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ВСТУП 

 

Заможне суспільство, формування якого можливо в результаті 

забезпечення конкурентоспроможної економіки на основі ефективного 

державного управління та місцевого самоврядування, ефективного менеджменту 

організацій, потребує поетапної реалізації економічної і соціальної політики, 

стратегії, програм. Сучасні зміни, що відбуваються в останні роки в Україні та 

світі орієнтовані, перш за все, на стійкий економічний і соціальний розвиток, 

проблема забезпечення якого в умовах глобальних викликів, потребує зважених, 

обґрунтованих, системних управлінських рішень, реалізація яких передбачає 

врахування сукупних ризиків. Складність цього процесу обумовлено 

багаторівневими структурами, що пов’язані між собою, складними ієрархічними 

побудовами, причинно-наслідкові зв’язками в системах управління. Розвиток 

методологічної бази управління на різних рівнях (національний, регіональний, 

міський і рівень суб’єктів господарювання) на основі системного підходу до 

управління в умовах глобальних викликів є актуальним напрямом наукового 

дослідження. 

Узагальнення існуючих теоретичних і методологічних підходів, 

практичних рекомендацій щодо управління сталим розвитком показало, що 

основну увагу науковці приділяють управлінню окремими напрямами 

економічного і соціального розвитку, а також розвитку суб’єктів 

господарювання. Особливості сталого розвитку в умовах глобальних викликів на 

різних рівнях управління залишаються недостатньо вивченими. У наукових 

дослідженнях не знайшли належного відображення змістовні аспекти процесу 

сталого розвитку регіонів, міст, понятійний апарат характеризується 

суперечливістю, неузгодженістю. Потребують розвитку наукові підходи до 

обґрунтування концепцій, принципів, методів забезпечення сталого розвитку на 

різних рівнях управління, виявлення та обґрунтування факторів, що чинять 

вплив на забезпечення сталого розвитку, вдосконалення методів і моделей 

прийняття управлінських рішень на різних рівнях. 
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Проблемам забезпечення сталого розвитку присвячені наукові праці таких 

вчених як Г. Брундланд, Ґ. Дейлі, Б. Хьюс, О. Ареф’єва, Н. Алексеєнко, 

Т. Антошко, Г. Астапова, О. Амоша, І. Бланк, О. Василенко, Н. Васюткіна, 

А. Воронкова, Л. Головкова, В. Герасимчук Г. Гутман, Д. Задихайло, 

О. Захарченко, І. Ігнатьєва, Г. Кларк, Н. Краснокутська, Б. Карпінський, 

О. Кузнецов, Л. Лігоненко, О. Мних, Л. Мельник, Д. Медоус, А. Оніші, І. Отенко, 

О. Тридід, Ю. Погорелов, В. Пономаренко, А. Піковський, О. Раєвнєва, 

Н. Касьянова, В. Кондратьев, М. Калинчиков, Р. Марушков, Т. Мостенська, 

О. Михайленко, О. Сущенко, О. Сохацька, І. Сигов, А. Степанов, 

В. Євтушевський, З. Шершньова та інші. Проте методологічне забезпечення 

управління сталим розвитком регіонів, міст та суб’єктів господарювання 

потребує розвитку в умовах глобальних викликів. 

Монографія присвічена вирішенню актуальних питань удосконалення 

методологічних основ та розробці практичних підходів до управління сталим 

розвитком в умовах глобальних викликів на регіональному, міському рівнях і 

рівні суб’єктів господарювання. 

В першому розділі монографії містяться результати досліджень щодо 

визначення та обґрунтування методологічних основ забезпечення сталого 

розвитку. Другий розділ монографії присвячено дослідженням методологічного 

забезпечення управління  сталим розвитком регіонів. Третій розділ монографії 

містить методологічні аспекти управління  сталим розвитком міст. У четвертому 

розділі монографії містяться результати досліджень щодо визначення методів 

управління сталим розвитком суб’єктів господарювання.  

Монографія орієнтована на широкий загал читачів – фахівців з управління, 

науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів 

економічних спеціальностей та всіх тих, хто цікавиться питаннями управління 

сталим розвитком. 

Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам монографії за 

об’єктивність оцінки, критичність зауважень, а також усім тим, хто сприяв її 

опублікуванню.  
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

 

1.1 Методи проектування організаційної культури на системних засадах 

      

У сучасних умовах підвищення ефективності діяльності організації і 

розвитку системи управління безпосередньо пов’язані з формуванням і 

розвитком ефективних методів проектування організаційних структур. При 

цьому, до формування організаційних систем має застосовуватися комплексний 

підхід, а для створення організаційної структури використовуватися не тільки 

досвід, типові схеми та інтуїція, а й наукові методи організаційного 

проектування, стратегічним чинником якого має бути організаційна культура.  

Аналіз результатів існуючих і власних досліджень показав, що процеси 

формування та розвитку організаційної культури і організаційного проектування 

розглядаються, в основному, окремо один від одного, а це негативно 

відбивається на діяльності організації і не сприяє відповідності її структури 

необхідному соціокультурному рівню. Адже в умовах формування 

інформаційного суспільства (постіндустріального) і використання новітніх 

інформаційних технологій організаційні структури  мають бути 

багаторівневими, максимально гнучкими і здатними до швидкої адаптації. Це 

означає, що координацію та узгодженість дій організаційних елементів має 

забезпечувати не адміністративна система контролю, а саме організаційна 

культура. При цьому, вона має обумовлювати структуру та характер 

функціонування інформаційної системи організації, визначаючи характер і вид 

інформаційних джерел як в середині організації, так і при її взаємодії із 

зовнішнім середовищем. Тому дуже важливо у процесі створення організаційної 

структури (виявлення складу елементів організації, визначення взаємозв’язків 

між елементами, а також із зовнішнім середовищем тощо) урахувати 
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(спроектувати) основні характеристики відповідної (перспективної) 

організаційної культури, а не змушувати її фіксувати ті відносини, які 

обумовлені системою посадових інструкцій. Тільки у такому випадку можна 

вважати організаційне проектування відповідним системному підходу. 

Як відомо, загальне поняття «структура» тлумачиться науковцями як 

сукупність складових елементів, які складають систему, і стійких зв’язків між 

ними. А от у визначенні поняття «організаційна структура» ключовою є 

упорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів, які забезпечують 

функціонування та розвиток організації як єдиного цілого.  

