основі інтеграції 

стратегічних напрямків розвитку кожного села, що входить до складу громади. 
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Стратегічні напрямки розподілені на три блоки – соціальні, економічні та 

екологічні пріоритети відповідно (рис. 4.9). 

Умови розвитку громади забезпечує вигідне географічне розташування, 

що сприяє розвитку потужної порто-промислової  зони.  Економіка громади має 

транспортно-логістичну та аграрно-промислову спеціалізацію та представлена 

такими видами економічної діяльності: транспортне оброблення вантажів; 

транспорт та  організація перевезення; будівництво; сільськогосподарське 

виробництво; харчова промисловість (табл. 4.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 −  Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку 

Визирської об’єднаної територіальної громади 

(Джерело: удосконалено на основі [276]) 

 

 

Економічні пріоритети: 
1. Розвиток підприємництва, 
створення нових робочих місць. 
2. Розвиток переробних підприємств  
сільськогосподарського профілю. 
3. Організація системи професійно-
технічної освіти для потреб 
містоутворюючих підприємств. 
4. Впровадження системи 
електронного врядування. 
5. Розвиток туризму та рекреації. 
 
 

Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку Визирської об’єднаної 
територіальної громади 

Соціальні пріоритети: 
1. Підвищення соціальних стандартів, 
будівництво житла для молоді, 
дитячих садків. 
2. Покращення медичного 
обслуговування. 
3. Розвиток культурного середовища, 
підвищення рівня організації дозвілля  
та побуту громади., створення парків. 
4. Розвиток транспортної 
інфраструктури (покращення стану 
доріг, створення залізничної станції, 
оптимізація руху міжміського 
транспорту). 
5. Покращення стануЖКГ, ремонт 
доріг.  
 

Екологічні пріоритети: 
1. Забезпечення сміттєпереробки. 
2. Забезпечення чистою питною водою. 
3. Забезпечення вивозу сміття та його сортування з метою 
подальшої переробки. 
4. Розробка заходів з очистки повітря. 
5. Будівництво каналізації в селах громади, де вона відсутня.  
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На території Визирської сільської ради працює і постійно розвивається 

155 підприємств  різного роду  діяльності (транспортування, перевалка 

зернових вантажів, мінеральних добрив, промислові, будівництво, логістика та 

ін.), серед них ТОВ «Трансінвестсервіс» , ТОВ «ТІС- Міндобрива», ТОВ «ТІС-

зерно», ТОВ «ТІС- Вугілля», ТОВ «ТІС-Руда», термінал зберігання та 

перевантаження харчових та рослинних олій ТОВ «РИСОІЛ-ЮГ», БК ТОВ 

«Дорсервіс», ВФ «САМ», ТОВ «Українські ковбаси». Інформацію про провідні 

підприємства Визирської сільської ради наведено у табл. 4.14. 

Портово-промисловий  комплекс представляє група терміналів ТІС – 

найбільший стивідорний оператор в Україні. До групи входить 5 сучасних 

терміналів: ТІС-Зерно, ТІС-Міндобрива, ТІС-Руда, ТІС-Вугілля і ТІС-

Контейнерний. 

 

Таблиця 4.14   Список провідних підприємств, установ та організацій, 

що зареєстровані на території  Визирської сільської   громади (Джерело: 

систематизовано на основі звітності Визирської ОТГ) 
Від діяльності Назва підприємства 

1 2 
Транспортне 
оброблення вантажів 

ТОВ з ІІ «Трансінвестсервіс», ТОВ «ТІС-Міндобрива»,ТОВ «ТІС-
Руда», ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал», ТОВ «ТІС-Вугілля», 
ТОВ «ТІС-Зерно», ТОВ «ТІС-15 ПРИЧАЛ», ТОВ «ТІС-14 
ПРИЧАЛ», ТОВ «Югтрансхолд», ТОВ «Рисоіл-Юг» 

Складське господарство ТОВ «АТІС», ТОВ «Новотіс» 
Інша допоміжна 
діяльність у сфері 
транспорту 

ТОВ «М.В. КАРГО», ТОВ «Транс Конкордія», ДЧ «Сісайд» 
ТОВ «Контрактні матеріали», ТОВ «Одеський транспортно-
логістичний центр «, ТОВ «ТІС-Контейнерні поїзди», ТОВ 
«Мотор-Авто Україна» 

Вантажний залізничний 
транспорт 

ТОВ «Валента-888», ТОВ «Вістерія», ТОВ «Віта-555», ТОВ 
«Трансвалес», ПП «Грін Трейн», ПП «Блю Трейн», ПП «Ред  
Трейн», ПП «Орендж Трейн», ПП «Йєлоу Трейн», ТОВ «Нью 
Комодитез Лоджистикс» 

Трубопровідний 
транспорт 

ТОВ «Перший газовий термінал» 

Вантажний морський 
транспорт 

ТОВ «Трансфлот Сервіс», ТОВ «СервісТрансБалк», ТОВ «Сапсан 
Трансшип» 

Організація 
перевезення вантажів 

ПП «Рембуд», ТОВ «Компанія Аквамарін» 

Пасажирський 
транспорт  

ТОВ «Регіон-Південь» 
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Найбільша інфраструктурна компанія ТІС володіє і управляє всією 

обслуговуючої інфраструктурою терміналів, в тому числі власної залізничною 

станцією. ТІС розташований на березі Малого Аджалицького лиману, в 27 км 

на схід від Одеси. Термінали ТІС  це доступ до міжнародних ринків 

виробництва і споживання зерна, добрив, вугілля, руди, товарів народного 

Продовження табл. 4.14 
1 2 

Вантажний 
автомобільний 
транспорт  

ТОВ «ЮжтрансавтоЛТД», ТОВ «Грін-Сервіс ЛТД», ТОВ «Олсідз 
Автотранс» 

Надання в оренду й 
експлуатацію  майна 

ТОВ «Консул», ТОВ «Руд-Транс», ТОВ «ЕГА»,  ТОВ «Нью Се 
Процесинг», ТОВ «АТП  Югстрой», ТОВ «Трейнс Юкрейн 

Допоміжна діяльність у 
рослинництві 

ТОВ «Еко-ТіС», СТОВ «Чорноморська птахофабрика» 
ТОВ «ПетрелЕкоСервіс» 

Вирощування зернових 
культур 

ПСП «Визирка», СП «Вороновське», ПСП «Родина», СФГ «Алва», 
СФГ «Світязь», СФГ «Віктор Н», ФГ «РАВ і П», СФГ «Росана», 
ФГ «Укрлендфармінг», ФГ «Оберіг В», ТОВ «Логос», ТОВ «Грін-
Агро 16», ФОП Бончева А.В. 

Виробництво м’яса,  
м’ясних продуктів   

ТОВ «Українські ковбаси»,  ТОВ фірма «ОНИСС» 

Виробництво хліба ТОВ «Южна торгівельна компанія 88» 
Розведення великої 
рогатої худоби 

ФГ «Ластівка 2012» 

Роздрібна торгівля в 
магазинах продуктами 
харчування та  оптова 
торгівля 

ПП «Гамбіт-В», ФОП  Бондар Н.Л., ФОП Макарова С.І., ФОП 
Жосан В.І., ФОП Тростянецький А.Ю., ФОП Тростянецька Г.С., 
ТОВ «УкрЕлітГруп»,  ТОВ «Імпульстех», ТОВ «Вольт-Юг», ТОВ 
«Технокомфорт», ТОВ «Маніфест Трейд», ТОВ «Профтрейдінг»,  
ПП «Мегатойс»,  ПП «Кердос», ПП «Синкор», ПП «Імпреза Юг» 

Надання іншої 
соціальної допомоги 

БФ «Фонд Алексея  Ставніцера» 

Забір, очищення та 
постачання води 

КП «Визирське джерело» 

Діяльність приватних 
охоронних служб 

ТОВ «Українська портова агенція», ПП «СОБ», Визирь 
ПП «Лаіка Секюріті» 

Оптова торгівля 
паливом 

ТОВ «ЛАІКА-ОЙЛ» 

Будівництво ТОВ «Талісман строй», ТОВ Фірма «Хімзахист», ТОВ «Бондай» 
ТОВ «Бриз 777», ТОВ «Будівельна компанія АСО»,  ТОВ 
«Інфрабуд-Порт»,  ТОВ «ТІС-Гідротехніка»,  ТОВ «Будівельна 
компанія  «Дорсервіс»,  ТОВ «Транспортні  Технології  ТІС»,  
ПП «Будівельна компанія «Фенікс»« 

Виробництво 
будівельних виробів,  
труб профілів та тари  із 
пластмас 

ТОВ «Тепла Хата Південь», СП «Бест Інтернешнл»,  ТОВ «ЕПТ 
Пласт», ТОВ «Акро-Пласт» 
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споживання для сотень мільйонів людей.  Близько 700 суднозаходів на рік 

пов'язують ТІС з більш ніж 1500 портів по всьому світу,  вантажообіг за  рік 

складає 26,012 млн т. ТІС є одним з найбільш глибоководних портів України   

глибина причалів біля терміналів становить від 15 до 16 м. Це забезпечує 

максимальний розмір вантажних партій і мінімальні фрахтові витрати. Загальна 

довжина 8 причалів ТІС перевищує 1800 м, з перспективою розширення ще на 

1500 м. На території ТІС, в єдиній митній зоні з портом, працює індустріальний 

парк проєкт, який не має аналогів в Чорному морі.  

Група терміналів ТІС є одним з найбільших платників податків регіону    

в 2018 р. всі компанії групи сукупно перерахували до бюджету понад 1 млрд  

грн. ТІС створив близько 4 000 робочих місць. Загальні інвестиції групи ТІС в 

активи за весь час роботи перевищує $ 550 млн. ТІС розвиває на прилеглій 

території індустріальний парк в єдиній таможній зоні з портом. 

«МВ Карго» разом з компанією  інвестором Cargill збудовано новий 

зерновий термінал.  

Основну промислову групу Визирської ОТГ складають 7 підприємств. На 

території громади відкрито 2 потужних підприємства – це олійно-

екстракційний завод з перевалки, зберіганні та транспортування соняшникової 

олії підприємства з іноземними інвестиціями «Олсідз Блек Сі» та термінал по 

перевантаженню рослинних масел ТОВ «Рісоіл-Юг». Наряду зі збільшення 

виробничих можливостей створено більше 500 робочих місць, які продовжують 

свою роботу і на даний час.  

До аграрного сектору економіки громади входять 59 зареєстрованих 

господарств, у тому числі – 15 сільськогосподарських підприємств та 44 

фермерських господарств. На території Визирської ОТГ працюють 

сільськогосподарські підприємства: ПСП «Вороновське», ПСП «Визирка», 

ПСП «Родина» СТОВ «Чорноморська птахофабрика», ТОВ «Ново-Вільшанка», 

фермерські господарства, підприємці. Перспективним напрямком подальшого 

розвитку сільськогосподарського виробництва є співпраця галузевих малих 

сільгосптоваровиробників шляхом організації кооперативів. Це дасть 
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можливість ведення агро-логістики на вищому рівні, придбання дорогого 

устаткування, якісної переробки сільськогосподарської продукції та доведення 

її до продажного стану, виходу дрібних виробників на нові ринки та стане 

ключовим драйвером розвитку громади. Крім того, це крок до впровадження 

інвестицій у передові інноваційні технології, а також до участі у амбіційних 

проєктах, зокрема у проєкті ЄС/ПРООН, який опікується розвитком 

сільськогосподарської кооперації. Це створить додаткові робочі місця, 

поповнить бюджет і стимулюватиме розвиток громади. 

Отже, в галузевому аспекті пріоритетним для розвитку Визирської 

об’єднаної територіальної громади є галузі пов’язані з подальшим розвитком 

логістики, харчова та переробна промисловість,  сільське господарство. 

Бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік по доходах без 

урахування трансфертів передбачається в сумі 208,6 млн грн. (таб. 4.15). 

 

Таблиця  4.15   Динаміка надходження бюджету  громади, тис. грн. 

(Джерело: власні розрахунки) 

Показник Факт 2018 
року 

Затверджено 
на 2019 рік з 
урахуванням 

змін 

Очікувані 
надходженн
я за 2019 рік 

Прогнозні 
надходження 
на 2020 рік 

 

Темп росту 
2020 р. до 

2019 р. 

ПДФО    160325,6  
Податок на 
прибуток 

20,2 10,2 10,2 5,9 53,9 

Акцизний 
податок 

4994,3 4662,2 4662,2 5113,0 109,7 

Єдиний податок 8052,2 8109,6 8109,6 8794,5 108,4 
Податок на 
нерухоме майно 

4562,9 5512,1 5492,1 6415,9 116,8 

Плата за землю    27820,0 26442,15 95 
Екологічний 
податок 

150,8 153,7 160,0 182,0 113,75 

Транспортний 
податок 

427,5 431,0 431,0 515,0 119,5 

Інше 40,0  450,8 742,9 164,8 
СубвенціЇ 15596,56 14302,49 14302,49 23868,4 166,8 
Дотації    2012,0  
Всього   62601,3 234417,32 374,46 
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За прогнозом майже три чверті податкових бюджетних надходжень 

припадає на ПДФО, що відображає велику економічну активність бізнесу та 

його роль у формуванні бюджету громади (рис.4.10). 

 

 
 
Рисунок  4.10   Структура надходжень бюджету громади в 2020 році (прогноз) 

(Джерело: власні розрахунки) 
 

Прогнозний обсяг субвенцій та дотацій на 2020  рік загалом складає     

11 %, при тому власні надходження та ПДФО складають майже 90,0 %, що 

свідчить про високій рівень самодостатності та спроможності бюджету 

громади. Реверсна дотація   51716,9 тис.грн.  Таким чином, за попередніми 

підрахунками бюджет громади в 2020 році збільшиться  у 3,7 разів. 

Серед платників, які забезпечують стабільні надходження до бюджету 

Визирської сільської ради, варто назвати такі підприємства:                            

ТОВ «Трансінвестсервіс», ТОВ «ТІС-Міндобрива», ТОВ «ТІС-Вугілля»,        

ТОВ «ТІС-Руда», ТОВ «ТІС-Зерно». Розуміючи це, місцева влада обрала шлях 

добровільного переходу від декларативного до партисипативного управління 

на своїх територіях. 

Оцінка рівня розвитку бюджетоутворюючих підприємств Визирської ОТГ  
здійснювалася на основі розробленого методичного підходу  щодо оцінки рівня  
розвитку виробничого підприємства в умовах децентралізації.  Для розрахунку 
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показників економічного, соціального, екологічного і бюджетного блоків за 
кількісними цілями використовувалися дані зі звітності підприємств. 

 Кінцевим кроком п’ятого  етапу є розрахунок комплексного показника 
оцінки рівня розвитку підприємства, поєднуючи у собі оцінку показників 
економічної, соціальної, екологічної та бюджетної складових розвитку за 
допомогою пакету прикладної програми багатомірного шкалування 
PROXSCAL. Значення комплексного показника для оцінки рівня розвитку 
підприємств Визирської ОТГ зведено до таблиці 4.16. 

 

Таблиця 4.16  Комплексний показник оцінки  рівня розвитку 

підприємств  Визирської ОТГ за 2014-2018 роки (Джерело: власні розрахунки) 

№ Підприємство 
Комплексний показник 

2014р./ 
місце 

2015р./ 
місце 

2016р./ 
місце 

2017р./ 
місце 

2018р./ 
місце 

1 ТОВ «ТІС-УГОЛЬ» 0,63/2 0,46/2 0,39/3 0,45/2 0,46/2 
2 ТОВ «ТІС – КТ» 0,75/1 0,38/3 0,48/2 0,37/3 0,41/3 
3 ТОВ «ТІС» 0,45/3 0,62/1 0,67/1 0,63/1 0,68/1 
4 ТОВ «М.В. КАРГО»  0,21/4 0,18/4 0,18/4 0,24 /4 

 

Для того, щоб наочно представити значення комплексного показника 

оцінки рівня розвитку побудуємо діаграму, яка відобразить тенденцію 

зростання або зменшення досліджуваного комплексного показника впродовж 

2014-2018 рр. для базових підприємств (рис.4.11).  

Аналізуючи значення комплексного показника робимо висновок, що в 

2014 році найбільше значення має ТОВ «ТІС –КТ» (0,75). На другому місці за 

значенням комплексного показника в 2014 році був ТОВ «ТІС–УГОЛЬ» (0,63), 

найменше значення цей показник мав ТОВ «ТІС» (0,45). У 2015 році ситуація 

дуже змінилася: лідируючи позиції зайняло ТОВ «ТІС» (0,62), погіршило свій  

стан ТОВ «ТІС–УГОЛЬ» (0,46), ТОВ «ТІС–КТ» (0,38)  посів третє місто, а 

значення комплексного показника зменшилось вдвічі. У 2016 році ситуація 

покращилась не для всіх підприємств: найбільше значення комплексного 

показника належало підприємству ТОВ «ТІС» (0,67), ТОВ «ТІС–УГОЛЬ» 

понизило свою позицію та рівень розвитку у в порівнянні з минулим роком 
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знизився  (0,39),  ТОВ «ТІС–КТ»  зайняло друге місце,  а значення 

комплексного показника становило 0,48. В 2017-2018 роках найбільше 

значення комплексного показника було у ТОВ «ТІС» і становило 0,63 та 0,68 

відповідно. ТОВ «ТІС–УГОЛЬ» на протязі двох років залишив за собою другу 

позицію з значенням комплексного показника на рівні 0,450,46. На третьому 

місці за значенням комплексного показника в 2017-2018 роках було ТОВ «ТІС–

КТ» (0,37 та 0,41 відповідно). На протязі чотирьох років останні позиції займає 

ТОВ «М.В. КАРГО».   

 

 
Рисунок  4.11  Динаміка комплексного показника оцінки рівня розвитку 

підприємств Визирської ОТГ (Джерело: розробка автора) 

 

Для визначення стратегічних орієнтирів розвитку виробничих 

підприємств в умовах децентралізації доцільно проаналізувати за 2018 р. 
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результати комплексного оцінювання за економічною, соціальною, екологічною 

та бюджетною складовими розвитку, що враховують систему індикаторів з 

таких аспектів розвитку: ринковий, виробничий, фінансово-економічний, 

інноваційно-інвестиційний, соціальний, екологічний та бюджетний (табл.4.17 та 

рис. 4.12). 

 

Таблиця 4.17  Комплексні показники оцінки рівня розвитку  підприємств  

Визирської ОТГ за складовими розвитку за 2018 р. (Джерело: власні 

розрахунки) 

№ Підприємство 

Комплексний 
показник 

економічної 
складової 
розвитку 
(КПЕСР) 

Комплексний 
показник 

соціальної 
складової 
розвитку 
(КПССР) 

Комплексний 
показник 

екологічної 
складової 
розвитку 

(КПЕКСР) 

Комплексний 
показник 

бюджетної 
складової 
розвитку 
(КПБСР) 

1 ТОВ «ТІС –УГОЛЬ» 0,42 0,36 0,42 0,44 
2 ТОВ «ТІС – КТ» 0,48 0,28 0,38 0,5 
3 ТОВ «ТІС» 0,63 0,63 0,92 0,65 
4 ТОВ «М.В. КАРГО» 0,22 0,48 0,42 0,22 

 

Таким чином, на основі проведених розрахунків і шкали оцінки рівня  

розвитку ми можемо зробити висновок про те, що найбільший рівень розвитку 

за всіма складовими має  ТОВ «ТІС» , що дозволяє йому реалізувати стратегію 

сталого розвитку. За шкалою оцінки рівня   розвитку  виробничого 

підприємства  економічна, соціальна та бюджетна складові розвитку ТОВ «ТІС»  

знаходиться на  середньому рівні, але ближче до рівня  «нормальний розвиток», 

екологічна складова характеризується «абсолютно стійким станом».  

За результатами дослідження  комплексні показники економічного 

розвитку, екологічної стійкості та бюджетної ефективності  ТОВ «ТІС–УГОЛЬ»   

та ТОВ «ТІС–КТ» в 2018 р. знаходяться на рівні нестійкого розвитку, а 

соціальна складова у критичному стані. З метою досягнення цілей сталого 

розвитку підприємствам  необхідно звернути увагу на  кількісні цілі 

економічного розвитку, а саме підвищити інноваційно-інвестиційну активність, 

докласти зусиль для підвищення рівня соціального розвитку. 
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Рисунок 4.12   Комплексні показники оцінки рівня розвитку  

підприємств  Визирської ОТГ за складовими розвитку за 2018 р.  

(Джерело: розробка автора) 

 

ТОВ «М.В. КАРГО» знаходиться на нижньому рівні розвитку в 2018 р., а 

за економічною і бюджетною складовими і зовсім перебуває у критичному 

стані, що пояснюється відсутністю прибутку на підприємстві. При цьому на 

підприємстві  цілі соціального розвитку та екологічної ефективності 

досягаються набагато краще, соціальна стійкість має найвищий показник. 

Здійснена в рамках дослідження оцінка виділених напрямків стійкості 

виробничого підприємства з подальшим виходом на визначення рівня  розвитку 

дозволяє обгрунтовано перейти до формування та реалізації стратегії  його 

розвитку. 

Комплексне оцінювання рівня розвитку за використанням економічних, 

соціальних, екологічних та бюджетних показників, доцільно здійснювати на 

усіх підприємствах об’єднаної територіальної громади. Саме такий підхід 
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надасть можливість усвідомити свою позицію як підприємствам, так і місцевої 

владі. Детальний аналіз дозволить визначити стан  підприємства на ринку, 

перейняти досвід підприємств-лідерів та розрахувати свої можливості щодо 

запровадження ефективних стратегій розвитку з урахуванням інтересів 

власників підприємств, пріоритетів довгострокового розвитку ресурсного 

забезпечення, виробництва та збуту, а також потреб населення території і 

захисту навколишнього середовища. 

Оцінка рівня спроможності Визирської ОТГ у 2020 р. проводилося на 

основі критеріїв, що характеризують основні соціально-економічні показники, 

які впливають на розвиток відповідної спроможної територіальної громади 

(далі  критерії оцінки рівня спроможності). 

Критеріями оцінки рівня спроможності є: 

 чисельність населення, що постійно проживає на території спроможної 

територіальної громади; 

 чисельність учнів, що здобувають освіту в закладах загальної середньої 

освіти, розташованих на території спроможної територіальної громади; 

 площа території спроможної територіальної громади; 

 індекс податкоспроможності бюджету спроможної територіальної 

громади (коефіцієнт, який визначає рівень податкоспроможності відповідного 

місцевого бюджету у порівнянні з аналогічним середнім показником по всіх 

зведених місцевих бюджетах України у розрахунку на одну людину); 

 частка місцевих податків та зборів у доходах бюджету спроможної 

територіальної громади. 

Згідно Методиці формування спроможних територіальних громад, 

затвердженої Кабінетом Міністрів України  оціночний рівень спроможності 

спроможних територіальних громад визначається на основі суми числових 

значень критеріїв оцінки рівня спроможності та становить: 

низький рівень спроможності  від 1,5 до 2,1; 

середній рівень спроможності  від 2,2 до 3,8; 

високий рівень спроможності  від 3,9 до 5. 
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Таким чином, для забезпечення  розвитку як Визирської об’єднанної 

територіальної громаді  так і підприємств на її території є всі сприятливі умови 

(табл. 4.18). 

 

Таблиця  4.18  Фінансова спроможність Визирської ОТГ у 2020 р. 

(прогноз) (Джерело: власні розрахунки) 

Критерії оцінки Показник Числове 
значення 

Рівень 
спроможності 

Чисельність населення 7 508 1 високий 
Чисельність дітей шкільного віку 903 1 високий 

Площа, км2 255,4 0,6 середній 
Індекс податкоспроможності 6,48 1 високий 

Частка місцевих податків та зборів 20% 0,6 середній 

Загальний рівень спроможності  4,2 бали високий 
 

Крім того, серед конкурентних переваг ВОТГ можна зазначити: 

 наявність приморського характеру розміщень територій; 

 чорноземні землі надають високий рівень врожайності; 

 наявність рекреаційної зони; 

 наявність транспортно-промислових утворень на території громади. 

Достатньо ефективно використовуються конкурентні переваги території, 

на якій розташована Визирська об’єднана територіальна громада для отримання 

мультиплікативного ефекту, що формується на основі  полюса зростання        

Аджалицького транспортно-логістичного хабу.  

Проблеми розвитку прибережних зон і регіонів останнім часом особливо 

актуальні. Чітко простежується процес зсуву до моря промисловості, 

транспортних підприємств, рекреаційної діяльності. Зростає антропогенний 

вплив на контактну зону «суша – море». 

Процес господарського освоєння і розвитку приморських регіонів 

вступив в нову фазу: різко зросла інтенсивність освоєння, ускладнюються 

функції берегової зони, формуються різні територіально-виробничі утворення. 

Посилюється морська домінанта розвитку контактної зони, формуються різні 
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вузли згущення в цих зонах – портово-промислові утворення, що мають чітку 

транспортно-ресурсну або транспортно-виробничу спеціалізацію. 

На території Аджаликського віртуального портово-промислового 

комплексу знаходяться 26 підприємств, які в сумі можна розділити на три типи: 

– стивідорні (Трансінвестсервіс, МТП «Южний» та ін.); 

– виробничі (Дельта-Вілмар, Одеський припортовий завод та ін.); 

– управлінські (Адміністрація морських портів України). 

Для того щоб визначити їх рівень розвитку, візьмемо за основу 

інвестиційну активність як ключовий показник стабільного економічного 

зростання. Інвестиційним лідером виступає АМПУ, проте велика частина 

проєктів забезпечена ТІС в сучасних умовах. Крім того, ТІС одноосібно 

фінансує більше ніж 27 % всіх реалізованих проєктів.  

Оскільки ТІС є інвестиційним лідером Аджалицького віртуального ППК, 

слід взяти за основу «тісовський» варіант економічного і територіального 

розвитку. Визирська громада, на території якої знаходиться Аджалицький 

віртуальний ППК, бере активну участь у формуванні єдиної комплексної 

політики сформованого портово-промислового утворення. Тут мається на увазі 

створення на території майбутньої Визирської об'єднаної територіальної 

громади  підприємств, що входять в систему з 10 кластерів. Всі вони, будучи в 

більшій частині орієнтованими на експорт, будуть давати ТІС значну частину 

прибутку від вантажоперевезень і створювати додану вартість при 

доопрацюванні і переробки вантажопотоків. ТІС, взаємодіючи з підприємствами 

Аджалицького транспортно-логістичного хаба на принципах міжгалузевого  

та державно-приватного партнерства, створює можливість отримання 

синергетичного ефекту. 

Беручи до уваги світові тенденції переміщення промисловості в напрямку 

морів і океанів, створення Аджалицького ППК призведе разом зі зростанням 

виробництва також до зростання населення міст і сіл, що знаходяться в зоні 

досяжності транспортно-логістичного хаба. 

 На території  Визирської об’єднаної територіальної громади буде 

закладена основа для будівництва нового експериментального міста Визир. 
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Філософія нового міста – виконання 17 цілей ООН, на чолі ставиться щасливий 

образ кожного індивідуума (стабільність, безпека, комфорт). 

Додає впевненості про перспективу створення ППК і велика кількість 

«грінфілдів» – земель, які можуть використовуватися для майбутнього 

просторового розвитку. В сукупності, території, які займають всі 26 

підприємств Аджалицького віртуального ППК і населені пункти не досягають 

10 % від загальної кількості земель Визирської ОТГ, що говорить про 

можливість реалізації найрізноманітніших проєктів. 

Отже, структура та територіальні особливості організації господарських 

зв'язків, рівень розвитку інфраструктури регіону, вагомість рішень окремих 

громад, їх економічна самостійність та обґрунтованість рішень  зумовлюють 

можливості розвитку бізнесу в регіоні та на міжрегіональному рівні. 

Таким чином, територіально-виробниче утворення на базі ОТГ 

консолідує  ресурси територіальних громад  та виробничих підприємств на 

основі спільних інтересів і цілей сталого розвитку, сприяє формуванню 

відносин соціального партнерства між соціумом, владою та бізнесом. Унаслідок 

застосування різноманітних форм співробітництва виникають наступні ефекти 

[280]: 

–фінансові ефекти від концентрації фінансових ресурсів: підвищена 

фінансова вигідність сторін при реалізації великих проєктів, зокрема 

інфраструктурних; 

–економічні ефекти: вигідність регіону та держави у цілому від 

підвищення обсягу податкових надходжень; від більш масштабних і якісних 

результатів діяльності залучених під більші обсяги фінансування великих 

інвесторів і контракторів з підвищеними технічними можливостями, 

продуктивністю і якістю праці; від об’єднання технічних, земельних, 

інфраструктурних можливостей; від зниження різноманітних ризиків 

виробничої діяльності і підвищення ймовірності досягнення запланованого 

результату; від ефекту масштабу (економія на постійних витратах); 

–соціальні ефекти: за рахунок реалізації спільних масштабних соціальних 

програм на фінансово-економічній основі підвищеного надходження коштів до 
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бюджетів, а також спільності використання соціальної інфраструктури 

територій, наслідком чого є підвищення якості життя; 

–екологічні ефекти: за рахунок підвищених ресурсних можливостей 

реалізації програм боротьби із забрудненням території; 

–управлінсько-організаційні ефекти, які виражаються в посиленні 

взаємозв'язків координації та взаємодії муніципальних утворень, реалізації 

управлінських функцій місцевого самоврядування; 

–політичні ефекти, які виражаються у підвищенні рівня довіри населення 

територіальних громад до місцевої та центральної влади; 

–синергетичні ефекти як наслідок впорядкованої взаємодії у великих 

системах. 

Посилення незалежності місцевих органів влади має стимулювати та 

активізувати економічну активність, мотивувати до ефективного та 

раціонального використання наявного потенціалу або прийняття управлінських 

рішень з пошуку альтернатив та додаткових можливостей підвищення рівня 

сталого розвитку територіально-виробничих утворень, шляхом активізації 

виробничої  діяльності, аби досягти належного  мультиплікативного ефекту 

стійкого зростання економіки і рівня життя населення. 

 

 

4.3 Моделювання складових комплексного оцінювання результативності 

стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах  децентралізації   

 

 

Адміністративно-територіальна реформа та децентралізація, яка 

визначена як основна передумова ефективного соціального та економічного 

розвитку територіальних громад України, має вплив на формування та 

розвиток виробничих підприємств на території об'єднаної територіальної 

громади (ОТГ). Сьогодні стає дедалі більш очевидним, що у прикладному 

плані важливе значення мають проблеми синергетичної взаємодії  виробничих 

підприємств і територій їх базування та обґрунтування пріоритетних сфер 



 

292 
 

розвитку. Процес управління розвитком підприємства в умовах децентралізації 

відноситься до категорії слабко структурованих процесів у силу того, що для 

нього є характерним  [348351]: 

 висока ступінь динамічності та швидкості зміни зовнішнього 

середовища ОТГ, в якій існує підприємство [352, 353]; 

 виникнення і посилення впливу процесів глобалізації світової 

економіки на окреме підприємство; 

 посилення впливу зв’язку складних соціально-економічних систем як 

всередині держави, так і за рахунок інтеграції у єдине світове господарство 

[354]. 

В силу перерахованих причин, з одного боку процес розвитку 

виробничого підприємства стає все більш слабкоструктурованим і випадковим, 

з іншого  виникає необхідність в управлінні даним процесом з метою 

виживання та розвитку підприємства в агресивному ринковому середовищі. 

Конструктивний аналіз стану підприємства і оцінка динаміки його 

розвитку показує необхідність формування системи узагальнених векторно-

скалярних, ситуаційно-орієнтованих показників  [355357]. Кожному рівню 

аналізу та проблемної ситуації відповідає агрегований набір оцінок, які 

враховують як окремі показники, так і їх різні групи. 

Безліч показників, які є базовими для ідентифікації стану підприємства 

використовуються для оцінки ефективності його функціонування і для 

оптимізаційних цільових функцій при вирішенні завдань управління розвитком 

підприємства  [358]. 

Для реалізації управління необхідні витрати різнорідних ресурсів – 

вхідний вектор V = (V1, V2,…, Vn) - якими володіє підприємство протягом часу t, 

ґрунтуючись на поточному стані підприємства і ретроспективному аналізі його 

діяльності: 

                                                                 (4.13) 
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де Vф(t)  ресурси  функціонування;  

     Vр(t)  ресурси  управління (розвитку). 

  

З урахуванням сказаного вище завдання формування системи управління 

V(t) розвитком підприємства в умовах децентралізації полягає у визначенні 

упорядкованого у часі стану підприємства, який оцінюється вектором  X(t) = 

(x1(t), x2(t),…, xr(t))  та його зміною   при виконанні функціональних 

властивостей. 

У процесі розвитку підприємства відбувається зміна як його елементів, 

так і структури всіх його властивостей, включаючи і інтегративні властивості, 

тобто вектор Y(t), що визначає вихідні характеристики. В якості узагальненої 

математичної моделі управління динамічним  розвитком підприємства можна 

використовувати модель наступного виду: 

 

                                                                                     (4.14) 

 

де x(t)  n- мірний фазовий вектор;  

    v(t)  вектор управління динамічним розвитком підприємства; 

    y(t)  вектор вихідних показників функціонуючого підприємства. 

Завдання управління ефективністю функціонування підприємства слід 

розглядати як вид завдань оптимального управління, що пропонують 

оптимальне використання на кожному етапі функціонування всіх ресурсів, 

якими володіє виробнича система (ВС) (трудових, енергетичних, 

інформаційних і т.д.) для досягнення головної на даному етапі мети при 

дотриманні безлічі обмежень. Завдання умовної оптимізації управління ВС 

можна записати у вигляді [348]: 

 

                                argextr P(x)                                                      (4.15) 
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де P(x)  функція корисності.  

 

Безліч допустимих рішень X(t) задається на основі змістовного аналізу 

ВС з обмеженнями у вигляді нерівностей: 

                                                                                (4.16) 

та рівності 

                                                                                     (4.17) 

 

де X(t)  керована змінна простору станів ВС;  

     hi, gj  оператори, що визначають структуру математичної моделі 

відповідного обмеження; 

     qi, qj  кортежі кількісних параметрів відповідних обмежень. 

 

 Рішення завдання оптимізації функціонування виробничої системи в 

умовах децентралізації пов'язано с визначенням метрики, в якій проводиться 

порівняння якості рішень з функцією корисності. 

Ідентифікація стану підприємства на основі комплексної оцінки станів 

підприємства враховує фінансово-економічну діяльність підприємства, 

виробничу складову підприємства, інноваційно-інвестиційну та соціальну  

сторони функціонування, а також вплив діяльності підприємства на екологію. 

Процес розвитку виробничої системи вважається ефективним, якщо він 

забезпечує розвиток системи в напрямку досягнення стратегічних цілей. Це 

означає, що в результаті впливу кількісні або якісні характеристики 

інтегративної властивості системи змінюються в напрямку поліпшення. При 

цьому слід ввести відповідні показники ефективності як критерії оптимізації 

управління розвитком у вигляді максимуму функціонала  [349]: 

 

                                                                                         (4.18) 
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де x(t), y(t)   керована і вихідна змінні стану виробничої системи. 

 

На функцію y(t) накладено обмеження: 

                                                                                                       (4.19) 
 

Рішення задач управління розвитком ВС вимагає інформаційної 

підтримки, яку забезпечує АСУ. Однак вони орієнтовані на підтримку 

функціонування підприємства, а не на управління процесами розвитку. Це 

стало передумовою для створення в складі АСУ підприємства підсистеми 

управління розвитком  системи стратегування розвитку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.13   Зв’язок розвитку та функціонування виробничої системи 

(Джерело: розробка автора) 

 

Формування управління по кожній групі процесів складається в 

послідовній реалізації етапів: контролю, діагностики, прогнозування станів, 

формування управляючих впливів, взаємозв'язок яких показано на рис.4.13. 

Аналіз існуючих систем управління підприємством  показує, що їм 

властивий ряд недоліків [359]: 
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 не повністю враховується взаємодія з зовнішнім середовищем. 

Актуальною темою дослідження ефективності управління в теперішній 

час є оцінка діяльності об’єднаної територіальної громади, на території якої 

знаходиться ряд підприємств, серед яких розташовуються і містоутворюючі за 

показниками: обсяги власних ресурсів в бюджеті громади на одного мешканця; 

економічна самодостатність громади; витрати громади на управлінський 

персонал та   капітальні видатки на одного мешканця [46]. 

Об’єднана територіальні громада та бізнес мають спільну мету розвитку – 

збільшення доходів, яка досягається через стратегію росту 

конкурентоспроможності та залучення інноваційних високопродуктивних 

інвестицій, що забезпечать високий рівень доданої вартості [138].  

Тому, представляючи ОТГ як зовнішнє середовище, модель 

підприємства, що розвивається, можна представити у вигляді наступної 

структурної схеми  

(рис.4.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.14   Структурна схема моделі розвитку виробничого підприємства у 

взаємодії з об’єднаною територіальною громадою (ОТГ) 

 (Джерело: розробка автора) 
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ОТГ перебудовує свій стан q(t) відповідно з вектором Vр1, діючим у 

вигляді ініціюючого управління. Діяльність ВС визначається перетворенням 

ресурсів в кінцевий продукт. В якості ресурсів і продуктів розглядаються, 

наприклад, фінанси, матеріальні цінності, інтелектуально-професійні якості 

співробітників ВС. 

Тут ОТГ – об’єднана територіальна громада; Х –  вектор-функція 

виробничо-технологічного процесу підприємства; dx
dt

 –  функціонування ВС; 

Vр2 – система управління виробництвом; Vр1 – система управління розвитком; 

Vр3 – система управління взаємодією з ОТГ; Vрk – система узгодження, яка 

забезпечує взаємодію з ОТГ – x(t) dx
dt

. 

Діяльність ВС включає в себе різнопланові види процесів, направлених 

на отримання кінцевого продукту або результату і охоплює всі виробничі 

функції – планування, розробку, проєктування, матеріально-технічне 

забезпечення, технологію виготовлення продукту, його верифікацію і 

забезпечення якості, реалізацію. При цьому використовуються технології 

базового процесу діяльності і відповідні їм технологічні процеси. 

Для різних типів підприємств, що знаходяться на території ОТГ, мають 

місце свої технології процесу діяльності.  

Крім базових процесів діяльності на підприємстві реалізуються і процеси 

управління, комунікації, організація виробництва, забезпечення взаємодії з 

зовнішнім середовищем (ОТГ). 

Підприємства в своїй діяльності використовують [46]: 

 базові процеси  {П1і}; 

 технології зміни якості і кількісних характеристик персоналу  {П2і}; 

 організаційні технології ( технології управління, комунікацій, 

прийняття та реалізації рішень  {П3і}; 

 взаємодія з зовнішнім середовищем  {П4і}; 
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 інформаційні технології  {П5і}. 

Розвиток підприємств з ціллю підвищення ефективності і 

конкурентоспроможності можливий за рахунок інновацій, продуктів та 

технологій. 