У контексті проблематики даного дослідження розглянемо із системних 

позицій організаційну структуру управління як одне із ключових понять 

менеджменту (публічного у тому числі), яке напряму пов’язане із цілями, 

функціями, процесом управління. Аналіз відомих визначень поняття 

«організаційна структура управління» показав, що, на разі,  не існує його єдиного 

тлумачення, оскільки їх розділяє ключове визначення «сукупність»: у одному 

випадку – це сукупність елементів/підрозділів, у другому – сукупність форм 

розподілу праці, у третьому – сукупність управляючих зв’язків. Наш варіант 

цього поняття є спробою дати однозначне його визначення як упорядкованої 

сукупності необхідних взаємопов’язаних та взаємно підпорядкованих елементів 

управління, які забезпечують повноту і об’єктивність прийняття управлінських 

рішень для виконання місії та стратегії організації. 

Існує наукова думка, що відносини між елементами організаційної 

структури управління вибудовуються завдяки горизонтальним та вертикальним 

зв’язкам. Горизонтальні зв’язки взаємовідносин між елементами структури 

управління прийнято класифікувати як узгоджувального типу, а вертикальні – 

владні відносини типу підпорядкованості. Втім, час вносить свої корективи і в 

цю управлінську концепцію, адже згідно сучасній теорії публічного 

менеджменту, горизонтальний (кластерний) тип зв’язків може також носити 

владний характер, переважно на регіональному (муніципальному) рівні.  
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Відповідно до сучасних вимог змінився і такий класичний набір принципів 

формування організаційної структури управління, як: 

1. Організаційна структура управління має відтворювати її місію,  

стратегію та специфіку діяльності. 

2. Оптимальний розподіл праці має забезпечувати її спеціалізацію, помірну 

загрузку і, як слідство, творчий характер праці. 

3. Формування організаційної структури управління має відбуватися 

одночасно із визначенням повноважень та відповідальності кожного працівника 

і органу управління. 

4. Функції та обов’язки мають бути узгоджені із повноваженнями та 

відповідальністю. 

5. Організаційна структура управління має бути адекватною соціально-

культурному середовищу організації. Це означає, що сліпе її копіювання із 

іншого соціально-культурного середовища, де вона успішно функціонує, як 

правило, не дає бажаного результату. 

Якщо підходити до системи управління як до системи прийняття рішень, 

то до вище визначених принципів додається ряд нових стратегічних моментів, а 

саме: 

1. Організаційні структурні/форми, у тому числі і структури управління,  

мають бути підпорядковані стратегії та, власне, самому процесу прийняття 

управлінських рішень. Відтак, поняття «організаційна структура управління» 

має бути доповнено висловом: «і сукупність форм розподілення повноважень». 

2. Організаційні структури, у тому числі і структури управління,   мають 

бути не двохмірними (класичний підхід), а багатомірними і досить гнучкими та 

легко піддаватися адаптації, з тим, щоб при прийнятті управлінських рішень 

можна було врахувати технічні та соціальні зміни, швидкість яких, на часі, 

важко, навіть, прогнозувати. Отже, проектування і формування таких структур є 

стратегічною задачею у будь-якій сфері діяльності, у тому числі, і у сфері 

публічного управління. Таким чином, побудувати структуру управління як 
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організаційну підсистему прийняття рішень, на часі, означає необхідність 

визначення у ньому: 

− відповідального структурного елементу, як центру прийняття рішень, та 

сферу його відповідальності; 

− інформаційно-комунікаційного структурного елементу, відповідального 

за забезпечення взаємодії та взаємозв’язків центру прийняття рішень із усіма, 

необхідними для прийняття рішень, структурними елементами, а також 

забезпечення контролю і координації прийняття рішень. 

Отже, організаційна структура, побудована/спроектована на ідеї 

раціоналізації прийняття управлінських рішень, відображує два стратегічні 

фактори управління: 

– диференціацію рішень і чіткий розподіл повноважень на прийняття 

управлінських рішень, що забезпечують виконання місії та стратегії організації; 

– відповідний інформаційно-комунікаційний рівень функціонування 

організації та процесу прийняття управлінських рішень.  

Урахування цих факторів у сфері вітчизняного публічного управління 

забезпечило б вирішення майже усіх існуючих соціально-економічних та 

організаційно-культурних проблем (при умові їх мінімальної політизації). До 

цього слід додати, що у контексті нового публічного менеджменту додається ще 

один стратегічний фактор – це відповідний рівень організаційної культури 

публічного управління, яка забезпечує його динамічну рівновагу у період 

організаційних змін, що відбуваються у процесі адаптації організації до 

турбулентності зовнішнього середовища. 

Крім цього, перетворення в умовах інформаційного суспільства інформації 

у головний стратегічний ресурс організації  може сприяти формуванню 

віртуальних організаційних структур і, відповідно, віртуальних структур 

управління. Якщо спробувати сформулювати визначення цих понять, то вони 

можуть виглядати (ідентично) як невелика упорядкована сукупність необхідних 

взаємопов’язаних та взаємно підпорядкованих елементів управління, які 
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забезпечують виконання місії організації шляхом аутсорсінгової стратегії на базі 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і функціонують у певних 

часових рамках. При цьому розуміємо, що стратегія, яка базується на технологіях 

аутсорсінгу передбачає наявність бізнес-процесів. У контексті 

прозорості/доступності публічної інформації в електронній мережі відповідних 

служб, агенцій тощо, цілком можливим стає формування/проектування 

віртуальних організаційних структур в сфері публічного управління з метою 

надання публічних послуг громадянам на відповідному рівні. 

Отже, стає очевидним, що інформаційно-комунікаційна система в усіх 

сферах діяльності, у тому числі і сфері публічного управління, поступово стає 

первинною по відношенню до адміністративної системи, чим ще більшою мірою 

утверджує демократичні принципи публічного управління. При цьому, влада 

поступово перестає бути фактором, який об’єднує в єдине ціле загальну 

організаційну структуру і втрачає своє стратегічне значення. Натомість, 

фактором, який забезпечує функціональну єдність окремих елементів 

організаційної структури, на думку багатьох дослідників, стає організаційна 

культура.  

Відомі чотири основні критерії оцінювання організаційної структури, на 

які безпосередньо впливає організаційна культура, а саме: 

– оперативність – забезпечується шляхом чіткості та узгодженості 

взаємодії та взаємовідносин на підставі розуміння кожним співробітником свого 

місця і ролі у виконанні місії організації і досягнення власних цілей (у разі 

відсутності такої підстави результати будуть негативними); 

– адаптивність – забезпечується шляхом утримання динамічної рівноваги 

під впливом змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі завдяки 

відповідним філософським та ідеологічним цінностям, які сприймаються і 

підтримуються більшістю співробітників; 

– гнучкість – забезпечується високим рівнем фактичної децентралізації 

структури управління на підставі повної відповідності усіх виконавських ланок 
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вимогам стратегічних факторів виконання місії організації; 

– результативність/економічність – забезпечується шляхом її повної   

відповідності організаційній культурі на підставі пріоритету місії та стратегії 

організації [1].  

Крім цього, особливості організаційної культури визначають характер 

взаємодії та взаємовідносин організації із зовнішнім середовищем. Вони є 

домінуючими при виборі стилю перемовин, характеру та форми контрактів, 

рівня формалізації інформації, її об’єму та каналів передачі, а також певних 

етичних норм ділового спілкування та взаємодії.  

Цікавим фактом є те, що іноді організації, не маючи чіткої організаційної 

структури (частіше за все, підприємницькі), успішно функціонують, спираючись 

на взаємну довіру, взаємодопомогу, згуртованість навколо поставлених цілей 

(колективних та особистих), а також завдяки безумовному визнанню 

задекларованих колективних цінностей. Іншими словами, організаційна 

культура, у даному випадку, замінила посадові інструкції та формальні зв’язки.  

Отже, формування організаційної структури має обов’язково враховувати 

особливості організаційної культури, відображені у її характеристиках. 

Наприклад, якщо передбачається, що організація має бути єдиним організмом із 

командним духом (як стратегічний фактор успіху), то очевидним є факт 

формування домінуючого кланового типу організаційної культури. Але 

формування такого типу організаційної культури висуває необхідні вимоги до 

структури організації, а саме: її гнучкість, відкритість, децентралізація 

прийняття рішень тощо. У зв’язку із цим, цілком імовірно, що формування 

даного типу організаційної культури у рамках домінуючої ієрархічної структури 

може бути неможливим. В результаті, постане питання про зміну організаційної 

структури, щоб кланова організаційна культура не залишилася тільки на папері. 

Саме цей висновок навів нас на думку, що визначений  низький рівень 

організаційної культури в сфері вітчизняного публічного управління є наслідком 

ігнорування керівниками характеристик існуючої організаційної структури при 
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формуванні перспективної організаційної культури, які можуть мати протиріччя. 

Отже, розглянемо процеси проектування структури та характеристик 

організаційної культури на концептуальних засадах формування та розвитку 

організаційної культури публічного управління, викладених вище на підставі 

аналізу і структурування результатів розрізнених наукових досліджень та  

власного наукового досвіду і інтуїції. При цьому ставимо задачу їхнього 

обґрунтування, базуючись на наукові методи організаційного проектування із 

системних позицій. Почнемо з того, що до системного аналізу процесу 

формування та розвитку системи організаційної культури публічного управління 

буде застосовано комплексний підхід, що використовується для уже відомих 

організаційних систем і, зокрема, організаційної структури. 

Щодо термінології, то під структурою організаційної культури розуміємо 

упорядковану сукупність стійко пов’язаних соціокультурними взаємозв’язками 

та взаємовідносинами елементів, що забезпечують, власне, її ефективне 

функціонування та розвиток [1]. Згідно системної теорії, ця сукупність елементів 

має бути об’єднана за допомогою певних відносин кожного з них до однієї або 

декількох загальносистемних характеристик, що мають необхідний та логічний 

зв’язок із виконанням місії організації та її стратегії. При цьому основою їхньої 

інтеграції в єдину систему є інформаційні мережі. Саме вони стимулюють роботу 

окремих елементів організаційної культури і забезпечують роботу 

координуючого механізму, який поєднує окремі елементи системи у ціле. Усе це 

свідчить про те, що організаційна культура, будучи підсистемою організаційної 

системи, також включає в себе власні підсистеми, які встановлюють зв’язок одна 

з одною, обмінюються повідомленнями із зовнішнім середовищем та 

накопичують інформацію. Як і у випадку організаційної системи, поділ основних 

підсистем організаційної культури публічного управління також базується на 

виявленні трьох типів стратегічних ресурсів: владних/управлінських, 

інформаційних/ідеологічних та матеріальних/трудових, адже публічне управління 

пов’язане з інституційною діяльністю по управлінню справами суспільства і держави, 
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в якій закладено владні засади. Такий висновок витікає також із визначеної нами 

дефініції організаційної культури публічного управління як »підсистеми 

публічного управління, сформованої на його нормативно-правових та ціннісних 

засадах інституційного, організаційного та особистісного структурних рівнів, і 

виконує ідеологічну, соціальну та технологічну функції управління з 

використанням семіотичних, семантичних та історичних(традиційних) засобів 

ідентифікації організації при досягненні нею стратегічних цілей усіх 

структурних рівнів». Як було сказано вище, ця дефініція є комплексною, тому 

що охоплює подвійну сутність організаційної культури як системи, і як процесу, 

а також триадичну структуру як самої культури, так і публічного управління, яка 

включає в себе ідеологічну, соціальну та технологічну складові функції 

управління. До того ж, ця думка асоціюється із науково визнаним трьохмірним 

проектуванням  сучасного публічного управління: врядування, адміністрування 

та менеджмент. Як уже говорилось, публічне врядування відповідає за 

ідеологічно-демократичну спрямованість; адміністрування – за інституційну 

організацію; менеджмент – за методологічну та методичну основи формування 

та реалізації стратегій, політик, програм та досягнення конкретного соціально 

визначеного результату в публічному управлінні. 

Наявність субкультур у організації, як і попередні характеристики 

організаційної культури, також не можуть суттєво вплинути на процес її 

проектування, адже, на переконання західних фахівців, «в основі її завжди є 

певна сутність, відповідальна за єдність організації» [2, с. 46]. Такою сутністю є, 

перш за все, місія організації та ціннісні орієнтири її діяльності, а потім – 

матеріалізовані елементи організаційної культури та історичні артефакти, які 

згадувалися вище. Крім цього, наявність субкультур сприяє розвитку навиків 

культурного діалогу, толерантності, а також пошуку єдино правильної стратегії 

виконання місії організації при наявності у ній керівника-лідера, який віддає 

перевагу інтеграційному підходу до формування та розвитку організаційної 

культури. 
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Таким чином, є переконання у тому, що визначення ключових 

характеристик бажаної / перспективної організаційної культури має відбуватися 

на одному із ранніх етапів організаційного проектування, а уже створена 

організаційна структура має забезпечувати формування та розвиток необхідного 

типу організаційної культури. При цьому, теоретична модель цього процесу  

може виглядати схематично і спрощено, як показано на рисунку 1.1. 
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організації 
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Рисунок 1.1 –  Спрощена модель процесу одночасного проектування 

організаційної структури і організаційної культури 

 

До проектних характеристик організаційної культури публічного 

управління пропонуємо віднести ті, що відображують необхідний рівень його 

трансформування в сучасних умовах та підлягають діагностуванню і 

оцінюванню, а саме: 