Припустимо, що ОТГ містить n підприємств. Економічний стан кожного 

підприємства характеризується m-мірним вектором: 1 2 ,( , , )i i i imx x x x  , i = 1, n  

змінних що визначають функціонування і-го підприємства. 

Передбачається, що випадкові впливи на ВС достатньо малі і ними можна 

знехтувати. Кожне підприємство ОТГ має повну інформацію про 

макроекономічні параметри. Взаємодіями між різними підприємствами можна 

знехтувати.  

Тоді між часом та швидкість змін економічних показників існує зв’язок у 

вигляд системи [360]: 

                                      ( , )ij
ij i

dx
qf x y

dt
                                                          (4.20) 

 

де  1 2  ,  ,( ), dу у у y  – вихідні змінні ВС; 

      q – швидкість встановлення мікроекономічних змінних. 

 

Таким чином, підприємство як динамічна система, в основному 

визначається зміною мікроекономічних змінних. 

Для ОТГ, в рамках якої розташовується містоутворююче підприємство, 

важливо знати умови управління стійким розвитком для підвищення його 

ефективного виробництва. 

З цією ціллю розглянемо підприємство як ВС зі змінними, що 

характеризують його функціональну діяльність. Всі змінні, що діють на ВС або 

мають до неї якесь відношення доцільно розподілити на три множини: 

1) вхідні змінні 1 2, , , mv v v , що характеризують зовнішні впливи на входи 

системи; 
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2) змінні стану 1 2, , , nx x x  – внутрішні змінні, сукупність яких повністю 

характеризує властивості системи; 

3) вихідні змінні 1 2,  , , rу у y , що представляють ті реакції на зовнішні 

впливи і ті стани системи, які відносяться до показників ефективності системи. 

Так, наприклад, вхідними змінними 1 2, , , mv v v  ВС можуть бути всі види 

ресурсів, що споживаються системою, інвестиції, інновації, використання 

передових технологій, обновлення основних засобів виробництва та ін. 

До змінних стану хі можна віднести рівень зносу основних засобів, 

рентабельність роботи підприємства, ефективність використання основних 

фондів, виробничі потужності та ефективність їх реалізації. 

До вихідних змінних уі відносяться: фінансові коефіцієнти ВС такі як 

рентабельність продукції, показники оборотності, фондовіддача, показники 

ринкової стійкості, конкурентоспроможність; соціальна, бюджетна та 

екологічна ефективність. 

Сама ВС в структурі ОТГ може бути представлена у вигляді «чорної 

скрині» з m входами та r виходами, з кожним з яких пов’язана відповідна 

змінна. 

Розглянемо сукупність входів як один узагальнений вхід, на який впливає 

вектор 1 2, , ),( mv v v v , а сукупність виходів – як узагальнений вихід, який 

характеризується вихідним вектором 1 2,  , ),( rу у у y . Змінні стану пов’язані з 

внутрішніми властивостями системи вектором 1 2, , ),( nх x x x  і їх змінами dx
dt

 в 

процесі виробництва. 

ВС, її входи та виходи   це три взаємопов’язаних об’єкта, які в кожній 

конкретній ситуації визначаються відповідно з описом системи (структура й 

властивості компонент або математична модель ВС), а також заданням множин 

вхідних та вихідних змінних. В залежності від того, який з цих об’єктів підлягає 

визначенню (при інших двох заданих) розрізняють також задачі дослідження 

(табл. 4.19): 

Рішення будь-якої з цих задач пов’язано з дослідженням стану ВС. 
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Таблиця  4.19  Задачі дослідження стану виробничої системи (Джерело: 

розробка автора) 

Задача Входи Система Виходи 
Аналіз + + ? 
Синтез + ? + 
Діагностика ? + + 

 

Передбачаючи стан ВС безперервним в кожний момент часу t, запишемо 

матричні рівняння, що характеризують функціонування цієї системи: 
( ) [ ( )];dx t F x t

dt
  

                                                  ( ) [ ( ), v(t)]y t U x t                                           

(4.21) 

Перший з виразів (8) є рівнянням стану ВС, рішення якого, що 

задовольняє умову 0 0( )х x t , дає вектор розвитку ВС 

                                                    0(t) [x(t ), ( )]x v t                                                            (4.22) 

Друге рівняння визначає вихідні змінні в залежності від ( )x t  та ( )v t , і тому 

воно називається вихідним рівнянням. 

В умовах розвитку ОТГ виробнича система є адитивною, тому  рівняння 

(4.21) приймає вигляд: 

                                           ( ) ( ) ( ) ( ) ( )dx t A t x t B t v t
dt

                                      (4.23) 

( ) ( ) ( ) (t) v(t)Y t C t x t D   

 

де ( )A t   матриця системи (квадратна n-го порядку);  

     ( )B t матриця управління розміру ( n m ); 

     (t)С   матриця виходу розміру (r n) ; 

     ( )D t матриця входу розміру ( )r m .  

 

Для виробничих стаціонарних систем елементи матриць A,B,C,D 

виражаються постійними числами, які є функціями параметрів компонент ВС. 

А – основна матриця системи, яка визначає характер виробництва; В –  матриця 
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зв’язку; структура цієї матриці визначає характер зв’язку входу в ВС з різними 

змінними виробничої системи; С – матриця зв’язку змінних ВС з вихідними 

змінними вектор-функції ( )Y t ; D – матриця зв’язку, безпосередньо пов’язуюча 

вектор входу ( )v t  ВС з вектором виходу ( )Y t . Структура цієї матриці визначає 

яким чином змушуючі функції на вході (наприклад, збільшення показників 

інноваційного розвитку ВС) впливають на різні виходи ( )Y t  (наприклад, 

рентабельність продукції, що випускається) (рис.4.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.15 Функціональна схема виробничої системи  

(Джерело: розробка автора) 

 

Найбільш складну структуру мають ВС з нелінійними залежностями між 

змінними на їх входах і виходах. Рівняння стану таких ВС можна представити у 

вигляді (4.24)  [361]: 

 

                     ( ) ( ) ( ) ( );dx t Ax t Bv t Fz t
dt

      [ ( ), ( ), ( )] 0f x t z t v t                          (4.24) 

 

де A,B,F – постійні матриці;  

     ( , , ) 0f x z v    –  нелінійне алгебраїчне рівняння, рішення якого відносно 

вектору ( )z t  дозволяє виключити цей вектор із диференціального рівняння. 

 

( )D t  

( )x t   ( )C t   

( )A t   

( )B t   
+ 

+ 

+ 

+ 

 

( )v t
  

(t)Y   
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Нехай ВС описується рівнянням стану ( )x t Ax Bv  , яке представляє 

собою матричний запис системи диференціальних рівнянь з постійними 

коефіцієнтами в нормальній  формі. Його рішення, яке задовольняє 

початковим умовам 0 (0)x x  для вектору стану ( )x t  і вихідного вектору ( )Y t  має 

вигляд: 

                                       
0

( ) ( ) (0) ( ) ( )
t

x t t x t r Bv r d                                   (4.25) 

                          
0

( ) ( ) (0) ( ) ( ) ( )
t

Y t C t x C t Bv d Dv t                                 (4.26) 

Перший доданок в (4.24) відповідає реакції ВС, що залежить від 

початкових умов (виробництво функціонує в штатному режимі), а інші доданки 

– реакції на вхідні впливи (наприклад, впровадження інвестицій в основний 

капітал, кількість передових технологій, що використовується та ін.). 

Фундаментальна матриця (t) expAtAte   називається перехідною 

матрицею стану ВС. Вона відображає початковий стан підприємства (0)x  в 

деякий стан для моменту часу t (при нульових входах), тобто ( ) ( ) (0)x t t x . 

При запуску ВС, тобто при (0) 0x   та відсутності зв’язку вектору входу 

( )v t  з вектором виходу ( ), 0Y t D  , зв’язок між реакцією на виходах і входах 

описується відношенням: 

                         
0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
t t

Y t C t Bv d g t v d                                          (4.27) 

 

Матриця ( ) ( )g t C t B  представляє собою узагальнену характеристику ВС 

відносно її вхідних та вихідних змінних. Реакцію на і-му виході підприємства 

можна записати у вигляді: 

 

               1 1 2 2 1
0

( ) [g ( ) ( ) g ( ) ( ) ... g ( ) ( )]d
t

i i i m my t t v t v t v                                      (4.28)  
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де ( )ijg t   ij-елементи матриці (t)g , що описує вплив відповідного вхідного 

параметру і дорівнює реакції ( )ijy t  на і-виході відносно j-входу, при умові, що 

всі  інші входи нульові, тобто 

 
0

( ) ( ) ( ) ,
t

ij ij jy t g t v d       1, r; 1,i j m                                              (4.29) 

Права частина рівності (4.28) є згорткою функцій ( ) v(t)g t   [361]. 

Враховуючи властивості згортки функцій вираз для ( )ijy t  можна записати 

чотирьома різними способами з урахуванням спрощення позначення скалярних 

функцій ( ) ( )ijy t y t  та ( ) ( )jv t v t : 

0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
t t t t

y t g t v t g t v d g v t d h t v d h v t d                             (4.30) 

де ( )h t  функція, похідна якої по її аргументу визначає (t)g , тобто 

     

                           ( )(t) ;dh tg
dt

              ( ) ( )
( )

dg t h t
d t

 


  


                      (4.31) 

 

 Скалярні функції (t)g та ( )h t  називаються відповідно імпульсною та 

перехідною характеристиками ВС. Економічну інтерпретацію цим функціям 

можна дати наступну: (t)g  короткочасна інноваційна складова; ( )h t   реакція 

стану ВС і її вихідної характеристики від короткочасного використання 

інноваційної складової. 

Нехай на вхід ВС поступила складова ( )pv t  ресурсу розвитку в момент 

часу  . Тоді по властивості середнього значення реакцію на виході 

представимо у вигляді [361]: 

 

         
0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )*
t t

p pY t g t v d g t v d g t Su                                         (4.32) 

де 0 ˂   ˂ t;  

    Su – величина складової ( )pv t  ресурсу розвитку. 
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Отже, ( )g t   можна розглядати як реакцію ВС на складову ( ) ( )pv t t    

функцію, прикладену на вході в момент  . Якщо D-матриця зв’язку вектору 

входу ( )v t  ВС з вектором виходу ( )Y t  не дорівнює нулю, тобто D≠0, то 

характеристика ( )g t  є ( )pv t  визначається виразом [362]: 

 

                 ( ) ( );Atg t Ce B D t     1( ) ( )Ath t C e E A B D                                (4.33) 

 

де (t)  функція короткочасного надходження на вхід ВС складової ( )pv t  

ресурсу управління розвитком підприємства; h(t)   реакція на прикладену в  

початковий момент часу 0t   функцію (t) . 

 

Дана модель дає можливість оцінити імпульси ОТГ на розвиток ВС з 

одночасною оцінкою результативності діяльності підприємств та їх впливу на 

показники ОТГ. 

В залежності від цілей розвитку підприємства в структурі ОТГ можуть 

використовуватися компромісні критерії, наприклад, на початкових етапах 

розвитку системи потрібне досягнення заданих показників в кожен період 

розвитку, а потім забезпечення найбільш високих вихідних показників. 

Вибір і відносна ієрархія того чи іншого критерію пов’язані не тільки зі 

специфікою розвитку і функціонування, підприємства, а й з загальною 

структурою його економіко-математичних моделей. До основних груп 

обмежень, в рамках яких здійснюється розвиток і функціонування 

підприємства, відносяться [363]: 

 ресурсні обмеження (на ресурси, фонд розвитку і т.д.) і обмеження на 

виробничі потужності; 

 балансові обмеження, що встановлюють взаємозв’язок між окремими 

елементами і підсистемами; 
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 обмеження на значення техніко-економічних показників, що 

характеризують різні аспекти розвитку і функціонування системи. 

Важливим етапом в розвитку ВС є оцінка стійкості. Проблема управління 

стійким розвитком об’єктів господарської діяльності достатньо складна і 

різноманітна. Теоретичний апарат аналізу стійкості по Ляпунову не може бути 

в повній мірі застосований до класу організаційно-технічних систем, до яких 

відносяться ВС, так як поняття стійкого розвитку підприємства містить 

компоненти ефективності функціонування і розвитку. Разом з тим, певна 

користь аналізу результатів моделювання розвитку підприємства з точки зору 

керованості і спостереженості цього процесу має місце. Для цього до рівняння 

лінійної системи, що описує стан ВС: 

 

                          ( ) ( ) ( )dx t Ax t Bv t
dt

  ,     ( ) ( ) ( )y t Cx t Dv t                          (4.34) 

 

застосуємо перетворення Лапласа  [361]. В операторній формі стан ВС має 

вигляд: 

 

                   ( ) (0) ( ) ( );PX p X AX p BV p    (p) CX(p) DV(p)Y                      (4.35) 

 

Звідси отримаєм рішення для вектору стану (р)Х  і вихідного вектору ( )Y p   

в зображеннях: 

                                       1( ) ( ) [ (0) ( )]X p PE A X BV p                                 (4.36) 

 

                        1 1( ) ( ) (0) [ ( ) ] ( )Y p C PE A X C PE A B D V p                          (4.37) 

 

Тут матриця 1(p) (PE A)    є зображенням перехідної матриці стану ( )t . 

 Таким чином, перехідна матриця ВС ( ) exp( )t At   може бути обчислена 

шляхом перетворення матриці ( )F p PE A   і наступного переходу від 1( )РЕ А   

до її оригіналу. 
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При умові, що стан ВС в операторній формі в початковому стані х(0) 0 , 

вихідний вектор приймає вигляд: 

 

                           ( ) [ ( ) ] ( ) ( ) ( )Y p C p B D V p F p V p                                       (4.38) 

 

Матриця ( ) ( )F p C p B D   називається передавальною функцією. 

Економічний сенс цієї матриці полягає в тому, що вона формує зв’язок між 

процесом перетворення сировинних ресурсів в виріб та вихідною змінною – 

прибутком від реалізації готової продукції. 

Зображення і-ої вихідної змінної містить: 
 

                                      
0

( ) ( ) ( )
m

i ij j
j

Y p F p V p


                                                 (4.39) 

 

Елементи ( )ijF p  передавальної матриці ( )F p , яку можна розглядати як 

скалярні передавальні функції від і-го входу до  j-го виходу. Знаючи 

 

                                               ( )( )
( )

i
ij

j

Y pF p
V p

                                                   (4.40) 

 

( )ijF p  можна встановити зв’язок між V значеннями інвестиційних витрат і 

перехідною характеристикою Y складовою ( )pv t  ресурсу управління розвитком 

підприємства і реакцією вихідного вектору ( )Y t . Це може бути зміна 

рентабельності виробництва, збільшення вартості основних фондів, 

прибутковість ВС. Це дозволяє оцінити ступінь впливу кожної виробничої 

системи на показники розвитку ОТГ. 

Таким чином, передавальна функція ( )ijF p  є зображенням ( )ijg t , а 

зображення перехідної характеристики 
( )

( ) ij
ij

F p
h t

p
  . Для отримання ( )ijg t  та 

(t)ijh  достатньо перейти від зображення до оригіналу, використовуючи зворотне 
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перетворення Лапласа  [361].  Визначивши ці характеристики для всіляких пар 

«вхід ВС – вихід ВС», можна записати матриці ( )g t  та ( )h t .  

ВС буде керованою, якщо всі змінні 1 2( ) (x ( ), x ( ),..., x ( ))nx t t t t  залежать від 

вхідних впливів 1 2( ) ( ( ), ( ),..., ( ))vv t v t v t v t . ВС називається спостережуваною, якщо 

змінні ( )ix t  пов’язані хоча б з одним виходом ( )jy t . Повна спостережуваність 

ВС означає, що існує такий вплив ( )v t , що по реакціям на виходах ( )y t  на 

заданому інтервалі часу 0 t T   можна визначити початковий стан (0)х  

системи. 

Адекватність побудованої моделі системи управління розвитком 

виробничого підприємства в умовах децентралізації перевірялась на прикладі 

підприємства  ТОВ  «ТІС», що  розташоване на  території     Визирської   ОТГ. 

 Вхідні дані для перевірки моделі (2018 р.): 

1. Компоненти вектора 1 2( , x )X x – стану підприємства: 

 
 

1

2

х t
Х

x t

 
    

, 
 

де 1x – фондовіддача; 

2x – рентабельність активів. 

 

2. Компоненти матриці А, яка визначає характер виробництва: 

11 12

21 22

а а
А

а а
 

  
 

, 
 

де 11а   коефіцієнт автономії;  

12а  витрати ВП на 1 грн. при обробленні вантажів; 

 21а коефіцієнт зносу основних засобів (грузопідйомних, 

перевантажувальних та перевізних механізмів);  

22а  частка співробітників з високою кваліфікацією, яка приймає участь у 

вантажопереробці. 
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3. Компоненти матриці В  зв’язку входу в ВС з різними змінними 

виробничої системи: 

11 12

21 22

в в
В

в в
 

  
  ,  

де 11в  приріст капітальних інвестицій;  

12в оновлення основних засобів;  

21в  частка витрат на НДДКР;  

22в  частка передових технологій, які використовуються при обробленні 

вантажів. 

4. Компоненти матриці  С  зв’язку змінних ВС з вихідними змінними 

вектор-функції 1

2

( )
y

Y t
y

 
  
 

. Структура цієї матриці дозволяє впливати на різні 

виходи ( )Y t : 

11 12

21 22

с с
С

с с
 

  
  ,  

 

де 11с  приріст обсягу виробництва;  

12с  приріст податкових надходжень до бюджету ОТГ;  

21с рівень занятості – частка робітників  підприємства, що мешкає у ОТГ;  

22с  приріст власних доходів на 1 мешканця, тис. грн. 

 

5. Компоненти матриці D   зв’язку безпосередньо вектора 1

2

V( )
v

t
v
 

  
 

 

входу ВС з вектором виходу ( )Y t : 

11 12

21 22

d d
D

d d
 

  
  ,

 

де 11d  частка підприємства у обсягу залучених інвестицій в ОТГ;  
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12d  збільшення показників інноваційного розвитку ОТГ (приріст 

кількості інноваційних технологій);  

21d  розвиток партнерства, спільні проєкти;  

22d  частка капітальних видатків на 1 мешканця громади (робітника 

підприємства). 

Станом на 2018 р. матриці А, В, С, D, XO, Y (1') відносно даних ТОВ 

«ТІС» мають такі значення (у безрозмірному вимірі): 

 

11 12

21 22

0,63 0,71
0,15 0,57

а а
А

а а
   

    
                  

1 0,57 0,71 2,253 2,811
0,15 0,63 0,593 2,490,253

А     
        

 

11 12

21 22

0,18 0,38
0,0006 0,29

b b
B

b b
   

    
              

11 12

21 22

0,09 0, 42
0, 68 0,34

c c
C

c c
   

    
  

 

11 12

21 22

0,22 0,3
0,5 0,08

d d
D

d d
   

    
                 

  1

2

0,193
0, 23

v
V t

v
   

    
  

 

 
0
10
0
2

1,33
0,035

x
X t

x

   
                                

 
 
 

1

2

0,068
1,0

y t
Y t

y t

   
        

 

 

де  1Y t  рентабельність реалізації; 

     2Y t  бюджетна ефективність. 

 

Фундаментальна матриця   expAtАtt е   - перехідна матриця стану ВС 

може бути представлена у вигляді ряду: 
 

 

 

... ...
1! !

m
At mA Ae E t t

m
    

 
2

2 ... 1 ...
1! 2! !

m
mA mA A Ae E

m
          

2 2
( ) ...

1! 1! 2! 2! 1! 1!
A t A A A A A Ae E t t t                

   



 

310 
 

Складаємо систему рівнянь стану ВС – ТОВ «ТІС» 

 
                                                                        

                                           (4.41) 
 

або в скалярному вигляді: 
 

 

                                                                                     (4.42) 

 

Початкові умови:    0 0
1 0 1 2 0 2,x t x x t x   у безрозмірному вигляді рівняння 

 1  будуть мати вигляд: 

 

 

                                                                    (4.43) 
 

                                                                         (4.44) 

 

Розв’язок системи (2), який задовольняє початковим умовам 
0

0 1
0
2

x
x

x
 

  
 

 для 

вектору стану  x t  має вигляд: 

 

     
 0,63 0,71 0,63 0,71

( )
10,15 0,57 0,15 0,570

20 0

1,33 0,18 0,38
* *

0,035 0,0006 0, 29

t tt t
A tAt v

x t e x e BV d e e d
v


   

   
       

     
        

    
  (4) 

Вихідний вектор   1

2

y
Y t

y
 

  
 

, де 1у  рентабельність реалізації, 2у  

бюджетна ефективність (частина податків підприємства у бюджет ОТГ), 

відповідно приймає вигляд: 

 

 

 

1
11 1 12 2 11 1 12 2

2
21 1 22 2 21 1 22 2

dx a x a x b v b v
dt
dx a x a x b v b v
dt

    

    


11 12 1 11 12 11

21 22 2 21 22 2

a a x b b vdx
a a x b b vdt
     

      
     

1
1 2 1 2

2
1 2 1 2

0,63 0,71 0,18 0,38

0,15 0,57 0,0006 0,29

dx x x v v
dt
dx x x v v
dt

    

    


   0 0
1 0 1 2 0 21,33 ; 0,035x t x x t x   
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Для моменту часу t  (2018 р.) стан підприємства характеризується 

співвідношенням: 

 

1 0 0

2

( ) 1 0 0,63 0,71 1,33
( ) exp(At)* x ( )

( ) 0 1 0,15 0,57 0,0351!

1 0,63 0,71 1,33 1,33 0,63*1,33 0,71 *0,035
0,15 1 0,57 0,035 0,15 *1,33 0,035 0,57*0

x t t tAx t E t x
x t t t

t t t t
t t t

        
              

        
    

       

1,33 0,0302
,035 0,035 0, 41945

t
t t

   
      

 

 

Зв’язок між реакцією на виході і вході виробничого підприємства 

описується відношенням: 

 

 

 

0,63 0,71
1 10,15 0,57

2 20 0

0,63 0,71
0,15 0,57

0,09 0, 42 0,18 0,38 0,016 0,156
( ) * *

0,68 0,34 0,0006 0, 29 0,122 0,357

0,193 0,033
*e *

0, 23 0,058

t tt

t

y v
Y t e d

y v

d









 
 

 

 
 

 

         
                  

   
   

   

 
 

0,63 0,71
0,15 0,57

0

t t
e

 
 

 
 

 
0,63 0,71 0,63 0,71 0,63 0,71
0,15 0,57 0,15 0,57 0,15 0,570,033 0,0331 1* 1 * 1 *

0,63 0,71 0,63 0,710,058 0,058
0,15 0,57 0,15 0,57

t t t
d e e e

     
     

     
                              

   
 

Розглянемо реакцію вихідної змінної  2у  бюджетну ефективність 

(частку податків підприємства у бюджет ОТГ) вектору вихідних показників 

функціонуючого підприємства ( )Y t при зміні вхідної характеристики 22b  частки 

передових технологій, які використовуються при обробці вантажів на 0,05, 

тобто 22 22 0,05b b   . Збільшення частки передових технологій складає 17,24%.  

0,63 0,71
1 0,15 0,570

2 0

0,63 0,71
( )

10,15 0,57

20

0,09 0, 42 1,33
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) *

0,68 0,34 0,035

0,09 0, 42 0,18 0,38
*

0,68 0,34 0,0006 0, 29

t t

t t

y
Y t C t x C t BV d DV t e

y

v
e

v



    
 
 
 

 
 

 

     
           

    

     
    

    



 1

2

0, 22 0,3
0,5 0,08

v
d

v
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Тоді вихідний вектор 1

2

( )
( )

( )
y t

Y t
y t




 
  
 

 відносно компоненти 2 ( )y t  одержимо: 

       2 21 1 22 2
0

( )
t

y t g t V g t V d            

Знайдемо компоненти вектору 11 12

21 22

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
g t g t

g t C t B
g t g t


 

   
 

 

11 12

21 22

( ) ( ) 0,027 0,01 0,0003 0,0001
( ) ( ) 0, 278 0,163 0,313 0,056

g t g t t t
g t g t t t

     
      

 

В зв’язку зі зміною вхідної характеристики 22 22 0,05b b   вихідна 

компонента 2 ( )y t  прийме наступні значення за період 1t   ( у 2019 р.): 

 

    2 2
0

( ) 0, 278 0,163( ) 0,193 0,313 0,056( ) 0, 23 (t)*1,1
t

y t t t d y           

Таким чином, збільшення вхідної характеристики 22b  частки передових 

технологій при обробці вантажів на 17% призводить до збільшення показника 
бюджетної ефективності, тобто збільшення податків виробничого підприємства 
у бюджет ОТГ на 10%. Решта ефективності при збільшенні частки передових 
технологій залишається у складі ВС для її розвитку.  

Приведені обчислення можна здійснювати у системі комп’ютерної 
математики Maple, використовуючи методи перемноження матриць, 
транспонування та знаходження оберненої матриці. Розв’язок системи 
диференціальних рівнянь, що описують простір станів ВС, та знаходження 
вихідного вектору можна також реалізувати в Maple. 

Запропонований науково-методичний підхід до моделювання системи 
управління розвитком виробничого підприємства в умовах децентралізації та 
його практична реалізація дасть можливість визначати домінуючі параметри 
розвитку виробничих підприємств, що мають вплив на ОТГ і своєчасно 
відстежувати імпульси і простір станів ОТГ з урахуванням стану ВС в якості 
параметрів для її розвитку. Запропонований аналіз стану ВС в рамках ОТГ і 
оцінка динаміки її розвитку показує необхідність формування системи 
узагальнених векторно-скалярних, ситуаційно орієнтованих показників. 
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Представлені показники ВС у вигляді вектору стану ( )x t , вхідного ( )v t  та 

вихідного вектору ( )y t  можуть бути базовими для ідентифікації стану 

підприємства, а також можуть бути використані для оцінки ефективності його 
функціонування і для оптимізації цільових функцій при рішенні задач 
стратегування розвитку підприємства. Ідентифікація стану підприємства на 
основі комплексної оцінки його стану векторно-функціональними складовими 

( )v t , ( )x t , ( )y t  дозволяє враховувати фінансову, виробничу та інвестиційно-

інноваційну діяльність ВС.  Це сприятиме розвитку як ОТГ так і виробничих 
підприємств, що розташовані на їх території та отриманню ними відповідних 
економічних вигід: підйом економічно відсталих підприємств та територій; 
поширення нових технологій, нових видів продукції та розвиток сектора 
інновацій; зростання зайнятості населення та збільшення попиту на 
кваліфіковану робочу силу, якісна зміна сучасного життя; висока економічна 
ефективність та рентабельність; стимулювання нового бізнесу. 
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ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 4 

 

Обгрунтування та розроблення концепції стратегування виробничих 

підприємств в умовах децентралізації дозволило дістати наступних висновків  

та узагальнень. 

Запропоновано науково-методологічний підхід до стратегування 

розвитку виробничого підприємства в умовах децентралізації на основі 

принципу зворотного зв'язку, коли враховуються прямі і зворотні зв'язки 

показників діяльності підприємства та керуючими впливами, спрямованими на 

збільшення його конкурентоспроможності та досягнення цілей сталого 

розвитку. Виділено три складові, які підтримують три блоки аналітичного 

інструментарію: 1) блок оцінки поточного стану розвитку виробничого 

підприємства за економічними, соціальними, екологічними та бюджетними 

індикаторами діяльності та оцінки впливу його функціонування на сталий 

розвиток об’єднаної територіальної громади; 2) блок оптимізації портфеля 

проєктів з метою реалізації стратегії розвитку за умови найменшого ризику та 

найбільшої прибутковості; 3) блок прогнозування стану розвитку виробничого 

підприємства в умовах децентралізації з урахуванням сценарних умов розвитку 

вітчизняної та світової економіки, регіону та об’єднаної територіальної громади 

(рис. 2). В основі кількісної оцінки сталого розвитку виробничого підприємства 

та територій лежить набір вимірюваних показників та індикаторів для 

проведення регулярного моніторингу ситуації, що дозволяє виявляти відсутні 

області моніторингу, які потребують контролю для досягнення спільної мети 

підвищення рівня сталого розвитку. 

Розроблена концепція стратегування сталого розвитку підприємства в 

умовах децентралізації, її концептуальна модель (рис. 3) базується на прийнятті 

управлінських рішень на основі комплексу цільових орієнтирів, 

сформульованих як компроміс між досягненням цілей власників підприємства, 

стандартних фінансово-господарських показників та пріоритетів сталого 

розвитку підприємства, сформульованих з урахуванням галузевих 
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особливостей і потреб сталого розвитку певної об'єднаної територіальної 

громади і суспільства в цілому. 

Концепція заснована на формалізації основних пріоритетів сталого 

розвитку виробничих підприємств в поєднанні з оцінкою впливу планових 

рішень на динаміку виділених пріоритетів, що спрямована на прийняття 

збалансованих управлінських рішень з урахуванням інтересів власників 

підприємств, пріоритетів довгострокового розвитку ресурсного забезпечення, 

виробництва та збуту, потреб населення території, захисту середовища. 

Розроблено методичне забезпечення щодо комплексного оцінювання рівня 

розвитку виробничого підприємства з використанням методу багатомірного 

шкалування за якісними та кількісними характеристиками ринкової, виробничої, 

фінансово-економічної, інноваційно-інвестиційної, соціальної, екологічної та 

бюджетної складових розвитку, враховуючи їх взаємодію. Запропонована 

характеристика сфер функціонування та стійкості розвитку виробничої системи 

в умовах децентралізації, що дозволяє визначити рівень розвитку виробничого 

підприємства та сприяє отриманню більш об'єктивних результатів і 

застосуванню рекомендацій при розробці стратегії розвитку.  

Так, було визначено рівень розвитку бюджетоутворюючих підприємств 

Визирської ОТГ Лиманського району Одеської області за п’ять років, виявлено 

підприємство-лідер  ТОВ «ТІС».  Економічна, соціальна та бюджетна складові 

розвитку ТОВ «ТІС» знаходиться на середньому рівні, але ближче до рівня 

«нормальний розвиток», екологічна складова характеризується «абсолютно 

стійким станом», що дозволяє підприємству реалізувати стратегію сталого 

розвитку. Встановлено, що три досліджуваних підприємства потрапили в зону 

нестійкого розвитку, а їх соціальна складова – у критичному стані. З метою 

досягнення цілей сталого розвитку підприємствам необхідно звернути увагу на 

кількісні цілі економічного розвитку: підвищити інноваційно-інвестиційну 

активність, докласти зусиль для підвищення рівня соціального розвитку. 

Оцінка рівня спроможності Визирської ОТГ проводилася на основі 

критеріїв, що характеризують основні соціально-економічні показники, які 
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впливають на розвиток відповідної територіальної громади та склала 4,2 бала, 

що відповідає високому рівню спроможності. Таким чином, територіально-

виробниче утворення на базі ОТГ консолідує ресурси територіальних громад та 

виробничих підприємств на основі спільних інтересів і цілей сталого розвитку, 

сприяє формуванню відносин соціального партнерства між соціумом, владою 

та бізнесом. Внаслідок застосування різноманітних форм співробітництва 

виникають наступні ефекти: фінансові ефекти, економічні ефекти, соціальні 

ефекти, екологічні ефекти, управлінсько-організаційні ефекти, політичні 

ефекти, синергетичні ефекти. 

Розроблений науково-методичний підхід до моделювання системи 

управління динамічним станом виробничого підприємства в умовах 

децентралізації передбачає формування моделі розвитку виробничого 

підприємства у взаємодії з ОТГ за індикаторами його розвитку.  

Дослідження управління розвитком підприємств в умовах децентралізації 

при ціліспрямованій зміні параметрів, структури і властивостей системи та 

збуренні зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства вимагають 

використання нових моделей управління. Зокрема, інноваційний підхід 

передбачає управління розвитком виробничого підприємства на основі 

активізації інноваційної діяльності, аналізу та впровадження інноваційних 

досягнень у всіх сферах господарської діяльності виробничої системи (ВС). 

Методичним інструментарієм дослідження стали методи оптимізації 

функціонування виробничої системи в умовах децентралізації, математичні 

моделі управління динамічним розвитком підприємства, оцінки імпульсів 

об’єднаної територіальної громади на розвиток виробничої системи з 

одночасною оцінкою результативності діяльності підприємств та їх впливу на 

ОТГ, побудова передавальної матриці, яка встановлює зв'язок між значеннями 

інвестиційних витрат і перехідною характеристикою ресурсу управління 

розвитком підприємства і реакцією вихідних показників ВС. 

Побудовано модель управління розвитком виробничого підприємства в 

умовах децентралізації для ТОВ «ТІС», що розташоване на території 
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Визирської ОТГ . Так, збільшення вхідної характеристики  частки передових 

технологій на 17% призводить до збільшення показника бюджетної 

ефективності на 10%, решта ефективності у складі виробничої системи для її 

розвитку. 

Застосування запропонованого науково-методичного підходу до 

формування моделі системи управління розвитком виробничого підприємства в 

умовах децентралізації уможливлює визначення домінуючих параметрів 

розвитку виробничих підприємств, що мають вплив на ОТГ і своєчасне 

відстежування імпульсів і просторів станів ОТГ з урахуванням стану ВС в 

якості параметрів для її розвитку. Результати дослідження застосовні для 

розробки систем моніторингу та стратегічного управління процесами розвитку 

виробничих підприємств в умовах децентралізації. 
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РОЗДІЛ 5 

ФОРМУВАННЯ  ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТРАТЕГУВАННЯ РОЗВИТКУ 

ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

 

5.1 Напрями удосконалення організації процесу  стратегування розвитку 

виробничих підприємств  Україні в умовах  децентралізації  

 

 

Головною метою функціонування системи стратегічного управління в 

умовах децентралізації є створення необхідних умов для довгострокового  

розвитку виробничих підприємств у відповідності з пріоритетними 

стратегічними галузевими та  субрегіональними напрямами розвитку, а також  

підвищення рівня узгодженості та ефективності дій  органів місцевого 

самоврядування та суб'єктів бізнесу з метою підвищення якості життя 

населення. В результаті взаємодії  елементів систем стратегічного управління 

розвитком виробничих підприємств та соціально-економічним розвитком 

об’єднаної територіальної громади, на території якої вони розташовані, 

виконується сформульована місія, досягаються стратегічні цілі, вирішуються 

стратегічні завдання. 

Разом з тим, проведені дослідження свідчать, що в сфері стратегічного 

управління розвитком розглянутих  виробничих підприємств та ОТГ, не 

містяться інструменти їх взаємодії, а стратегічні цілі та завдання стейкхолдерів 

не в повній мірі узгоджені і взаємно пов'язані. Основні проблеми в сфері 

стратегічного управління  розвитком  виробничих підприємств в умовах 

децентралізації полягають в наступному: 

 відсутня взаємна ув'язка  субрегіональних і корпоративних цілей та 

завдань в програмних і стратегічних документах ОТГ та виробничих 

підприємств; 
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  не встановлено ієрархічний порядок взаємозалежностей стратегій  

розвитку субрегіону та виробничих підприємств; 

 не вивчені і не враховані інтереси органів державного управління, 

органів місцевого самоврядування  та підприємницького співтовариства при 

формуванні стратегічних цілей і завдань розвитку виробничих підприємств в 

умовах децентралізації; 

  відсутня достатня інституційна інфраструктура щодо погодження та 

гармонійного інтегрування стратегії розвитку  виробничого підприємства в  

субрегіональну стратегію соціально-економічного розвитку, при збереженні 

галузевої специфіки та технологічної спрямованості підприємств ОТГ. 

Для побудови комплексної моделі  стратегування  розвитку  виробничих 

підприємств в умовах децентралізації доцільно використовувати метод 

каскадування, який дозволяє привести показники нижнього рівня 

(підприємства) у відповідність з системою показників для верхнього рівня на 

основі визначення стратегічних цілей і показників, що діють на території ОТГ, 

області, країни. Таким чином, виробничі підприємства будуть використовувати 

їх для моніторингу свого вкладу в досягнення спільної мети  сталого розвитку 

(рис.5.1). Метод каскадування виступає інструментом узгодження цілей всіх 

рівнів економічних систем і успішної реалізації стратегії сталого розвитку. 

25 вересня 2015 року 193 держави-члени Організації Об’єднаних Націй на 

Саміті зі сталого розвитку в Нью-Йорку одностайно прийняли нову глобальну 

програму сталого розвитку, що містить 17 Цілей Сталого Розвитку, яких світ 

має досягнути до 2030 року. Запропоновані цілі мають широку сферу 

охоплення, оскільки в їхніх рамках передбачено розгляд взаємопов’язаних 

елементів сталого розвитку: економічного росту, соціальної інтеграції та 

захисту навколишнього середовища. 1 січня 2016 року розпочався відлік часу – 

світ має 15 років, аби досягнути 17 амбітних Цілей Сталого Розвитку [100]. 

15 вересня 2017 року Уряд України представив в межах Національної 

доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» власне бачення орієнтирів 

досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку [103]. У доповіді наведено 
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результати адаптації 17 глобальних Цілей з урахуванням специфіки 

національного розвитку, 86 завдань національного розвитку та 172 показники 

для їх моніторингу, а також бенчмаркінгові орієнтири для досягнення до 2030 

року. Це слід розглядати як основу для подальшого планування розвитку 

України та моніторингу стану досягнення Цілей Сталого Розвитку. 

 

 
 

Рисунок  5.1  Узгодження цілей сталого розвитку виробничого підприємства 

 та обєднаної територіальної громади (Джерело: розробка автора) 

 

Загалом на національному рівні в основу була покладена теза, що саме 

ЦСР 8, з одного боку, є засобом досягнення інших 16 цілей, з іншого – це 

кінцева мета Порядку денного до 2030 року  (табл. 5.1) [100]. 

У результаті адаптації глобальних ЦСР до національного контексту  

України Ціль 8 в Україні охоплює шість завдань, спрямованих на досягнення 

економічного зростання та забезпечення населення гідною працею (табл. 5.2). 
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Таблиця 5.1  Двосторонній зв’язок між рішеннями спрямованими на 

досягнення сталого економічного зростання та тими, що сприяють 

імплементації та реалізації інших ЦСР  на національному рівні (Джерело: 

складено на основі [100]) 

ЦСР Взаємозв’язок між завданнями ЦСР 8 та іншими ЦСР  
1 Подолання 

бідності 
Продуктивна зайнятість і гідна праця є найважливішими елементами для 
забезпечення ефективної глобалізації та скорочення бідності. 

2 Подолання 
голоду, розвиток 

сільського 
господарства 

Стійке економічне зростання та гідна праця є запорукою збалансованого 
харчування кожної людини. Своєю чергою, розвиток сільськогосподарського 
виробництва з використанням інноваційних технологій є одним із головних 
чинників стійкого економічного зростання та розвитку експортного потенціалу 
країни. 