– рівень гнучкості та адаптивності; 

– рівень оперативності та результативності діяльності; 

– рівень відкритості та специфічних особливостей діяльності; 

– рівень керівництва та лідерського потенціалу; 

– рівень відповідності організаційної культури місії і стратегії організації; 
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– рівень креативності та інноваційності; 

– інформаційно-комунікаційний рівень; 

– мотиваційний рівень; 

– рівень відповідності стратегій досягнення цілей етичним нормам; 

– рівень відповідності індивідуальних і колективних ціннісних 

орієнтацій у професійній діяльності; 

– рівень відповідності організаційних структури і культури; 

– рівень індивідуальної автономності та делегування повноважень; 

– рівень однорідності та стабільності колективу; 

– рівень тривалості та інтенсивності колективного досвіду (актуальний 

життєвий цикл); 

– рівень самоосвіти та самовдосконалення; 

– стан матеріалізованих та історичних артефактів культури; 

– семіотико-семантичний рівень; 

– рівень нормативно-правової обмеженості діяльності тощо. 

До цього слід додати, що існує безпосередня залежність характеристик 

організаційної культури публічного управління від організаційної форми (органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, суспільні інститути влади 

тощо) та специфіки діяльності організації. З відомих причин, наявність цих двох 

факторів впливу на характеристики організаційної культури особливо суттєва у 

сфері публічного управління. Цей факт стає очевидним при порівнянні органів 

державної влади і органів місцевого самоврядування. 

З усього вище означеного можна зробити висновок, що, незважаючи на 

низку спільних ознак, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування мають різну організаційну структуру і дещо різну місію, які 

обумовлюють різну організаційну культуру.  

Органи державної влади, на часі, тяжіють до бюрократичних 

організаційних структур та культур, а органи місцевого самоврядування –  до 

адаптивного або органічного типу як пряма протилежність бюрократичному. 
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Перші визначення органічного типу структури організації охоплювали такі її 

принципові відмінності від бюрократичного типу, як: висока гнучкість, значно 

менша орієнтованість на правила та умовні норми, а також на групову 

організацію праці. Останні ж дослідження висувають уже цілу низку 

характеристик органічного типу структури організації: 

– більш демократичні способи прийняття рішень; 

– превалювання довіри над владою, переконання над розпорядженням, 

прагнення результату над виконанням посадових обов’язків, принципів та 

переконань над установками; 

– головні інтегруючі фактори – місія організації та стратегія її виконання; 

– ініціативний та креативний підходи до професійної діяльності; 

– розподіл роботи за компетентнісним принципом замість 

компетенційного; 

– готовність до змін прогресивного змісту тощо.  

Щодо вище розглянутого переліку характеристик організаційної культури, 

то він, безумовно, з часом, буде доповнений та уточнений, в результаті 

трансформаційних процесів публічного управління і громадянського 

суспільства. При цьому, дуже важливо, щоб жодна з цих характеристик не стала 

гальмуючим фактором формування та розвитку організаційної культури 

публічного управління. З цієї точки зору, особливої уваги з боку керівництва 

органу публічної влади потребує остання характеристика – це рівень 

нормативно-правової обмеженості його діяльності. Адже, з усім відомих причин, 

нормативно-правова складова публічного управління, на часі, є досить інертною 

і недостатньо гнучкою, а також такою, яка потребує особливої уваги 

прогресивної громадськості. У цьому контексті дуже важливо проектувати 

характеристики організаційної культури у процесі створення інформаційної 

підсистеми організації, оскільки: 

– організаційна культура виявляється, ідентифікується, передається та 

підтримується завдяки процесу інформаційно–комунікаційній взаємодії у 
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внутрішньому та зовнішньому середовищах; 

– інформаційно–комунікаційна структура дозволяє більш точно і 

адекватно враховувати усі особливості організаційної культури, завдяки своїй 

гнучкості та різноаспектності; 

– зміни організаційної культури завжди викликають зміни інформаційно-

комунікаційної структури.  

Крім цього, «система має потребу у інформації для управління своєю 

життєдіяльністю. Будь-яка зміна стану є інформацією, і сама інформація 

обумовлює зміни стану системи» [3, с. 61 – 75]. Недарма у сучасній науковій 

думці усе більше «укріплюється тенденція до зближення гуманітарних та 

суспільних наук із інформатикою, кібернетикою, теоріями інформації і 

комунікації. Тут мова йде не про перенесення категорійного апарату точних наук 

в сферу соціальну. Задача полягає у соціальному і філософському осмисленні 

процесів виникнення нового типу і якості соціальної комунікації, та викликаної 

ним трансформації соціальних інститутів і практик» [4, с. 61 – 63]. Тому так 

важливо проектувати інформаційно-комунікаційну підсистему публічного 

управління із урахуванням характеристик його організаційної культури. 

Відомо, що теорія управління розглядає інформаційно-комунікаційну 

структуру як систему забезпечення функціонування структури управління, 

основу прийняття управлінських рішень. Аналіз досліджень у цій галузі 

свідчить, що, на часі, зворотний вплив організаційної культури публічного 

управління на характеристики і структуру його інформаційно-комунікаційної 

системи остаточно не вивчено. До того ж, майже ігнорується той факт, що саме 

інформаційна система є основою формування, розвитку та передачі 

організаційної культури публічного управління.  

Існує велика кількість видів інформації за багатьма ознаками, проте, 

необхідною для процесу управління фахівцями у будь-якій сфері діяльності 

вважається така інформація: 

– про цілі процесу; 
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– про поточний стан процесу; 

– про розвиток процесу (попереджувальна) у певному часовому інтервалі 

до моменту досягнення  його цілі.  

Інформація про поточний стан процесу, який підлягає управлінню, має 

охоплювати усі його характеристики на даний момент контролю з уточненням 

можливих проблемних ситуацій взаємодії елементів організаційної структури. 

Діагностичну оцінку розвитку процесу, який підлягає управлінню, у 

певному часовому інтервалі до моменту досягнення  його цілі, фактично, дає 

інформація стосовно можливих потенційних дестабілізуючих впливах на процес. 

Така інформація обумовлює прийняття превентивних дій. 

Форму зв’язку (вербальну, паперову, електронну тощо)  між  структурними 

ланцюгами управлінської системи, або системи і зовнішнім середовищем, яка 

призначена для реалізації управлінських функцій, називають інформаційним 

потоком.  На думку фахівців, структура системи інформаційних потоків є одним 

із найважливіших елементів загальної організаційної структури. Інформаційні 

потоки класифікують за формою носія інформації, способом передачі даних, 

відношенням до елементів організаційної системи, призначенням, рівнем 

відкритості, періодичності виникнення та використання, об’ємом, рівнем 

використання, методом виникнення, рівнем взаємозв’язку тощо. Викривлення 

будь-яких видів інформаційних потоків є суттєвою проблемою функціонування 

усієї інформаційної системи, яка може привести до непередбачуваних наслідків. 