3 Міцне здоров’я і 
благополуччя 

Здоров’я, яке само собою є самоціллю, також сприяє збільшенню продуктивності 
ринку праці та подовжує участь людини у виробничому процесі. Гідна праця 
зменшує ризик психічних захворювань та фатальних випадків. 

4 Якісна освіта Стійке зростання на основі розвитку інновацій вимагає від сфери освіти 
підготовки відповідних фахівців, а також виховання нового покоління здатного 
адаптуватися до швидких змін на ринку праці. 

5 Гендерна 
рівність 

Продуктивна зайнятість і гідна праця, надійні та безпечні умови праці для всіх 
працюючих є найважливішими елементами сприяння гендерній рівності та 
розширенню можливостей жінок і дівчат на всіх рівнях. 

6 Чиста вода  та 
належні санітарні 

умови 

Стійке економічне зростання формує фінансове підґрунтя для реконструкції 
наявних та будівництва нових систем централізованого питного водопостачання, 
водозабірних та каналізаційних очисних споруд. 

7 Доступна та 
чиста енергія 

Створення умов для піднесення вітчизняної науки та інноваційної сфери надасть 
змогу побудувати нову високотехнологічну економіку та закласти основи 
енергетичної безпеки держави шляхом створення надійного та ефективного 
паливно-енергетичного  комплексу. 

9 Промисловість, 
інновації та 

інфраструктура 

Інновації дають нове життя виробництву, послугам, торгівлі та сфері розваг, 
сприяють підвищенню потенціалу зростання ВВП, формують нові вимоги до 
освіти, фахової підготовки. 

10 Скорочення 
нерівності 

Гідна праця з акцентом на справедливий дохід, безпеку на робочому місці та 
соціальний захист окремих осіб і сімей є прямим засобом зменшення нерівності 
в доходах, багатстві та економічному впливі. 

11 Сталий 
розвиток міст і 

громад 

Стійке економічне зростання сприяє створенню інклюзивних і стійких міст і 
громад (поліпшення житлових умов, містобудування, доступ до базових послуг). 
Своєю чергою, міста і громади є позитивною і потужною силою для 
забезпечення сталого економічного зростання та процвітання, оскільки вони 
стимулюють інновації, споживання та інвестиції. 

12 Відповідальне 
споживання та 
виробництво 

Створення  нової  високотехнологічної  економіки сприяє появі стійкіших 
моделей споживання та виробництва, покращенню екології, вирішенню проблем 
у сфері використання хімічних речовин. 

13 Пом’якшення 
наслідків зміни 

клімату 

Стійке економічне зростання, засноване на модернізації виробничих процесів та 
розвитку інновацій, що супроводжуватиметься переходом до 
високотехнологічних виробництв, сприяє зменшенню техногенного 
навантаження на екологічну систему країни. 

14 Збереження 
морських ресурсів 

Піднесення вітчизняної науки та розширення інноваційної сфери допоможе 
мобілізувати ресурси для сталого управління та збереження морських  ресурсів 

15 Захист та 
відновлення 

екосистеми суші 

Економічне зростання допомагає мобілізувати ресурси для сталого управління 
природними ресурсами та збереження наземних екосистем. 

16 Мир, 
справедливість та 
сильні інститути 

Ефективні та всеосяжні інституції, які сприяють гідній праці для всіх, базуються 
на дотриманні міжнародних трудових стандартів і формуються через соціальний 
діалог, є фундаментом для  справедливих і мирних суспільств. 

17 Партнерство 
заради сталого 

розвитку 

Реалізація структурно-інноваційної моделі розвитку, інтенсивне технічне та 
технологічне оновлення виробництва сприяє збільшенню притоку капіталу  в 
країну та розвитку міжнародного партнерства. 



 

322 
 

Таблиця 5.2  ЦСР 8 та її завдання в Україні (Джерело: [100]) 

Завдання  Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання   (Індикатор) 2015 2016 2017 2018 2020 
(план) 

8.1. Забезпечити стійке 
зростання ВВП на основі 

модернізації виробництва, 
розвитку інновацій, підвищення 
експортного потенціалу, виводу 
на зовнішні ринки продукції з 

високою часткою доданої 
вартості 

8.1.1. Індекс фізичного обсягу ВВП, % 90,2 102,4 102,5 103,4 104,0 
8.1.2. Частка валового нагромадження основного капіталу у ВВП, % 13,5 15,5 15,8 17,7 23,0 
8.1.3. Частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій 
 високого та середньовисокого рівня в загальному обсязі експорту 
товарів, %  

19,2 17,3 16,8 17,0 25,0 

8.1.4. Місце України у рейтингу за Глобальним інноваційним індексом 64 56 50 43 50 

8.2. Підвищувати ефективність 
виробництва на засадах сталого 

розвитку та розвитку 
високотехнологічних 

конкурентних виробництв 

8.2.1. Коефіцієнт віддачі основних засобів 0,1194 0,1199 0,1195 0,1204 0,13 

8.2.2. Індекс зміни продуктивності праці, % 99,2 103,5 103,2 102,1 104,0 

8.3. Підвищити рівень зайнятості 
населення 8.3.1. Рівень зайнятості населення віком 20-64 роки, % 64,4 64,2 64,2 65,6 66,0 

8.4. Скоротити частку молоді, 
яка не працює, не навчається і не 

набуває професійних навичок 
8.4.1. Частка молоді, яка не працює, не навчається і не набуває  
професійних навичок, у загальній чисельності осіб віком 15–24 роки, % 17,2 17,8 15,9 14,5 17,0 

8.5. Сприяти забезпеченню 
надійних та безпечних умов 
праці для всіх працюючих, 

зокрема шляхом застосовування 
інноваційних технологій у сфері 
охорони праці та промислової 

безпеки 

8.5.1. Кількість потерпілих від нещасних випадків на виробництві,  
які призвели до  втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, % до 
рівня 2015 року 

104 101 97 91 75 

8.5.2. Кількість загиблих від нещасних випадків на виробництві,  
% до рівня 2015 року 107 98 109 113 70 

8.5.3. Частка працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами  
праці, у загальнообліковій кількості штатних працівників, % 28,9 - 28,4 - 22,0 

8.6. Створити інституційні та 
фінансові можливості для 
самореалізації потенціалу 

економічно активної частини 
населення та розвитку 
креативної економіки 

8.6.1. Кількість зайнятих працівників у суб’єктів середнього та малого 
підприємництва, млн. осіб 6,5 6,5 6,6 7,0 8,3 

8.6.2. Частка доданої вартості за витратами виробництва суб’єктів  
середнього та малого підприємництва,  у % до загальної суми доданої 
вартості за витратами виробництва 

58,1 62,3 62,6 64,3 70,0 

8.6.3. Місце України у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business 81 80 76 71 30 
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Цілі Сталого Розвитку на національному рівні та загальне бачення 

економічного розвитку до 2030 р. нині слугують базою для подальших 

перетворень в Україні на основі нових орієнтирів, програм і проєктів. Світовий 

досвід свідчить, що суспільний прогрес значною мірою залежить від 

підтримання балансу між цілями економічного зростання, 

конкурентоспроможності бізнесу, забезпечення екологічної безпеки та доступу 

до надійної, стабільної сучасної енергії [364].  

ЦСР 8 «Гідна праця та економічне зростання»  закликає  міжнародне  

співтовариство «сприяти поступальному, всеохоплюючому та сталому 

економічному зростанню,  повній і продуктивної зайнятості та гідній праці для 

всіх». ЦСР 8 охоплює два основні напрями, які є щільно пов’язаними – 

економічне зростання та зайнятість (гідну працю). Чим більше людей має гідні 

робочі місця та чим більш здоровою є робоча сила, тим стабільнішим буде 

економічне зростання і навпаки [103]. Саме ці взаємозв’язки заслуговують на 

особливу увагу при прийнятті  стратегічних рішень щодо розвитку виробних 

підприємств в умовах децентралізації.  

Інститутами національної академії наук України були проведені 

вдосконалення існуючих методичних підходів до оцінки ЦСР з врахуванням 

національних, регіональних сучасних специфік, а саме Інститутом регіональних 

досліджень ім. М.І. Долішнього [365] – підготовлено аналітичну доповідь «Цілі 

сталого розвитку для України: регіональний вимір», в якій запропоновано 

бачення і вимірювання ЦСР для всіх регіонів України  на основі 14 цілей, 73 

завдань, 100 показників. Представлена система цілей і показників моніторингу 

складає основу дослідження потенціалу регіонів і ОТГ щодо досягнення 

визначених орієнтирів Цілей Сталого Розвитку.  

Запропоновано доповнити завдання ЦСР показниками, що характеризують 

розвиток  виробництва в об’єднаних територіальних громадах в сучасних 

умовах реформи місцевого самоврядування та впливу наслідків проведеної 

децентралізації.  
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Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання: 

8.6.3 Кількість підприємств малого та середнього бізнесу на 100 осіб 

наявного населення ОТГ, од.; 

8.6.4 Кількість кооперативів на 100 осіб наявного населення ОТГ, од.; 

8.7.1 Доходи загального фонду на одного мешканця ОТГ, тис. грн; 

8.7.2 Видатки загального фонду на одного мешканця ОТГ, тис. грн; 

8.7.3 Видатки на утримання апарату управління у розрахунку на одного 

мешканця ОТГ, тис. грн; 

8.7.4 Капітальні видатки на одного мешканця ОТГ, тис. грн; 

8.7.5 Рівень дотаційності бюджетів ОТГ, тис.грн; 

8.7.6 Співвідношення видатків на утримання апарату управління із 

фінансовими ресурсами ОТГ, %; 

8.7.7 Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду 

бюджету ОТГ, %; 

8.7.8 Питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків 

ОТГ, %. 

Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура ОТГ: 

9.8.1 Обсяг надходжень до бюджету ОТГ від сплати податку на доходи 

фізичних осіб, тис.грн; 

9.8.2 Обсяг надходжень до бюджету ОТГ від плати за землю, тис.грн; 

9.8.3 Обсяг надходжень до бюджету ОТГ від сплати єдиного податку, 

тис.грн; 

9.8.4 Обсяг надходжень до бюджету ОТГ від сплати акцизного податку, 

тис.грн; 

9.8.5 Обсяг надходжень до бюджету ОТГ від сплати податку на 

нерухоме майно, тис.грн; 

9.8.6 Кількість проєктів регіонального розвитку, що реалізуються на 

території ОТГ, од.; 

9.8.7 Обсяг фінансування проєктів регіонального розвитку, що 

реалізовується на території ОТГ, тис.грн. 
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Таким чином,  територіальні та корпоративні довгострокові стратегічні 

цілі та завдання узгоджені не в повній мірі: стратегічні установки управління 

розвитком об’єднаної територіальної громади  орієнтовані, в основному, на 

підвищення якості життя населення і зміцнення людського капіталу. Головними 

ж актуалізованими стратегічними цілями виробничих підприємств є зростання 

доходів, розробка нових продуктів, досягнення лідируючих позицій на  ринку  

та ряд інших цілей. Таким чином, отримані результати дослідження доводять 

необхідність в умовах адміністративно-територіальної реформи розробки 

специфічних інструментів стратегування розвитку  виробничих підприємств та 

території, на якої вони  розташовані. Також слід зазначити відсутність 

методичного забезпечення в частині узгодження ключових пріоритетів, 

стратегічних цілей виробничих підприємств і завдань соціально-економічного 

розвитку об’єднаної територіальної громади; порядку реалізації стратегій, а 

також індикаторних оцінок їх результативності. 

Основою формування результативних партнерських відносин є баланс 

інтересів, зацікавленість кожної зі сторін у пошуку шляхів вирішення 

економічних, екологічних та соціальних проблем (рис. 5.2). На думку автора, 

формування системи взаємопов'язаних показників з використанням методу 

каскадування дозволить виявити і погодити взаємні очікування в системі 

«ОТГ виробниче  підприємство  населення». Базою для знаходження 

спільних позицій між бюджетоутворюючим підприємством і місцевими 

органами влади може бути соціальне партнерство. 

Використання пропонованого в підрозділі 1.3. концептуального підходу 

дозволить реалізувати на базовому рівні місцевого самоврядування комплекс 

установок по переводу виробничих підприємств з існуючого положення в 

цільове, забезпечуючи при цьому виконання місії щодо поліпшення якості 

життя населення. 

Алгоритм стратегічного управління такою складною соціально-

економічною системою повинен мати системний, циклічний, повторюваний 

характер і використовувати відповідний інструментарій. 
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Сформувати партнерство з метою сталого розвитку 
 

 
 
 

 

 
Рисунок  5.2   Співвідношення цілей розвитку виробничого підприємства, 

складових і цілей сталого розвитку об’єднаної територіальної громади 

(Джерело:систематизовано на основі [100, 103,365 ]) 

 

Запропонований методичний підхід визначає порядок і характер взаємодії 
основних суб'єктів стратегічного управління соціально-економічним розвитком 
територіально-виробничого утворення при узгодженні їх інтересів та взаємної 
ув'язці стратегічних цілей і завдань. 

На першому етапі методичного підходу визначається місце стратегії  
розвитку виробничого підприємства в загальній системі стратегічного 
управління соціально-економічним розвитком об’єднаної територіальної 
громади.  На основі цього виділяються напрями узгодження цілей і завдань 
програмних документів різного рівня.  

На другому етапі  вибудовується організаційно-логічна схема взаємодії 
суб'єктів стратегічного управління розвитком виробничого підприємства та  

об’єднаної територіальної громади, на території якої воно розташовано   
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15. Збереження екосистем суші 
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органів управління підприємством і органів місцевої влади (рис. 5.3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3   Організаційно-логічна схема взаємодії суб'єктів 

стратегічного управління розвитком виробничого підприємства  та  об’єднаної 

територіальної громади (Джерело: розробка автора) 

 

Організаційно-логічна схема визначає порядок і логіку взаємоузгодження 

стратегічних установок програмних документів різного рівня. В рамках даної 

схеми визначаються форми, способи і інструменти, що забезпечують 

узгодження субрегіональних і корпоративних інтересів, а також реалізацію 

галузевого і територіального підходів до стратегічного планування і 

управління.   

На третьому етапі  встановлюється послідовність узгоджених дій 

органів влади об’єднаної територіальної громади та виробничого підприємства 

в сфері стратегегування розвитку, що представляє собою певну логічну 

послідовність кроків по взаємній ув'язці стратегічних цілей і завдань 

програмних документів різного рівня. 
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         облік взаємних інтересів    управління змінами 

 Способи 
Проектні офіси 
Експертні групи 
Агенції розвитку 
Центри розробок та управління 
Робочі групи 
 

Інструменти 
Фінансово-бюджетні 
Податкові 
Майнові 
Фонди і гранти 
Державно-приватне партнерство 
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Алгоритм послідовності дій представлений на рис. 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4  Алгоритм послідовності узгоджених дій виробничого 

підприємства  та органів влади  об’єднаної територіальної громади 

 у сфері стратегування розвитку (Джерело: розробка автора) 

 

Аналіз стану та 
тенденцій 

розвитку ОТГ 
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розвитку ОТГ 

SWOT-аналіз 

 

Вибір пріоритетних 
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Обговорення, узгодження та 
прийняття стратегії розвитку 

Рівень виробничого підприємства  

Узгодження стратегічних 
цілей, задач та інтересів 

ОТГ із стратегіями 
верхнього рівня 

Інструменти 
реалізації 
стратегії  

Аналіз рівня розвитку 
підприємства 

Розробка  основних 
завдань та механізму 
реалізації стратегії  

Розробка механізму 
реалізації та контролю 

Розробка стратегії 
розвитку підприємства 

Рівень об’єднаної територіальної громади 

SWOT-аналіз 

Значні зміни 
зовнішніх та 
внутрішніх 

факторів 

Моніторинг та 
оцінка результатів 
реалізації стратегії 

Оцінка рівня 
узгодження 
стратегічних 

цілей та завдань 
(від о до1) 

Значні зміни у 
бюджетних та 
електоральних 

циклах 

Коригування 
стратегії 

Узгодження цілей та 
завдань 

Актуалізація 
стратегії 

Коригування 
стратегії 

Узгодження цілей та 
завдань 

Стратегія розвитку виробничого підприємства в умовах децентралізації 

так 
так 

ні ні 

≤ 0,3 (низький) 

≥ 0,7 (високий) 

0,3-0,7 (середній) 
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Алгоритм дій включає в себе можливість коригування стратегії  розвитку  

виробничого  підприємства    в   умовах   децентралізації   при   істотній   зміні  

зовнішніх і внутрішніх факторів, бюджетних і електоральних циклів, а також 

оцінку рівня узгодженості стратегічних цілей і завдань розвитку виробничого 

підприємства та  соціально-економічного розвитку ОТГ. 

У дослідженні запропоновано три дискретних варіанта оцінок 

узгодженості стратегічної мети (завдання) розвитку виробничого підприємства 

з цільовими програмними документами  об’єднаної територіальної громади: 

  «1,0»,  мета i в стратегічних документах різного рівня «не суперечлива, 

узгоджена»; 

 «0,5», мета i в стратегічних документах різного рівня «суперечлива, 

узгоджена»; 

 «0,0», мета i в стратегічних документах різного рівня  «суперечлива, не 

узгоджена». 

При розрахунку значень рівня узгодженості стратегічних цілей і завдань с 

розвитку  виробничого підприємства  з цільовими програмними документами 

вищого рівня, стратегічним цілям можуть додаватися «ваги» їх значимості в 

рамках стратегії соціально-економічного розвитку. Це дозволить збільшити 

точність розрахунків рівня узгодженості стратегічних цілей програмних 

документів різного рівня, і, тим самим, підвищити якість управлінських рішень 

прийнятих на їх основі. 

Підсумковий результат узгодженості стратегічної мети пропонується 

розраховувати за формулою: 

                                               SFPU
Ni

i
ikii /

1





 ,                                          (5.1) 

де Ui  підсумковий результат оцінки рівня узгодженості стратегічної i-ої мети; 

      i  стратегічні цілі, що підлягають узгодженню, від 1 до N; 

      N  кількість стратегічних цілей, що підлягають узгодженню; 

      k  цільові програмні документи різного рівня, від 1 до S;  
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      S  число цільових програмних документів різного рівня; 

      Pki  результат оцінки рівня узгодженості стратегічної i-ої мети з цільовим 

програмним документом k; 

       Fi  вага (значимість) i-ої мети,  сума ваг дорівнює 1,0. 

 

Сукупний результат оцінки рівня узгодженості стратегічних цілей 

виробничого підприємства і завдань соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади  пропонується розраховувати за формулою: 

                                               NUiU
Ni

i
/

1





                                             (5.2) 

де    U  сукупний результат оцінки рівня узгодженості всіх стратегічних цілей; 

        Ui  підсумковий результат оцінки рівня узгодженості стратегічної i-ої 

мети; 

        i  стратегічні цілі, що підлягають узгодженню, від 1 до N; 

       N  кількість стратегічних цілей, що підлягають узгодженню; 

 

Верифікація методики здійснюється шляхом актуалізації або не 

актуалізації сформульованих стратегічних цілей і завдань  розвитку 

виробничого підприємства в залежності від отриманих значень оцінки рівня 

узгодженості з цільовими програмними документами вищого рівня. У 

запропонованому в дослідженні способі оцінки рівня узгодженості 

використаний метод за аналогією зі шкалою коефіцієнта конкордації 

(Кендалла).  

Так, для прийняття рішення про актуалізацію стратегічних цілей і завдань  

розвитку виробничих підприємств з цільовими програмними документами  

базового рівня місцевого самоврядування в рамках запропонованого порядку 

взаємної ув'язки стратегічних цілей і завдань пропонуються наступні діапазони 

шкали рівнів узгодженості: 
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  високий, значення рівня узгодженості вище 0,7; 

  середній, значення рівня узгодженості в діапазоні від 0,3 до 0,7; 

 низький, значення рівня узгодженості нижче 0,3. 

При значеннях рівня оцінки узгодженості більше 0,7 (високий рівень 

узгодженості) стратегічні цілі  розвитку  виробничого підприємства 

актуалізуються (включаються в стратегію соціально-економічного розвитку 

ОТГ). 

При значеннях рівня оцінки узгодженості в діапазоні від 0,3 до 0,7 

(середній рівень) стратегічні цілі розвитку виробничого підприємства не 

актуалізуються та потрібна додаткова взаємна ув'язка стратегічних цілей і 

завдань програмних документів різного рівня. 

При значеннях рівня оцінки узгодженості менше 0,3 (низький рівень) 

стратегічні цілі  розвитку виробничого підприємства  не актуалізуються. В 

цьому випадку потрібно перегляд стратегічних установок розвитку 

підприємства та подальша їх ув'язка з цільовими програмними документами 

території. 

В дослідженні проведена і розкрита апробація запропонованого 

методичного підходу формування стратегії розвитку виробничого підприємства 

через побудову взаємопов'язаних стратегічних карт (каскадування) системи 

«обєднана територіальна громада  виробниче  підприємство»,  з урахуванням 

специфіки та цілей сталого розвитку як обєднанної територіальної громади, так 

і виробничих  підприємств (рис. 5.5-5.7). 

У запропонованому алгоритмі використаний підхід «стратегія, як 

проєкт».  

Згідно з цим алгоритмом стратегічні цілі розробляються спеціально 

сформованою командою в рамках конкретних завдань, у встановлені терміни, в 

умовах обмеженості бюджету та на виході мають заплановані якісні та кількісні 

ключові цільові показники.  
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Рисунок 5.5  Стратегічна карта розвитку виробничих підприємств (Джерело: розробка автора) 
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Рисунок 5.6 Стратегічна карта сталого розвитку  ОТГ (Джерело: розробка автора) 

Сприяння 
формуванню та 
використанню 

рентної плати та 
екологічного 

податку в ОТГ 
 

Підвищення 
інвестиційної 
привабливості 

ОТГ  

Сприяння підвищенню 
соціальній 

згуртованості 
ОТГ 

 

Створення умов для 
зменшення 
соціальної 

диференціації та 
нерівності 
населення 

Підвищення рівня 
зайнятості та зростання 

доходів населення 

Забезпечення стійкого 
зростання ВРП на основі 

модернізації виробництва, 
розвитку інновацій та 
високотехнологічних 

конкурентних виробництв 

Забезпечення розвитку 
інноваційного 

потенціалу  ОТГ та  
підтримка 

інноваційно-активних 
підприємств 

Забезпечення 
раціонального 
використання 

природних ресурсів  
та збереження 

ресурсного 
потенціалу ОТГ 

Забезпечення охорони 
поверхневих джерел 

води та водних 
об'єктів, розвиток 
системи захисту 

ґрунтів 

Диверсифікація каналів  
постачання електроенергії 

в ОТГ, підтримка та 
реконструкція 

енергетичних мереж  
 
 

Реалізація ефективної 
політики поводження з 

побутовими та 
промисловими 

відходами 

Розвиток якісної, 
надійної, сталої 

та доступної 
інфраструктури на 
базі інноваційних 

технологій 

Орієнтація системи 
професійно-технічної 

та вищої освіти на 
розвиток 

затребуваних в ОТГ 
компетентностей 

Сприяння забезпеченню 
надійних та безпечних 

умов праці для всіх 
працюючих  та 

підвищенню рівня 
промислової безпеки 

Забезпечення 
стійкого зростання 
доходів місцевого 

бюджету та 
фінансової 

спроможності ОТГ 

Со
ці

ал
ьн

ий
 

ро
зв

ит
ок

 
Ек

ол
ог

іч
на

 
ст

ій
кі

ст
ь 

Ек
он

ом
іч

не
 

зр
ос

та
нн

я 

Забезпечення сталого розвитку об’єднаних 
територіальних громадах  



 

334 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7  Стратегічна карта сталого розвитку об’єднаних територіальних громадах  

у взаємодії з виробничими підприємствами  (Джерело: розробка автора)
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Сприяння збільшенню 
питомої ваги платежів і 

податків, що надходитиме 
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В умовах, що склалися для забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку ОТГ та виробничих підприємств на їх території, що 

видно з запропонованої стратегічної карти розвитку (рис. 5.7), необхідно: 

 формувати потоки інвестицій в об’єднанні територіальні громади, з 

метою забезпечення доступу виробничих підприємств до сучасних 

екологічно безпечних і високоефективних технологій; 

 стимулювати технічне оновлення виробничої бази 

бюджетоутворюючих підприємств відповідно до сучасних екологічних 

стандартів, які створюють безпечні та комфортні умови праці працівників; 

 здійснювати підтримку розвитку місцевого бізнесу, здатного 

забезпечити додаткові робочі місця, диверсифікації виробництв; 

 підвищувати рівень якості життя і відновлювати людський капітал. 

Таким чином, запропонований комплексний методичний підхід 

стратегування розвитку виробничого підприємства  в умовах 

децентралізації сприяє підвищенню узгодженості і взаємної ув'язці цілей, 

завдань та ефективності взаємодії в сфері стратегічного управління  органів 

місцевого самоврядування та виробничих підприємств. Реалізація 

теоретичних і методичних положень, розроблених в дослідженні, 

потребують нового організаційного забезпечення стратегування розвитку 

виробничих підприємств в умовах децентралізації. 

 

 

5.2  Механізм стратегування розвитку виробничих підприємств на 

засадах взаємодії влади, бізнесу та громадськості 

 

 

Глобалізація світової економіки призводить до посилення ролі громад 

в економічному розвитку локальних територій та країни. Реформа 

децентралізації, другий етап якої триває в Україні, передбачає передачу 

владних повноважень на базовий рівень та підвищення відповідальності 
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громад у тому числі за власний розвиток та економічну спроможність.           

У 2019 р. розпочато процес стратегічного планування регіонального 

розвитку на 20212027 рр. Ці стратегії мають бути розроблені на засадах 

смарт-спеціалізації та реалізації комплексних проєктів міжрегіонального 

співробітництва. До процесу розроблення регіональних стратегій мають 

бути залучені агенції регіонального розвитку. Саме вони повинні 

забезпечити координацію та об’єднання зусиль органів влади, бізнесу та 

громадськості, зробити їх партнерами.  

Становлення інституційної інфраструктури регіонального розвитку не 

залишилося поза увагою вітчизняних науковців. У своїх наукових 

дослідженнях представники наукових шкіл намагалися з’ясувати сутність 

агентства регіонального розвитку як своєрідного інституційного феномену 

80 90-х років ХХ століття країн Європи та Сполучених Штатів Америки 

[366]. Окреслено вітчизняними науковцями і коло проблем формування та 

функціонування агенцій регіонального розвитку в країні з позиції державної 

політики у сфері розбудови інституційної інфраструктури регіонального 

розвитку [283]. Віддаючи належне науковим здобуткам вітчизняних 

дослідників [283; 366368], слід відмітити, що діяльність інституційного 

посередника в особі агентства регіонального розвитку заслуговує на 

подальшу увагу з позиції опрацювання  схеми його функціонування в 

напрямку сприяння соціально-економічному розвитку економічних систем 

мікро- та мезорівня в умовах децентралізації. 

Інституціональні засади створення та функціонування АРР визначені 

Законом України «Про засади державної регіональної політики»  та низкою 

підпорядкованих актів, зокрема Постановою КМУ «Про затвердження 

типового положення про агенцію регіонального розвитку» [369]. 

Впровадження реформи децентралізації влади вимагає пильної уваги до 

процесу та надання допомоги громадам у вигляді роз’яснень та консультацій 

щодо користі створення ОТГ, можливих ризиків та шляхів подолання 

суперечок. Для тих громад, які вже об’єдналися, та створили ОТГ доцільно 
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буде надавати консультаційну допомогу з приводу залучення інвестицій, 

сталого розвитку території та досягнення фінансово-економічної 

спроможності. 

Типове положення надає широке коло можливостей, але їх треба 

ефективно використовувати. Засновниками агенції регіонального розвитку 

(АРР) повинні бути обласна рада та обласна державна адміністрація, але 

вони можуть залучати до створення АРР співзасновників: асоціації органів 

місцевого самоврядування, навчальні та наукові заклади, громадські 

організації, регіональні торгово-промислові плати.  Типове положення 

суворо регламентує створення лише однієї агенції в межах одного регіону, 

але дозволяє АРР створювати філії в межах відповідного регіону без 

створення юридичної особи. При цьому, АРР створюється як неприбуткова 

організація, та не має бути бюджетною установою, але рекомендацій щодо 

джерел фінансування або будь-яких обмежень типове положення не 

містить. Також Типове положення не регламентує кількісний та якісний 

склад АРР, та не встановлює обмежень щодо статусу, рівня кваліфікації 

членів АРР [370]. 

На сьогоднішній день у 22 регіонах прийнято рішення про створення 

агенцій, 18 агенцій вже працюють або знаходяться в процесі формування. 

Кілька агенцій регіонального розвитку вже мають успішні результати 

роботи (Черкаська, Житомирська, Закарпатська, Вінницька) інші – у процесі 

налагодження своєї діяльності [371]. В 2018 р. Директоратом регіонального 

розвитку Мінрегіону були проведені опитування представників агенцій 

регіонального розвитку з метою виявлення головних проблем їх діяльності. 

Фінансування агенцій регіонального розвитку залишається однією з 

найбільших проблем для підвищення їхньої спроможності (рис. 5.8) [371]. 

Статус неприбутковості дозволяє працювати з різними джерелами 

фінансування: окрім коштів бюджету, джерелами фінансування АРР можуть 

бути спонсорська допомога, гранти та доходи, що будуть отримані від 

обслуговування потенційних інвесторів і бізнес-структур. Проте, оскільки 
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установа не має переслідувати за мету отримання прибутку, а створюється 

для здійснення некомерційної господарської діяльності, то ті кошти, що 

можуть бути отримані внаслідок надання платних послуг, не повинні бути 

суттєвими та мають спрямовуватися на покриття самоокупності агентства, у 

тому числі й на покриття витрат з оплати праці висококваліфікованих 

працівників [372]. 

 

Рисунок  5.8  Результати опитування   щодо перешкод ефективній  

діяльності АРР [371] 

 

Попри велику кількість агенцій розвитку, які створено за майже 5 

років, які триває реформа децентралізації, не відбувається справжнього 

розвитку, а темпи та якість створення ОТГ не відповідають очікуваним 

результатам. 

 На нашу думку, це відбувається через недостатність методичного 

забезпечення процесу створення ОТГ та відсутність координації між гілками 

влади на регіональному рівні. Про це також свідчить той факт, що 

генеральний план, як документ стратегічного планування, складається без 

наявності документа якому повинен підпорядковуватись (стратегії), та не 

передбачає поліпшення умов життя населення. Дотримання принципів 
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субсидіарності та партисипативності вимагають виконувати розробку 

стратегій та планів розвитку на рівні громади (на базовому рівні місцевого 

самоврядування) та залучати у процес як мого більше співучасників – 

представників бізнесу та різних верств населення. На рівні регіону, на якому 

працює АРР досягти виконання вказаних принципів неможливо, оскільки їх 

виконання можливо лише на базовому рівні.  

Враховуючи зазначене вище, необхідно створювати агенції 

субрегіонального розвитку (АСР) на рівні об’єднаної громади, а АРР 

залишити у якості консультативно-дорадчого та координуючого органу. 

Впровадження такого підходу дозволить громадам контролювати склад 

АСР, залучати науковий та адміністративний потенціал АРР, фінансувати 

роботу АСР з місцевого бюджету та контролювати результати роботи АСР. 

Більш того, впровадження регіональної політики на місцевому рівні буде 

виконуватись з врахуванням місцевих особливостей, поточного стану 

розвитку та наявності ресурсів щодо розвитку. Перспективну схему 

організації роботи  АСР представлено на рис.  5.9. 

У теперішньому вигляді (у тому вигляді в якому функціонування АРР 

визначено чинним законодавством) АРР в змозі надавати тільки загальні 

роз’яснення та консультації без врахування особливостей місцевості та 

інтересів громади, а також шляхів вирішення ключових проблем місцевості. 

У разі створення АСР із залученням кадрів на локальному рівні, 

співробітники та члени АСР вже матимуть необхідний досвід та глибину 

знань.  

Створення АСР пом’якшуватиме проблему фінансування, та не 

створюватиме додаткове навантаження на бюджет. Таким чином, створення 

АСР та зазначеної системи комунікації дозволяє вирішити наступні 

питання: 

 підвищення лояльності та зниження супротиву до інновацій за 

рахунок залучення локальних кадрів та місцевих еліт; 

 підвищення кваліфікації локальних кадрів (як фахівців АСР, так і  
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співробітників рад та виконкомів); 

 підвищення інвестиційної привабливості громад за рахунок 

підготовлених кадрів та врахування унікальних рис регіону; 

 зменшення навантаження на обласний бюджет; 

 оперативне вирішення актуальних проблем на місцевому рівні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5.9  Перспективна схема організації роботи АСР  

(Джерело:  розробка автора) 

 

Ключова мета існування АСР це забезпечення сталого розвитку 

території. Сталий розвиток слід розуміти як дбайливе ставлення до 

природних ресурсів та підвищення якості існування та добробуту 

населення. У цьому сенсі, реалізація на базовому рівні регіональної 

політики виконується виключно для розвитку з врахуванням довгострокової 

перспективи. 

Цілі та функції АСР повинні відповідати наступним принципам 

реалізації національної та регіональної політики: законності, 

співробітництва, паритетності, відкритості, субсидіарності, координації, 

унітарності, історичної спадкоємності, етнокультурного розвитку, сталого 
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розвитку, об'єктивності. Порівняння функцій АРР та АСР, закріплених у 

Типовому положенні та запропонованих авторами зведено у табл. 5.3. 

 

Таблиця  5.3  Порівняння функцій АРР та АСР  (Джерело:  

удосконалено на основі [369, 371]) 

Функції АРР 
(закріплені у Типовому положенні) 

Функції АСР 
(пропоновані автором) 

1 2 

З планування розвитку 

Проведення аналізу соціально-економічної 
ситуації, проблем розвитку відповідного 
регіону. 

Визначає концепцію стратегії сталого 
розвитку.  

Подання обласним держадміністраціям 
пропозицій щодо шляхів розв’язання 
проблем розвитку. 

Розробляє та актуалізує стратегію сталого 
розвитку (строком на 20-25 років). 

Вивчення досвіду інших держав щодо 
реалізації регіональної політики та 
підготовка пропозицій щодо використання 
позитивного досвіду в регіоні. 

Розробляє плани та програми розвитку 
громади (строком до 7-ми років). 

 Проводить моніторинг сталого розвитку 
громади (території). 

 Здійснює аналіз статистичної інформації. 

 Визначає кількісні та якісні показники та 
індикатори розвитку. 

 Визначає конкурентні переваги певної 
громади (території) та інвестиційний 
потенціал розвитку 

З організації 

Сприяння, у тому числі шляхом організації та 
проведення консультаційної роботи, у 
реалізації суб’єктами регіонального розвитку 
регіональної стратегії розвитку та виконанні 
плану заходів з її реалізації, програм і 
проєктів регіонального розвитку. 

Залучає до процесів стратегічного 
планування фахівців та науковців зі 
складу АРР згідно фаховому напрямку. 

Сприяння, у тому числі шляхом організації та 
проведення консультаційної роботи, у 
підвищенні інвестиційної привабливості 
регіону, залученні інвестиційних та 
кредитних ресурсів, міжнародної технічної 
допомоги для регіонального розвитку. 

Розроблює інвестиційний паспорт 
громади (території). 
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Продовження табл.  5.3 

1 2 

Бере участь у розробленні пропозицій щодо 
правового регулювання питань регіонального 
розвитку. 

Проводить пошук потенційних інвесторів. 

 Визначає необхідність розробки або 
актуалізації містобудівної документації.  

 Супроводжує освоєння інвестицій.  

З мотивації, залучення громади та формування іміджу 

 Залучає громаду до процесів 
стратегічного планування. 

 Проводить конкурси з розробки проєктної 
документації. 

 Розглядає проєкти за ініціативою 
громади. 

 Звітує перед громадою, перед АРР та 
центром місцевого самоврядування про 
заплановані заходи та досягнені результати. 

З координування 

Інформує громадськість про діяльність 
агенції, зокрема шляхом розміщення на 
своєму офіційному веб-сайті відповідної 
інформації та в інший прийнятний спосіб. 

Координує взаємодію різних громадських 
організацій, приватних агенцій залучених 
до співпраці та інформує представників 
різних гілок влади. 

 Координує взаємодію розробників 
містобудівної документації, підрядників, 
місцевої адміністрації. 

 Визначає послідовність виконання дій та 
програм розвитку. 

 Залучає підрядників на конкурсній основі.  

З контролю 

Бере участь у проведенні моніторингу стану 
виконання у регіоні завдань, визначених 
Державною стратегією регіонального 
розвитку, плану заходів з реалізації 
регіональної стратегії розвитку, програм і 
проєктів регіонального розвитку 

Контролює динаміку розвитку громади за 
визначеними показниками. 

 Контролює зміни економічної 
спроможності громади. 

 Контролює виконання умов договорів з 
підрядниками. 

 Контролює відповідність стратегії сталого 
розвитку громади до стратегічних 
документів вищого рівня. 
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Функції агенції охоплюють широкий спектр діяльності: надання 
послуг приватному сектору, органам місцевого самоврядування та іншим. 
Її спеціальним завданням  є надання допомоги кожному підприємству, яке 
займається або має бажання займатися бізнесом в регіоні (рис. 5.10). 
Життєздатність та розвиток регіону залежить в однаковій мірі від 
розвитку вже існуючих підприємств та створення нових. 

З наведеного порівняння видно, що функції АРР спрямовані на 
планування та організацію виконання стратегій та програм. Також серед 
функцій АРР, що закріплені у типовому положенні відсутня функція 
розробки та актуалізації стратегії, а необхідність контролю визначена лише 
як моніторинг виконання програм державної стратегії. Окрім зазначеного, 
функції АРР мають наступні особливості: не передбачає розроблення та 
актуалізації стратегії сталого розвитку та участі у зазначених процесах;  не 
передбачає залучення громади до активної співпраці у напрямку розвитку; 
виконує виключно консультативно-дорадчі функції; діяльність орієнтована 
на впровадження програм розвитку визначених Державною стратегією 
розвитку. 

Створення АСР та закріплення цілей та функцій у вигляді, що 
викладено вище дозволяє досягнути наскрізного управління сталим 
розвитком з врахуванням унікальності території, історичних економічних, 
екологічних етнічних та соціально-культурних особливостей громади та 
конкурентних переваг місцевості. Також, створення агенції 
субрегіонального розвитку допоможе вирішити вже існуючі проблеми: 

 створення нових робочих місць; 

  розвиток управлінського і виробничого потенціалу; 

 розвиток внутрішніх і зовнішніх зв'язків; 

 розвиток наукового потенціалу, створення інноваційних кластерів 
на базі субрегіону.  

Автором запропоновано створення Агенції Субрегіонального 
Розвитку (АСР «Визир») на рівні Визирської  ОТГ   (рис. 5.11).  
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Рисунок 5.10   Інструменти  АСР сприяння розвитку підприємств 
в об’єднаних територіальних громадах (Джерело: систематизовано   

на основі [371]) 

Сприяння інноваціям 
 моніторинг  потенційних  інновацій  (процес  пошуку,  оцінки  та відбору 
перспективних технологій); 
 фінансування (дофінансування) науково-дослідних робіт (R&D); 
 підтримка розробки власного продукту та в захисті прав інтелектуальної 
власності; 
 розробка стратегії розвитку підприємства та впровадження інновацій; 
 оптимізація внутрішніх процесів підприємства, підвищення якості 
менеджменту; 
 визначення цільової групи покупців та аналіз ринку; 
 підбір персоналу, підвищення професійної кваліфікації працівників; 
 консультування з оцінки ефективності діяльності підприємства та надання 
рекомендацій щодо її підвищення. 

Сприяння   експорту 
 надання інформації та  дослідження  іноземних ринків; 
 пошук потенційних партнерів субрегіонального підприємства за кордоном 
 організація візитів за кордон, загальних та спеціалізованих семінарів; 
 освітня діяльність з метою підвищення обізнаності субрегіональних 
підприємств з можливостями та перевагами екcпорту; 
 організація бізнес-виставок за участі національних та іноземних 
підприємців, потенційних партнерів, представників органів влади інших 
країн, структур підтримки підприємництва тощо; 
 створення інфо-центру задля висвітлення можливостей для експорту, 
умов ведення бізнесу в інших країнах, налагодження партнерських 
відносин; поширення досвіду та знань щодо експортної діяльності. 
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Залучення інвестицій 
 сприяння мікрокредитуванню, грантової підтримки підприємств; 
 просування інформації про інвестиційну привабливість підприємств та 
пошук потенційних інвесторів; 
 дослідження  ринку  та техніко-економічне обґрунтування проєкту; 
 підбір необхідних ділянок та споруд, організація візитів; 
 підтримка в реалізації інвестицій (адміністративні процедури; підтримка в 
юридичних питаннях, оподаткуванні, бухгалтерському обліку; допомога у 
пошуку та підборі персоналу); 
 післяінвестиційна підтримка (підтримка у налагодженні стосунків між 
інвесторами та органами місцевої влади та у зв'язках з громадськістю). 

Розвиток бізнес-інкубаторів 
 консультування щодо питань менеджменту та бізнес-планування; 
 надання приміщення та офісних послуг; 
 підтримка в залученні фінансових ресурсів; 
 маркетинг; 
 юридичні послуги; 
 бухгалтерські послуги. 
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Рисунок  5.11  Організаційна структура  управління Визирської ОТГ (проєкт) (Джерело: розробка автора)  

Керівництво 

Відділ загальної та 
організаційної роботи 

Відділ бухгалтерського 
обліку та фінансової 

звітності 

Юридичний відділ 

Відділ  житлово-комунального господарства, взаємодії з 
правоохоронними органами, НС та оборонної роботи  

Відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій 

Відділ освіти, молоді та 
спорту 

Відділ господарського 
забезпечення 

Відділ соціального захисту 
населення 

Відділ земельних відносин та комунальної власності 

Відділ культури, туризму 
та культурної спадщини 

Служба у справах дітей 

Відділ з питань забезпечення 
діяльності ЦНАП 

Сектор кадрової роботи 

Комісія з питань планування, бюджету, 
фінансів, інвестицій, міжнародних 

відносин та зовнішньоекономічного 
зв’язку 

Комісія з питань земельних відносин, 
транспорту, зв’язку, промисловості, 

містобудування та архітектури, житлово-
комунального господарства та 

здійснення благоустрою 

Комісія з питань торгівлі, побутового 
обслуговування, соціально-економічного 

та культурного розвитку, приватизації  

Комісія з питань агропромислового 
комплексу, водних, лісових ресурсів, 

екології та використання надр 

Комісія з питань соціального захисту, 
медицини, освіти, культури, спорту, 

молодіжної політики, духовності, 
охорони здоров’я  

Комісія з питань прав людини, 
законності, регламенту, регуляторної 

політики, депутатської етики та протидії 
корупції 

ГО «Команда розвитку» 

ГО «Агенція 
субрегіонального 

розвитку «Визир»» 

Проектно-архітектурна 
фірма «METAGROUP» 

Постійні депутатські комісії Виконавчий комітет ГО та аутсорсери 

Першотравневий 
старостінський округ  

Визирська сільська 
рада  

Любопільський 
старостінський округ 

Сільський голова 
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Ключова мета існування АСР це забезпечення сталого розвитку Визирської 
об’єднаної територіальної громади та активізація виробничого сектору на її 
території.  

С метою досягнення цілей, АСР виконуватиме на території  ВОТГ наступні 
функції: 

З планування розвитку: 

 розробляє та актуалізує стратегію сталого розвитку (2020-2028 рр.); 

 розробляє плани та програми розвитку громади (строком до 5 років); 

 розробляє проєкт бюджету громади (строком 1-3 років); 

 розробляє концепцію «безперервної освіти» («профільна освіта»; 
«професійно-технічна освіта»; «дуальна освіта»; навчання підприємців у громаді; 
підготовка спеціалістів для підприємств громади на рівні бакалаврів, магістрів, 
кандидатів и докторів наук); 

 розробляє проєктні заявки на залучення грантових коштів  ЄС; 
Державного фонду регіонального розвитку; коштів  інвесторів,  у  тому  числі  на  
умовах  державно-приватного партнерства, власних коштів підприємств; 

 визначає кількісні та якісні показники та індикатори розвитку; 

 проводить моніторинг сталого розвитку громади. 
З організації: 

 залучає до процесів стратегічного планування фахівців та науковців  
згідно фаховому напрямку; 

 створює громадські організації та структури, які братимуть участь у 
міжнародних грантах та проєктах; 

 створює єдиний інформаційний простір як усередині ОТГ так і на 
національному, міжнародному рівнях (друкована продукція, участь в 
міжнародних 
конференціях і форумах з підготовкою статей, брендування громади, супровід 
сайту громади); 
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 розроблює інвестиційний паспорт громади; 

 проводить пошук потенційних інвесторів, залучає інвестиції та грантові 
кошти ( 2-3 проєкти щорічно); 

  визначає необхідність розробки або актуалізації містобудівної 
документації; 

 супроводжує освоєння інвестицій.  
З мотивації, залучення громади та формування іміджу: 

 залучає громаду до процесів стратегічного планування; 

 проводить конкурси з розробки проєктної документації; 

 розглядає проєкти за ініціативою громади; 

 звітує перед громадою, перед АРР та центром місцевого самоврядування 
про заплановані заходи та досягнені результати. 

З координування: 

 координує взаємодію різних громадських організацій, приватних агенцій 
залучених до співпраці та інформує представників різних гілок влади; 

 координує взаємодію розробників містобудівної документації, 
підрядників, місцевої адміністрації; 

 визначає послідовність виконання дій та програм розвитку; 

 залучає підрядників на конкурсній основі.  
З контролю: 

 контролює динаміку розвитку громади за визначеними показниками; 

 контролює зміни економічної спроможності громади; 

 контролює виконання умов договорів з підрядниками; 

 контролює відповідність стратегії сталого розвитку громади до 
стратегічних документів вищого рівня. 

АСР складається з депутатів громади, активних жителів громади з різних 
соціальних груп, виконавчої влади, представників бізнесу та науки. Формування 
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такої агенції має сенс впроваджувати на 80% за рахунок локальних кадрів, які 
мають інноваційне мислення, та із залученням науковців та експертів 
регіонального та міжрегіонального рівнів.  

Впровадження такого підходу дозволить громаді контролювати склад АСР, 
залучати науковий та адміністративний потенціал, контролювати результати його 
роботи.  Успішна діяльність АСР стане вагомим кроком для забезпечення 
сталого розвитку регіонів, стратегічного планування регіонального розвитку на 
засадах смарт-спеціалізації, створення сприятливих умов для активізації 
інвестиційної, експортної та підприємницької діяльності.  

Місце і роль АСР в формуванні стратегії інноваційного розвитку об’єднаної 

територіальної громади  та виробничих підприємств представлені на рис.5.12. 

В останні десятиліття оцінка політики кластерів стала актуальною та частою 

потребою для демонстрування відповідності, здійсненності та ефективності 

державної політики.  

Глибоко вивчений і систематизований світовий досвід формування 

інноваційних кластерів дозволяє сформулювати кілька напрямків кластеризації, 

які можуть послужити орієнтиром при розробці та реалізації, як автономних 

інноваційно-інвестиційних проєктів, так і комплексних програм кластеризації в 

рамках окремих регіонів [229]: 

1. Трансферні інноваційні кластери. Одним з найбільш популярних 

напрямків кластеризації в країнах тільки приступають до інноваційної 

індустріалізації є кластери «запозичення зарубіжної технологічної платформи» 

або «трансферт технологій».  

2. Інтеграційні інноваційні кластери. Великим потенціалом володіє 

концепція інтеграційної кластеризації, оскільки поєднання  процесів економічної 

інтеграції з формування спеціалізованих інноваційних кластерів на території 

країн, є конструктивними і відповідають економічним інтересам усіх країн-

учасниць. 



 

349 
 

н-е-  

 

 

 

 

 

 

 

 Досягнення мети 
розвитку ОТГ в 

інноваційній сфері 

Зростання ефективності 
діяльності інноваційно-
активних підприємств 

Облік інноваційного 
потенціалу та ризику 

та існуючих 
повноважень ОТГ 

Формування системи 
інноваційного розвитку 
ОТГ з урахуванням його 

потенціалу і ризиків 

Вплив зовнішніх і 
внутрішніх факторів: 
соціально-економічні, 
політико-географічні, 

культурні 

Перетворення факторів, 
що впливають на 

інноваційний розвиток 
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Агенція 
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розвитку 

 
ПОВНОВАЖЕННЯ: 

створення програми 
інноваційного розвитку ОТГ 
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ОТГ в інноваційній 

сфері 

 
 

 

 ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА 
ПОВНОВАЖЕННЯ: створення 

стратегії  інноваційного 
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Стратегія 
інноваційного розвитку 
на рівні підприємства 

 

 

Вплив державних органів 
та місцевої влади  

Стратегія інноваційного 
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Потенціал: інтелектуальний, 
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Рисунок  5.12 Місце і роль АСР в процесі формування стратегії інноваційного розвитку ОТГ  та виробничих 
підприємств (Джерело: розробка автора)   

 

Підприємства, що 
формують наукову, 

освітню та інформаційну 
базу 
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3. Інноваційно-промислові кластери. Даний тип кластерів передбачає, що 

його учасники забезпечують і здійснюють на систематичній і регулярній основі 

інноваційну діяльність, спрямовану на розробку і виробництво інноваційної та 

високотехнологічної (наукомісткої) продукції. 

4. Соціально-медичні інноваційні кластери. Цей тип кластерів почав 

формуватися в країнах з розвиненою ринковою економікою. Необхідність у таких 

кластерах продиктована різким зростанням витрат на медичне обслуговування 

населення. Прихильники формування соціально-медичних кластерів роблять 

ставку на нові біотехнології, у тому числі пов'язані з попередженням або ранньою 

діагностикою широкого кола захворювань. Інноваційні підходи до збереження 

здоров'я володіють високою соціальною результативністю і дозволяють 

оптимізувати витрати на медичне страхування. Крім медичних інновацій, сучасні 

біотехнології забезпечують раціональне рішення продовольчої проблеми і 

багатьох інших питань життєзабезпечення широких верств населення. 

5. Багатофункціональні інноваційні кластери повного циклу. Цей тип 

кластерів охоплює весь спектр інноваційної діяльності. У ядро таких кластерів 

входять науково-дослідні інститути та інші організації, які орієнтовані на 

проведення фундаментальних досліджень у галузі природничих і гуманітарних 

наук. Навколо цього ядра групуються проєктно-конструкторські бюро, 

інноваційні центри та інші суб'єкти венчурного бізнесу. Важливою складовою 

частиною цих кластерів є навчальні заклади. Інноваційні кластери повного циклу 

включають високотехнологічні виробничі компанії, які створюють наукомістку 

продукцію з дуже високою доданою вартістю. В даний час науково-дослідні 

інститути, університети країни функціонують в автономному від реального 

сектора економіки режимі. У свою чергу, більшість вітчизняних 

товаровиробників не надто зацікавлені в налагодженні виробництва 

високотехнологічної продукції. Основна причина полягає в тому, що 

впровадження інновацій завжди пов'язане зі значними комерційними ризиками.  
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При побудові кластера використовують три типи кластерної політики: 

«зверху-вниз», «знизу-вгору» і змішаний варіант.  Ініціаторами проведення 

першого типу кластерної політики є центральні або регіональні органи влади. 

Наприклад , результатом такої політики є високоефективні кластери Фінляндії, де 

уряд ініціював створення кластерів і гарантувало їх функціонування. При 

проведенні кластерної політики «знизу-вгору» ініціатива йде, в основному, з боку 

місцевих органів влади та об'єднань місцевих підприємців, а об'єктом проведення 

такої політики зазвичай стають просторові (регіональні або локальні) кластери. У 

практиці зазвичай застосовується змішаний варіант, коли паралельно в часі 

поєднуються обидва підходи . Так, у Німеччині, де більшість кластерів 

утворилися спонтанно, держава підтримала формування ряду нових інноваційних 

кластерів, наприклад, біотехнологічний кластер «Bio Regio». У Великобританії 

політика держави спрямована не на створення нових кластерів, а на використання 

існуючих регіональних ресурсів. У США створення і розвиток кластерів 

здійснюється за ініціативи місцевих органів управління [373].  

Кластерний підхід має наступні переваги у порівнянні з іншими формами 

організації економічної діяльності: 

 отримання синергетичного ефекту, що виражається у підвищенні 

конкурентоспроможності всієї системи в порівнянні з окремими господарюючими 

суб'єктами; 

 значне спрощення доступу підприємств, що входять в кластер до різних 

видів ресурсів; 

 підвищення ефективності збуту продукції за рахунок стійкості 

логістичних потоків між підприємствами кластера; 

 зниження фінансових і кредитних ризиків з одного боку, і підвищення 

стабільності та прогнозованості грошових потоків – з іншого; 

 здійснення прогнозування та планування інновацій на основі своєчасного 

визначення технологічних тенденцій; 
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 кластерний підхід дає можливість визначити підприємства, які можна 

віднести до того чи іншого кластеру, частку  кожного підприємства у формуванні 

кінцевого продукту і сукупного економічного ефекту; 

 можливість визначення, яким чином інвестиції, що залучені на 

конкретний кластер, впливають на формування регіонального бюджету.  

 Незважаючи на всі переваги кластеризації економіки вона має ряд ризиків: 

 надмірна концентрація підприємств на внутрішніх зв'язках та ігнорування 

середовища за межами кластера можуть привести до застарівання технологій і 

зниження їх конкурентоспроможності; 

 відсутність конкурентів в рамках окремого кластеру «знищує» 

необхідність постійного вдосконалення виробничого та збутового процесу; 

 залежність результатів роботи всього кластера від ефективності 

діяльності кожного з його учасників.   

На рис. 5.13 представлена структурна модель інноваційного науково-

виробничого кластеру  ОТГ з точки зору внутрішнього і зовнішнього середовища.  

У моделі зроблений акцент на основних найважливіших складових 

внутрішнього і зовнішнього середовища по відношенню до інноваційної науково-

виробничої кластерної структури. Зовнішнє середовище представлено органами 

державної, регіональної та місцевої влади та управління; інвесторами і 

фінансовими посередниками, необхідних для здійснення кластером ефективної 

інноваційно-інвестиційної та господарської діяльності. Від їх скоординованих дій 

залежить ефективність функціонування кластерної структури в цілому.  

Внутрішне середовище кластерної структури представлена, по-перше, його 

ядром, до складу якого входять провідні підприємства регіону, що виробляють 

конкурентоспроможну продукцію, а також науково-дослідні установи та вищі 

навчальні заклади як генератори інноваційних ідей та кадрового забезпечення. З 

іншої сторони, внутрішня середа представлена обслуговуючими і допоміжними 

підприємствами. 
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Рисунок 5.13    Модель інноваційного науково-виробничого кластеру в ОТГ 

(Джерело: розробка автора) 

 

Обслуговуючі підприємства  це підприємства, що поставляють сировину, 

комплектуючі та ін. Допоміжні   це ринкові інститути (брокери, консультанти). 

До інших підприємств належать збутові, транспортні та інші суб'єкти 

підприємницької діяльності у складі кластерної структури. 

Аналіз галузей промисловості, економічних  регіонів та реально діючих 

кластерних структур в  Україні [374, 375] дає можливість змоделювати 

пріоритетні напрямки кластеризації національної економіки (табл. 5.4).  
 

«Ядро» кластеру: 
провідні підприємств, 

науково-дослідні 
установи, вищі учбові 

заклади 

Допоміжні 
підприємства 

Обслуговуючі 
підприємства 

Інші суб’єкти 
господарської 

діяльності 

Внутрішнє 
середовище 

 

 

Державні органи 
влади та управління 

Регіональні органи 
влади та управління 

Інвестори Фінансові 
посередники 

Споживачі 
продукції 

Конкуренти Інші суб’єкти 
ринкових відносин 

Місцеві органи 
влади та управління 
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Таблиця 5.4  Пріорітетні напрямки кластеризації економіки України 

(Джерело: систематизовано на основі   [374, 375]  ) 

Економічний регіон Пріоритетні напрями розвитку 
кластерів 

Реально діючі кластерні структури 

1 2 3 

Подільський: 
-Вінницька обл. 
-Тернопільська 
-Хмельницька обл. 

Машинобудування, підтримка 
існуючих кластерів (швейного, 
будівельного, харчового, 
туризму) 

Хмельницький будівельний кластер, 
Хмельницький швейний кластер, 
Кам’янець-Подільський туристичний 
кластер, кластер сільського туризму 
«Оберіг», інноваційно-інвестиційний 
кластер (м.Тернопіль), Вінницький 
переробно-харчовий кластер 

Карпатський: 
-Закарпатська обл. 
-Львівська обл. 
-Івано-Франківська 
-Чернівецька обл. 

Хімічний, харчовий,  
оздоровлення і туризму, 
деревообробки, народних 
промислів, швейний, 
будівельний, автобудування 

кластер виробництва сувенірів «Сузір’я», 
транспортно-логістичний кластер 
Закарпаття, туристський кластер «Сім чудес 
України», Львівський кластер ІТ та бізнес-
послуг, кластер біотехнологій 

Причорноморський 
-Миколаївська обл. 
-Одеська обл. 
-Херсонська обл. 
 

Високих технологій, 
суднобудівний, 
мікроелектроніки, 
агропромисловий, рибний, 
логістики, оздоровлення і 
туризму 

транспортно-логістичний кластер «Південні 
ворота України» (м.Херсон), кластер 
«Транзитний потенціал України» (м.Одеса), 
кластер «Фрумушика-Нова»,     3 кластера в 
Придунав’ї, 5 кластерів в Миколаївській 
обл. 

Поліський: 
-Волинська обл. 
-Житомирська обл. 
-Рівненська обл. 

Агропромисловий, 
продовольчий, екологічний 
туризм, деревообробки та 
обробки граніту 

кластер деревообробки, лісові кластери, 
туристсько-рекреаційні кластери 

Донецький: 
-Донецька обл. 
-Луганська обл. 

Машинобудівний, хімічний, 
гірничошахтний,металургійни
й, харчовий, переробної 
 промисловості 

нац. інноваційний кластер «Нові технології 
природокористування», транскордонний 
нанокластер 

Придніпровський: 
-Дніпропетровська 
-Запорізька обл. 
-Кіровоградська обл. 

High-Tech (аеро-, електроніка, 
біотехнології), 
машинобудівний, 
металургійний, хімічний, 
 харчової та переробної 
промисловості 

нац. інноваційний кластер «Нові машини», 
будівельний кластер (м.Дніпропетровськ), 
інноваційний технологічний кластер 
«АгроБУМ», медовий кластер «Бджола не 
знає кордонів» (м.Мелітополь), харчовий 
кластер «Купуй Запорізьке. Обирай своє» 
(м.Запоріжжя) 
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Унікальним економічним експериментом став досвід створення і діяльності 

транскордонного агро-еколого-рекреаційного мегакластера «Фрумушика-Нова».  

Цей проєкт бере свій початок ще в 2006 році, коли почалося його 

будівництво на місці молдовських сіл Фрумушика-Нова і Рошия, виселених 

навесні 1946 року у зв'язку із утворенням військового полігону. Фрумушика-Нова 

розташовується на території Веселодолинської сільської ради Тарутинського 

району Одеської області. Сьогодні Фрумушика-Нова  це центр етнографічного, 

сільського зеленого туризму та сімейного відпочинку. На його території 

розташовується найбільший в Європі вівчарський комплекс по вирощуванню 

овець каракульської породи, найвищий гранітний пам'ятник України, внесений до 

Продовження табл. 5.4 
1 2 3 

Східний: 
-Полтавська обл. 
-Сумська обл. 
-Харківська обл. 

Високі технології, хімічний, 
машинобудівний, 
металургійний, 
металообробки, 
електроенергетики, харчової, 
паливної промисловості агро-
промисловий, туризму та 
оздоровчого туризму 

регіональний кластер екологічно чистої 
агропродукції (Полтавська обл.), 
Сумський кластер  екологічно чистої 
АПК продукції,  
Сумський будівельний кластер, 
Харківський технопарк «Технополіс», 
 кластер альтернативної енергетики та 
науково-освітній кластер, авіаційний, 
космічної сфери, 
енергомашинобудівний, 
фармацевтичний, нано-біотехнологій, 
охорони здоров’я, бронетехніки, с/г 
машинобудування 

Центральний: 
-Київська обл. 
-Черкаська обл. 

High-Tech (нові матеріали), 
будівельний, 
машинобудування, 
продовольчий, туризму 

нац. інноваційний кластер «Енергетика 
сталого розвитку» (м.Київ, 
Політехника), нац. інноваційний кластер 
«Технології інноваційного суспільства» 
(м.Київ, Політехника), нац. інноваційний 
кластер «Інноваційна культура 
суспільства»         (м. Київ, КНУ ім. Т. 
Шевченка), нац.інноваційний кластер 
«Нові продукти харчування» (Київська 
обл.) 
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Національного реєстру рекордів України, етнографічний музей просто неба, центр 

сімейного відпочинку, парк скульптур, міні-зоосад. 

 Ідеологія формування транскордонного виробничо-науково-освітнього 

мегакластера «Фрумушика-Нова» полягає в наступному [376]: 

 об'єднання економічних, соціальних, екологічних та інших інтересів для  

зміцнення економічного потенціалу і досягнення більш високих показників 

сталого розвитку; 

 представництво і захист законних прав та інтересів, створення правових,  

організаційних, економічних, технічних умов для стабільного розвитку 

регіону; 

 сприяння реалізації кластерних ініціатив в Тарутинському районі 

Одеської  

області, Україні, Молдові та Румунії; 

 створення полюсів і точок економічного зростання на основі стратегічних  

пріоритетів та інвестиційної привабливості; 

 підвищення рівня життя населення на проєктній території. 

Мета і етапи формування транскордонного виробничо-науково-освітнього 

мегакластера «Фрумушика-Нова» в Тарутинському районі: 

1) створення організаційної, наукової, технічної та прикладної платформи 

сталого розвитку громад Тарутинського району Одеської області, які розташовані 

в зоні депресивних степових ландшафтів; 

2) впровадження принципів сталого розвитку територій і громад південних 

областей України; 

3) формування моделі ефективного та екологічно прийнятного 

природокористування в степовій зоні; пошук та використання внутрішніх 

конкурентних переваг, залучення інвестицій, бюджетних коштів, міжнародної 

технічної допомоги; 
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4) сприяння розвитку підприємницьких структур і створення нових 

інноваційних утворень на проєктній території; 

5) пошук і реалізація інших напрямків і методів розвитку громад, територій, 

які  сприятимуть підвищенню якості життя населення на проєктній території. 

В даний момент отримують розвиток такі структурні підрозділи, які входять 

до складу мегакластера:  

 Субрегіональний кластер «Вівчарство»; 

 Секторальний кластер «Лаванда»; 

 Виноградно-виробничий кластер; 

 Регіональний кластер «Рекреація і туризм». 

Як було зазначено вище, на території мегакластера «Фрумушика-Нова» 

розташовується найбільший в Європі вівчарський комплекс по вирощуванню 

овець каракульської породи. Метою проєкту було відродження вівчарства як 

засобу вирішення економічних та соціальних проблем зайнятості населення в 

сільській місцевості; забезпечення населення екологічно чистими продуктами 

тваринництва; вирішення задач продовольчої програми в умовах світової 

продовольчої кризи. Головними завданнями проєкту є організація вівчарського 

комплексу європейського рівня  створення замкнутого циклу виробництва 

продукції по принципу кластера; збільшення ефективності використання 

пасовищних земель, земель запасу: збільшення поголів'я та нарощування 

чисельності овець каракульської породи:популяризація ідеї повернення до 

екологічно чистої продукції тваринництва серед широких верств населення.  

На території мегакластера реалізується ціла низка важливих заходів, одним 

з яких є створення секторального кластера «Лаванда». Планується створення 

науково-дослідного центру, до складу якого увійдуть представники провідних 

вищих навчальних закладів Одеси. Окремо розвиватимуться нові види 

промислової та сільськогосподарської діяльності. Наприклад, через зміну клімату 
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з'явилася можливість вирощувати лаванду. На місці буде організована її 

переробка, а в період цвітіння  екскурсії на лавандові поля. 

Виноградарство та виноробство тісно пов'язані між собою. Динамічний 

розвиток виноробства зараз стає неможливим без удосконалення виноградарства. 

Виноградно-виробничий кластер розглядається як ефективна форма організації 

винного туризму. Винний туризм є відображенням загальносвітового тренду 

розвитку культурного туризму, у тому числі таких його проявів, як винний та 

гастрономічний туризм. Винні тури формують нову пропозицію на ринку послуг 

регіону і стають генератором синергетичного ефекту функціонування кластера. 

Одеська область укріплює свої позиції щодо виноградарства та виноробства 

з наукової, технічної, технологічної та організаційної точок зору, в тому числі 

шляхом створення профільних асоціацій для захисту, впровадження і супроводу 

географічних найменувань. Тому навесні 2019 року була зареєстрована Асоціація 

виноградарів і виробників вина під назвою «Тарутине-теруар».  

Особливість розвитку мегакластера полягає в тому, що кластеризація 

відбувається в період II етапу реформи децентралізації управління. Прогнозні 

моделі розташування мегакластера при різних конфігураціях об'єднання громад в 

Тарутинському районі: приєднання мегакластера у складі Веселодолинської 

сільської ради до Бородинської ОТГ або Тарутинської ОТГ. Таке об'єднання 

громад дозволить утворити полюси економічного зростання за рахунок 

формування кластерних утворень. 

З урахуванням євроінтеграційних процесів і реформи децентралізації 

управління, об'єднані громади набувають велику економічну самостійність і 

стикаються з новими для них функціями, відповідальністю за власний соціально-

економічний розвиток. Дотримання принципів субсидіарності і партисипативності 

вимагають виконувати розробку стратегій і планів розвитку на рівні громади та 

залучати в процес якомога більше співучасників  представників різних верств 

населення. 
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Враховуючи зазначене вище, формування АСР в Веселодолинському 

субрегіоні дозволить досягти наскрізного управління сталим розвитком з 

урахуванням унікальності територій, історичних, економічних, екологічних, 

етнічних і соціально-культурних особливостей громади та конкурентних переваг 

місцевості. 

Кластерна модель організації виробництва та просування на ринку товарів і 

послуг сприяє вирішенню ряду економічних проблем регіону, диверсифікації 

виробництва продукції та послуг, підвищенню їх конкурентоспроможності. 

Важливою складовою економічної системи регіону є успішне функціонування 

територіально-рекреаційної системи та формування на її основі рекреаційно-

туристичного кластеру, що дає змогу ефективно використовувати природні та 

антропогенні рекреаційні ресурси, історичну та культурну спадщину і значно 

посилити вплив сфери рекреації і туризму на економічний розвиток регіону. 

Однак, щоб кластери стали дієвим механізмом зростання 

конкурентоспроможності регіональної економіки, необхідно активізувати роботу 

в цьому напрямку як з боку державних органів влади, підприємницьких структур, 

так і організацій, що забезпечують фінансове, інформаційне та методичне 

обслуговування. 

Використовуючи зарубіжний досвід, а також потужний потенціал України, 

обумовлений своїми виробничими ресурсами, фізико-географічними 

особливостями, є реально можливим розвиток існуючих і, що найважливіше, 

створення нових напрямків кластеризації економіки країни. Це дасть змогу 

відновити втрачений інноваційний потенціал та закласти основу економічного 

зростання на принципово новій інтелектуальній та матеріально-технічній основі. 

Реалізація кластерної політики в регіонах країни може сприяти інноваційно-

інвестиційному розвитку підприємств шляхом [232]:  

 реалізації потенціалу ефективної взаємодії учасників кластера, 

пов'язаного з їх географічно близьким розташуванням; 
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 отримання підприємствами кластеру можливості виходу на 

висококонкурентні міжнародні ринки; 

 налагодження інтелектуальної та технологічної кооперації між 

підприємствами кластеру; 

 кооперації з науково-дослідними, дослідно-конструкторськими та 

освітніми установами; 

 більшого доступу до ресурсів, у тому числі фінансових; 

 інтеграції ринків, що, в свою чергу, сприятиме розширенню міжнародних 

інвестиційних потоків і збільшенню конкуренції регіонів з точки зору 

інвестиційного клімату; 

 збільшення наукового та інноваційного потенціал регіону за рахунок 

міжнародного трансферту технологій. 

Таким чином реалізація кластерної політики дає широкі можливості для 

підприємств, які входять в кластер, щодо їх інноваційно-інвестиційного розвитку. 

За сучасних умов високотехнологічної міжнародної конкуренції успіху 

досягають країни, які спроможні розвивати внутрішній інноваційний потенціал, 

що посилює її гнучкість щодо реагування на зміни умов глобальної конкуренції. 

Основний висновок полягає в тому, що в довгостроковому періоді для 

конкурентоспроможності економіки країни важливими є якісні властивості 

господарської діяльності окремих підприємств, можливості виконувати певні 

етапи науково-інноваційного циклу, а не статична галузева спеціалізація.  

Стримувальними чинниками інноваційного розвитку економіки України є 

надзвичайна розбалансованість її системи, некерованість як в адміністративному 

розумінні, так і в сфері дії економічних законів, низька якість управління 

бізнесом, відсутність орієнтації багатьох підприємств на міжнародний ринок.  

Вирішення цих проблем залежить від впровадження в Україні нової 

регіональної економічної політики регіонального саморозвитку та реформи 

децентралізації в основі якої закладається можливість досягнення економічної 
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збалансованості в першу чергу на базовому рівні самоврядування, що дозволить 

забезпечити збалансованість функціонування економіки в цілому в державі. 

Кластери в складі територій передбачають комплексний розвиток усіх елементів з 

орієнтуванням на максимальний економічний і соціальний ефект. 

 У стратегічному контексті істотне підвищення конкурентоспроможності 

економіки України можливе лише за рахунок її інноваційної модернізації. Такий 

розвиток має базуватися на визначенні довгострокових пріоритетів, які 

обумовлюють орієнтацію національної економіки на визначення раціональної 

спеціалізації, що сприятиме досягненню найбільш можливих темпів економічного 

зростання та підвищенню рівня життя.   

Методологія Greenbook, за якою був проведений аналіз завдань програм 

розвитку територіально-виробничих утворень (кластерів) в  субрегіонах, 

передбачає об'єднання завдань в групи за наступними напрямками (рис. 5.14): 

 дослідження і нетворкінг; 

 політичні дії; 

  комерційне співробітництво;  

 освіта та навчання; 

 технології та інновації; 

 пощирення кластеру. 

Оцінка кластерної політики може забезпечити розробникам політики 

підтримку прийняття рішень з таких питань:  вибір кластерів для фінансування;  

поліпшення програм кластерної політики;  виходу з підтримки кластерів.  

Часто оцінка, в першу чергу, виконується з метою забезпечення 

відповідальності за вжиті заходи. Що стосується оцінки кластерної політики, то 

аспект навчання є суттєвим. Оцінка надає цінну інформацію та підтримку 

прийняття рішень для розробки та впровадження політики, основаної на доказах, 

яка використовує результати оцінки. Оцінка кластерів може мати дуже різні 

наслідки. Кластерні оцінки, як це практикується  сьогодні, часто  зосереджуються 
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на   аспектах  управління кластером (ініціативи), оцінюючи успіх кластера за 

допомогою таких змінних,     як задоволення членів кластерів, досягнення 

цільових груп, досягнення певних кластерних цілей або ефективності реалізації 

кластерів. 

Таким чином, щоб запобігти будь-якій невизначеності, слід скласти  

концептуальний розрив між кластерними оцінками, які зосереджуються на 

самому кластері, та оцінками впливу кластерної політики. 

 

 
 

Рисунок  5.14  Напрямки в аспекті угруповання завдань програм розвитку ОТГ 

та виробничих підприємств (Джерело: удосконалено на основі [233] ) 



 

363 
 

Також не зайвим буде розглянути різницю між моніторингом та оцінкою. 

Моніторинг стосується систематичного збору та представлення інформації під 

час виконання програми, такої як ініціатива кластерів по передбачуваним 

параметрам. Він являє собою діяльність, пов'язану з управлінням проектом, та є 

контрольним інструментом для періодичного оцінювання прогресу проекту. 

Тут оцінка зосереджена на організаційному та мережевому рівнях з його 

конкретними цілями. З точки зору політики, цей рівень можна розглядати як 

нижню частину ієрархії оцінки.  

На другорядному рівні, політики повинні вийти за. рамки мети 

ефективної реалізації програми та створення нового кластеру. Політики 

повинні більше турбуватися про соціально-економічний вплив своїх програм, 

такий як збереження робочих місць та підвищення конкурентоспроможності 

регіону.  

Незалежні моніторингові дії не є еквівалентними оцінкам і не є 

достатніми для відповіді на оціночні питання щодо цілей або більш широкого 

впливу програми. 

Моніторинг надає набір корисної інформації про програмні процеси та 

результати, які пізніше можуть використовуватися для оцінювання, зменшуючи 

тягар тимчасового збору даних. В ідеалі, моніторинг повинен бути 

інтегрованою частиною оцінки, включаючи повсякденний збір даних протягом 

всього циклу кластерів (політики). Це допомагає спостерігати, як з часом 

розвиваються результати та які будуть наслідки. 

У практиці оцінки кластерної політики, моніторинг та оцінка зазвичай 

спрямовані на своєчасну інформацію, на розробку майбутньої політики та / або 

адаптацію програм, що працюють на кластері, на розробку кластерів. Цілі 

будуть відрізнятися залежно від ситуації і часто будуть узгоджуватися з 

різними зацікавленими сторонами. 

Що стосується програмних операцій, то оцінка може використовуватися, 

головним чином, для надання керівництву зворотного зв'язку щодо 

ефективності реалізації політики. Оцінка зосереджена на результатах та 
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наслідках політичних втручань. На рівні впливу, системи оцінки скоріше 

спрямовані на відповіді на питання, що стосуються регіональної інноваційної 

системи та адекватного поєднання політики різних програм. 

Оцінювачі та дослідники кластерів часто підкреслюють важливість 

планування оцінок політики кластерів саме до початку програми. Але, 

насправді, оцінка часто починається вже під час реалізації політики або ближче 

до кінця програми політики. Залежно від поставлених питань оцінки можуть 

проводитися в різні моменти часу протягом тривалості програми або навіть 

через роки після закінчення програми. Попередні оцінки, спрямовані на 

доречність заходів політики та її здійсненності, виконуються до або на початку 

кластерної програми [225]. 

При оцінці політики кластерів спочатку необхідно визначити відповідні 

критерії  значення, які відображають теоретичні аспекти того, що згодом 

можна вважати успішною та невдалою політикою кластера. Загальноприйняті 

критерії складаються з цілеспрямованих, економічних (пов'язаних з ефектом) 

критеріїв та критеріїв ефективності процесу [230]: 

1. Цілеспрямовані критерії: 

 загальні цілі (оцінка ефективності); 

 цілі плюс критерії оцінки побічних ефектів; 

 критерії клієнта; 

 професійні критерії: експертні критерії, самокритерії; 

 запитання та проблеми зацікавлених сторін. 

2. Економічні критерії (які наслідки?): 

 економіка; 

 продуктивність (співвідношення виходу до вартості); 

 ефективність (вартість –  вигода). 

3. Критерії ефективності процесу – це досягнення цілей з правової 

справедливості, легітимності, процедурної справедливості та відкритості для 

громадської перевірки: 

 законність; 



 

365 
 

 рівень капіталу (верховенство права); 

 легітимність; 

 процесуальна справедливість; 

 публічність (відкритість для громадської перевірки); 

 залучення клієнтів; 

 репрезентативність; 

 демократія (участь громадськості в остаточному прийнятті рішень).  

Результати оцінки повинні бути корисними для розробників політики та 

зацікавлених сторін. Добре сплановані та виконані  заходи можуть бути легко 

використані для забезпечення громадської підзвітності. Це можна зробити, 

публікуючи  звіти про оцінку у загальному доступі та прозоро демонструючи  

висновки щодо ефективності програми. Крім того, розробники кластерної 

політики можуть використовувати статистичні вказівки та рекомендації, що 

отримані від її оцінки, для вдосконалення програми. В залежності від питань, 

що задаються оцінниками, політики можуть отримати практичні і конкретні 

рекомендації з проєктування  програм кластерної політики [229]. 

Таким чином, з точки зору успішності реформування системи місцевого 

самоврядування  та розвитку виробничих підприємств на їх території, 

впровадження АСР як координаційного органу місцевого рівня надає наступні 

можливості: вирішує проблеми що виникають на рівні їх виникнення; швидко 

реагує на зворотний зв’язок при впровадженні реформ та дозволяє коригувати 

пов’язані дії; підсилюває  мотивацію бізнесу; запобігає міграційним процесам, 

які залишають села та селища без населення працездатного віку; надає 

об’єктивну інформацію щодо впровадження реформ; втілює на практиці 

принципи субсидіарності та партисипативності.  

 

 

5.3 Система аналітичних інструментів інтегрованого управлінського 

аналізу для стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах  

децентралізації 
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Виробничі підприємства в економіці субрегіону є «точками зростання», 

визначити їх роль в забезпеченні сталого розвитку об’єднаної територіальної 

громади можливо за допомогою вивчення факторів, які цьому сприяють 

(табл.5.5.). При цьому сталий розвиток субрегіону примножує  ефект синергії 

територіально-виробничого утворення: збільшення частки  інноваційно-

активних підприємств в сфері виробництва та послуг, опанування кращими 

практиками інфраструктурними та громадськими організаціями, освітніми 

закладами, зміцнення зв'язків між  елементами територіально-виробничого 

утворення та підвищення продуктивності праці його структурних одиниць. 