Саме тому, на думку дослідників, інформаційні потоки проходять, як мінімум, 

три фільтри: 

– статистичний – фільтрує інформацію за її об’ємом; 

– семантичний – фільтрує інформацію за змістовним значенням; 

– прагматичний – фільтрує інформацію за її практичною корисністю. 

Відфільтровану і використану інформацію науковці називають релевантною. 

Залежно від рівня управління, інформаційні потоки між суб’єктами 

управління поділяються на: 
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– горизонтальні (для одного рівня управління – спілкування), як взаємно 

спрямовані; 

– вертикальні (для різних рівнів управління – повідомлення), як 

односторонньо спрямовані. 

Відомо, також, що на тип та структуру системи інформаційно-

комунікаційної взаємодії між елементами організаційної структури та із 

зовнішнім середовищем суттєво впливають такі показники організаційної 

культури, як базові цінності та ключові переконання. Вони сприяють чіткому 

курсу ціннісних орієнтацій у діяльності та іміджу організації. 

Наприклад, бюрократична організаційна культура обумовлює стабільність 

структури інформаційної системи, а її характеристики мають забезпечувати 

визначеність, чіткість і формальне підкріплення інформаційних потоків (накази, 

розпорядження, інструкції тощо). Основними цінностями такої культури є 

забезпечення чіткості, спадкоємності та суворої послідовності дій, висока 

стабільність і повний контроль.  В силу того, що така організаційна культура 

орієнтована на внутрішнє середовище, то інформаційний обмін із зовнішнім 

середовищем є природним продовженням внутрішньої інформаційної структури. 

При цьому, важливо, щоб інформація із зовнішнього середовища потрапляла до 

заздалегідь заданого суб’єкту в організації, а внутрішня інформація назовні 

фільтрується тільки почасти конфіденціальності. 

А от для ринкового типу організаційної культури інформація – це 

найважливіший фактор перемоги у конкурентній боротьбі, тому така культура 

обумовлює досить жорстку інформаційну структуру, яка не припускає 

небажаного витоку назовні, також вкрай обмежену дифузність всередині 

організації. Така культура орієнтована на суперництво не тільки із зовнішніми 

суб’єктами, а й всередині організації. При цьому, інформаційна структура 

зорієнтована, в основному, на прийом зовнішніх інформаційних потоків, а їх 

фільтрація передбачає, крім конфіденціальності, ще й корисність інформації.  

Розглянуті інформаційні структури об’єднує фактор стабільності самої 
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інформаційної системи почасти концентрації інформації та дифузності 

інформаційних потоків. На відміну від них, клановий тип організаційної 

культури базується на колективізмі і обумовлює відкриту, гнучку і досить 

дифузну інформаційну структуру, а інформація має поступати одночасно до 

різних суб’єктів. При цьому, інформаційна взаємодія хоч і орієнтована на 

внутрішнє середовище, із зовнішнім середовищем практикується аналогічний 

підхід до передачі інформації, а її фільтрація майже відсутня. 

Адхократичний (органічний) тип організаційної культури сприймає 

інформацію як найважливіший інноваційний ресурс і націлена, в основному, на 

обмін інформацією із зовнішнім середовищем з фільтрацією конфіденціальної 

внутрішньої інформації. При цьому, така культура обумовлює дифузність, 

відносну відкритість та гнучкість інформаційної структури, а також дає 

можливість формування тимчасових інформаційних потоків, як результат 

формування тимчасових елементів організаційної структури. 

Інформаційна модель, побудована по типу виділення центрів прийняття 

рішень, дозволяє виявляти і ліквідовувати проблемні ситуації у об’єкті 

управління з урахуванням характеристик організаційної культури не тільки 

суб’єкту, а й об’єкту управління шляхом ліквідації диспропорцій, причинами 

яких можуть бути: 

 – відсутність необхідної інформації; 

– надлишок непотрібної інформації; 

– порушення системи координації дій центру прийняття рішень; 

– неефективна мотивація центру прийняття рішень; 

– відсутність або невідповідність посадових інструкцій; 

– відсутність або низька результативність системи обробки інформації; 

– недостатність або перевантаження каналів передачі інформації; 

– нерівномірний розподіл інформаційного навантаження; 

– недостатня кількість інформації або її викривлення центром прийняття рішень; 

– негативний вплив організаційної культури. 
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Таким чином, виходячи із системних позицій, для забезпечення 

ефективності діяльності органу публічної влади необхідно проектувати його 

організаційну структуру одночасно із проектуванням характеристик 

організаційної культури, що забезпечить максимальне використання її 

потенціалу. 

 
1.2 Методологія управління організаційними змінами 

 

В умовах глобалізації та інтеграції, посилення конкуренції на світовому 

ринку, розповсюдження сучасних інформаційних та комунікаційних систем 

зовнішнє середовище постійно змінюється, створюючи все складніші умови для 

діяльності підприємств. Висока динаміка сучасного економічного простору 

вимагає від останніх розвитку такої ключової компетенції, як здатність 

ефективно та швидко реагувати на зміни. Формування зазначеної компетенції на 

підприємстві можливе за умови приділення достатньої уваги управлінню 

організаційними змінами, які передбачають трансформацію підприємства в 

цілому, або його окремих підсистем з поточного у бажаний стан, що більше 

відповідає вимогам зовнішнього середовища: потребам споживачів та 

суспільства в цілому. Отже, управління організаційними змінами як напрям 

сучасного менеджменту виступає найважливішою умовою розвитку для 

суб’єктів господарювання. Використання ефективних інструментів управління 

організаційними змінами дає можливість не лише підвищити адаптивність 

підприємства до зовнішнього середовища, але і реалізовувати концепцію 

постійного вдосконалювання його внутрішнього середовища. 

Забезпечення умов для розвитку підприємства є важливим завданням для 

керівників вітчизняних підприємств. Розширення міжнародної торгівлі та 

створення інтеграційних міждержавних об’єднань не лише дає можливість 

освоєння нових ринків збуту, але й висуває високі вимоги до якості, 

функціональності та безпечності продукції, що вимагає постійного 
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вдосконалювання внутрішніх процесів, організаційних структур, компетенцій 

персоналу, тобто тих ключових характеристик діяльності підприємства, що 

відображають процес його розвитку. Розуміючи розвиток як набуття нових 

кількісних та якісних властивостей, неможливо його здійснювати без проведення 

відповідних змін. Таким чином, забезпечення розвитку підприємства можливе за 

умови ефективного управління організаційними змінами на підприємстві, що 

підтверджує актуальність вибраної теми, а також зумовлює необхідність 

змістовного дослідження теоретичної основи управління організаційними змінами, 

аналізу основних факторів, методичних аспектів і моделей цього процесу, розробки 

відповідних методичних підходів.  