 

Таблиця 5.5    Елементи сталого розвитку об’єднаної територіальної 

громади  та роль виробниичих підприємств в його забезпеченні  (Джерело: 

систематизовано на основі [380-382]) 

Найменування 
елемента 

Роль  виробничих підприємств в 
забезпеченні сталого розвитку ОТГ 

 

Напрями та завдання елемента в 
сталому розвитку ОТГ 

1 2 3 
Політико-
правовий 

Територія високотехнологічних 
рішень розвитку субрегіону з 

можливістю повного або часткового 
копіювання в різних суб'єктах країни 

через державне регулювання. 
 

Державне управління економіко-
соціальними процедурами становлення  

об’єднаних територіальних громад через 
розробку законотворчої бази. 

Освітній Навчальні заклади постійно готують 
фахівців для виробничих підприємств, 

які освоюють  нові підходи у 
діяльності. 

Забезпеченння відповідного кадрового 
резерву, використання «безперервної 

освіти», збільшення рівня екологічного та 
інноваційного мислення. 

Екологічний Зниження навантаження на 
навколишнє середовище за рахунок 
використання ресурсозберігаючих, 
мало- і безвідходних технологій. 

 

Захист і відновлення природних ресурсів. 
Відбір необхідних методів перерозподілу 

ресурсів і стримування дій по 
використанню природних ресурсів - 

побудова екологічного курсу розвитку 
ОТГ. 

Інноваційно-
технологічний 

Посередник фундаментальної науки і 
комплексних прикладних розробок, 

Присутність в ОТГ сформованого ринку 
прогресивних виробів і послуг, 
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Продовження таблиці 5.5 
1 2 3 
 що забезпечують просування знань та 

нових  розробок освітніх і 
дослідницьких організацій в 

промислове виробництво. 

результативно діючій субрегіональної 
системи інновацій як схеми здійснення 
інноваційно-технологічної економіки, 

що сприяє сталому розвитку ОТГ. 
Фінансово-

економічний 
Ефективний конкурентоспроможний 

ринок субрегіону будується на 
результативних виробничих 

підприємствах, які забезпечують 
довгостроковий стійкий розвиток 

економіки. 
 

Сприяння дії в ОТГ результативного 
механізму фінансових і економічних 

засобів управління взаємодією 
екологічними, економічними, 
соціальними та інноваційними 

драйверами розвитку. 

Структурний Інноваційні схеми виконання 
масштабних проєктів виробничих 

підприємств згладжують структурні 
диспропорції в субрегіональній 

економіці. 

Трансформація структури економіки за 
галузями за рахунок переходу на 
високотехнологічне і наукоємне 

виробництво. 
 

Інформаційний Взаємний обмін інформацією створює 
вигідні умови всім виробничим 

підприємствам ОТГ в їх  конкурентній 
боротьбі, при цьому не виключаючи 

їх особистого інтересу. 

Сприяння статистичному моніторингу 
та інформативності індикаторів 

розвитку  об’єднаної територіальної 
громади. 

Комунікаційний Комунікаційний механізм передбачає 
формування загального 

інформаційного простору для 
забезпечення ефективних 

комунікацій. 

Зростання ступеня інформованості 
населення про важливість інновацій в 
підтримці економічного зростання та 

збільшення відповідальності з екології. 

Соціальний Більш ефективна соціальна політика 
за рахунок поповнення місцевого 
бюджету, підвищення заробітної 
плати і поліпшення умов праці на 

виробничих підприємствах.  

Примножування значущості активних 
соціальних груп жителів в реалізації 

стратегії сталого інноваційного 
розвитку об’єднаної територіальної 

громади. 
Відтворюваль 

ний 
Активізація припливу зовнішніх 

інвестицій, збільшення 
результативності державних вкладень 
та іноземних інвестицій через досвід 

управління інноваційно-
інвестиційною діяльністю. 

Удосконалення процесів відтворення 
основних засобів на підприємствах ОТГ 

з метою забезпечення інноваційної 
спрямованості та попередження 

небезпеки виникнення екологічних 
катастроф. 

Глобалізацій 
ний 

Широке використання інформаційних 
технологій і глобалізація економіки. 
Масштабність і глибина мережевих 

взаємодій. 
 

Трансфер різноманітних новацій. 
Примножування за рахунок 

прогресивних технологій освітнього 
елемента, що впливає на економічне та 

екологічне мислення населення.  
Інституційний  Збільшення системності 

функціонування місцевої влади, 
зростання синергізму в стратегіях 
виробничих підприємств та ОТГ. 

 

Формування необхідних інститутів 
реалізації сталого інноваційного 

субрегіонального розвитку, сприяння 
активізації всіх елементів; організація 

умов для ефективної реалізації 
інноваційних процесів. 
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Зокрема, дослідження порівнянної динаміки показників сталого розвитку 

було зроблено в роботі М. Rehma з співавторами при дослідженні взаємозв'язку 

змін основних макроекономічних індикаторів зі зміною споживання 

електроенергії [377]. Вплив промислового зростання і промислових забруднень 

на динаміку сталого розвитку окремих регіонів і країн розглянуто в роботі A. 

Yanase [378]. Дослідженню довгострокових тенденцій споживання в 

індустріально розвинених країнах і країнах, що розвиваються  з метою 

зниження середньодушового рівня використання ресурсів та сталого 

довгострокового розвитку присвячена робота S. Mukul [379]. 

Необхідно відзначити, що розглянуті дослідження не дозволяють оцінити 

вплив «точок зростання» на сталий розвиток субрегіону. При цьому варто 

розуміти, що териториально-виробничі утворення є особливою соціально-

економічною системою, яка надає комплексний вплив на субрегіон не тільки в 

економічній, але і в соціальній, культурній, екологічній та політичній сферах 

життєдіяльності. В даний час багато вчених у своїх дослідженнях сталого 

розвитку регіону приділяють особливу увагу питанням екології.  

В роботі вчених Великобританії [383]  розроблено індикатори сталого 

розвитку з урахуванням екологічного та соціального факторів, описується ряд 

показників екологічно стійкого розвитку, які відображають зв'язок між якістю 

навколишнього середовища, виснаженням природних багатств і економічним 

зростанням, між використанням ресурсів та їх запасами, проводяться конкретні 

еколого-економічні розрахунки по регіонах світу і країнам. У працях іншого 

авторського колективу зарубіжних вчених [384] розкривається еволюція 

уявлень про категорії «сталий розвиток регіону» від її трактування з позицій 

екологічних аспектів і необхідності забезпечення відтворення обмежених 

відновлюваних і невідновних ресурсів до розгляду стійкості переважно з 

позицій її соціально-економічних аспектів. Таким чином, в цих роботах також 

відсутні дослідження впливу розвитку виробничих підприємств на сталий 

розвиток субрегіону з виділенням всього комплексу ефектів, які привносить 
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територіально-виробниче утворення в соціально-економічну систему 

субрегіону і навколишнє середовище. 

Сучасний етап  розвитку  виробничих підприємств в умовах 

децентралізації характеризується актуалізацією впровадження нових 

ресурсозберігаючих засобів, шляхом комплексного вирішення існуючих 

технічних, економічних, соціальних та екологічних проблем за допомогою 

ресурсозберігаючої моделі. 

Завдяки показникам ресурсозбереження можна оцінити результати 

діяльності в сфері діяльності підприємства. До прямих результатів можна 

віднести ті, які визначені внутрішніми цілями: 

 зростання прибутку; 

 зменшення використання первинних природних ресурсів; 

 поліпшення ефективності роботи підприємства. 

Також існують і непрямі результати, які неможливо оцінити з 

економічної точки зору: 

 покращення умов життя; 

 загальна економічна ситуація; 

 збереження ландшафту. 

Проте показники ефективності використання виробничих ресурсів 

підприємства мають відносний характер, тоді як кінцевий результат 

впровадження заходів з ресурсозбереження, що забезпечують перехід 

підприємства на ресурсозберігаючу модель економічного розвитку, повинен 

відображатися у зростанні його фінансових результатів та ринкової вартості. 

Для оцінювання фінансових результатів реалізації заходів з 

ресурсозбереження на підприємстві у першому наближенні, а також для  

аналізування їх короткострокових наслідків доцільно застосовувати 

методичний апарат питомих приведених витрат, якщо тільки ринок продукції, 

яку виготовляє підприємство, є конкурентним. Якщо ж розглядати 

довгострокові наслідки здійснення програми ресурсозбереження, то для цього 
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необхідно використовувати методологію розрахунку показника чистої 

теперішньої вартості. 

Ресурсозбереження на виробничому підприємстві полягає в своєчасному 

виявленні та цілеспрямованому впливі на фактори підвищення швидкості 

витрачання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів при х експлуатації. 

Оскільки таких факторів дуже багато, необхідно згрупувати їх,   

поділивши  за:   

 видами ресурсів, питомі витрати яких на виробництво продукції 

зменшаться;  

 причинами виникнення;  

 місцем виникнення;  

 впливом на рівень цін на продукцію підприємства;  

 впливом на ефективність діяльності підприємства;  

 наслідками впливу на оновлення основних засобів.  

Аналізувати дію певного фактора, який зумовлює швидкість та масштаби 

впровадження ресурсозберігаючих технологій, необхідно у певній 

послідовності, що передбачає такі основні етапи: формування масиву вхідної 

інформації; визначення показників рівноважної ціни та рівноважного обсягу 

виробництва продукції після впровадження нової технології; оцінювання 

наслідків впровадження нової технології; встановлення додаткового 

натурального обсягу виробництва продукції, який доцільно виготовляти за 

новою технологією [385]. 

Реалізація ресурсозберігаючої моделі на українських виробничих 

підприємствах є важливою умовою планомірного зростання 

ресурсоефективності виробництва і спроможне забезпечити формування 

самовідтворювального управлінського механізму, який містить такі 

компоненти:  
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– виявлення проблем підприємства, що пов’язані та можуть бути 

вирішені за рахунок впровадження ресурсозберігаючих заходів, формування на 

цій основі адекватної політики підприємства щодо ресурсозбереження;  

– планування ресурсозберігаючої діяльності підприємства, розроблення 

організаційно-технічних заходів, які забезпечують виконання планових 

показників;  

– техніко-технологічне, нормативне, організаційне та економічне 

забезпечення виконання планових завдань та реалізації ресурсозберігаючих 

заходів;  

– моніторинг ресурсозбереження на підприємстві, облік та контроль, 

здійснення коригувальних та попереджувальних впливів на ресурсозберігаючі 

процеси;  

– створення інформаційної бази даних та звітності про результати 

здійснення ресурсозберігаючої політики, управлінських рішень з 

ресурсозбереження;  

– періодичний аналіз результатів ресурсозберігаючої діяльності 

підприємства, оцінку ефективності функціонування системи управління 

ресурсозберігаючою діяльністю підприємства;  

– удосконалення системи управління ресурсозбереженням з урахуванням 

впливу внутрішніх та зовнішніх факторів. 

Ресурсозберігаюча діяльність як категорія виходить далеко за межі 
економії матеріальних ресурсів та пов’язує систему показників. 
Проаналізувавши сучасні концепції ресурсозбереження, можна сказати, що в 
господарській практиці моделей ресурсозбереження можна виділити декілька: 

  моделі, які базуються на традиційній основі, зменшення 
матеріалоємності, зменшення утворення відходів, посилення використання 
вторинних ресурсів; 

  моделі, які базуються на новій основі, зменшення споживання, 
саморесурсозабезпечення на основі переходу до промислового відтворення 
сировини [385]. 



 

372 
 

Головна відмінність зазначених моделей складається з того, що береться 
в якості генеральної ідеї. Поряд із тим всі моделі ресурсозбереження мають 

одну основу  це організація споживання ресурсів.  Впровадження ефективної 
ресурсозберігаючої моделі  на підприємстві є сукупністю заходів, що 
забезпечують баланс між кінцевими результатами праці, характеризуються 
зростанням продуктивності, раціональним використанням ресурсів і їх 
економією – з одного боку і збільшенням обсягу реалізації продукції (робіт, 
послуг), – з іншого. Процес становлення даної моделі на підприємстві повинен: 
включати підвищення матеріальної зацікавленості працівників у зростанні 
ефективності праці, зниженні собівартості одиниці продукції за рахунок 
раціонального використання ресурсів; дозволяти вести чіткий облік трудових і 
матеріальних витрат у процесі виробництва, проводити заходи технічного, 
організаційного і економічного характеру (застосування нової техніки і 
технологій, автоматизація виробництва, організація праці і виробництва, 
підвищення рівнів кваліфікації кадрів і їх мотивації та ін.); забезпечувати 
зростання продуктивності та економічного ефекту у вигляді доходу (прибутку). 
Реалізація даних положень дозволить створити якісно нову ефективну систему 
управління ресурсозбереженням на підприємстві [386]. 

Запропоновані в дослідженні індикатори дозволяють приймати рішення 
про актуалізацію або про подальше погодження стратегічних цілей і завдань 
сталого розвитку виробничого підприємства  та  об’єднаної територіальної 
громаді  в залежності від отриманих значень рівня узгодженості стратегічних  
цілей і завдань програмних документів різного рівня. (табл. 5.6, 5.7).  

Для пріoритизації сталoгo рoзвитку теритoріальнo-вирoбничoгo 
утвoрення  з урахуванням визначених цільoвих напрямів удoскoналенo та 
застoсoванo спoсіб пріoритизації прoєктів пoртфелю вирoбничих підприємств 
для  забезпечення сталoгo рoзвитку oб’єднанoї теритoріальнoї грoмади шляхoм 
визначення пріoритету для кoжнoгo цільoвoгo напряму  забезпечення сталoгo 
рoзвитку субрегіoну та застoсування Step-циклу з визначення структурoванoї 
мнoжини прoєктів пoртфелю [387]. 
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Таблиця   5.6  Складові стратегічної карти розвитку виробничого 

підприємства (Джерело: розробка автора) 

Стратегічні завдання Індикатори 
1 2 

Складова « Економічне зростання» 
Нарощення обсягів виробництва,  
створення нових робочих місць та 
забезпечення зростання 
конкурентноспроможності 

Темп зростання  обсягу виробництва продукції, %; 
Темп зростання  обсягу реалізації продукції (за 
рахунок розширення ринків збуту), %; 
Рівень конкурентоспроможності, бал; 
Темп зростання  чисельності працівників, %. 

Підвищення ефективності виробничої 
діяльності, зростання продуктивності 
(доданої вартості) 

Темп зростання вартості основних засобів, %; 
Фондовіддача, грн/грн; 
Коефіціент зносу основних засобів; 
Темп зростання продуктивності праці, %. 

Забезпечення фінансово-економічної 
стійкості функціонування та розвитку 
підприємства 

Темп зростання  фінансового результату,%; 
Темп зниження собівартості продукції (послуг), %; 
Коефіціент автономії; 
Коефіціент загальної ліквідності; 
Коефіціент  платоспроможності; 
Рівень рентабельності активів, % 
Рівень рентабельності виробництва продукції, % 
Рівень рентабельності реалізації продукції, % 

Активізація інноваційної діяльності 
підприємства та підвищення її 
ефективності  
 

Частка нематеріальних активів у структурі активів, 
%; 
Кількість створених передових технологій, од.; 
Кількість використовуваних передових технологій, 
од 
Частка інноваційніх витрат у загальному обсязі 
витрат підприємства, %; 
Частка реалізованої інноваційної продукції в 
загальному обсязі реалізації продукції, %; 
Коефіціент оновлення основних засобів. 

Підвищення рівня інвестиційного 
забезпечення підприємства 
 

Обсяг інвестицій в основний капітал, тис. грн.; 
Обсяг інвестицій в НДДКР, тис. грн.; 
Кількість спільних проєктів, що фінансуються 
підприємствами  ОТГ та місцевою владою, од. 

Складова «Соціальний  розвиток» 
Створення ефективної системи 
мотивації праці та забезпечення 
кар'єрного зростання незалежно від 
соціального статусу  

Розмір середньомісячної заробітної плати (коеф.); 
Коефіцієнт плинності кадрів; 
Рівень задоволеності працівників, бал. 

Підтримка корпоративної культури та 
створення системи раннього 
попередження конфліктних ситуацій 

Коефіцієнт  вибуття кадрів; 
Рівень конфліктності на підприємстві, бал. 
 

Забезпечення надійних та безпечних 
умов праці, зокрема шляхом 
застосовування інноваційних 
технологій у сфері охорони праці та 
промислової безпеки 
 

Коефіцієнт загальної захворюваності; 
Кількість інноваційних технологій у сфері охорони 
праці та промислової безпеки, од. 
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Таблиця   5.7   Складові стратегічної карти розвитку стратегічного 

стейкхолдера виробничого підприємства  об’єднаної територіальної громади 

(Джерело: розробка автора) 

 

 

Продовження таблиці 5.6 
1 2 

Участь у впровадженні досвіду 
проєктного, дуального навчання та 
навчання протягом життя 

Частка  працівників  високої кваліфікації, %; 
Кількість працівників, що пройшли професійну 
перепідготовку, навчання, осіб; 
Кількість програм співпраці представників бізнесу 
та освіти (науки), од. 

Співучасть та допомога у реалізації 
місцевих інфраструктурних і 
соціальних проєктах,  впровадження 
політики соціальної відповідальності 

Кількість спільних інфраструктурних проєктів, од.;  
Кількість спільних соціальних  проєктів, од.;  
Частка витрат на впровадження  політики 
соціальної відповідальності  у загальному обсязі 
витрат підприємства, %. 

Складова « Екологічна стійкість» 
Впровадження раціональних 
технологій виробництва та економія 
матеріальних ресурсів 

Частка маловідходних і ресурсозберігаючих 
технологій у загальній кількості технологій на 
підприємстві, %; 
Коефіціент  матеріаломісткості. 

Впровадження новітніх технологій з 
переробки вторинної сировини та 
здійснення діяльності щодо збирання 
та знешкодження відходів 

Частка новітніх технологій з переробки вторинної 
сировини у загальній кількості технологій на 
підприємстві, %; 
Частка відходів, що надходять на переробку, %. 

Зменшення витрат енергетичних 
ресурсів та підвищення 
енергоефективності підприємства 

Коефіціент енергомісткості; 
Обсяг енергії, отриманої з альтернативних джерел,  
тис. кВт-год. 

Дотримання вимог екологічної 
безпеки, впровадження технологій з 
обмеженим техногенним 
навантаженням 

Темп зниження обсягу шкідливих викидів, %; 
Частка витрат на  природоохоронні заходи  у 
загальному обсязі витрат підприємства, %; 
Частка технологій з обмеженим техногенним 
навантаженням у загальній кількості технологій на 
підприємстві, %; 

Забезпечення своєчасної виплати 
необхідних рентних платежів та 
екологічного податку 

Розмір екологічного податку, тис. грн. 
Розмір податку на землю, тис. грн. 

Стратегічні завдання Індикатори 
1 2 

Складова « Економічне зростання» 
Забезпечення стійкого зростання 
доходів місцевого бюджету та 
фінансової спроможності ОТГ 

Доходи загального фонду на одного мешканця, грн.; 
Темп зростання кількості  нових робочих місць,%; 
Темп зростання податкових надходжень від 
виробничих підприємств до бюджету ОТГ, %; 
Рівень дотаційності бюджету, %. 
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Продовження таблиці 5.7 

 

1 2 
Підвищення  рівня зайнятості  та 
зростання доходів населення 

Рівень зайнятості населення віком 20-64 роки за 
статтю, % 
Рівень середньомісячної номінальної заробітної 
плати, грн. 
Частка населення, чиї номінальні доходи є вищими за 
середній рівень у регіоні, % 

Забезпечення стійкого зростання 
ВРП на основі модернізації 
виробництва, розвитку інновацій та 
високотехнологічних конкурентних 
виробництв 

Приріст обсягу валового субрегіонального продукту 
на одного мешканця ОТГ, %; 
Частка реалізованої інноваційної продукції в  
валовому субрегіональному продукті, %; 
 

Забезпечення розвитку 
інноваційного потенціалу  ОТГ та  
підтримка інноваційно-активних 
підприємств 

Частка інноваційно-активних підприємств у загальної 
кількості,%; 
Частка працівників, зайнятих на підприємствах, які 
належать до високо- та середньовисокотехнологічних  
секторів переробної промисловості,%; 
Кількість договорів про партнерство в інноваційній 
сфері, од.; 
Кількість об'єктів інноваційної інфраструктури, од. 
Обсяг витрат виробничих підприємств ОТГ в НДДКР, 
тис. грн. 

Підвищення інвестиційної  
привабливості ОТГ  

Обсяг залучених приватних інвестицій в ОТГ, 
тис.грн.; 
Кількість проєктів, прийнятих до реалізації, од. 
Рівень привабливості бізнес-середовища, бал; 
Кількість нових підприємств, од.; 
Кількість створених кластерів, од 

Складова «Соціальний  розвиток» 
Створення умов для зменшення 
соціальної диференціації та 
нерівності населення 

Співвідношення загальних доходів 40% найбільш 
забезпечених і 40% найменш забезпечених 
домогосподарств, рази;  
Частка домогосподарств, які не мають регулярного 
щоденного транспортного сполучення з іншим 
населеним пунктом з розвиненою інфраструктурою, 
%; 
Частка видатків на  соціальну програму  у місцевому 
бюджеті, %. 

Сприяння підвищенню соціальній 
згуртованості мешканців ОТГ 

Частка видатків на  проведення культурно-масових 
заходів  у місцевому бюджеті, %; 
Кількість громадських організацій у ОТГ, од. 

Сприяння забезпеченню надійних та 
безпечних умов праці для всіх 
працюючих  та підвищенню рівня 
промислової безпеки 

Кількість потерпілих від нещасних випадків на 
виробництві, які призвели до втрати працездатності 
на 1 робочий день чи більше, %; 
Кількість загиблих від нещасних випадків на 
виробництві, %; 
Частка працівників, зайнятих на роботах зі 
шкідливими умовами праці, у загальнообліковій 
кількості  працівників, %; 
Частка видатків на програму охорони здоров’я 
мешканців ОТГ у місцевому бюджеті, %. 
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Продовження таблиці 5.7 
1 2 

Орієнтація системи професійно-
технічної та вищої освіти на 
розвиток затребуваних в ОТГ 
компетентностей 

Кількість нових освітніх програм, од.; 
Темп зростання кількості працюючих людей, які 
мають вищу освіту, %; 
Частка  видатків  на програму розвитку освіти у 
місцевому бюджеті, %. 

Розвиток якісної, надійної, сталої та 
доступної інфраструктури на базі 
інноваційних технологій 

Капітальні видатки на одного мешканця , грн.; 
Питома вага капітальних видатків у загальному 
обсязі видатків, %; 
Кількість проєктів регіонального розвитку, що 
реалізуються на території громади, од.; 
Обсяг фінансування проєктів регіонального 
розвитку, що реалізовується на території ОТГ, 
тис.грн. 
Частка доріг загального користування з твердим 
покриттям І категорії, % 

Складова « Екологічна стійкість» 
Забезпечення раціонального 
використання природних ресурсів  та 
збереження ресурсного потенціалу 
ОТГ 

Обсяги скидів забруднених (забруднених без 
очистки та недостатньо очищених) стічних вод у 
водні об’єкти, тис.куб.м; 
Обсяг викидів у атмосферне повітря забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел, кг/особу; 
Площа орних земель (ріллі), тис. га; 
Обсяг фінансування на   природоохоронні заходи за 
рахунок місцевого бюджету, тис.грн. 
Кількість  виробничих підприємств, що 
забезпечують підвищення екологічної безпеки, од. 

Реалізація ефективної політики 
поводження з побутовими та 
промисловими відходами 

Частка населених пунктів, у яких впроваджено 
роздільне збирання твердих побутових відходів, 
у загальній кількості населених пунктів ОТГ, %; 
Частка  видатків  на програму «чисте село» у 
місцевому бюджеті, %; 
Частка спалених та утилізованих відходів у 
загальному обсязі утворених відходів, % 

Диверсифікація каналів  постачання 
електроенергії в ОТГ, підтримка та 
реконструкція енергетичних мереж  

Технологічні витрати електричної енергії в 
розподільчих електромережах, % 
Обсяги електоренергії, виробленої суб’єктами 
альтернативної енергетики, яким встановлено 
«зелений» тариф, млн. кВт-год; 
Енергоємність ВВП/ВСП. 

Забезпечення охорони поверхневих 
джерел води та водних об'єктів, 
розвиток системи захисту ґрунтів 

Частка домогосподарств, забезпечених 
централізованим водовідведенням, у загальній 
кількості домогосподарств ОТГ, %; 
Частка скидів забруднених стічних вод у водні 
об’єкти у загальному обсязі скидів, %; 
Частка площі орних земель(ріллі) у загальній 
території ОТГ, % 
Частка площі сільськогосподарських угідь 
екстенсивного використання (сіножатей, пасовищ) у 
загальній території  ОТГ, % 



 

377 
 

Такий цикл включає: якісний аналіз пoртфелів прoєктів підприємств і 

oб’єднанoї теритoріальнoї грoмади; парне пoрівняння відпoвіднoсті прoєктів; 

визначення впoдoбань прoєктів; рoзпoділ пар впoдoбань за пріoритетами; 

відсікання непарних прoєктів; фoрмування пoртфелю прoєктів  забезпечення 

сталoгo рoзвитку теритoріальнo-вирoбничoгo утвoрення. Схематичнo 

удoскoналений спoсіб пріoритизації прoєктів наведенo на рис. 5.15, йoгo  

перевагами є гнучкість (віднoснo характеристик прoєктів) та масштабoваність 

(мoжливість пoширення на прoєкти різнoгo масштабу). 

Пoртфель прoєктів вирoбничoгo підприємства (OТГ) рoзглядається як 

детермінoвана для підприємства (OТГ), але у тoй же час недетермінoвана для 

регіoну (OТГ) мнoжина прoєктів у плoщині цілей підприємства (OТГ).  

Застoсування Step-циклу дає змoгу oтримати пoртфель прoєктів  рoзвитку 

у вигляді структурoванoї мнoжини пар детермінoваних прoєктів, кoжна з яких 

утвoрена як зіставна (пo якoсті характеристик та пріoритетам) пара прoєктів 

підприємства та oб’єднанoї теритoріальнoї грoмади (табл.5.8). 

Прoєкти державнo-приватнoгo партнерства мoжуть стати «тoчками 

зрoстання»  субрегіoнальнoгo рoзвитку, і принципoву важливість тут набуває 

система відбoру прoєктів на oснoві oцінки їх абсoлютнoї і пoрівняльнoї 

ефективнoсті. Теoретичнo ефективність партнерства дoсить дoкладнo 

oбґрунтoванo, але єдинoгo метoдичнoгo підхoду дo її oцінки не вирoбленo [388]. 

Сьогодні обґрунтування бізнес-проєктів має на увазі оцінку концепції 

проєкту, основних положень бізнес-плану або техніко-економічного 

обґрунтування, його фінансової привабливості, достовірності інформації і 

коректності розрахунків. На етапі проведення експертизи та обґрунтування 

можливо виявити серйозні методологічні помилки, які, у разі реалізації 

проєкту, можуть привести до суттєвих фінансових збитків і навіть до значних 

макроекономічних диспропорцій. 
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Рисунок 5.15    Пріoритизація та взаємoузгoдження прoєктів рoзвитку підприємства та ОТГ  
(Джерело: удосконалено на основі [387] )
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Таблиця 5.8  Результати пріoритизації  прoєктів рoзвитку вирoбничих  

підприємств  в умoвах децентралізації (Джерелo: рoзрoбка автoра) 
Напрям  

 
Пріори 
тет 

Портфель проєктів  забезпечення сталого розвитку територіально-виробничого 
утворення 

Економічне  зростання Соціальний розвиток Екологічна стійкість 
 
 

П1 

Сприяння збільшенню 
питомої ваги платежів і 

податків, що надходитиме 
від виробничих 

підприємств до місцевого 
бюджету 

 

Забезпечення 
функціонування підприємств 

в ОТГ та формування 
спільної свідомості щодо 
забезпечення соціальної 

справедливості та рівності 
 

Сприяння створенню та 
функціонуванню 

підприємств в ОТГ та 
формування спільної 
свідомості стосовно 

раціонального використання 
ресурсів 

 
П2 

Забезпечення зростання 
доходів населення, рівня 

життя та ліквідація 
бідності 

 

Розширення діяльності 
підприємств. організацій та 
свідомості щодо соціальної 
згуртованості, примирення, 
толерантності у тому числі 

стосовно етнічних груп 
 

Створення умов для 
розвитку екологічної 

культури населення та 
навчання безпечному 

поводженню з відходами 
 

 
 

П3 

Підвищення ефективності 
виробництва на засадах 

сталого розвитку та 
розвитку 

високотехнологічних 
конкурентних 

виробництв 
 

Посилення партнерства 
підприємств та ОТГ щодо 
забезпечення надійних та 
безпечних умов праці для 

всіх працюючих на засадах 
сталого розвитку  та 
високотехнологічних 

конкурентних виробництв 
 

Розвиток культури 
раціонального 

енергоспоживання, 
популяризація 
альтернативної 

електроенергетики для 
суб'єктів різного рівня 

 
 

 
П4 

Сприяння  прискореному 
розвитку підприємств  на 

основі використання 
ланцюгів «освіта – наука 

– виробництво» та 
кластерного підходу 

 

Популяризація необхідності 
постійного удосконалення і 

навчання, поширення 
неформального навчання, 
створення дієвих освітніх 

інститутів 
 

Посилення дієвих 
механізмів громадського 
контролю та моніторингу 
про стан навколишнього 

середовища 
 

 
 

П5 

Залучення інноваційних 
високопродуктивних 

інвестицій, що 
забезпечать високий 

рівень доданої вартості 
 
 

Забезпечення діяльності щодо 
підтримки процесів 

децентралізації та залучення 
підприємств до 

інфраструктурних і 
соціальних проєктів 

 

Забезпечення громадського 
контролю за формуванням 
та використанням рентної 

плати та екологічного 
податку в ОТГ 

 
Проєкти  
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Досвід роботи виробничих підприємств показує, що експертизи та 

обґрунтування бізнес-проєктів рекомендується застосувати тим підприємствам, 

які в ході своєї економічної діяльності потребують: розширення або пошуку 

нових напрямків розвитку виробництва; виходу на високий рівень розвитку 

бізнесу; відкриття нових напрямів діяльності; отримання кредитування в тому 

числі додаткового на розвиток бізнесу; в разі об’єднання, злиття підприємств; 

створення нових галузей та ринків. 

На рівні підприємства необхідно: кількісна визначеність і конкретність 

результатів економічних досліджень яка дозволяла б їх широко 

використовувати в практиці бізнес-планування та економічного регулювання;  

чітке дотримання алгоритму дій, що розроблені професіоналами;  високая 

кваліфікація керівника бізнес-проєкту; широке використання механізмів 

контролю на основі аналізу,  контроль при цьому повинен визначити причини і 

ступінь відхилення результатів процесу виконання від встановленого плану. 

На основі вивчення наукової  та прикладної літератури необхідно 

провести структурування життєвого циклу взаємодії місцевої влади та 

виробничих підприємств для встановлення черговості проведення аналітичних 

процедур  з   визначення    ефективності   такого  співробітництва;   здійснити  

систематизацію грошових потоків для владних і виробничих структур при  

взаємодії та на основі цього розробити показники для визначення бюджетної, 

економічної та соціальної ефективності, а також загального ефекту співпраці. 

На основі вищевикладеного пропонується провести оцінку ефективності 

на трьох стадіях існування спільного проєкту/програми, а саме здійснювати 

наступні аналітичні процедури [180, 389, 390]: 

1) при підготовці проєктного висновку про доцільність реалізації 

бюджетної програми спільно з виробничими підприємствами  попередня 

(прогнозна) оцінка ефективності; 

2) в процесі виконання програмних заходів  оцінка ефективності 

життєвого циклу програми; 

3) за результатами виконання всіх запланованих заходів  підсумкова 
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оцінка ефективності. 

На першій стадії «попередня (прогнозна) оцінка ефективності» необхідно 

проводити наступні процедури: 

 аналіз балансу інтересів взаємодіючих сторін; 

  порівняльний аналіз форм здійснення взаємодії місцевої влади і 

виробничих підприємств для оптимізації програмних заходів; 

  нормативно-правової експертний аналіз для виявлення і усунення 

суперечностей у законодавстві; 

 аналіз ресурсного та організаційного потенціалу місцевої влади і 

виробничих підприємств конкретної території; 

 розробка нормативів і стандартів (якісні і кількісні показники 

результативності програмних заходів) і оцінка їх адекватності існуючих умов 

функціонування виконавців бюджетної програми; 

 виявлення ризиків для здійснення проєкту, оцінка ступеня їх впливу і 

визначення форми управління ризиками; 

 проєктний аналіз бюджетної програми в порівнянні  з залученням  

виробничих підприємств і без такого залучення; 

 аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз (SWOT- аналіз) 

взаємодії  місцевої влади і виробничих підприємств при здійсненні 

затверджених програмних заходів; 

 аналіз грошових потоків з визначенням економічної, соціальної, 

екологічної  і бюджетної ефективності. 

На стадії «оцінка ефективності життєвого циклу програми» пропонується 

ряд заходів щодо виявлення резервів для підвищення результативності 

програмних цілей: 

 факторний аналіз ресурсної бази (ефективність використання основних і 

оборотних коштів, трудових ресурсів, економність витрачання матеріальних і 

фінансових ресурсів) та економічності технології процесів щодо планових 

показників або показників минулого періоду; 

 аналіз платіжної дисципліни; 
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 оцінка раціональності прийнятих управлінських рішень; 

 аналіз своєчасності і повноти фінансування програмних заходів з різних 

джерел; 

 аналіз своєчасності проведення програмних заходів та їх 

результативність (ступінь досягнутих результатів по відношенню до 

запланованих цілей); 

 аналіз проблем в ході реалізації програми та шляхи їх усунення; 

 аналіз додаткових вигод (втрат) від взаємодії місцевої влади та  

виробничих підприємств. 

На стадії «підсумкова оцінка ефективності» проводиться: 

 оцінка досягнутих результатів (ступінь результативності); 

 аналіз раціональності обраної тактики проведення програмних заходів; 

 аналіз економічної, соціальної та бюджетної ефективності; 

 оцінка рівномірності та регулярності проведення програмних заходів по 

періодам в порівнянні з досягнутими результатами; 

 підсумковий факторний аналіз ресурсної бази та економічності 

технології процесів; 

 підсумковий аналіз проблем в ході реалізації програми, оцінка 

залишкових проблем; 

 підсумковий аналіз додаткових вигод (втрат) від взаємодії місцевої 

влади та  виробничих підприємств. 

Доцільно визначити бюджетну, економічну і соціальну ефективність, а 

вже на їх основі розраховувати загальний ефект на стадіях «попередня 

(прогнозна) оцінка ефективності» і «підсумкова оцінка ефективності». 

Систематизація наукових поглядів вчених [390] щодо видів ефективності 

від взаємодії місцевої влади та  виробничих підприємств, а також методичних 

підходів до оцінки ефективності такої взаємодії дозволила сформувати 

послідовність процесу оцінки ефективності механізму взаємодії (рис. 5.16), який 

дає можливість: визначити бюджетну, економічну і соціальну ефективність. 
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Більшість показників базуються на кількісній оцінці інвестиційних 

проєктів в єдиному грошовому вимірнику, тому пропонується використовувати 

методи проєктного аналізу при розрахунку чистого грошового потоку. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 5.16 − Алгоритм процесу оцінки ефективності взаємодії місцевої 

влади та  виробничих підприємств (Джерело: розробка автора) 

 

3. Оцінка ефективності на трьох стадіях здійснення спільних проєктів / програм 

Матричний підхід при 
систематизації грошових потоків 

4. Визначення бюджетної, економічної, соціальної та екологічної ефективності  

Система часних та загальних 
показників ефективності 

Фінансування соціально 
значущих проєктів 

 

Попередня 
прогнозна оцінка 

ефективності проєкту/ 
програми 

Оцінка 
ефективності 

життєвого циклу 
програм 

Підсумкова оцінка 
ефективності проєкту/ 

програми 

Методи проектного аналізу при 
розрахунку чистого 
грошового потоку 

2. Створення проєкту/програми на основі методу програмування заходів 

1. Збір статистичної інформації; обробка податкової, статистичної та 
фінансової звітності (виробничих підприємств, органів місцевої влади) 
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У класичному вигляді чистий грошовий потік (Net Cash Flow, NCF)  це 

різниця між позитивним грошовим потоком (надходження грошових коштів) і 

негативним (витрачання грошових коштів) в аналізованому періоді часу в 

розрізі окремих його інтервалів [391]. Основна формула чистого грошового 

потоку: 

 

NCF = CF+  CF-  ,                                          (5.3) 
 

де NCF − чистий грошовий потік; 

     CF+ − позитивний грошовий потік;  

     CF- − негативний грошовий потік. 

Найбільш типові грошові потоки для місцевої влади  та виробничих 

підприємств при  взаємодії запропоновано систематизувати у вигляді матриці 

(таблиця 5.9) [391].   

Матричний підхід дозволяє розмежувати і визначити якість впливу 

грошових потоків (позитивне чи негативне) в ході реалізації спільного проєкту, 

виділити блоки, які вплинуть на прийняття рішення про доцільність взаємодії 

місцевої влади та  виробничих підприємств  при певних умовах і наявної 

ресурсної бази на будь-якому етапі. 

Зазвичай платежі всередині грошового потоку групуються за періодами 

часу (звітних періодів) або етапів інвестування. 

У цьому випадку формулу чистого грошового потоку можна записати в 

наступному вигляді [391]: 

 

NCF = (CF1+ - CF1-)+ (CF2+ - CF2-)+…+ (CFN+ - CFN-)                   (5.4) 

 

Позитивний грошовий потік для учасників проєкту взаємодії   місцевої 

влади  та виробничих підприємств позначимо відповідно PCFg і PCFb.
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Таблиця 5.9   Матриця грошових потоків при взаємодії місцевої влади та виробничих підприємств (Джерело: розробка 

автора) 
Види грошових 

потоків 
Позитивні потоки для влади ОТГ 

(PCFg) 
Негативні потоки для влади ОТГ 

(MCFg) 
Нейтральні потоки для влади  ОТГ 

(ICFg) 
 

Позитивні потоки 
для виробничих 

підприємств 
(PCFb) 

1  
Збільшення доходів (прибутку) від 
реалізації продукції, об'єктів 
інфраструктури, послуг, робіт. 
 

2 Бюджетне фінансування бізнес-
проєктів; державні пільгові кредити; 
зниження комунальних платежів,  плати  за 
землю та оренду виробничих приміщень, 
інфраструктурних об'єктів; застосування 
податкових пільг; заохочення (бонуси) за 
додатковий позитивний результат 
відповідно до умов договору про 
взаємодію. 

3 
Отримання кредитних коштів на 

особливих умовах кредитування; 
отримання міжнародної допомоги 
(грантів); залучення іноземних інвестицій 
в основний капітал.