Висока динаміка сучасного економічного простору ставить перед 

підприємствами завдання ефективно та швидко реагувати на зміни. Для цього 

керівництву необхідно приймати складні рішення щодо адаптації структури, 

компетенцій, продукції та послуг до вимог оточення, що постійно змінюються. 

В загальному розумінні цей процес можна назвати організаційними змінами. 

Найяскравіше сутність змін можна проілюструвати таким висловом Г. Спенсера: 

«Жива істота відрізняється від мертвої різноманітністю змін, які відбуваються в 

ній в кожний момент часу» [5].  

Важливість управління організаційними змінами обумовлена низкою 

причин. У. Ротвел та Р. Суліван виокремлюють чинники, що у найбільшій мірі 

впливають на цей процес: зміни технологій, спричинені науково-технічним 

прогресом; посиленням глобалізаційних тенденцій, які виражаються у швидкій 

поставці товарів по всьому світу і транснаціональному веденні бізнесу; постійне 

зменшення витрат, яке здійснюється підприємствами за рахунок ведення он-лайн 

бізнесу та управління операційними витратами; підвищення швидкості змін на 

ринку, що заставляє боротися з конкурентами за право швидко задовольняти 

мінливі потреби споживачів; підвищення важливості інтелектуального капіталу, 

який дозволяє формувати креативні здібності щодо нового бізнесу, нових 

продуктів, послуг та ринків та збільшення ступеню і масштабів змін [6]. 
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Етимологія категорії «організаційні зміни» є складною та багатозначною. 

Для отримання ґрунтовної та всеохоплюючої дефініції даного поняття необхідно 

дослідити сутність категорії «зміни». Під змінами одночасно можна розуміти і 

налаштування, і адаптацію і трансформацію [7]. П. Коллоретт, Г. Делисле, 

Р. Перро [8] розглядають зміну як перехід з одного стану в інший, який 

спостерігається в навколишньому середовищі і має відносно постійний характер.  

Л. Беланжер [9] в свою чергу визначає зміни з точки зору дисбалансу як 

перехід від поточного стану до бажаного, коли поточний стан вважається 

неприйнятним, а бажаний – адекватним і очікуваним зі сторони зацікавлений 

сторін. Таким чином, зміни можна розглядати як джерело більш або менше 

комфортного, або чітко пропорційного пошуку нової точки рівноваги.  

Б. Бумс розглядає зміни як сталу характеристику організаційного життя, 

спроможність управляти якою є ключовою компетенцією успішних організацій 

[10]. Т. Хафсі і Б. Фабі розглядають зміни як різницю між реальним станом та 

бажаним, усвідомлення якої приходить від збільшення зовнішньої та внутрішньої 

інформації, що викликає організаційний стрес [11].  

Як видно з наведених тверджень «зміни» є сталою характеристикою 

діяльності підприємства, відображають перехід з поточного стану до бажаного і 

можуть викликати організаційний стрес.  

Узагальнюючи наведені твердження можна визначити, що ключовими 

складовими, які характеризують категорію «організаційні зміни» є такі: перехід 

з однієї форми, якості чи стану якого-небудь організаційного елементу 

(поточної) в іншу (бажану) на протязі часу, який піддається спостереженню як із 

середини організації, так і зовні, спричинений впливом ендогенних та 

екзогенних факторів; характеристика функціонування організації; процес 

радикальної чи часткової трансформації структури і компетенцій; процеси 

адаптації та розвитку.  

В дослідженні особливу увагу звернено на такі ключові моменти 

організаційних змін як їх зміст та процес. Зміст відображає емпіричне 
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спостереження у формі, якості чи стані організаційного елементу на протязі часу 

[12]. Елементами, як було зазначено вище можуть виступати будь-які підсистеми 

організації.  

Можна погодитись з твердженням Андрєєвої, що процес змін в свою чергу 

відображає послідовність подій, що призвели до змістовної зміни в організації, 

що піддається спостереженню, тобто сукупність причин, спричинивши зміни, і 

процесів прийняття рішень про зміни, їх обробки та запровадження в 

організаціях [13]. Таким чином, зазначені ключові складові можна умовно 

розподілити на дві групи: по-перше, такі, що відображають зміст змін; по-друге, 

такі що характеризують процес змін.  

На основі зазначених складових пропонується визначати організаційні 

зміни як процес радикальної або часткової трансформації підприємства або його 

окремих складових, обумовлений впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, який 

стосується таких ключових характеристик підприємства, як структура, ієрархія, 

процеси, працівники, набір ресурсів, технології, ключові компетенції та 

організаційна культура, що відображає перехід із поточного стану до бажаного 

протягом відповідного часу. Як видно з наведеного визначення, особливу роль у 

проведенні організаційних змін відіграють зовнішні та внутрішні чинники 

(фактори). До зовнішніх факторів традиційно відповідно підходу М. Портера 

відносять п’ять конкурентних сил: 1) існуючі конкуренти; 2) загроза виникнення 

нових конкурентів; 3) постачальники; 4) споживачі; 5) товари-замінники [14].  

Б. Гроард і Ф. Местон виділили шість основних факторів, до яких 

відносяться ринок, конкуренція, інновації в області технологій, зміни в 

законодавчому полі, зміни власності та еволюція суспільства, способу життя та 

режиму мислення [15]. А. Рондо виділяє чотири сили: економічну, представлену 

глобалізацією, масовим споживанням, посиленням конкуренції та економікою 

знань; технологічну – інформаційними та комунікаційними технологіями, 

електронним обміном даними, інтегрованими системами менеджменту, 

управлінням знаннями; політичну – дерегулюванням, зміною нижчих керуючих 
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структур держави; соціальну – диверсифікацією робочої сили; зменшенням впливу 

традицій та ієрархії, зростанням автономії і вільного соціального вибору. Вплив 

глобалізації та посилення конкуренції заставляє підприємства змінювати свої 

стратегії в напрямку гнучкості та адаптивності, що проявляється у раціоналізації, 

сплощенні організаційної структури або аутсорсингу. Вплив політичної сили через 

дерегулювання ринків обумовлює перебудови підприємств, що здійснюються у 

вигляді партнерства, стратегічних альянсів або реорганізації (розподіл або 

поглинання). Вплив технологічних перетворень змішує підприємства міняти 

конфігурацію і розташування організації роботи (телеробота, дистанційна трудова 

діяльність). Перехід до економіки знань обумовлений важливістю інтелектуальних 

ресурсів. В цих умовах розширення доступу до знань завдяки інформаційній 

революції змінює природу відносин між підприємством та персоналом, що, у свою 

чергу, приводить до певних змін в організаційній структурі, в культурі організації 

та ін. Базова освіта, підвищення професійно-технічної підготовки та кваліфікації 

працівників відповідно до потреб ринку праці, а також підтримка розвитку 

новаторського мислення мають істотне значення для успішного здійснення змін у 

самій організації. Таким чином це обумовлює формування нової концепції 

менеджменту персоналу, яка базується на соціальному менеджменті, партнерських 

взаємовідносинах, участі в управлінні та прийняті управлінських рішень.  

С. Хайнінгс і Р. Грінвуд розрізняють три категорії факторів організаційних 

змін: перша група складається із обмежень, обумовлених організаційною 

ситуацією: випадкові фактори (розмір, технологія, навколишнє середовище), 

недостача ресурсів (кадри, капітал, обладнання), тип власності (приватні, 

державні та акціонерні товариства) та інституціональні (нормативно-правове 

поле, державної служби). Залежно від їх відносної важливості для організації їх 

вплив проявляється або у спонуканні до організаційних змін, або в утриманні 

існуючого архетипу. Друга категорія пов’язана зі впливом стратегічних процесів 

прийняття рішень і включає в себе орієнтацію на конкретні завдання в рамках 

підприємства як частини «інтерпретації схеми» та інтересів груп чи окремих 
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осіб, або як ступінь задоволеності в рамках організації. У той час як ці дві 

категорії безпосередньо впливають на перетворення організації та її 

спрямування, третя категорія включає до себе фактори, вплив яких можна 

порівняти з каталізатором. Вони можуть сприяти або перешкоджати змінам, але 

лише побічно. Ці чинники містять у собі структуру розподілу влади на 

підприємстві – ієрархію, і потенціал ефективності діяльності, у який входять 

лідерство, знання та специфічні здібності щодо формування архетипу [16]. 

Одним із ефективних інструментів аналізу зовнішнього середовища є 

PESTLE-аналіз, який включає визначення політичних факторів (рівень 

державного регулювання економіки, підтримка окремих галузей народного 

господарства), економічних (інфляція, процентні ставки, система 

оподаткування, курси валют, зайнятість), соціальних (демографічний стан, 

відношення до роботи, розподіл доходів), технологічних (інновації, розробка 

нових продуктів, темпи технічного та морального старіння обладнання), 

екологічних (глобальне потеплення, екологічні проблеми) та законодавчих 

(антимонопольне законодавство, трудове право).  

Виокремлення внутрішніх факторів є більш складним завданням. Вони 

пов’язані безпосередньо з підприємством та обмовлені його поточним станом. З 

іншого боку внутрішні фактори залежать від впливу зовнішніх факторів. 

Найчастіше в економічній літературі [17] серед внутрішніх факторів 

розглядають розмір, вік та стадію життєвого циклу підприємства. З іншого боку 

рушійною силою проведення організаційних змін можуть виступати 

невідповідності ключових характеристик підприємства, досліджених вище. 

Наприклад, зниження прибутковості діяльності може витупати результатом 

багатьох процесів. Розглянемо на даному прикладі можливий вплив внутрішніх 

та зовнішніх чинників, що проілюстровано «деревом» причинно-наслідкових 

зв’язків на рисунку 1.2.   
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Рисунок 1.2 –  Причино-наслідкові зв’язки внутрішніх та зовнішніх 

факторів організаційних змін 

 

Як видно з рисунку 1.2 не всі існуючі причини було виділено, але на цьому 

прикладі можна відобразити взаємозв’язок внутрішніх та зовнішніх чинників.  

Найскладніша ситуація виникає на підприємстві, коли кінцевий 

результат – зниження прибутку – обумовлюється відразу декількома причинами: 

і внутрішнього, і зовнішнього походження. Таким чином, можна зазначити, що 

внутрішніми факторами організаційних змін найчастіше відступають значення 

ключових характеристик підприємства (структура, ієрархія, персонал та ін.), що 

не відповідають бажаним або запланованим, які в свою чергу знаходяться під 

впливом багатьох зовнішніх факторів.  

Приклад взаємозв’язку внутрішніх та зовнішніх факторів наданий в роботі 

Д. Андерсон і Л. Андерсон [18]. 

З їх точки зору модель впливу зовнішніх чинників на внутрішні має таку 

структуру:  

зовнішнє середовище → ринкові вимоги → бізнес-імперативі → 

організаційні імперативи → культурні імперативи → поведінка лідерів та 

персоналу → мислення лідерів та персоналу.  

Під факторами зовнішнього середовища [19] розуміються вищезазначені 

чинники. Ринкові вимоги включають типи продукції або послуг, швидкість 

доставки, можливість налаштування, рівень якості та сервісного обслуговування 

Зниження прибутку (внутр.)

Зменшення виручки від реалізації 
(внутр. і зовн.)

Збільшення 
вартості сировини, 

матеріалів та 
енергоносіїв 

(зовн.) 

Збільшення сукупних витрат 
(внутр.)

Недосконала 
калькуляція 
собівартості 

(внутр.) 

Збільшення норми 
рентабельності при 

формуванні ціни
(внутр.) 

Інфляція 
(зовн.) 

Недосконалі 
процеси 

виробництва 
(внутр.) 

Збільшення ціни 
(внутр.) 

Зниження якості 
(внутр.) 

Неякісна  
сировина  від 

постачальників
(зовн.) 
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та інші. Бізнес-імперативі відображають стратегічні напрями діяльності 

підприємства з метою досягнення успіху: переосмислення та зміни місії, цілей, 

бізнес-моделей, принципів та брендінгу. Організаційні імперативів 

відображають, що необхідно змінити в структурі підприємства, системи, 

процесах, технологіях, ресурсах, знаннях, уміннях та навичках персоналу. 

Культурні імперативи показують як норми, колективні форми взаємодії, робота 

та відносини на підприємстві повинні змінюватися для забезпечення здійснення 

організаційних змін. Поведінка лідерів та персоналу відображає як стиль життя 

працівників повинен змінюватися для формування нової культури.  

Узагальнюючи існуючі підходи до виділення факторів організаційних змін 

пропонується їх класифікувати таким чином: внутрішні, зовнішні (мікросередовище і 

макросередовище). До факторів мікросередовища варто віднести сили М. Портера і 

зацікавлені сторони, що впливають на діяльність підприємства відповідно концепції 

зацікавлених сторін, а отже і обумовлюють організаційних змін в ньому. 