 

 
 

Негативні потоки 
для виробничих 

підприємств 
(MCFb) 

4Зростання податкових платежів 
(від ПДФО, на землю, місцеві 
податки); зростання платежів до 
бюджету за ліцензії та патенти, 
воду (корисні копалини); 
надходження від екологічного 
збору, штрафи за невиконання 
зобов'язань згідно з умовами 
договору про взаємодію 

5 Витрати на розробку і оцінку проєкту 
взаємодії; збитки від реалізації продукції, 
об'єктів інфраструктури, послуг, робіт; 
витрати в разі надзвичайних ситуацій;  
витрати на корупцію; інфляційні процеси; 
не враховані раніше додаткові витрати за 
проєктом; страхування ризиків; витрати на 
проведення екологічних заходів за 
проєктом. 

6 Капітальні та операційні витрати, що 
пов'язані з проєктом взаємодії (в тому 
числі зростання заробітної плати за 
рахунок створення нових робочих місць); 
сервісне обслуговування; відсотки за 
кредитні кошти; лізингові платежі 
комерційним організаціям; витрати на 
спеціальні консультації та послуги (при 
необхідності в ході дії проєкту). 

  
 
Нейтральні потоки 

для виробничих 
підприємств (ICFb) 

7 
Отримання міжнародної 

допомоги (грантів) або дотацій з 
бюджету внаслідок підвищення 
інвестиційної привабливості, 
іміджу об’єднаної територіальної 
громади в міжнародному 
економічному співтоваристві (або 
в рамках країни); скорочення 
витрат на соціальні виплати. 

8 
Витрати за проєктом взаємодії на: 

проведення рекламних акцій, конкурсів; 
видання інформаційних та методичних 
матеріалі; супровід проєкту; оцінку 
ефективності; розробку і підтримку сайтів / 
порталів. 

9 
Зростання (зниження) доходів 

населення, валового  субрегіонального 
продукту на душу населення, власних 
доходів місцевого бюджету на душу 
населення, якщо є пряма залежність від 
програмних заходів. 
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Аналогічно визначимо негативний грошовий потік  MCFg  для  місцевої 

влади і MCFb  для виробничих підприємств. При цьому нейтральний  

грошовий потік позначимо як   ICFg і ICFb. 

Для місцевої влади величина чистого грошового потоку за конкретний 

період (Net cash flow  NCF) пов'язана в основному з бюджетною ефективністю 

та розраховується за такою формулою: 

 
     n      k 

NCFbe PCFgi  MCFg j  ,                                (5.5) 
                                                                  i1                                j 1 

 

де  NCFbe – величина чистого грошового потоку при визначенні бюджетної 

ефективності за конкретний період; 

       PCFg – позитивні грошові потоки для  місцевої влади (блоки  № 1, 4, 7); 

       MCFg – негативні грошові потоки для місцевої влади (блоки  № 2, 5, 8); 

n  –  кількість позитивних грошових потоків для місцевої влади; 

k  –  кількість негативних грошових потоків для місцевої влади. 

 

Для виробничих підприємств характерна  економічна ефективність, так як 

в ринкових умовах прибуток є базою подальшого розвитку бізнесу та формує 

дивідендний інтерес власників. 

Отже, величина чистого грошового потоку за конкретний період при 

визначенні економічної ефективності розраховується за формулою: 

 
n k 

NCFce PCFbi  MCFb j  ,                                (5.6) 
                                                                  i1                                j 1 
   

 

 

де NCFсe – величина чистого грошового потоку при визначенні 

комерційної ефективності за конкретний період; 
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PCFb – позитивні грошові потоки для виробничих підприємств (блоки 

матриці № 1, 2, 3); 

МCFb – негативні грошові потоки для виробничих підприємств (блоки 

матриці № 4, 5, 6); 

n  – кількість позитивних грошових потоків для виробничих підприємств; 

k – кількість негативних грошових потоків для виробничих підприємств. 

 

Соціальна ефективність  відображає інтереси населення регіону та впливає 

на екологічну ситуацію та може бути виражена такою формулою: 

 
n 

NCFse  (ICFi ) ,                                             (5.7) 
i1 

 

де NCFse – величина чистого грошового потоку при визначенні 

соціальної ефективності за конкретний період; 

ICF – нейтральні грошові потоки як для виробничих підприємств, так і 

для  місцевої влади (блок матриці № 9); 

n – кількість нейтральних грошових потоків як для виробничих 

підприємств, так і для  місцевої влади. 

 

При цьому слід враховувати, що для суспільства зростання доходів 

населення і валового національного доходу в субрегіоні  (якщо є пряма 

залежність від програмних заходів) є сприятливими потоками, а зниження даних 

показників, навпаки, являє собою негативний момент. 

Крім того, оскільки екологічні заходи за проєктом, як правило, не 

приносять грошових доходів, а тільки витрати (блок матриці №5), то в методиці 

оцінки ефективності за критерієм «Грошові потоки» окремо не передбачено 

визначення екологічної ефективності, але витрати на екологію потрапляють в 

розрахунок бюджетної та економічної ефективності. 
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Загальний ефект від взаємодії  місцевої влади  та  виробничих підприємств 

при реалізації  соціально-економічних проєктів може бути визначений шляхом 

арифметичного додавання чистих грошових потоків після розрахунку 

бюджетної, економічної та соціальної ефективності за формулою: 
 

                                                    GE = ±NCFbe ± NCFce ± NCFse ,                                    (5.8) 
 

де GE – загальний ефект від взаємодії місцевої влади  та  виробничих 

підприємств при реалізації  соціально-економічних проєктів. 

 

Величина чистого грошового потоку при визначенні будь-якої категорії 

ефективності за конкретний період оптимальна при позитивному і 

максимальному значенні, тому загальний ефект від взаємодії місцевої влади  та  

виробничих підприємств повинен бути позитивним, тоді  доцільно приймати 

рішення про спільну реалізацію соціально-економічних проєктів (програм) 

різної тематики (на підготовчій стадії) або вважати проєкт ефективним (на стадії 

завершення проєкту). 

Для реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії на підприємстві 

важливе значення мають джерела фінансування, а саме зовнішні та внутрішні. 

Залучення зовнішніх джерел, таких як інвестицій та кредитів досить проблемне, 

оскільки в умовах падіння обсягів промислового виробництва, що 

продовжується в більшості галузей господарства України, більшість 

підприємств або є боржниками, або працюють нестабільно. Внутрішні джерела 

фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності визначаються обсягом 

прибутку і дають стимул для розширення зовнішніх [186].  

Система фінансування інноваційної діяльності є складним переплетенням 

форм і джерел фінансування. Так, основними джерелами коштів, які 

використовуються для фінансування інноваційної діяльності в Україні, є  [185]: 
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 державні інвестиційні ресурси (бюджетні кошти, кошти 

позабюджетних фондів, державні запозичення, пакети акцій, майно державної 

власності; 

 інвестиційні, зокрема фінансові, ресурси суб'єктів господарювання 

комерційного і некомерційного характеру, а також громадських організацій, 

фізичних осіб. Це інвестиційні ресурси колективних інвесторів, зокрема, 

страхових компаній, інвестиційних фондів і компаній недержавних пенсійних 

фондів, власні засоби підприємств, а також кредитні ресурси комерційних 

банків, інших кредитних організацій і спеціально уповноважених урядом 

інвестиційних банків (табл. 5.10 ).  

 

Таблиця 5.10   Структура джерел фінансування інноваційної діяльності 

[185] 
Група Тип Організаційна структура джерел в групі 

 
Державні 
ресурси 

Власні Державний бюджет 
Бюджети обласні, місцеві, районні; Державний фонд 
фундаментальних досліджень; Державний фонд регіонального 
розвитку; 
Позабюджетні фонди; 
Податкові пільги для інноваційних організацій 

Залучені Державна кредитна система; Державна страхова система 
 Позикові Державні позики (державні займи, зовнішні займи, 

міжнародні кредити тощо); Податковий інноваційний кредит 
Ресурси 

підприємств 
Власні Власні інвестиційні ресурси підприємств, фонди розвитку 

виробництва 
 Залучені Внески, пожертвування, продаж акцій, додаткова емісія акцій; 

Інвестиційні ресурси інвестиційних компаній-резидентів, у 
тому числі пайових інвестиційних фондів; Інвестиційні 
ресурси страхових компаній-резидентів; Інвестиційні ресурси 
недержавних пенсійних фондів-резидентів 

 Позикові Банківські, комерційні кредити; Бюджетні цільові кредити; 
Фонди венчурного капіталу; 
Інвестиційні ресурси іноземних інвесторів, у тому числі 
комерційних  банків, міжнародних фінансових інститутів 
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Порядок фінансування інноваційних проєктів і структура інвестиційних 

ресурсів у кожному конкретному випадку має свою специфіку і безпосередньо 

пов'язаний з характером впроваджуваних нововведень. Так, в Україні 

фінансовим джерелом, що забезпечує розв'язання великомасштабних науково-

технічних проблем, є кошти державного бюджету, за рахунок яких 

виконуються цільові, комплексні програми. 

Труднощі залучення зовнішніх джерел фінансування змушують 

виробничі підприємства орієнтуватися на прибуток від основної і непрофільної  

діяльності що сповільнює,  а іноді і припиняє інноваційний розвиток.  

Отже, одним із джерел альтернативного фінансування інноваційної 

діяльності підприємств в умовах децентралізації може стати краудфандінг. 

Краудфандінг  це одна з найбільш розповсюджених технологій краудсорсингу. 

Краудсорсинг (англ. crowd – товпа та sourcing – джерело, використання 

ресурсів)  це технологія інтелектуальної співпраці поєднаних соціальними 

мережами носіїв неявних знань, що спрямовується на сумісне створення 

інтелектуального продукту, технологія мережевої інтеграції неявних знань 

великої кількості людей, інтелектуальна взаємодія яких не має територіальних, 

корпоративних, професійних, соціальних, культурних та інших обмежень [185, 

392]. Узагальнене визначення технології краудсорсингу дозволило виділити 

наступні види як: краудстромінг, краурекрутинг, краудголосування та 

краудфандінг (табл. 5.11) [393, 394].  

 

Таблиця 5.11  Технології краудсорсингу (Джерело: складено  на основі  

[393, 394]) 

Види  
краудсорсингу 

Визначення 

Краудстромінг Передбачає  генерацію та коментування нових ідей 
Краурекрутинг Забезпечення інноваційної фірми необхідними ій трудовими ресурсами 

шляхом пошуку персоналу у соціальних мережах 
Крауголосування Передбачає просте голосування за різні варіанти пропонованих рішень, 

без обгрунтування свого вибору чи пропонування інших варіантів 
Краудфандінг Соціальна технологія колективного фінансування, заснована на 

добровільних пожертвах 
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Краудфандінг визначають як «фінансування з миру по нитці», 

«соціальний банк», «колективний гаманець» [395]. Незважаючи на те, що 

термін зв’явився порівняно недавно ідея народного, коллективного 

фінансування зовсім не нова:  споконвіку люди збирали гроші на різні значні 

проєкти. 

Однак саме в останній час, у зв’язку з розвитком інтернету, глибоким 

проникненням інформаційних технологій у суспільне життя, підвищенням їх 

доступності та технологічної зрілості, почали з’являтись нові, унікальні форми 

соціально-технічних систем, до яких можна віднести і краудфандінговий 

майданчик  спеціалізовані інтернет-сайти для анонсування проєктів та збору 

коштів [186]. 

Відповідно до цілей розробників таких проєктів, можна виділити таку 

класифікацію видів краудфандінгу: залежно від мети розробників та залежно 

від особливостей винагороди соціальних інвесторів (табл.5.12) та краудфандінг 

в залежності від особливостей винагороди соціальних інвесторів (табл. 5.13). 

Можна виділити деякі риси інтернет-краудфандінгу, які роблять його 

ефективним інноваційним способом фінансування проєктів.  

 

Таблиця 5.12 Види краудфандінгу в залежності від цілей розробників 

(Джерело: складено на основі  [394, 395]) 

Вид краудфандінгу Характеристика 
Бізнес-краудфандінг Проєкти підприємств, упроваджені з метою одержання прибутку від 

інноваційної діяльності  
Соціальний 
краудфандінг 

Проєкти, що спрямовані на вирішення певних соціальних проблем. 
Але не треба плутати з благодійністю, оскільки тут інвестори 
можуть отримувати  

Культурний(творчий) 
краудфандінг 

Проєкти, спрямовані на фінансову підтримку діяльності у сферах 
культури та мистецтва. 

Новаторський 
краудфандінг 

Проєкти, метою яких є розробка нових продуктів, технологій тощо. 
Цей краудфандінг є можливим не тільки у науковій чи виробничий 
сфері, а і у соціальній, культурній та інших.  

Політичний 
краудфандінг 

Проєкти, пов’язані з діяльністю політичних об’єднань, партій, 
моніторингом ефективності політичних та правових заходів. 
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Таблиця 5.13  Види винагороди інвесторам у сфері краудфандінгу 

(Джерело: складено на основі  [393, 396-398]) 

Вид винагороди Характеристика та досвід застосування 
Без винагороди 
інвестору 

Згадування інвестора на сайті та вираження подяки. Пожертвування 
зазвичай є добровільними актами без будь-яких зобов’язань для 
одержувача. Найчастіше ця модель застосовується в 
соціальних,політичних і медичних проєктах.  

З нефінансовою 
винагородою 

У формі подарунка або продукту. На сьогоднішній  день це 
найпоширеніша модель краудфандінгу. Зарекомендувала себе як 
ефективний інструмент збору коштів на будь-які проєкти, починаючи 
від креативного дизайну і закінчуючи складними технологічними 
продуктами. Нефінансова винагорода може виражатися як записаний 
альбом, запрошення на концерт або автограф. Найуспішнішою 
платформою, що працює за цим принципом є майданчик Kickstarter. 

З фінансовою 
винагородою 
(краудінвестинг) 
а) Частка прибутку 
від реалізованого 
продукту (модель 
роялті). 
 
 
б) Народне 
кредитування.  
 
 
 
 
 
в) Акціонерний 
краудфандінг. 

При цьому виді краудфандінгу в обмін на свою фінансову підтримку 
спонсор отримує потім фінансову винагороду. Краудінвестінг має три 
форми: 
Крім нефінансових бонусів і заохочень, інвестор отримує частку від 
доходів або прибутку проєкту, який фінансує. Цей підхід активно 
практикується у сфері фінансування музики, розроблення ігор, фільмів 
і тд. Підхід роялті є досить перспективним, оскільки дозволяє, з одного 
боку, зберегти елемент причетності , а з іншого – фінансово його 
мотивувати. 
Лідер за кількістю залучених коштів. Інвестор заздалегідь має всю 
інформацію про те, коли він отримає назад свої вкладення з 
обумовленим відсотком. Окремим випадком кредитування фізичних 
осіб є соціальне кредитування. Характеризується мінімальними 
відсотками або їх повною відсутністю. Призначення цих кредитів - 
надання допомоги бідним верствам населення, насамперед в країнах,що 
розвиваються. Отримані позики треба повертати. 
Цей вид краудфандінгу є одним з нових,у цьому випадку спонсор 
отримує частину власності, акції підприємства, дивіденди або право 
голосування на акціонерних зборах. 

 

Порівняно з фінансовими посередниками, краудфандінг характеризується 

більшою гнучкістю й може містити експерименти за напрямами діяльності та 

проєктами. У порівнянні з державними установами проєкти краудфандінгу 

мають такі переваги, як швидкість виділення коштів (термін збору коштів чітко 

визначений), прозорість інформації щодо проєкту, підзвітність і 

відповідальність перед спільнотою. Крім того використання краудсорсингових 

технологій дозволяє виробляти і комерційні блага, і так звані локальні суспільні 
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блага, які у значних обсягах традиційно створювала, формувала лише держава. 

Зокрема, це проєкти локального благоустрою, допомога певним соціальним 

категоріям населення тощо [393]. 

Це стає можливим за рахунок використання ринкових практик під час 

підготовки проєкту: оцінки попиту на результати впровадження проєкту, 

просування серед зацікавленої аудиторії, дистрибуція результатів проєкту серед 

краудінвесторів (першочергове надання благ, диференціація залежно від суми 

вкладу та інше).  

До того ж спостерігається зниження трансакційних витрат на організацію 

фінансування проєктів завдяки меншій кількості посередників. Під час 

отримання фінансування такими посередниками є краудфандінгова платформа 

та банківська установа, що обслуговують вклади. Таким чином, кількість 

ієрархічних рівнів, на яких ухвалюються рішення щодо особливостей 

фінансування, істотно скорочується, натомість спектр можливих 

краудінвесторів надзвичайно розширюється [395]. 

Також, колективні способи фінансування проєктів істотно розширюють 

перелік традиційних форм інвестування. Підтвердженням цього є те, що у США 

(які є лідером краудфандінгової діяльності) у 2012 році відбулися зміни у 

законодавстві, що підвищили обсяг інвестицій, які можуть залучатися 

організаціями за допомогою колективного фінансування без відповідної емісії 

цінних паперів до суми 1 млн дол. [394]. 

При використанні такого виду винагороди інвесторам як акціонерний 

краудфандінг порушується організаційно-правова форма підприємства і 

пов'язаний тому із підвищеним ризиком для інвесторів. Проблемою є також 

відсутність офіційного юридичного дозволу існування та шляхи регулювання 

діяльності таких краудфандінгових платформ, тому вони і досі працюють в 

обмеженому режимі. 

Отже, краудфандінгова схема фінансування має великі переваги для 

інвестування інноваційних проєктів, оскільки знімає ряд істотних обмежень 

традиційних способів фінансування. Але краудфандінг має також і декілька 
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значних недоліків. Він не підходить  для великих проєктів, що вимагають 

істотних вкладень, бо такому фінансуванні залишаються обмеження в розмірі 

зазначеної суми інвестицій. Мінусом є також відсіювання потенційно сильних 

проєктів зі слабкою маркетинговою та рекламною складовою, тобто проєкт 

може бути корисним та мати всі шанси на успіх, але без належного його 

освітлення, без гарної презентації він має мало шансів зібрати необхідні кошти.  

Важаємо, що виконання зазначених пропозицій дозволить: підвищити 

ефективність використання фінансових ресурсів виробничих підприємств і  

цільового використання бюджетних ресурсів; створити та організувати 

виробництво наукоємної конкурентоспроможної продукції широкого спектру 

призначення; впровадити дієвий механізм підтримки та стимулювання розвитку 

вітчизняного виробництва; досягти позитивних зрушень в практичній реалізації 

бізнес-проєктів; підвищити інвестиційну привабливість діючих підприємств та 

підприємств, що створюються.  
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ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 5 

 
 
Обгрунтування управлінського інструментарію для стратегування 

розвитку виробничих підприємств в умовах  децентралізації дозволило дістати 

наступних висновків, узагальнень та пропозицій. 

Проблемою стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах 

децентралізації є відсутність інструментів їх взаємодії з об’єднаною 

територіальною громадою в сфері стратегічного управління, тому стратегічні 

цілі та завдання стейкхолдерів не в повній мірі узгоджені і взаємно пов'язані. 

Основою формування результативних партнерських відносин є баланс 

інтересів, зацікавленість кожної зі сторін у пошуку шляхів вирішення 

економічних, екологічних та соціальних проблем. Тому запропоноване 

каскадне узгодження дій виробничого підприємства та органів місцевого 

самоврядування у сфері стратегування розвитку в умовах децентралізації на 

основі каскадування цілей сталого розвитку. Формування системи 

взаємопов'язаних показників з використанням методу каскадування дозволяє 

виявити і погодити взаємні очікування в системі «об’єднана територіальна 

громада  виробниче підприємство  населення». Базою для знаходження 

спільних позицій між бюджетоутворюючим підприємством і місцевими 

органами влади є соціальне партнерство. 

Розроблено методичний підхід щодо формування стратегії розвитку 

виробничого підприємства через побудову взаємопов'язаних стратегічних карт 

системи «обєднана територіальна громада  виробниче підприємство», з 

урахуванням специфіки та цілей сталого розвитку як обєднанної 

територіальної громади, так і виробничих підприємств. На першому етапі 

визначається місце стратегії розвитку виробничого підприємства в загальній 

системі стратегічного управління соціально-економічним розвитком об’єднаної 

територіальної громади, що дозволяє виділити напрями узгодження цілей і 

завдань програмних документів різного рівня. На другому етапі запропоновано 
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організаційно-логічна схема, яка визначає форми, способи і інструменти, що 

забезпечують узгодження субрегіональних і корпоративних інтересів, а також 

реалізацію галузевого і територіального підходів до стратегування. На третьому 

етапі встановлюється послідовність узгоджених дій органів влади об’єднаної 

територіальної громади та виробничого підприємства в сфері стратегегування 

розвитку, що представляє собою певну логічну послідовність кроків по 

взаємній ув'язці стратегічних цілей і завдань програмних документів різного 

рівня. 

Розроблено стратегічні карти для забезпечення сталого розвитку 

об’єднаної територіальної громади та виробничих підприємств на їх 

території, згідно з  якими необхідно:  формувати потоки  інвестицій в  ОТГ  з  

метою забезпечення доступу виробничих підприємств до сучасних екологічно 

безпечних і високоефективних технологій; стимулювати технічне оновлення 

виробничої бази бюджетоутворюючих підприємств відповідно до сучасних 

екологічних стандартів, які створюють безпечні та комфортні умови праці 

працівників; здійснювати підтримку розвитку місцевого бізнесу, здатного 

забезпечити додаткові робочі місця, диверсифікацію виробництв; підвищувати 

рівень якості життя і відновлювати людський капітал. 

Реалізація розроблених теоретико-методичних положень потребує нового 

організаційного забезпечення стратегування розвитку виробничих підприємств 

в умовах децентралізації. Тому пропонується організаційний механізм 

стратегування розвитку виробничих підприємств на засадах взаємодії влади, 

бізнесу та громадськості. Запропонована архітектура агенції субрегіонального 

розвитку (АСР) та визначено інструменти сприяння розвитку виробничих 

підприємств в об’єднаних територіальних громадах: сприяння інноваціям, 

сприяння експорту, залучення інвестицій та розвиток бізнес-інкубаторів. Цілі та 

функції АСР повинні відповідати принципам: законності, співробітництва, 

паритетності, відкритості, субсидіарності, координації, унітарності, історичної 

спадкоємності, етнокультурного розвитку, сталого розвитку, об'єктивності. 

Проведено зіставлення функцій АРР та АСР, виявлено взаємне доповнення 
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функцій та їх відповідність принципам реалізації державної регіональної 

політики, при цьому основні функції генерації, забезпечення, комунікації та 

моніторингу реалізації стратегічних цілей повинні виконувати агентства 

субрегіонального розвитку за рахунок консолідації виробничого та соціального 

капіталу громади. Функції агенції охоплюють широкий спектр діяльності: з 

планування розвитку; з організації; з мотивації, залучення громади та 

формування іміджу; з координування; з контролю. Визначено місце і роль АСР 

в формуванні стратегії інноваційного розвитку об’єднаної територіальної 

громади та виробничих підприємств. 

Розроблено рекомендації і структурну модель створення інноваційного 

науково-виробничого кластеру об’єднаної територіальної громади з точки зору 

внутрішнього і зовнішнього середовища, де зовнішнє середовище представлено 

органами державної, регіональної та місцевої влади та управління; інвесторами 

і фінансовими посередниками, необхідних для здійснення кластером 

ефективної інноваційно-інвестиційної та господарської діяльності. Методологія 

Greenbook, за якою був проведений аналіз завдань програм розвитку 

територіально-виробничих утворень (кластерів) в субрегіонах, передбачає 

об'єднання завдань в групи за наступними напрямками: дослідження і 

нетворкінг; політичні дії; комерційне співробітництво; освіта та навчання; 

технології та інновації; поширення кластеру.  

Обґрунтовано спосіб пріоритизації проєктів розвитку виробничих 

підприємств, для чого визначено роль виробничих підприємств в забезпеченні 

сталого розвитку об’єднаної територіальної громади за елементами: політико-

правовий, освітній, екологічний, інноваційно-технологічний, фінансово-

економічний, структурний, інформаційний, комунікаційний, соціальний, 

відтворювальний, глобалізаційний, інституційний. Виробничі підприємства в 

економіці субрегіону є «точками зростання», при цьому сталий розвиток 

субрегіону примножує ефект синергії територіально-виробничого утворення: 

збільшення частки інноваційно-активних підприємств в сфері виробництва та 

послуг, опанування кращими практиками інфраструктурними та громадськими 
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організаціями, освітніми закладами, зміцнення зв'язків між елементами 

територіально-виробничого утворення та підвищення продуктивності праці 

його структурних одиниць. Запропоновано індикатори стратегічних цілей і 

завдань сталого розвитку виробничого підприємства та об’єднаної 

територіальної громади в залежності від отриманих значень рівня узгодженості 

стратегічних цілей і завдань програмних документів різного рівня. 

З урахуванням визначених цільoвих напрямів удoскoналенo та 

застoсoванo спoсіб пріoритизації прoєктів пoртфелю вирoбничих підприємств 

для кoжнoгo цільoвoгo напряму забезпечення сталoгo рoзвитку субрегіoну та 

застoсування Step-циклу, щo далo змoгу oтримати пoртфель прoєктів рoзвитку 

у вигляді структурoванoї мнoжини пар детермінoваних прoєктів, кoжна з яких 

утвoрена як зіставна (пo якoсті характеристик та пріoритетам) пара прoєктів 

підприємства та oб’єднанoї теритoріальнoї грoмади. 

Наукoвo-метoдичні рекoмендації щoдo oцінки ефективнoсті взаємoдії 

вирoбничoгo підприємства з місцевoю владoю базoвoгo рівня самoврядування 

за матричним підхoдoм передбачають oцінку ефективнoсті взаємoдії місцевoї 

влади та вирoбничих підприємств на трьoх стадіях існування спільнoгo 

прoєкту/прoграми, а саме: 1) при підгoтoвці прoєктнoгo виснoвку прo 

дoцільність реалізації бюджетнoї прoграми спільнo з вирoбничими 

підприємствами  пoпередня (прoгнoзна) oцінка ефективнoсті; 2) в прoцесі 

викoнання прoграмних захoдів  oцінка ефективнoсті життєвoгo циклу 

прoграми; 3) за результатами викoнання всіх запланoваних захoдів  

підсумкoва oцінка бюджетнoї, екoнoмічнoї і сoціальнoї ефективнoсті з 

викoристанням метoдів прoєктнoгo аналізу при рoзрахунку чистoгo грoшoвoгo 

пoтoку. Найбільш типoві грoшoві пoтoки для місцевoї влади та вирoбничих 

підприємств при взаємoдії систематизуються у вигляді матриці, щo дoзвoляє 

рoзмежувати і визначити якість впливу грoшoвих пoтoків (пoзитивне чи 

негативне) в хoді реалізації спільнoгo прoєкту, виділити блoки, які вплинуть на 

прийняття рішення прo дoцільність взаємoдії місцевoї влади та вирoбничих 

підприємств при певних умoвах і наявнoї ресурснoї бази на будь-якoму етапі. 
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ВИСНОВКИ 
 

В монографії  наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення 

науково-прикладної проблеми, яка полягає у розробленні теоретико-

методологичного підґрунтя, методичних положень і рекомендацій, щодо 

стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації. 

Основні наукові та прикладні результати полягають у такому: 

1. Визначено, що стратегування розвитку виробничого підприємства в 

умовах децентралізації за своїм складом і спектром дій перетворюється на 

елемент механізму комплексного впливу та має прогностичний характер. 

Аналізуючи вихідні установки (індикатори розвитку), в процесі моделювання 

обґрунтовано процесну модель стратегування, визначено величини впливів, їх 

природу і вектор руху. Визначено специфічні ознаки «стратегічності»  

націленість на перспективу і орієнтація на зовнішнє середовище, як триєдину 

сутність стратегічного управління: діяльність (активна багатоаспектна цільова 

взаємодія суб'єкта управління з навколишнім середовищем, що направляє та 

регулює її характер), процес (безперервний характер послідовної зміни стадій 

підготовки, розробки та реалізації стратегії) і методологія (застосування 

системи спеціальних принципів, методів і методик).  

2. Запропонований концептуальний підхід до стратегування розвитку 

виробничих підприємств в умовах децентралізації враховує стратегічні 

установки просторового розвитку, інтеграцію компонентів системного і 

ситуаційного підходів, раціональне поєднання галузевого і територіального 

підходів, інноваційного та інтеграційного аспектів, а також взаємне узгодження 

корпоративних і субрегіональних стратегічних цілей і завдань сталого 

розвитку. Запропоновані специфічні для стратегування розвитку виробничих 

підприємств в умовах децентралізації принципи концентрації, інтеграції, 

субсидіарності, партисіпатівності, транспарентності дозволить реалізувати 

комплекс    установок,    правил   прийняття   рішень   та   способів  переходу   

територіально-виробничого утворення з існуючого положення в цільовий стан. 
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3. Систематизовано та типологізовано методи і моделі стратегічного 

планування розвитку виробничих підприємств і регіону. Розроблено 

концептуальну схему їх взаємодії за маркетинговим підходом через: 

інформаційну взаємодію як основу процесу розробки та реалізації як 

територіальних стратегій, так і стратегій виробничих підприємств; методи 

управлінського впливу, економічної та соціально-психологічної взаємодії; 

управління проєктами та кластеризацію; систему управління попитом. Дістало 

висновку, що влада, бізнес і громадськість мають створювати шляхом 

консенсусу спільну стратегію розвитку як сукупність стратегічних цілей, що 

поєднані у програму дій на основі виявлених внутрішніх переваг та недоліків 

соціально-економічної господарюючої системи, наявних ресурсів, можливостей 

та загроз зовнішнього середовища. 

4. Обґрунтовано, що інвестиційні та інноваційні процеси слід розглядати 

у комплексі, що дозволяє стверджувати про необхідність реалізації 

інвестиційно-інноваційної стратегії забезпечення розвитку виробничого 

підприємства, яка складається з двох взаємопов’язаних та взаємовпливаючих 

блоків: інвестиційного та інноваційного, об’єднаних єдиною системою 

принципів, методів, критеріїв прийняття управлінських рішень і механізмів 

формування та реалізації. Визначено складові ефективної розробки 

інноваційно-інвестиційної стратегії в умовах децентралізації (маркетингова 

політика, політика в галузі НДДКР, технічна політика, політика структурних 

змін). Наведена послідовність складових дозволяє охопити найважливіші 

складові діяльності підприємства, які безпосередньо стосуються розроблення та 

реалізації: стратегії розвитку і поведінки у зовнішньому середовищі відповідно 

до вироблених цілей підприємства, стратегії відносно до продукції та 

технологій підприємства, стратегії персоналу. Запропонований механізм 

розробки інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства 

передбачає прийняття стратегічних завдань; оцінку можливостей та ресурсів 

для їх виконання; визначення джерел формування фінансових ресурсів; аналіз 
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альтернатив; підготовку конкретних програм, проєктів, бюджетів; оцінку 

сильних та слабких сторін діяльності суб’єктів з врахуванням обраних цілей. 

5. Узагальнено методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності 

підприємства. Запропоновано методичний підхід до комплексного оцінювання 

конкурентоспроможності виробничого підприємства, який ґрунтується на 

аналізі його технологічних, виробничих, фінансових, організаційних та 

збутових можливостей на певній фазі його економічного розвитку, 

комплексному застосуванні традиційного фінансово-економічного підходу та 

оцінюванні конкурентоспроможності продукції з використанням 

диференціального методу, що забезпечує можливість отримувати надійні 

оцінки для прийняття обґрунтованих рішень щодо забезпечення 

конкурентоспроможності та спрямованості розвитку. Поєднання оцінки 

конкурентоспроможності та стадії життєвого циклу допомогло відобразити 

позицію виноробних підприємств Одеської області в матриці комплексного 

оцінювання рівня конкурентоспроможності та надати рекомендації щодо 

траєкторії їх розвитку. 

6. Оцінено вплив розвитку виробництва в умовах децентралізації та 

зростання економічної спроможності об’єднаних територіальних громад в 

Україні на рівень добробуту їх населення. Побудовано економетричні моделі 

залежності власних доходів на одного мешканця об’єднаної територіальної 

громади від частки фінансово спроможних громад, кількості зайнятих 

працівників та обсягу реалізованої продукції. Розрахунки засвідчили наявність 

статистично значущого впливу бюджетної децентралізації та розвитку 

виробничого бізнесу на рівень добробуту населення об’єднаної територіальної 

громади. Досягнення своїх інтересів кожною зацікавленою стороною – владою, 

бізнесом, населенням громади можливе за умови налагодження між ними 

взаємодії, співпраці та взаєморозуміння, що в результаті дає позитивні 

синергетичні ефекти для всіх сторін. 

7. За допомогою комплексного оцінювання інвестиційної привабливості 

регіону з позиції районів за кількісними та якісними ознаками за науково-
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методичним підходом, побудованим на використанні методу багатомірного 

шкалування визначено рівень інвестиційної привабливості районів та 

субрегіональних утворень (на прикладі Одеської області) та можливість 

залучення інвестиційних ресурсів для об’єктної спрямованості стратегування 

інноваційно-інвестиційної діяльності виробничих підприємств в умовах 

адміністративно-територіальної реформи. Комплексне дослідження 

інвестиційної привабливості районів Одеської області та її потенціалу 

інвестування дозволило розробити ряд стратегічних пропозицій щодо розвитку 

виробничих підприємств на його території.  

8. Запропоновано науково-методологічний підхід до стратегування 

розвитку виробничого підприємства в умовах децентралізації, який спирається 

на принцип зворотного зв'язку і використання методів системного підходу та 

системного аналізу, об'єкт дослідження розглядається як сукупність 

взаємодіючих об'єктів і відносин між ними, і враховує вплив комплексу 

факторів на сталий розвиток виробничого підприємства в умовах 

децентралізації. Реалізація системного підходу і врахування принципу 

зворотного зв'язку в дослідженні стратегування сталого розвитку виробничих 

підприємств в умовах децентралізації дозволило виділити три блока 

аналітичного інструментарію. Запропонований комплекс показників 

оцінювання результативності реалізації стратегій розвитку виробничого 

підприємства та об’єднаної територіальної громади за індикаторами сталого 

розвитку є орієнтиром для стратегування виробничої діяльності суб'єктів 

господарської діяльності об’єднаної територіальної громади. 

9. Розроблено концептуальну модель стратегування сталого розвитку 

підприємства в умовах децентралізації, методичне забезпечення та рекомендації 

щодо комплексного оцінювання рівня розвитку виробничого підприємства, які 

ґрунтуються на цільовому підході, що дозволяє оцінити розвиток підприємства 

відповідно до якісних та кількісних характеристик складових розвитку 

виробничих підприємств в умовах децентралізації (економічний розвиток, 

соціальний розвиток, екологічна та бюджетна ефективність) з урахуванням їх 
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взаємодії за рівнями. Оцінка стану розвитку виробничого підприємства в 

умовах децентралізації вирішує такі завдання: 1) виявлення сильних сторін і 

«вузьких місць» у розвитку виробничого підприємства; 2) визначення основних 

напрямків розвитку виробничого підприємства та «точок впливів» на сталий 

розвиток ОТГ. 

10. Запропоновано науково-методичний підхід до моделювання системи 

управління розвитком виробничого підприємства в умовах децентралізації, 

який дозволяє визначати домінуючі параметри розвитку виробничих 

підприємств, що мають вплив на ОТГ і своєчасно відстежувати імпульси і 

простір станів ОТГ з урахуванням стану ВС в якості параметрів для її розвитку. 

Аналіз стану виробничої системи в рамках ОТГ і оцінка динаміки її розвитку 

довів необхідність формування системи узагальнених векторно-скалярних, 

ситуаційно орієнтованих показників. Це сприятиме розвитку як ОТГ, так і 

виробничих підприємств, що розташовані на їх території, та отриманню ними 

відповідних економічних вигід: підйом економічно відсталих підприємств та 

територій; поширення нових технологій, нових видів продукції та розвиток 

сектора інновацій; зростання зайнятості та збільшення попиту на кваліфіковану 

робочу силу; висока економічна ефективність та рентабельність; стимулювання 

нового бізнесу. 

11. Обґрунтовано новий підхід до узгодження дій виробничого 

підприємства та органів місцевого самоврядування у сфері стратегування 

розвитку з використанням методу каскадування, який дозволяє привести 

показники нижнього рівня (підприємства) у відповідність з системою 

показників для верхнього рівня на основі визначення стратегічних цілей 

сталого розвитку і показників, що діють на території ОТГ. Формування системи 

взаємопов'язаних показників дозволяє виявити і погодити взаємні очікування в 

системі «ОТГ виробниче підприємство  населення» на основі соціального 

партнерства. Проведена апробація підходу через побудову взаємопов'язаних 

стратегічних карт системи «обєднана територіальна громада  виробниче 
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підприємство» з урахуванням специфіки та каскадуванням цілей сталого 

розвитку виробничих підприємств і обєднанної територіальної громади. 

12. Запропоновано організаційний механізм стратегування розвитку 

виробничих підприємств на засадах взаємодії влади, бізнесу та громадськості 

для реалізації успішної децентралізації, основне місце в якому приділяється 

агенціям субрегіонального розвитку. Обґрунтовано, що цілі та функції агенції 

субрегіонального розвитку повинні відповідати принципам об'єктивності, 

законності, співробітництва, паритетності, відкритості, субсидіарності, 

координації, унітарності, історичної спадкоємності, етнокультурного розвитку, 

сталого розвитку. Запропонована архітектура агенції субрегіонального розвитку 

дозволяє сформувати і забезпечити розвиток виробничих підприємств через 

сприяння інноваціям, експорту, залучення інвестицій, розвиток бізнес-

інкубаторів. 

13. Удосконалено та застосовано спосіб пріоритизації проєктів розвитку 

виробничих підприємств з урахуванням визначених цільових напрямів і 

системи показників для забезпечення сталого розвитку об’єднаної 

територіальної громади шляхом визначення пріоритету для кожного цільового 

напряму та застосування Step-циклу, що дає змогу отримати портфель проєктів 

розвитку. Запропоновані науково-методичні рекомендації щодо оцінки 

ефективності взаємодії виробничого підприємства та місцевої влади базового 

рівня самоврядування структурують життєвий цикл взаємодії місцевої влади та 

виробничих підприємств для: а) встановлення черговості проведення 

аналітичних процедур з визначення ефективності такого співробітництва; б) 

систематизації грошових потоків для владних і виробничих структур при 

взаємодії та на основі цього; в) визначення бюджетної, економічної та 

соціальної ефективності, загального ефекту співпраці. Матричний підхід 

дозволяє розмежувати і визначити якість впливу грошових потоків (позитивне 

чи негативне) в ході реалізації спільного проєкту, виділити блоки, які вплинуть 

на прийняття рішення про доцільність взаємодії місцевої влади та виробничих 

підприємств при певних умовах і наявної ресурсної бази на будь-якому етапі, 
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що дозволяє на мікрорівні дати кількісну оцінку співпраці бізнесу з владою при 

виконанні спільних соціально значущих проєктів і програм. 

Робоча гіпотеза дослідження підтвердилася, а розроблені положення та 

рекомендації щодо стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах 

децентралізації утворюють комплекс управлінських інструментів, що 

дозволяють виробничим підприємствам забезпечити в умовах адміністративно-

територіальної реформи сталість розвитку та конкурентні переваги. Апробація 

розробок підтвердила їх результативність.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

406 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Магданов П.В. Современный подход к стратегическому 

планированию. Ars Administrandi. 2011. №1. С. 11-26. 

2. Магданов П.В. Генезис концепции стратегического планирования в 

контексте смены технологических укладов. Стратегии бизнеса. 2014. № 6(8). 

DOI: 10.17747/2311-7184-2014-6-3. 

3. Drucker  P. The Practice of Management.  New York: McGraw Hill, 1954. 

404 р. 

4. Минцберг Г. Школы стратегий. СПб.: Питер, 2001. 336 с. 

5. Andrews К. The Concept of the Corporate Strategy. Homewood, III: 

Richard D. Irwin, 1987. 3rd Ed. 132 p. 

6. Ansoff I. Corporate Strategy. New York: McGraw Hill, 1965. – 241 p. 

7. Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors. New York: The Free Press, a Division of Macmillan, Inc. 1980. 454 p. 

8. Широков А.Н., Юркова С.Н. Методические рекомендации по 

стратегическому планированию в муниципальных образованиях. 2011. URL: 

http://municipal-sd.ru/?q=node/36. 

9. Некрасова Л.А., Скіцан С.Г. Мурадова Г.О. Стратегія розвитку 

виробничих підприємств. Формування потенціалу економічного розвитку 

промислових підприємств : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 5-6 червня, 

2018, Україна, Одеса, С. 23-24.  

10. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. 7-е изд. пер. с англ. 

под ред. С.Г. Божук. СПб.: Питер, 2007. 496 с. 

11. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 

1992. 701 с. 

12. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: 

концепции и ситуации для анализа. Пер. с англ. 12-е изд.  М: ИД Вильямс, 2007.  

928с. 



 

407 
 

13. Hofer C.W., Schendel D. Strategy Formulation: Analytical Concepts.-St. 

Paul, MN: West Publishing Company, 1978. 213 p. 

14. King, W.R. Cleland D.J. Strategic Planning and Policy. New York: Van 

Nostrand Reinhold Company, 1987. 644 p. 

15. Катькало, В.С. Эволюция теории стратегического управления. СПб.: 

Издат. дом С.-Петербургского гос. ун-та, 2006. 548 с. 

16. Коноваленко Н.П. Концепция эволюционного развития 

стратегического управления: модель сферической спирали. Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического университета. 

2012. №5 (44). С. 215-217. 

17. Schendel  D.E.,  Hatter  K.J.  Business  policy  or  strategic  management:  

a broader view for an emerging discipline. Academy of management proceeding. 

1972. № 371. P. 4-18. 

18. Higgins  J.M.  Organizational  policyand  strategic  management:  textand 

cases. 2nd ed. Chicago: The Drydent Press. 1983. 721 p. 

19. Pearce J.A., Robinson R.B.Jr. Strategic Management. 2nd. ed. Homewood 

111: Richard D.Irwin, 1985. 432 p. 

20. Williamson O.E. Strategizing, economizing, and economic organization. 

Strategic management journal. 1991. № 12 (Special Issue). P. 75-94. 

21. Mathews J.A. Strategizing, disequilibrium and profit. Stanford, CA: 

Stanford University Press, 2006. 269 p. 

22. Клейнер Г. Стратегия предприятия. М.: Дело-АНХ, 2008. 568с. 

23. Зельднер А.Г. Место стратегирования в понятийно-категориальной 

системе прогнозирования. Экономические науки. 2012. № 8 (93). С. 7-15. 

24. Норт Дуглас. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики. Пер. с англ. А.Н. Нестеренко. М.: Фонд 

экономической книги «Начала», 1997. 180 с. 

25. Тамбовцев В.Л. Стратегическая теория фирмы: состояние и 

возможное развитие. Российский журнал менеджмента. 2010. № 1/8. С. 5-40. 



 

408 
 

26. Bower J.L. Managing the Resource Allocation Process: A Study of 

Corporate Planning and Investment. Boston: Harvard Business Review Press, 1986. 

240 p. 

27. Burgelman R.A. A process model of internal corporate venturing in the 

diversification major firm. Administrative Science Quarterly. 1983. 28 (2). С. 223-

244. 

28.  Бочкарева Т.В., Самарцев С.Е. Организационно-управленческий 

механизм реализации стратегии  развития муниципальных образований. 

Управление реализацией стратегий развития муниципальных образований.  

2004. Вып. 52. С. 42-234. 

29. Патрикеев Н.Г. Стратегирование как фактор эффективного 

управления   развитием   территории  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. экон. наук: 08.00.05. Ижевск, 2005. 28 с. 

30. Хайдаров А.А. Управление развитием взаимосвязанных сфер 

жизнедеятельности в системе регионального стратегирования : автореф. дис. на 

соискание науч. степени канд. экон. наук: 08.00.05.  Ижевск, 2007. 29 с. 

31.  Константиниди Х.А. Стратегирование развития региональной 

экономической системы в условиях ускорения постиндустриальных 

преобразований. М.: Спутник, 2015. 246 с.  

32. Цыбатов  В. А.  Стратегирование  регионального  развития: методы,      

модели, информационные технологии. Региональная экономика: теория и 

практика. 2015.  №27. С. 36-52. 

33.  Зверяков М.І., Кухарська Н.О., Клевцевич Н.А., Шараг О.С. 

Стратегування регіонального розвитку: теорія, методологія, концепція: 

монографія. Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2019. 241 с.  

34. Малган     Дж.     Искусство     государственной     стратегии: 

мобилизация власти и знания во имя всеобщего блага. Пер. с англ.   

Ю. Каптуревского. М. : Изд-во Института Гайдара, 2011. 472 с. 

35.  Осипов В.М., Парасюк І.Л., Ворожейкін О.О. Особливості 

стратегування економічного розвитку агломерацій в Україні. Стратегічні  



 

409 
 

пріоритети. 2012. №3. С. 82-86. 

36. Мишарин Ю.В. Стратегирование в инновационной деятельности. 

Фундаментальные исследования. Экономические науки. № 11. 2013. С. 1001-

1011. 

37.  Бочкарева Т.В., Самарцев С.Е. Практика стратегирования и 

проведения стратегических сессий – рамка институциализации. Опыт и 

перспективы институционализации методологического мышления : 

Материалы ХIХ Чтения памяти Г.П. Щедровицкого. Российская Федерация, 

Москва: Некоммерческий научный Фонд «Институт им. Г.П. Щедровицкого», 

2013. URL: https://www.fondgp.ru/projects/readings/xix-чтения-2013. 

38.  Мясникова Т.А. Теоретико-методологические положения и 

методическое обеспечение стратегирования социально-экономического 

развития муниципальных образований в регионах России : автореф. дис. на 

соискание науч. степени д.-ра экон. наук: 08.00.05. Воронеж, 2016. 38 с. 

39. Куликова  Е.И. Концептуальные основы формирования и развития    

принципов регионального стратегирования. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 

Экономические науки. № 6 (15). 2015. С. 77-80. 

40.  Ланская Д. Контроллинг – ядро стратегиринга в корпорации. 

Контроллинг, как механизм реализации проєктов интегрированной системы 

менеджмента и бережливого производства : сб. научн. трудов V 

международной научно-практ. конференции по контроллингу. Российская 

Федерация, Москва : НП «Объединение контроллеров», 2016. С. 131-135. 

41.  Кизиль Е.В. Стратегическое планирование использования потенциала         

развития  региональных социально-экономических систем : автореф. дис. на 

соискание науч. степени д-ра экон. наук: 08.00.05. СПб, 2017. 45 с. 

42. Кухарська Н.О. Регіональне стратегування – основа формування 

стратегії розвитку регіону. Економіст. 2012. №1. С. 63-65. 

43.  Марача В.Г. Региональное стратегирование и форсайт как методы 

повышения эффективности государственного управления региональным 

развитием в Российской Федерации. Процедура разработки форсайта : 



 

410 
 

Материалы І международной интернет-конференции. Российская Федерация, 

Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. С. 40-58; 

44. Пискунов А.А. Стратегирование  как  ключевой  элемент архитектуры 

управления развитием. Стратегическое планирование в регионах и городах 

России : Материалы XII Общероссийского форума, 21-22 октября, 2013. 

Российская Федерация, Санкт-Петербург. URL: http:// 2013.forumstrategov.ru/ 

upload/documents/Piskunov.pdf.  

45.  Кухарская Н.А. Идеология стратегирования социо-эколого-

экономического развтития региона. Економічні інновації. Одесса, 2012. Вып. 51. 

С. 243-250. 

46. Некрасова Л.А.  Моделювання розвитку виробничого підприємства у 

взаємодії з об’єднаною територіальною громадою. Ринкова економіка: сучасна 

теорія і практика управління. 2019. Том 18. Вип. 3 (43). С.162-181.   

47. Крымов С.М., Рогачева Ж.С. Современные подходы к 

стратегическому планированию на предприятиях промышленности и сферы 

услуг. Экономика и предпринимательство. 2013. № 12-3 (41). С. 548-552. 

48. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование 

предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла 

конъюнктуры). Пер. с англ. М.: Прогресс, 1982. 456 с. 

49. Череп А.В., Лепьохін О.В., Лепьохіна І.О., Олейнікова Л.Г. 

Економічний механізм регулювання розвитку промислового виробництва : 

Монографія. Запоріжжя: КПУ, 2011. 352 с. 

50.  Бичков О.О. Соціально-економічні регулятори розвитку 

підприємства. Економіка та держава. 2011. № 9, с. 73-77. 

51.  Тюха І.В. Соціально-економічний розвиток підприємства: сутність та 

видові прояви. Ефективна економіка. 2012. № 6. URL:  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1195 . 

52.  Запасна Л.С. Економічна сутність розвитку підприємства. Культура 

народов Причерноморья. 2006.  № 96. С. 33-37. 



 

411 
 

53.  Коротков Э.М. Антикризисное управление. Москва: ИНФРА-М, 2000. 

432 с. 

54.  Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник. Львів: Світ, 

2006. Т. 2/2. 568 с. 

55.  Бусел В.Т. Еволюція : Великий тлумачний словник сучасної 

української мови. Ірпінь : ВТФ Перун, 2002. 1440 с. 

56.  Побережний Р.О. Основні напрямки розвитку підприємств 

машинобудування. Вісник національного технічного університету «ХПІ». 

Харків, 2012. №13. С. 90-100. 

57.  Погорєлов Ю.С. Категорія розвитку та її експлейнарний базис. 

Теоретичні та прикладні питання економіки. Київ, 2012. Вип. 27/1. С. 30-34. 

58.  Плугіна Ю.А. Інтелектуальний розвиток : сутність поняття. Вісник 

економіки транспорту і промисловості.  Харків, 2011. № 36. С. 193-196. 

59.  Акофф Р. Планування майбутнього корпорації. Пер. з англ. Київ: 

Знання, 1985. 328 с. 

60.  Афанасьев Н.В. Рогожин В.Д., Рудыка В.И. Управление развитием 

предприятия : Монография. Харьков: Изд. Дом «ИНЖЭК», 2003.184 с. 

61. Ястремська О.М., Доуртмес П.О. Інноваційна діяльність промислових 

підприємств : результати оцінювання. Бізнес Інформ. 2016. № 4. С. 161-168.  

62.  Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., Копчак Ю.С. Оцінка і 

діагностика фінансової стійкості підприємства : Монографія. Харків: Вид. дім 

«ІНЖЕК», 2013. 144 с. 

63.  Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, 

механізми, моделі : Монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 496 с. 

64.  Лебедев С.А. Философия науки. Словарь основных терминов. М., 

Академический проєкт, 2004. 320 с. 

65.  Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю., Лачинина Т.А. Стратегическое 

развитие организации : Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2005. 288 с. 



 

412 
 

66. Афанасьев А.А., Жуковская И.В. Управление развитием 

экономического потенциала предприятий машиностроительного комплекса. 

Вестник Казанского технологического университета. 2009. С. 108-114.   

67. Беляев А.А., Коротков Э.М. Системология организации. М.: ИНФРА-

М, 2000. 182 с.   

68. Масленикова Н.П. Управление развитием организации. М.: Центр 

экономики и маркетинга, 2002. 304 с. 

69. Смирнов Э.А. Основы теории организации : Учебное пособие для 

вузов. М.: ЮНИТИ, 2000. 375 с. 

70. Ястремська О.М. Стратегічне управління розвитком підприємства. 

Математичні моделі та новітні технології управління економічними та 

технічними системами : Монографія. За заг. ред. В.О. Тімофєєва,                      

І.В. Чумаченко. Х.: ФОП Панов А.М., 2018. С.41-57. 

71. Некрасова Л.А., Комісарова О.О. Особливості стратегій виходу 

підприємства на зовнішні ринки. Сучасні наукові підходи до стабільного 

економічного розвитку та економічної безпеки : Матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. 21-22 лютого, 2014, Україна, Чернігів, С. 42-44. 

72. Кизима Н.А., Клебанова Т.С. Адаптивные модели в системе принятия 

решений: монографія Харьков: ИНЖЭК, 2007. 368 с. 

73. Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических 

изменений. Пер. с англ. М.Я. Каждан. М.: Дело, 2002. 535 с. 

74. Гриньова В.М., Козирєва О.В. Соціально-економічні проблеми  

інноваційного розвитку підприємств : Монографія. Харків: ІНЖЕК, 2006. 192 с. 

75. Бартон Т.Л., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-

менеджменту: стоит ли этим заниматься. Москва-СПб.: Вильямс, 2003. 208 с. 

76. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. М.: ЗАО 

Бизнес-Школа «Интел-Синтез», 1998. 272 с. 

77. Потемкин В.К. Социальная инфраструктура регионов: нормативный 

подход к преобразованию : Монография. СПб.: Ривьера, 1996. 139 с. 



 

413 
 

78. Денисов В.Т., Грищенко О.В. Процессное управление 

машиностроительным предприятием: методологические положения и практика: 

монография. Донецк: Ин-т экономики пром-сти, 2005. 188 с. 

79. Берсуцкий Я.Г., Лепа Н.Н., Клебанова Т.С. Принятие решений в 

управлении экономическими объектами: методы и модели. Донецк: Юго-

Восток, 2000. 276 с. 

80. Іванюта П.В. Лугівська О.П. Управління ресурсами та витратами : 

Навч. посіб. Київ : Центр учб. л-ри, 2009. 320 с. 

81. Гончарова Н.П. Инновационный тип развития как фактор 

сбалансированности экономики. Стратегія економічного розвитку України. К., 

2002. Вип. 1 (8). С 125-132. 

82. Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления: 

учеб. пособие. Москва: Юнити-Дана, 2000. 157 с. 

83. Гончарова Н.П., Федонін О.С., Швиданенко Г.О. та ін. Управління 

підприємствами: сучасні тенденції розвитку : Монографія. К.: КНЕУ, 2012.    

288 с. 

84. Лепа Р.Н. Ситуационный механизм подготовки и принятия 

управленческих решений на предприятии: методология, модели и методы: 

монография. Донецк: Юго-Восток, 2006. 308 с. 

85. Герасимчук В. Управління підприємством як соціально-економічною 

системою: функціональний підхід. Економіка України. 2003. № 9. С. 12-17. 

86. Моррисей Дж. Целевое управление организацией. Москва: Советское 

радио, 1979. 144 с. 

87. Реконструктивний економічний розвиток: основні напрями, 

ефективність і соціальна справедливість : Монографія. За ред. Гейця В.М., 

Гриценка А.А. К., 2016. 240 с. URL: http://ief.org.ua/docs/scc/2.pdf . 

88. Некрасова Л.А., Попенко С.О.  Стратегія розвитку підприємства в 

умовах інноваційної економіки. Економіка: реалії часу та перспективи : 

Матеріали ІI Міжнар. наук.-практ. конф. 7-11 вересня,  2015, Україна,  Одеса, 

Том 1, С. 161-162.  



 

414 
 

89. EUROPE2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. EU 

law портал : веб-сайт. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/ 

?uri=CELEX%3A52010DC2020 . 

90. Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты – предприятия – 

государство. Инновации в действии. Пер. с англ. Под ред. А.Ф. Уварова. Томск: 

Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010. 238 с. 

91. Інноваційна Україна  2020 : Національна  доповідь. Заг. ред. В.М. 

Гейця та ін. К.: НАН України, 2015. 336 с. 

92. Бажал Ю.М., Бакушевич І.В., Венесаар У. та ін. Інноваційне 

підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема : Навч. посіб.  для  

вищих  навч.  закладів. К. : ПУЛЬСАРИ, 2015. 280 с. 

93. Бажал Ю.М. Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому 

трикутнику «держава – університети – промисловість». Економіка і  

прогнозування. 2015. № 1. С. 76-88.   

94. Економіка України в дослідженнях і прогнозах: 20 років діяльності 

Інституту економіки та прогнозування НАН України : Монографія. Ред. В.М. 

Геєць, А.А. Гриценко, В.В. Небрат, І.І. Бажал. К.: НАН України, 2018. 568 с. 

95.  Ілляшенко С.М., Ілляшенко Н.С. Перспективи і загрози четвертої 

промислової революції та їх урахування при виборі стратегії інноваційного 

зростання. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 1. С. 11-21. 

96.  Main Science and Technology Indicators. Paris: OECD Publishing, 2018. 

Is. 1. 136 p.  DOI:  10.1787/msti-v2018-1-en. 

97. Краус Н.М. Інноваційна економіка в глобалізованому світі: 

інституціональний базис формування та траєкторія розвитку : Монографія. 

Київ: Аграр Медіа Груп, 2019. 492 с. 

98. The Global Competitiveness Report 2011-2012 : World Economic Forum. 

Ed. X. Sala-i-Martin. Geneva : [s.n.], 2011. 544 р. URL: 

http://www.3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf.  

99. The Global Competitiveness Report 2017-2018 : World Economic Forum. 

Ed. K. Schwab, X. Sala-i-Martín. Geneva : [s.n.], 2018. 393 p. URL: 



 

415 
 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2017-2018/Global_Competitiveness_Report_ 

2017-2018.pdf.  

100. Цілі Сталого Розвитку: Україна : Національна доповідь 2017. 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України : веб-сайт. 176 с. 

URL: https://menr.gov.ua/files/docs/2017_NationalReportUA_Web.pdf.Бобух І.М. 

Сталий розвиток: сутність, принципи і показники виміру. Економічна теорія. 

2015. № 3. С. 95-118.  

101. Бобух І.М. Сталий розвиток: сутність, принципи і показники виміру. 

Економічна теорія. 2015. № 3. С. 95-118. 

102. Некрасова Л.А., Давиденко М.В. Формування сталого розвитку 

підприємств України. Теоретичні та практичні аспекти розвитку національної 

економіки в умовах глобальної нестабільності : Матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. 19-20 вересня, 2014, Україна, Київ, С. 62-65. 

103. Цілі сталого розвитку 2016-2030. United Nations : веб-сайт. URL: 

http://www.un.org.ua 

104. Захарченко О.В. Наукові основи сталого розвитку. Наукові праці 

національного університету харчових технологій. 2015. № 4. С. 68-75. 

105. Moore S.B. Manring S.L. Strategy development in small and medium 

sized enterprises for sustainability and increased value creation. Journal of Cleaner 

Production. 2009. № 17. P. 276-282. 

106. Robert K.H. Tools and concepts for sustainable development: how do 

they relate to a general framework for sustainable development, and to each other?  

Journal of Cleaner Production. 2000. № 8. P. 243-254. 

107. Saltzman O., Ionescue-Somers A., Steger U. The business case for 

corporate sustainability: literature review and research option. European 

Management Journal. 2005. № 23. P. 2-36. 

108. Hopkins M.S. What executives don’t get about sustainability and further 

notes on the profit motive. MIT Sloan Management. 2009. № 51. P. 35-40. 

109. Норт Д. Институты, институциональные изменения, 

функционирование  экономики. М.: Начала, 1997. 180 с. 



 

416 
 

110. Smart  Specialisation  –  Strengthening  Innovation  in  Europe's  regions. 

European Commission : веб-сайт. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/ 

sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf . 

111. The Smart Specialisation Platform : веб-сайт. URL: 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu . 

112. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation 

(RIS 3). European Commission : веб-сайт. Luxemburg, 2012. URL: http: 

//ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart

_ris3_2012.pdf . 

113. Knowledge for Growth: European Issues and Policy Challenges. 

European Commission : веб-сайт. URL: http://ec.europa.eu/invest-

inresearch/pdf/download_en/knowledge_for_growth_bat.pdf  

114. Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 

Regions. A Budget for Europe 2020 – PartII : Policy fiches. European Commission : 

веб-сайт. URL: https://ec.europa.eu/info/publications/communication-commission-

european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-and-

committee-regions_en . 

115. Для розвитку українських регіонів використовуватимуть 

інструменти Смарт Спеціалізації. Портал «Децентралізація» : веб-сайт. 2018. 

URL:  https://decentralization.gov.ua/news/9614 . 

116. Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій 

розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів 

заходів : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932. 

Офіційний вебпортал парламенту України : веб-сайт. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-п . 

117. Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії 

регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 



 

417 
 

Стратегії і плану заходів : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 

листопада 2015 р. № 932. Офіційний вебпортал парламенту України : веб-сайт. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-п . 

118. Про схвалення Стратегії розвитку промислового комплексу України 

на період до 2025 року : Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України : веб-сайт. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id= 

1ac9bf22-8196-4519-823a-6938c5b6885e . 

119. Мінекономрозвитку пропонує провести в Україні смарт-

спеціалізацію. Інформаційний портал ZIK : веб-сайт. URL: 

https://zik.ua/news/2018/03/15/minekonomrozvytku_proponuie_provesty_v_ukraini_

smartspetsializatsiyu_1285353 . 

120. Council Regulation (EC) No. 1466/97 of 7 July 1997 on the strengthening 

of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of 

economic policies. EU law портал : веб-сайт. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ EN/ALL/?uri=CELEX:31997R1466. 

121. Broad economic policy guidelines and employment guidelines. European 

Parliament : веб-сайт. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/ 

2015/542652/IPOL_ATA(2015)542652_EN.pdf . 

122. Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Школик А.М. та ін. 

Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи 

України. К.: Москаленко О.М., 2012. 212 с.  

123. Finanse publiczne a prawo fi nansowe. Red. C. Kosikowski,                    

E. Ruśkowski. Warszawa: Dom wydawniczy ABC, 2006. Wyd. 2. S. 163. 

124. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням народних депутатів України щодо офіційного тлумачення  термінів 

"район" та "район у місті", які  застосовуються в пункті 29 частини першої 

статті 85, частині п'ятій статті 140 Конституції України, і поняття "організація 

управління районами в містах", яке вживається в частині п'ятій статті 140 

Конституції України та в частині першій статті 11 Закону України "Про 



 

418 
 

столицю України – місто-герой Київ", а також щодо офіційного тлумачення 

положень пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України, пункту 41 

частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" стосовно повноваження міських рад самостійно вирішувати питання 

утворення і ліквідації районів у місті : Рішення Конституційного Суду України 

від 13.07.2001 № 11-рп/2001. Офіційний вебпортал парламенту України : веб-

сайт. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01 . 

125. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України 

від 5.02.2015 № 157-19. Офіційний вебпортал парламенту України : веб-сайт. 

URL: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 

126. Про затвердження Методики формування спроможних 

територіальних громад : Постанова Кабінету Міністрів України від 8.04.2015   

№ 214. Офіційний вебпортал парламенту України : веб-сайт. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п. 

127. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 

17.06.2014 № 1508-VII. Офіційний вебпортал парламенту України : веб-сайт. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18. 

128. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 

5.02.2015 № 159-VIII. Офіційний вебпортал парламенту України : веб-сайт. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19 . 

129. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 

міжбюджетних відносин : Закон України від 28.12.2014 № 79-19. Офіційний 

вебпортал парламенту України : веб-сайт. URL: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/79-19. 

130. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України від 

28.12.2014, № 71-19. Офіційний вебпортал парламенту України : веб-сайт. 

URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19 . 



 

419 
 

131. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний 

розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання. Ред. І.З. 

Сторонянська. Львів: ІРД НАНУ, 2018. 144 с. 

132. Кузькін Є.Ю. Вплив децентралізації на розвиток регіонів. Наукові 

праці НДФІ. 2016. № 3 (76). С. 39-53. 

133. Вплив фінансової децентралізації на соціально-економічний 

розвиток регіонів : Аналітична записка. Національний інститут стратегічних 

досліджень : веб-сайт. URL:  http://www.niss.gov.ua/articles/2458 . 

134. Перспективи економічного розвитку територіальних громад 

Закарпаття в умовах децентралізації влади : Монографія. Ред. В.П. Мікловди, 

С.С. Слави, С.В. Сембера. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017. 282 с. 

135. Некрасова Л.А. Децентралізація в Україні: тенденції, переваги та 

ризики впливу на розвиток виробничих підприємств. Проблеми системного 

підходу в економіці. 2019. Вип. № 4 (72). С. 127-135.  

136. Васильченко Г., Парасюк, І., Єременко Н. Планування розвитку 

територіальних громад. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого 

самоврядування. К: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 256 с. 

137. Кластери в економіці України : Монографія. Ред. М.П. Войнаренко. 

Хмельницький: ХНУ; ФОП Мельник А.А., 2014. 1085 с.  

138. Некрасова Л.А. Новітні аспекти стратегування розвитку виробничих 

підприємств в умовах децентралізації. Економіка харчової промисловості.  

2019. Т.11. №2. С. 38-46.  

139. Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого 

розвитку : Практичний посібник. К.: ТОВ «София-А», 2012. 88 с. 

140.  Некрасова Л.А., Барабаш О.О., Моторнюк І.В. Складові 

стратегічного планування економічного розвитку об’єднаних територіальних 

громад. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту : Матеріали  

Міжнар. наук.-практ. конф. 28 травня, 2018, Україна, Одеса, С. 74-76. 

141.  Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс. Пер. 

с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. Спб.: «Питер», 2001. 567 с. 



 

420 
 

142. Некрасова Л.А., Митрошак Ю.М. Проблемні аспекти запровадження 

стратегічного планування розвитку підприємства в умовах територіальної 

децентралізації. Формування потенціалу економічного розвитку промислових 

підприємств : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 5-6 червня, 2018, Україна, 

Одеса. С. 21-22.  

143. Некрасова Л.А. Децентрализация в Украине: возможности и 

проблемные аспекты стратегического развития производственных 

предприятий. Украина-Болгария-Европейский союз: современное состояние и 

перспективы : Сборник докладов VI Междунар. науч. конф. 17-

18 сентября, 2018, Болгария, Варна, С. 107-111.  

144. Воронов А.А., Глухих Л.В. Стратегическая вовлеченность в 

организации стратегического менеджмента промышленностью страны. 

Пространство экономики. 2006. № 4 (2). С. 56-63. 

145. Энциклопедия социологии. Словари Онлайн : веб-сайт. URL: 

http://slovarionline.ru/entsiklopediya_sotsiologii . 

146. Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент : Учебник. 4-е изд. М.: 

Экономистъ, 2006. 670 с. 

147. Міщенко А.П. Стратегічне управління : Навч. посіб. 2-ге вид. Дн-к: 

Вид-во ДУЕП, 2007. 332 с. 

148. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. с англ. Ред. Л.И. 

Евенко. М.:  Экономика, 1989. 519  с.   

149. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2012. 400 с. 

150. Москалюк В.Є. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. 

К.: КНЕУ, 2005. 384 с. 

151. Сафонов Ю.М., Масленніков Є.І., Побережець  О.В.  Концептуальні 

аспекти стратегічного управління результатами діяльності промислового 

підприємства. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2016. Вип 1/1. С. 

159-165. 



 

421 
 

152. Рингланд  Д. Сценарное планирование для разработки бизнес-

стратегии : Монография. 2-е изд. Пер. с англ. М.: ООО И.Д. Вильямс, 2008. 560 

с. 

153. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент : Учеб. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2012. 224 с. 

154. Масленніков Є.І.,  Томак В.В.  Сценарний підхід для формування 

бізнес-стратегій підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 6. С. 34-37.  

155. Некрасова Л.А.,  Некрасова К.І. Стратегічний управлінський облік як 

інформаційне підґрунтя розробки стратегії підприємства. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 

2016. Вип. 18. С. 150-154.  

156. Атамас П.Й. Управлінський облік : Навч. посіб. Д.-К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. 440 с. 

157. Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для 

менеджерів) : Моногр. Тернопіль: Карт-бланш, 2006. 334 с. 

158. Уорд К. Стратегический управленческий учет. Пер. с англ. М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2002. 448 с. 

159. Bromwich M. The case for strategic management accounting: the role of 

accounting information for strategy in competitive markets. Accounting, 

Organisations and Society. 1990. vol. 15, is. 1-2, P.27-46. 

160. Мухина Е.Р. Теоретические аспекты стратегического 

управленческого учета как элемента эффективного управления организацией. 

Вопросы экономики и права. 2014. №8. С.104-109. 

161. Niekrasova L., Davydenko М. Development of interorganizational 

governance in marketing channels in the system of strategic management. Інтелект 

ХХІ. 2017. № 4. С. 22-26.  

162. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест: 

привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны 

и страны Европы. Пер.с англ. М. Аккая, В. Мишучкова. С-Пб.: Стокгольмская 

школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 376 с. 



 

422 
 

163. Сментина Н.В. Стратегічне планування соціально-економічного 

розвитку на мезорівні: теорія, методологія, практика : Монографія. Одеса: 

Атлант, 2015 р. 365 с. 

164. Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С., Янг М.С. Управленческий 

учет. Пер. с англ. 3-е изд. М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. 878 с.  

165. Голов С.Ф. Управлінський облік : Підручн. 3-тє вид. К.: Лібра, 2006. 

704 с.  

166. Друри К. Управленческий и производственный учет : Учебн. Пер. с 

англ. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 1071 с. 

167. Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік як система 

інформаційної підтримки конкурентної стратегії підприємства. Вісник 

Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та 

підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2012. № 

722. С. 281-285. 

168. Гринчук Н.  Формування територіальних маркетингових стратегій. 

Всеукраїнська мережа фахівців і практиків з регіонального та місцевого 

розвитку : веб-сайт. Київ, 2004. – 43 с. URL: 

http://regionet.org.ua/files/08.Territorial_Marketing_Grynchuk_Materials_UA.pdf . 

169. Некрасова Л.А., Христова А.В. Стратегический маркетинг как 

способ ценообразования на промышленном предприятии. Проблеми 

забезпечення економічного розвитку промислових підприємств : Матеріали   ІII 

Міжнар. наук.-практ. конф. 28-29 вересня, 2015, Україна, Одеса, Т. 1, С. 184-

185.  

170. Некрасова Л.А., Дискіна А.А. Взаємодія стратегічного планування 

економічного розвитку виробничих підприємств та регіонального маркетингу. 

Маркетинг і цифрові технології. 2018. № 3/2. С. 104-118.  

171. Окландер М.А. Проблеми формування маркетингової системи 

країни. К.: Наукова думка, 2002. 167 с. 

172. Щелкунов В., Бондаренко В., Каракай Ю., Матвєєв В. Маркетинг 

регіонів: інвестиційні аспекти. К.: Наук. думка, 2005. 176 с. 



 

423 
 

173. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми. К.: КНЕУ, 2002. 245 с. 

174. Тягунова З.О. Формування механізму управління маркетинговим 

потенціалом підприємств системи споживчої кооперації. Науковий вісник 

Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2011. № 3 (43). С. 

320-323. 

175. Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український 

досвід. Ред. А. Ткачук. К.: Леста, 2011. 260 с. 

176. Про затвердження типового положення про агенцію регіонального 

розвитку : Постанова кабінету міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 258. 

Урядовий портал : веб-сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/248941325 . 

177. Некрасова Л.А., Хрістова А.В. Стратегічне управління ресурсами на 

підприємствах. Формування потенціалу економічного розвитку промислових 

підприємств : Матеріали ІI Міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 квітня, 2016, 

Україна, Одеса, С. 23-24. 

178. Звіт по світових інноваціях журналу Економіст. The Economist : веб-

сайт. 2017 URL: http://www.economist.com . 

179. Інноваційні механізми економічного управління підприємством : 

Монографія. Ред. Л.В. Фролова. Кривий Ріг: Вид. ФОП Чернявський Д.О., 2016. 

492 с.  

180. Бельтюков Є.А., Черкасова Т.І., Некрасова Л.А. та ін. Проблеми 

підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств : 

Монографія. О.: Інтерпрінт, 2015. 828 с.  

181. Некрасова Л.А., Бельтюков Є.А., Дискіна А.А. Основні проблеми 

інвестування промислових підприємств. Прометей: Регіональний збірник 

наукових праць з економіки. 2010. Вип. 2 (32). С. 84-95. 

182. Некрасова Л.А., Моніч О.В. Механізм розробки стратегії 

інноваційно-інвестиційного   розвитку   підприємства.   Стратегія    розвитку  

України (економіка, соціологія, право). 2014. № 1. С. 154-158.  

183. Глущенко И.И. Формирование инновационной политики и стратегии 

предприятия. М.: АПК и ППРО, 2009. 128 с. 



 

424 
 

184. Некрасова Л.А., Моніч О.В.  Процес формування інноваційно-

інвестиційної стратегії підприємства та його проблеми. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 

5/2. С. 204-207.  

185. Некрасова Л.А., Давиденко М.В.  Впровадження краудфандингу для 

стимулювання інноваційної діяльності підприємств України в IT – cфері. Вісник  

Одеського національного університету. 2014. Т. 19. Вип. 2/3. С. 76-81 

186. Некрасова Л.А., Осипов В.М., Давиденко М.В. Краудфандинг как 

катализатор инвестиционно-инновационной деятельности. Науковий вісник 

ОНЕУ.  2014.  № 12.  С. 109-119.   

187. Некрасова Л.А., Моніч О.В. Формування інноваційно-інвестиційної 

стратегії в умовах кризи. Формування потенціалу економічного розвитку 

промислових підприємств : Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 

квітня, 2015, Україна, Одеса, С. 17-19.  

188. Некрасова Л.А., Моніч О.В. Проблеми та напрямки розвитку 

інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Актуальні проблеми 

світової і національної економіки в умовах глобалізації : Матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. 2014, Україна, Одеса, Ч. I, С. 73-75.  

189. Некрасова Л.А., Моніч О.В. Засади формування інноваційно-

інвестиційної стратегії на підприємствах. Проблеми забезпечення економічного 

розвитку промислових підприємств : Матеріали ІII Міжнар. наук.-практ. конф. 

28-29 вересня, 2015, Україна, Одеса, Т.1, С. 42-43.  

190. Виленский П.Л., Лившиц В.Н, Смоляк С.А.Оценка эффективности 

инвестиционных проєктов: Теория и практика : Учебное пособие. М.: Дело, 

2004. 888 с. 

191. Гидулянов В.И., Хлопотов А.Б. Анализ методов оценки 

эффективности капитальных вложений. М.: Издательство МГГУ, 2001. 78с. 

192. Штанько  Л.А.  Процесс  планирования  эффективной  

инвестиционной  стратегии  предприятия.  Проблемы  системного  подхода  в  

экономике. Киев: НАУ, 2009. С. 65-67. 



 

425 
 

193. Niekrasova L., Horodetska T., Ivanchuk K.,  Semerun L., Zaychenko K.   

Food enterprises innovative activity organizing. Journal of Hygienic Engineering and 

Design. 2019. Vol. 27. С. 145-151. URL: http://www.jhed.mk/filemanager/JHED 

Vol. 27/03. FPP/12. . 

194. Некрасова Л.А., Попенко С.О. Сучасні тенденції міжнародного 

трансферу технологій та перспективи України. Матеріали Міжнар. конф. з 

питань науково-промислової співпраці. 24-25 жовтня 2013, Україна, Одеса, С. 

33-37.  

195. Некрасова Л.А., Бойко І.М.  Проблеми та напрямки розвитку 

трансферу технологій в Україні. Економічні проблеми розвитку промисловості 

регіону : Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. 22-23 травня, 2014, Україна, 

Первомайськ, С. 90-93.  

196. Некрасова Л.А., Гіренко А.С. Інноваційна стратегія як напрямок 

розвитку підприємств в сучасних умовах. Формування потенціалу економічного 

розвитку промислових підприємств : Матеріали ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. 

27-28 квітня, 2017, Україна, Одеса, С. 16-18.  

197. Азоєв Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: ЦЭИМ, 

2001. 207 с.  

198. Іванов Ю.Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства : 

Монографія. Ред. Ю.Б. Іванов. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. 383 с.  

199. Саєнко М.Г. Стратегія  підприємства : Підручник. Тернопіль: 

«Економічна  думка», 2006. 390 с.   

200. Тренев   Н.Н.     Стратегическое    управление :  Учеб.  Пособие.   М .:  

 ПРИОР, 2000. 282 с.   

201. Шершньова  З.Є.  Стратегічне  управління : Підручник. 2-ге вид. К. : 

КНЕУ, 2004. 699 с. 

202. Формирование конкурентоспособности в контексте регионального 

развития : Монография. Ред. Б.В. Буркинский. Одесса: ИПРЭЭИ НАН 

Украины, 2009. 334 с.  



 

426 
 

203. Некрасова Л.А., Бельтюков Є.А. Конкурентна стратегія 

підприємства: сутність та формування на основі оцінки рівня 

конкурентоспроможності. Економіка: реалії часу. 2014. № 2 (12). С. 6-13. URL: 

https://economics.opu.ua/files/archive/2014/No2/6-13.pdf.  

204. Некрасова Л.А., Ващенко А.А. Конкурентна політика, як чинник 

економічного розвитку  промислових підприємств. Формування потенціалу 

економічного розвитку промислових підприємств : Матеріали І Міжнар. наук.-

практ. конф. 23-24 квітня, 2015, Україна, Одеса, С. 140-142.  

205. Гончаров В., Ларін О. Аналіз існуючих підходів і методів до оцінки 

конкурентоспроможності промислового підприємства. Схід. 2006. № 5(77). 

URL: http://experts.in.ua/baza/analytic . 

206. Некрасова Л.А., Осипов В.М. Оцінка конкурентоспроможності 

виноробного підприємства як інструмент управління його розвитком. 

Економіка і прогнозування. 2019. № 1. С. 109-127.  

207. Гончарук А.Г., Аслаханов І.А. Управління ефективністю діяльності 

підприємств виноробної галузі. Економіка харчової промисловості. 2014. № 1 

(21). С. 25-29. 

208. Ткаченко О.Б., Волошина Т.Н., Тринкаль О.В. Изучение 

конъюнктуры рынка производства виноградных вин в Украине. Економіка 

харчової промисловості. 2013. № 3 (19). С. 49-54. 

209. Державна служба статистики України. Веб-сайт. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua  

210. Яблонська Н.В., Крупіна С.В. Проблеми підвищення 

конкурентоспроможності підприємств виноробної галузі України. 

Інфраструктура ринку. 2018. № 16. С. 147-150. 

211. Некрасова Л.А., Некрасова К.І. Аналіз та перспективи розвитку 

підприємств виноробної галузі в Україні. Причорноморські економічні студії. 

2016. Вип. 6. С. 83-87.   

212. Осипов В., Осипова Л. Виноградарство та виноробство України. 

Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку. Економіст. 2015. № 5. С. 28-31. 



 

427 
 

213. Некрасова Л.А., Торган Ю.Б. Основные аспекты управления 

конкурентоспособностью на предприятиях виноделия. Актуальні проблеми 

теорії та практики менеджменту : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. 

конференції. 25-26 травня, 2017, Україна, Одеса, С. 117-120.  

214. Niekrasova L., Bondarenko S., Liganenko I., Kalaman O.  Comparison of 

methods for determining the competitiveness of enterprises to determine market 

strategy. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. № 9 (12).     

С. 890-898. URL: http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJCIET/ 

VOLUME_9_ISSUE_13/IJCIET_09_13_089.pdf . 

215. Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та 

стратегія забезпечення : Монографія. Дніпропетровськ: ДУЕП, 2006. 276 с. 

216. Некрасова Л.А., Сакали В.Я. Стратегії підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Сучасна економічна теорія та пошук 

ефективних механізмів господарювання : Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. 

конф.15-16 березня, 2013, Україна, Сімферопіль, С. 128-130.  

217. Бельтюков Є.А., Свірідова С.С., Черкасова Т.І., Некрасова Л.А.  

Формування і розвиток потенціалу промислового підприємства : Навч. посіб. 

для студ. ВНЗ. Одеса: Інтерпрінт, 2009. 456 с.  

218. Некрасова Л.А., Стефогло Р.Г. Факторы и пути повышения 

конкурентоспособности предприятия. Менеджмент предпринимательской 

деятельности : Матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. 4-5 квітня, 2013, 

Україна,  Симферополь, С. 112-114.  

219. Некрасова Л.А.,  Беліцька О. Р.  Аналіз впливу конкурентних сил на 

діяльність підприємства, як інструмент управління його 

конкурентоспроможністю. Актуальні проблеми теорії та практики 

менеджменту : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. 22-23 травня, 2014, 

Україна, Одеса, С. 37-39. 

220. Некрасова Л.А., Хрістова А.В. Гнучкість виробничого потенціалу як 

фактор конкурентоспроможності підприємства. Формування потенціалу 



 

428 
 

економічного  промислових підприємств : Матеріали ІIІ  Міжнар. наук.-практ. 

конф. 27-28 квітня, 2017, Україна, Одеса, С. 44-45.  

221. Маршалл А. Принципы экономической теории. М.: Прогресс, 1994. 

416 с. 

222. Портер М. Конкуренция. Пер. с англ. М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2005.  608 с. 

223. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные 

преимущества стран. Пер. с. англ. М.: Международные отношения, 1993. 896 с. 

224. Войнаренко М.П. Концепція кластерів – шлях до відродження 

виробництва на регіональному рівні. Економіст. 2000. № 1. С. 29-33. 

225. Некрасова Л.А., Красненська О.Б.  Моделі та методи кластерізації в 

управлінні розвитком виробничих підприємств. Економічний журнал Одеського 

політехнічного університету. 2018. № 4 (6). С. 43-52.  

226. Оскольский В.О. О перспективах становления конкурентоспособной  

региональной экономики. Экономика Украины. 2007. № 12. С. 4-11. 

227. Andersson T., Schwaag-Serger S., Sörvik J., Wise E. Cluster Policies 

Whitebook. 2004. 250 p. URL: https://lucris.lub.lu.se/ws/files/5954460/1304064.pdf . 

228. Regional Technology Strategies: Generating local wealth, opportunity,  

and sustainability through rural clusters. Carrboro, 2009. 55 p. URL: 

https://community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/ 

paper-rosenfeld-et-al.pdf . 

229. Некрасова Л.А., Попенко С.О. Формування кластеру, як напрямку 

інноваційного розвитку економіки. Економіка: реалії часу. 2014. № 2 (12).        

С. 132-138. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2014/No2/132-138.pdf .  

230. INNO Germany AG. Clusters and clustering policy: a guide for regional 

and local policy makers. European Union : веб-сайт. 2010. URL: 

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Clusters-and-Clustering-

policy.pdf. 

231. Örjan S. Clusters – Balancing Evolutionary and Constructive Forces. 

Stockholm: Ivory Tower Publishing, 2008. 99 p. 



 

429 
 

232. Некрасова Л.А., Попенко С.О. Роль кластеризації  економіки в 

інноваційному розвитку підприємств. Економіка: реалія часу і перспективи : 

Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 20-21 лютого, 2014, Україна, Одеса, Т.1, 

С. 119-121.  

233. Bergman  E.M., Feser E.J. Industrial and Regional Clusters: Concepts and 

Comparative Applications. The Web Book of Regional Science. West Virginia : 

Regional Research Institute, 1999. URL: http://www.rri.wvu.edu/WebBook/ 

Bergman-Feser/contents.htm . 

234. Перерва П.Г., Побережна Н.М.. Визначення ефективності 

використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства,  

Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 2. С. 191-198. 

235. Про Державний бюджет України на 2019 рік: Закон України від 

28.02.2019, № 2629-VIII. Офіційний вебпортал парламенту України : веб-сайт. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20 . 

236. Andreoni A. Varieties of Industrial Policy: Models, Packages, and 

Transformation Cycles. Efficiency, Finance, and Varieties of Industrial Policy: 

Guiding Resources, Learning, and Technology for Sustained Growth. Ed. by A. 

Noman, J.E. Stiglitz. New York: Columbia University Press, 2017. 213 p. 

237. Промислова політика як ключовий інструмент стратегії розвитку : 

Науково-аналітична доповідь. Ред. Л.В. Дейнеко. Київ: НАН України, 2019. 

URL: http://ief.org.ua/docs/sr/304.pdf . 

238. The Global Competitiveness Report 2017-2018. World Economic Forum : 

веб-сайт. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-

2017-2018 . 

239. Global  Competitiveness  Report  2018. World Economic Forum : веб-

сайт. URL: https://www.weforum.org/focus/davos-2018 . 

240. Bloomberg Innovation Index 2019. Datawrapper : веб-сайт. URL: 

https://datawrapper.dwcdn.net/3hi4O/2/?abcnewsembedheight=550 .  

241. Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. The Global Innovation Index 

2018: Energizing the World with Innovation. World Intellectual Property 



 

430 
 

Organization : веб-сайт. 2018. 430 p. URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf . 

242. Левківський О.В. Міжнародні індикатори оцінки інноваційного 

потенціалу України та його реалізації. Інтелект ХХІ. 2017. № 4. С. 78-82. 

243. Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. The Global Innovation Index 

2014: The Human Factor in Innovation. World Intellectual Property Organization : 

веб-сайт. 2014. URL: http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3254 

&plang=EN . 

244. Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. The Global Innovation Index 

2015: Eective Innovation Policies for Development. World Intellectual Property 

Organization : веб-сайт. 2015. URL: http://www.wipo.int/publications/en/details. 

jsp?id=3978&plang=EN . 

245. Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. The Global Innovation Index 

2016: Winning with Global Innovation. World Intellectual Property Organization : 

веб-сайт. 2016. URL: http://www.wipo.int/ publications/en/details.jsp?id=4064 . 

246. Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. The Global Innovation Index 

2017: Innovation Feeding the World. World Intellectual Property Organization : веб-

сайт. 2017. URL: http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4193? 

plang=ZH . 

247. Наукова та інноваційна діяльність України за 2018 рік : 

Статистичний збірник. Ред. М.С. Кузнєцов. Київ: Державна служба статистики 

України, 2019. 108 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/ 

2019/zb/09/zb_nauka_2018.pdf . 

248. The Global Competitiveness Index 2017-2018 edition. Country Ukraine. 

The World Economic Forum : веб-сайт. URL: http://www3.weforum.org/docs/ 

GCR2017-2018/03CountryProfiles/Standalone2-pagerprofiles/WEF_GCI_2017_ 

2018_Profile_Ukraine.pdf . 

249. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення 

української економіки : Науково-аналітична доповідь. Ред. Дейнеко Л.В. К.: 

НАН України, 2018. 158 с. 



 

431 
 

250. Readiness for the Future of Production Report 2018. The World  

Economic Forum : веб-сайт. URL: http://www3.weforum.org/docs/ 

FOP_Readiness_Report_2018.pdf . 

251. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-

технічної діяльності за 2018 рік : Аналітична довідка. Міністерство освіти і 

науки України : веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/ 

informatsiyno-analitychni/2019/07/12/kmu2018final.pdf . 

252. Жаліло Я.А., Шевченко О.В., Романова В.В. Децентралізація влади: 

порядок денний на середньострокову перспективу : Аналітична доповідь.        

Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2019. 115 с.  

253. Фурдичко Л.Є. Фінансова децентралізація: формування і 

використання місцевих бюджетів України, їх вплив на розвиток країни.  

Інвестиції: практика  та досвід. 2017. № 23. С. 23-30. 

254. U.S. Department of the treasury : веб-сайт. URL: http://treasury.gov. 

255. Децентралізація  влади : веб-сайт. URL: http://decentralization.gov.ua.  

256. Коломієць   І.Ф.,   Пелехтий   А.О.     Теоретико-практичні     аспекти  

 формування    об’єднаних    територіальних   громад    в    Україні.   Економіка   

України. 2017.  № 4  (665).  С. 46–55.   

257. Мельник А.А.  Підвищення конкурентоспроможності територіальних 

громад в умовах реалізації нової регіональної політики. Вісник Тернопільського 

національного економічного університету. 2019. № 1. С. 21-36. 

258. Шовкун І.А. Промисловий розвиток в умовах децентралізації: досвід 

провідних індустріальних країні висновки для України. Економіка і 

прогнозування. 2018. № 4. С. 38-64.  

259. Регіони України 2019 : Стат. зб. Ред. І.Є. Вернер. К.: Державна 

служба статистики України, 2019. Ч. 1. 309 с. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru1ch2019.pdf . 

260. Регіони України 2019 : Стат. зб. Ред. І.Є. Вернер. К.: Державна 

служба статистики України, 2019. Ч. 2. 657 с. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru2ch2019.pdf . 



 

432 
 

261. Математичне та комп’ютерне моделювання економічних процесів : 

Монографія. Ред. З.М. Соколовська. Одеса: Астропринт, 2016. 272 с. 

262. Звіт про результати моніторингу проєктів ДФРР у 2015-2017 рр. 

Група радників з впровадження державної регіональної політики в Україні 

Програми «U-LEAD з Європою» : веб-сайт. URL:  http://rdpa.regionet.org.ua/ 

images/129/Monitoring_of_SFRD_projects_ukr.pdf . 

263. Жалило Я.А. Децентрализация власти как институциональный 

фактор системной трансформации экономики. Вестник социально-

экономических исследований. 2019. № 1 (69). С. 69-82. 

264. Aslim E.G., Neyapti B. Optimal fiscal decentralization: Redistribution 

and welfare implications. Economic Modelling. 2017. № 6. P. 224-234. DOI: 

10.1016/j.econmod.2016.12.008. 

265. Baskaran T., Feld L.P., Schnellenbach J. Fiscal Federalism, 

Decentralization, and Economic Growth :  A Meta‐Analysis.  Economic  Inquiry.  

2016. № 54 (3). P. 1445-1463. DOI: 10.1111/ecin.12331. 

266. Nobuo A., Sakata M. Fiscal decentralization contributes to economic 

growth: evidence from state-level cross-section data for the United States. Journal of 

urban economics. 2002. № 52 (1). P. 93-108. DOI: 10.1016/S0094-1190(02)00018-9. 

267. Chen A., Nicolaas G. The national and regional effects of fiscal 

decentralisation in China. The Annals of Regional Science. 2013. № 51:3, P. 731-760. 

DOI: 10.1007/s00168-013-0554-4. 

268. Martinez-Vazquez J., Lago-Peñas S., Sacchi A. The impact of fiscal 

decentralization: a survey. Journal of Economic Surveys. 2016. № 15-02. DOI: 

10.1111/joes.12182. 

269. Junghun K., Dougherty S. Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth. 

OECD Fiscal Federalism Studies. OECD Fiscal Federalism Studies : веб-сайт. 2018. 

URL: http://www.oecd.org/tax/federalism/fiscal-decentralisation-and-inclusive-

growth.pdf .  



 

433 
 

270. Boadway R., Dougherty S. Decentralisation in a Globalised World: 

Consequences and Opportunities. OECD Working Papers on Fiscal Federalism. 

2018. № 21. DOI: 10.1787/ceaaa9b0-en. 

271. Zhi C., Zhao N. Research on the Effect of Fiscal Decentralization on 

Science and Technology Input in China. Agro food industry hi-tech. 2017. № 28.3, P. 

3014-3019. 

272. Sobel R.S., Dutta N., Roy S. Does fiscal decentralization result in a better 

business climate? Applied Economics Letters. 2013. № 20 (1), P. 84-91. DOI: 

10.1080/13504851.2012.657344. 

273. Калашнікова О.Є. Реформа місцевого самоврядування на півдні 

України: основні тенденції та проблеми (на прикладі Одеської та Миколаївської 

областей) : Аналітична записка. Національний Інститут стратегічних 

досліджень, 2019. № 1/2019. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-

07/ANALIT%20KALASHIKOVA%20REGIONAL%20DEVELOPMENT%201%2

02019%20CHECKED.pdf . 

274. Уманець Т.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіону за допо- 

могою інтегральних індексів. Економіка і прогнозування. 2006. № 4. C. 133-146. 

275. Бельтюков Є.А., Дискіна А.А.  Комплексна оцінка інвестиційного 

забезпечення промислових підприємств : Монографія. Одеса: Інтерпрінт, 2013. 

204 с. 

276. Кукош М.С. Інвестиційний потенціал Одеського регіону: оцінка і 

пропозиції по реалізації. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 3-2 (46).  С. 48-52. 

277.  Кукош М.С. Оцінка інвестиційного потенціалу регіону з позиції 

районів з використанням методу багатомірного шкалування. Інтелект ХХІ :  

науковий економічний журнал. 2018. № 2. С. 144-150. 

278. Головне управління статистики в Одеській області. Веб-сайт. URL: 

http://www.od.ukrstat.gov.ua 

279. Бельтюков Є.А., Некрасова Л.А., Черкасова Т.І. та ін. Теоретичні та 

прикладні проблеми забезпечення економічного розвитку промислових 

підприємств :  Монографія. Одеса: Екологія, 2019. 360 с. 



 

434 
 

280. Niekrasova L.A., Stepanenko M.V.  Assessment of regional investment 

attractiveness as a strategic factor of enterprise development. Zeszyty Naukowe 

Wyższej  Szkoły  Technicznej  w  Katowicach.  2019. nr. 11. pp. 89-102. URL: 

http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/ff28f3f8fd56410bec121e5c291439a7. 

pdf . 

281. Некрасова Л.А, Дискіна А.А. Інтегральний підхід до оцінки 

перспектив інвестиційної привабливості Українського Причорномор'я. 

Економічні інновації. 2009. Вип. 35. С. 148-156.  

282. Регіони в євроінтеграційних процесах : монографія : Монографія. 

Ред. В.П. Мікловди, С.С. Слави, С.В. Сембера. Ужгород: ПП Бреза, 2012. 540 с. 

283. Васильченко Г.В., Васильченко С.М. Глобалізація економіки і 

місцевий економічний розвиток. Вісник Прикарпатського університету. Серія 

: Економіка. 2015. Вип. 11. С. 45-49. 

284. Волошин В.В., Горленко І.О., Кухар В.П., Ромашов В.М. Про 

системний підхід до концепції сталого розвитку та її інтерпретації стосовно 

України. Український географічний журнал. 1995.  №3. С. 3-10.  

285. Сталий розвиток: теорія, методологія, практика : Підручник. Ред.  

Л.Г. Мельник. Суми: Університетська книга, 2009. 1216 с.  

286. Saltzman O., Ionescue-Somers A., Steger U. Quantifying economic 

effects of corporate sustainability initiatives: Activities and drivers. Lausanne. CH: 

IMD Working Paper Series, 2005. 28 p. 

287. Niekrasova L. The formation of the strategy of industrial enterprise on the 

basis of sustainable development. Information aspects of socio-economic systems’ 

development : Monograph № 5. Katowicy: Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Technicznej w Katowicach, 2016.  448 c.  

288. Захарченко О.В. Оцінка та проблеми сталого розвитку у світі. Вісник 

ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2014. № 6. С. 111-118. 

289. Elkington J. Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st 

Century Business. Capstone : Oxford, 1997. 424 p. 



 

435 
 

290. Lozano R. Towards better embedding sustainability into companies' 

systems: an analysis of voluntary corporate initiatives. Journal of Cleaner 

Production. 2012. № 25. P. 14-26. 

291. Banerjee S.B. Who sustains whose development? Sustainable 

development and the reinvention of nature. 2003. № 24 (1). P. 143-180. 

292. Lankoski L. Alternative conceptions of sustainability in a business context 

Journal of Cleaner Production. 2016. № 139. P. 847-857. 

293. Villiers C. A new conceptual model of influences driving sustainability 

based on case evidence of the integration of corporate sustainability management 

control and reporting. Journal of Cleaner Production. 2016. Vol. 136-A. P. 78-85. 

294. Hediger W. Welfare and capital-theoretic foundations of corporate social 

responsibility and corporate sustainability. Journal Socio-Economics. 2010. № 39. P. 

518-526. 

295. Montiel I. Corporate social responsibility and corporate sustainability: 

separate pasts, common futures. Organizational Environment. 2008. № 21 (3). P. 

245-269. 

296. Okoye A. Theorizing corporate social responsibility as an essentially 

contested concept: is a definition necessary? Journal Business Ethics. 2009. № 89. P. 

613-627. 

297. Lozano R. Holistic perspective on corporate sustainability drivers.  

Corporate Social Responsibility Environmental Management. 2015. № 22. P. 32-44. 

298. Jennings P.D. Zandbergen P.A. Ecologically sustainable organizations: an 

institutional approach. Academic Management. 1995. Rev. 20 (4). P. 1015-1052. 

299. Квятковська Л.А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в 

діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 

1. С. 85-89. 

300. Некрасова Л.А. Концепція стратегування сталого розвитку 

виробничого підприємства в умовах децентралізації. Сучасний менеджмент 

економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку : Матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. 18 вересня 2019, Україна, Одеса, С. 158-160. 



 

436 
 

301. Berns M., Townsend A., Khayat A., Balagopal B., Reeves M., Hopkins 

M., Kruschwitz N. The Business of Sustainability. MIT Sloan Management. 2009. 

Rev. 51. Р. 1-15. 

302. Некрасова Л.А., Давиденко М.В.  Формування комплексного 

показника сталого розвитку машинобудівного підприємства. Mechanism of 

sustainable development of economic systems formation:  collective monograph. 

Verlag SWGimex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. Vol. 2. С. 295-303.  

303. Некрасова Л.А. Cтратегічна ефективність сталого розвитку 

промислових підприємств як об’єкт управління. Формування потенціалу 

економічного розвитку промислових підприємств : Матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. 25-26 квітня, 2019, Україна, Одеса, С. 13-14. 

304.  Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход в 

современной науке. Проблемы методологии системных исследований. М.: 

Мысль, 1970. С. 7-48. 

305. Виниченко Е.Н. Оценка состояния и динамики социально- 

экономического развития предприятий. Академічний огляд. 2015. № 2 (43). С. 

68-84. 

306. Кизим М.О., Пилипенко А.А., Зінченко В.А. Збалансована система   

показників : Монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2007. 192 с. 

307. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Издательство «Дело» АНХ, 

2008. 568 с. 

308. Мельник О.Г. Діагностика діяльності машинобудівного підприємства  

на засадах системи економічних індикаторів : Монографія. Львів: Видавництво 

ДП Видавничий дім «Укрпол», 2009. 188 с. 

309. Миколайчук Н.С., Глинська А.Є. Методичні підходи до діагностики 

стану економічного розвитку підприємств легкої промисловості. Вісник 

економічної науки України. 2007. №1. С. 90-94. 

310. Шарко М.В. Вибір стратегічного розвитку підприємств в умовах 

компромісів викликаних децентралізацією управління. Управління 

економічним розвитком інноваційної діяльності в умовах нестабільного 



 

437 
 

зовнішнього середовища : Монографія. Херсон: ПП Вишемірський В.С. 2018. 

233 с. 

311. Погорєлов Ю.С., Дєєва Е.А. Интервальная  оценка  развития  

предприятия с использованием  показателя  EVA. Вісник Хмельницького   

національного   університету. 2009. № 4\2. С. 110-114. 

312. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия: 636 оценка, 

диагностика, стратегия. Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004. 256 с. 

313. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства. К.: МАУП, 2000. 128 с. 

314. Самуляк В.Ю. Система факторних оцінок рівня розвитку 

підприємств. Вісник національного університету «Львівська політехніка»; 

серія «Менеджмент, економіка та підприємництво в Україні: етапи 

становлення та розвитку». 2009. № 657. С. 83-94. 

315. Іванова Н.В. Особливості прогнозування розвитку транспортних 

систем за умов зростання їх сукупного потенціалу. Вісник ЧДТУ; Серія: 

Економічні науки. 2009. № 35. С. 41-56. 

316. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства:   

формування та оцінка. 2-ге вид. К.: КНЕУ, 2006. 316 с. 

317. Фещур Р.В., Самуляк В.Ю., Шишковський С.В. Непрямий метод    

оцінювання рівня розвитку підприємств. Вісник Національного університету 

«Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: 

етапи становлення і проблеми розвитку». Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2012. № 727. С. 286-291. 

318.  Максименко І.О. Формування стратегії управління економічним 

розвитком підприємства (на прикладі підприємств легкої промисловості) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2010. 

20 с. 

319.  Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Беседовський О.М. Механізм 

прийняття управлінських рішень на підприємстві:  процесний  підхід :  Наукове  

видання. Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. 240 с. 

320. Сидоренко Ю.В. Методологічні аспекти оцінки стійкого розвитку 



 

438 
 

підприємств. Вісник економіки транспорту іпромисловості. 2011. № 33. С. 137-

140. 

321. Єрмаков О.Ю., Лайко О.О. Методологія  формування  стратегій  

розвитку сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, 

аграрний менеджмент, бізнес. 2014. Вип. 200 (2). С. 107-114. 

322. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических 

исследованиях. Пер. с польск. В.В. Иванова. М.: Финансы и статистика, 1989. 

175 с. 

323. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика. К.: ЦУЛ, 2003. 

370 с. 

324. Денисов В.Т., Грищенко О.В., Слюсарев А.В. Управление 

адаптивным развитием промышленных предприятий : Монография. Донецк:  

НАН Украины, институт экономики промышленности, 2007. 276 с. 

325. Лепа Р.Н., Охтень А.А., Прокопенко Р.В. Управление развитием 

промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации: механизм,  

модели  и  методы :  Монография. Киев: НАН Украины, 2016. 162 с. 

326. Андрушків Б.М., Л.Я. Малюта, Мельник Л.М. Стратегічне 

управління інноваційним розвитком підприємства. Тернопіль: ТНТУ, 2010. 271 

с. 

327. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту : Підручник. К.: 

ТОВ «Академвидав», 2003. 416 с. 

328. Оберемчук В.Ф. Стратегія розвитку бренду роботодавця як складова 

бізнес-стратегії підприємства. Вісник Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2015. Вип. 10. С. 205-209. 

329.  Самуляк  В.Ю., Р.В. Фещур. Оцінювання рівня розвитку  

підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»;  

Серія  «Логістика». 2008. № 633. 911с. С. 627-636. 

330. Шелегеда Б.Г., Касьянова Н.В., Берсуцький А.Я.   та  ін. Стратегічне 

управління потенціалом підприємства : Монографія. Донецьк: Вид-во ДонУЕП, 



 

439 
 

2006. 219 с. 

331. Sharko M., Gusarina  N., Petrushenko N. Information-entropy model of 

making management decisions in the economic development of the enterprises. 

Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019. P. 304-314. 

332. Побережний Р.О. Алгоритмічна модель формування стратегічного 

профілю розвитку машинобудівного підприємства: практичний аспект. Бізнес 

Інформ. 2015. № 3. С. 83-92. 

333. Белянский А.М.      Система      индикаторов      как     инструмент 

комплексного мониторинга состояния и реформирования жилищно- 

коммунального хозяйства. Реалізація регіональних програм реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства : Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. Алушта: ХО НТТ КГ та ПО; ХНАМГ. 19-22 

травня 2005. С. 3-11. 

334. Миколайчук  Н.С. Глинська А.Є. Методичні  підходи  до  

діагностики стану економічного         розвитку         підприємств         легкої        

промисловості. Вісник економічної науки України. 2007. № 1. С. 90-94. 

335. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. Пер. с англ. 

Дж.-О. Ким, Ч.У. Мьюллер, У.Р. Клекка и др. Ред. И.С.Енюков. М.: Финансы и 

статистика, 1989. 215 с. 

336. Алёхин А.Б. Обобщенные признаки предприятий, регионов и 

национальных экономик: проблема измерения и новые подходы. Економіст. 

2011. № 8. С. 24-29. 

337. Некрасова Л.А., Барабаш О.О. Новітні аспекти обґрунтування  

стратегічних бізнес-проектів. Актуальні питання економіки, фінансів, 

менеджменту та права в сучасних умовах : Матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. 2 квітня, 2018, Україна, Полтава, Ч.1, С. 30-31.  

338. Некрасова Л.А. Обґрунтування оптимальної виробничої програми в 

умовах стратегії диверсифікації. Проблеми економічної кібернетики 2011 : 

Матеріали ХVI Всеукр. наук.-практ. конф. 14-16 вересня, 2011, Україна, Одеса, 

Т. 2, С. 144-145.  



 

440 
 

339. Некрасова Л.А., Ващенко А.А. Вплив диверсифікаційних процесів на 

ефективність діяльності підприємства. Проблеми забезпечення економічного 

розвитку промислових підприємств : Матеріали ІII Міжнар. наук.-практ. конф. 

28-29 вересня, 2015, Україна, Одеса, Т. 1, С. 40-41.  

340. Некрасова Л.А. Диверсифікація як інструмент зменшення ризику в 

діяльності підприємства. Вісник Кам’янець-Подільського національного 

університету імені  Івана Огієнка. Економічні науки. 2012. Вип.6. С. 170-173.  

341. Hwang C.L., Yoon K. Multiple attributes decision making methods and 

applications. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1981. 269 p.  

342. Li Y., Zhao L., Suo J. Comprehensive assessment on sustainable 

development of highway transportation capacity based on entropy weight and 

TOPSIS. In Sustainability. 2014. № 6, P. 4685-4693. 

343. Huang J. Combining entropy weight and TOPSIS method for information 

system selection. In Proceedings of the 2008 IEEE Conference on Cybernetics and 

Intelligent Systems, Qingdao, IEEE, 1965-1968. URL: https://ieeexplore.ieee.org/ 

document/4636483 . 

344. Wang Y.M., Elhag T.M. (). Fuzzy TOPSIS method based on alpha level 

sets with an application to bridge risk assessment. In Expert Systems with 

Applications. 2006. № 31, P. 309-319. 

345. Ghobadi M., Heshmatpour M. Comparing Profitability and ranking of 

technical analysis indicators based on TOPSIS Technique. In Voprosy upravleniya 

[Management issues]. 2015. № 4 (16), P. 167-180. https://scindeks-

clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-137X/2015/0350-137X1504167G.pdf . 

346. Wang Y.J., Lee H.S. Generalizing TOPSIS for fuzzy multiple-criteria 

group decision-making, In Computers and Mathematics with Applications. 2007. № 

53 (11), P. 1762-1772. URL: https://www.sciencedirect.com/science/ 

article/pii/S0898122107001514 . 

347. Ferova  I.S.,  Lobkova  E.V., Tanenkova E.N., Kozlova S.A. Tools for 

Assessing Sustainable Development of Territories Taking into Account Cluster 



 

441 
 

Effects. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2019 

№ 12 (4), р. 600-626. 

348. Петров Э.Г. Подмогильный Н.В, Соколова Н.А., Ходаков В.Е. 

Управление устойчивым развитием предприятий : Монография. Херсон: ВЕ-

Херсон, 2009. 558 с. 

349. Гончаренко Е.Н. Устойчивое развитие предприятия: методология, 

механизмы, модели : Монография. Одесса: Атлант, 2014. 382 с. 

350. Абрютина М.С. Грачев А.В. (2000) Анализ финансово-

экономической деятельности предприятия. Монография. М: Дело и сервис, 255 

с. 

351. Авраменко В.П. Управление производством в условиях 

неопределенности : Монография. Киев: НВК ВО, 1992. 48 с. 

352. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных 

проєктов : Монографии. М.: Банки и биржи, ИО «ЮНИТИ», 1997. 238 с. 

353. Бочаров В.В., ()  Управление денежным оборотом предприятий и 

корпораций. Монография. М.: Финансы и статистика, 2001. 144 с. 

354. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности 

инвестиционных проєктов : Монография. М.: Дело, 2001. 831 с. 

355. Воронов А.А. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость : 

Монография. М.: Наука, 1979. 388 с. 

356. Герасенко В.П. (2001). Прогнозирование и планирование в 

экономике : Монография. Минск: Новое знание, 192 с. 

357. Глушков В.М., Иванов В.В., Яненко В.М. (1983). Моделирование 

развивающихся систем: Монография. М.: Наука, 350 с. 

358. Гейць В.М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового 

розвитку: Монографія. К.: Ун-т екон. прогнозування; Фенікс, 2003. 1008 с. 

359. Мельник Л.Г. Фундаментальные основы развития : Монография. 

Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. 288 с. 

360. Дубовий В.М., Квєтний Р.Н., Михальов О.І., Усов А.В. Моделювання 

та оптимізація систем : Підручник. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс», 2017.  804 с. 



 

442 
 

361. Оборский Г.А., Дащенко А.Ф., Усов А.В., Дмитришин Д.В. 

Моделирование систем : Монография. Одесса: Астропринт, 2013. 664 с. 

362. Федорович О.Е.,   Нечипорук Н.В., Прохоров А.В. Методы  и  

модели принятия  решений  при  управлении  сложными   производственными  

комплексами. Монография. Харьков, НАУ «ХАИ», 2005. 235 с. 

363. Некрасова Л.А. Приоритетные направления модернизации 

промышленных предприятий. Науковий вісник ОНЕУ. 2013. № 7 (186). С. 33-39. 

364.  Некрасова Л.А., Курочкина А.Ю. Стратегічне планування 

енерговитрат      на     промислових     підприємствах.    Вісник     Хмельницького  

національного  університету. Економічні науки. 2011. № 4/1. С. 182-185. 

365.  Цілі сталого розвитку для України: регіональний вимір : Аналітична 

доповідь. Серія «Проблеми регіонального розвитку» ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» : веб-сайт. Львів, 

2018. 90 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180702.pdf . 

366. Лендьєл М. Інституційний механізм реалізації регіональної політики 

в країнах Центрально-Східної Європи. Регіональна політика в країнах Європи. 

Уроки для України. Київ: Логос, 2000. С. 62-97.  

367. Студенніков І., Ткаченко В. Інституційна інфраструктура 

регіонального розвитку в Україні: сучасний стан і проблеми формування. 

Економічний Часопис-XXI. 2005. №9-10. С. 36-40. 

368. Кушнір М. Щодо забезпечення дієвості агенцій та фондів 

регіонального розвитку у реалізації потенціалу розвитку регіонів України: 

аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/710 . 

369. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 

05.02.2015 № 156-VIII. Офіційний вебпортал парламенту України : веб-сайт. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19 . 

370. Формирование конкурентоспособности в контексте регионального 

развития: монография  за ред. Б.В. Буркинского. Одесса: ИПРЭЭИ НАН 

Украины, 2009.  334 с. 

371. Платні послуги агенцій регіонального розвитку. Децентралізація : 



 

443 
 

веб-сайт. URL: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/393/ 

Posibnik-ARR.pdf . 

372. Звєряков М.І. Сментина Н.В. Розбудова в Україні мережі агенцій 

регіонального розвитку: вітчизняний досвід і керівництво до дій. Бізнес- 

Інформ. 2014. № 6. С. 57-63.  

373. Соколенко С.І. Проблеми і перспективи посилення 

конкурентоздатності економіки України на основі кластерів. Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та 

конкурентоспроможність прикордонних регіонів. Львів: Вид-во ІРД. 2008. Вип. 

3 (71). С. 18-30. 

374.  Звіт про діяльність Секції розвитку конкурентоспроможності 

економіки на основі кластерної моделі за 2013 рік. Українськи кластери : веб-

сайт. URL: http://ucluster.org/blog/2014/04/zvit-pro-diyalnist-sekcii-rozvitku-

konkurentospromozhnosti-ekonomiki-na-osnovi-klasternoi-modeli-za-2013-rik. 

375. Жаліло Я.А., Архієреєв С.І., Базилик Я.Б. та ін. Проблеми та 

пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України.        

К.: НІСД, 2006. 119 с. 

376. Osipov V., Gramatik A., Palariev A. Clustering in the context of inclusive 

development of the regions. Часопис соціально-економічної географії. 2019.  Вип. 

27. C. 5-12.  

377. Rehma М., Khalid Z., Faiza S., Muhammad S., Muhammad I., Imran K., 

Imran N. Modeling the causal relationship between energy and growth factors: 

Journey towards sustainable development. Renewable Energy. 2014. № 63. Р. 353-

365. 

378. Yanase А. Pollution control in open economies: Implications of within-

period interactions for dynamic game equilibrium. Journal of Economics. 2005. № 

84.  Р. 277-311. 

379. Mukul S. Global sustainable development goals are about the use and dis-

tribution, not scarcity of natural resources: will the middle class in the USA, China 

and India save the climate as its incomes grow? Сlimate and Development. 2015.    



 

444 
 

№ 3. Р. 97-99. 

380. Валеева Р.Р., Васильев В.Л. Территориально-производственный 

кластер в концепте устойчивого развития региона (на примере Приволжского 

федерального округа). Актуальные проблемы экономики и права. 2017. № 4/11. 

С. 82-95.  DOI: 10.21202/1993-047X.11.2017.4.82-95 

381. Кормановская И.Р. Обеспечение устойчивого развития региона: 

принципы, концепция, механизм. Проблемы современной экономики. 2013.  № 4 

(48). С. 260-266. 

382. Посталюк М.П., Валеева Р.Р. Развитие территориально-

производственных кластеров как форма инноватизации инвестиционной. 

Проблемы современной экономики. 2016. № 3. С. 133-138. 

383. Hamilton K., Atkinson G. Wealth, welfare and sustainability: Advances in 

measuring sustainable development. Northampton: Edward Elgar, 2006. 214 р. 

384. Pinter L., Hard P., Bartelmus P. Indicators of sustainable development: 

proposal for a way forward. New York: IISD, 2005. 42 p. 

385. Niekrasova L.A., Khristova A.V. The formation of resource-saving model 

of enterprise development. Економіка: реалії часу. 2017.  № 2 (30).  С. 79-84. URL: 

https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/79.pdf.  

386. Сотник І.М., Мазін Ю.О. Управління розвитком ринку 

ресурсозбереження в Україні: проблеми і перспективи. Сталий розвиток 

економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2011. № 4. C. 3-8. 

387. TenStep : веб-сайт. URL: https://tenstep.com. 

388.  Ткаченко И.Н., Савченко Я.В., Евсеева М.В. Методология отбора и 

оценки эффективности проєктов государственно-частного партнерства с учетом 

интересов стейкхолдеров. Дисскусия: политемат. журн. науч. публ. 2014. № 8 

(49). URL: http://journal-discussion.ru /publication.php?id=1168. 

389. Некрасова Л.А., Степаненко М.В. Основні аспекти інвестиційного 

аналізу проектів розвитку нерухомості. Проблеми системного підходу в 

економіці. 2019. Вип. 1 (69). Ч. 2. С. 12-18.  

 



 

445 
 

390.  Габдуллина Э.И. Оценка эффективности проєктов ЧП как механизма 

взаимодействия власти и бизнеса в регионе. Современные проблемы науки и 

образования. 2012. № 2. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/ 

view?id=5928. 

391.  Прохоров В.В. Финансовый анализ. Сайт инструментов для 

финансовых расчетов : веб-сайт. URL: http://www.finances-analysis.ru/ 

investicii/chistyj-denezhnyj-potok.htm. 

392. Джайлс М. Настоящие друзья. Мир в 2050 году. Ред. Д. Франклин и 

Дж. Эндрюс. М.: Манн, Иванов и Фербер; Эскимо, 2013. 368с. 

393. Петрушенко Ю.М., Дудкін О.В. Краудфандинг як інноваційний 

інструмент фінансування проєктів соціально-економічного розвитку. 

Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 1. С. 172-182. 

394. Длугопольський О.В. Суспільний сектор економіки і публічні 

фінанси в епоху глобальних трансформацій : Монографія. Т.: ТНЕУ, 2011. 632 

с. 

395. Niekrasova L.A., Davydenko M.V. Besonderheiten der Strategischen 

Führung in den Verschiedenen Typen der Mehr-Arbeitgeber-Betriebe. Молодий 

вчений. 2016.  № 10 (37). С. 401-407.  

396. Agrawal A., Catalini C., Goldfarb. The geography of crowdfunding.  

Massachusetts: Cambridge, 2013. 63 p. URL: http://www.nber.org/papers/ 

w16820.pdf. 

397. Agrawal A., Catalini C., Goldfarb A. Some simple economics of 

crowdfunding. Massachusetts: Cambridge, 2013. 47 p. URL: 

http://www.nber.org/papers/w19133.pdf. 

398. Ahlers G., Cumming D., Gunther C., Schweizer D. Signaling in equity 

crowdfunding. SSRN Electronic Journal. 2012. № 39 (4). DOI: 

10.2139/ssrn.2161587. 

 



4 409783 980107 20

ISBN 978-3-9821932-1-2

t ime r e a l i t i e s . c om

Time Realities Scientific Group UG 
Schopperstr. 24 97421 Schweinfurt, , Germany

 5275053Publisher ID
timerealities@gmail.com

Niekrasova Liubov Arkadyevna  PhD 
(economics), Associate Professor, Department of  
Economics of Industry, Odessa national polytechnic 
university (ONPU). 
Area of scientific interests – models and 
technologies of innovation and investment 
development of the enterprise, competitive 
behavior of enterprises, strategic management of 
sustainable development of economic systems of  
meso- and micro-levels.
Author of 100 scientific works,  including 2 
textbook , 7 monographs, 42 articles in professional 
editions of Ukraine, 3 in scientific in international 
periodicals, 46 thesis  at scientific conferences  and 
forums.


	Binder1
	Монографія_Некрасова_2019-в3

	Б111езымянный-1