Макросередовище розглядається нами з позиції вищерозглянутих рушійних сил. 

Внутрішні чинники представляються через невідповідність параметрів ключових 

характеристик підприємства. Найважливішим, з нашої точки зору, є визначення 

впливу елементів макросередовища на фактори мікросередовища, що провокують 

організаційні зміни на підприємстві. Звернемо увагу на важливість категорії ключові 

компетенції, яку ввели К. Прахалад і Г. Хамель. Під ключовими компетенціями 

дослідники розуміють сукупні знання підприємства щодо координації 

диверсифікованих навичок виробництва і технологій. Відповідно при здійсненні 

організаційних змін ключові компетенції піддаються вдосконаленню.  

Для глибинного розуміння сутності організаційних змін, їх моделей та 

існуючих теорії доцільно прослідити еволюцію підходів за останнє сторіччя. 

Дослідження організаційних змін як окремої галузі знань почало формуватися 

після 2-ї Світової Війни. Цей період характеризується зростанням та економічної 

стабільністю, що тривало до середини 70-х років. Зміни розглядаються з точки 

зору прогресу, вони передбачувані, поступові і безперервні. Саме тому 
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організаційні зміни асоціюються з організаційним розвитком, зростанням та 

адаптацією. В цей час в контексті організаційних змін формувалися такі теорії як: 

теорія економічного зростання, життєвого циклу, передбачуваних обставин і 

організаційного розвитку. Дослідження в цей час були сконцентровані на 

процесній складовій змін, на ефективних методах їх впровадження та подоланні 

протидії персоналу. Домінуючим можна визнати підхід К. Левіна, який полягав у 

реалізації схеми «розмороження – зміна – замороження».. Цей період міг би 

тривати досить довго, якби не зовнішні обставини, що спричинили виникнення 

наступного етапу, який різко відрізнявся від першого.  

Виникнення другого етапу пов’язано з відчутними змінами у зовнішньому 

середовищі. Нафтові кризи 1970 та 1973 років спричинили значний спад в 

економіці розвинутих країн. На початку 80-х років на глобальному ринку 

з’явилися потужні азіатські корпорації, які швидко зайняли свою долю ринку. В 

цей же час проводилася приватизація державних компаній. Внаслідок 

зазначених факторів організаційні зміни розглядалися як негативні, небажані і 

драматичні події, що відображають кризовий стан підприємства. В цей час 

сформувалися такі теорії: підхід до популяційної екології; конфігураційний 

підхід, культурно-пізнавальні теорії, теорія несталої рівноваги.  

Третій етап розпочався з кінця 80-х років і триває до теперішнього часу. 

Його характеризує посилення конкуренції, глобалізація ринків і нестабільність 

зайнятості. Зміни розглядаються як єдине передбачуване явище в діяльності 

підприємства, як безперервний процес навчання, що дозволяє впроваджувати 

інновації, як важлива справа кожного співробітника підприємства, а не лише 

його керівників та лідерів, як це вважалося в попередні періоди. Саме тому зміни 

розглядаються не як окремі кризові явища, а як сталий і безперервний процес. В 

цей період було започатковано такі напрями дослідження: теорія навчання, 

еволюційна теорія, теорія складності і конструктивістський підхід. Таким чином, 

еволюція дослідження організаційних змін представлена трьома етапами.  

Інший підхід до розуміння еволюції організаційних змін запропонував 
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К. Крупа, що включає такі стадії [20]:  

– нівеляційні – захисні (60-ті роки ХХ століття) характеризуються 

ірраціональними рисами, екстенсивним характером, короткочасністю 

діяльності, а реалізовані управлінські рішення призводили до короткочасного 

розвитку. Мали фрагментарний і частковий характер, здійснювалися періодично, 

найчастіше реалізовувалися у збільшенні робочих місць, причиною чого 

найчастіше була процедура прийняття рішень, заснованої на бюрократичній 

концепції М. Вебера; 

– спрямовані на ефективність зміни впроваджувалися в організаціях 70-

80-их років ХХ століття і стосувалися, в основному, збільшення росту 

продуктивності праці, нових систем винагороди i проекту вирішення проблем 

всередині підприємства, що пояснюється винайденням взаємозалежності 

технічних і організаційних, а також соціальних і індивідуальних чинників. Успіх 

даних змін був обмежений через складність реорганізації організаційної 

структури; 

– зміни пристосування до середовища виникли з 90-их років ХХ століття, 

що обумовлено надшвидким розвитком технологій виробництва. Для 

вітчизняних підприємств ці зміни були обумовлені переходом від держаної 

централізованої до ринкової економіки; 

– сучасні зміни (початок ХХІ сторіччя) можна охарактеризувати як 

інтеграційні та ідентифікаційні з глобальним середовищем та майбутні проекції 

змін – організації, що навчаються. 

На відміну від К. Крупа Г. Широкова початком формування наукового 

напрямку «організаційні зміни» також вважає роботу К. Левіна. Наступний етап 

займає період від 60-х до 90-х років ХХ століття. В цей період на думку автора 

дослідження організаційних змін здійснювалися в контексті організаційного 

розвитку, який передбачав зміни організаційної культури (соціальної 

підсистеми) відповідно до потреб зовнішнього середовища. Стрімкий розвиток 

інформаційних технологій у 1980-1990-х роках обумовив виникнення змін у 
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технологічній підсистемі, що найяскравіше проявилося в популярній концепції 

реінжинірингу. З середини 1990-х років зміни почали включати як соціальну, так 

і технологічну підсистеми, що відобразилися у роботах Ф. Гуіяра, Дж. Келлі, Дж. 

Коллінза, Дж. Дака [21].  

Як видно з проведеного огляду підходи до еволюції теорії організаційних 

змін є досить різноманітними, що вимагає визначення загальних рис даного 

процесу. Отже, в загальному вигляді еволюцію теорії організаційних змін можна 

представити таким чином: 

– 1947 р. – до середини 1970-х років: виникнення наукового напрямку 

«організаційні зміни» та його формування в розрізі теорії економічного 

зростання, життєвого циклу, передбачуваних обставин і організаційного 

розвитку;  

– середина 1970-х років – середина 1980-х років: зміни спрямовані на 

ефективність діяльності підприємства за рахунок внутрішніх резервів для росту 

продуктивності праці; 

– кінець 1980-х – 1990-ті роки: зміни технологічного характеру, 

обумовлені високою динамікою технологічного прогресу та підвищенням 

агресивності зовнішнього середовища; виникнення концепції реінжинірингу; 

– з 1990-х років: формування організації, що навчається, комплексні 

зміни соціального та технологічного характеру, обумовлені поширенням 

глобалізаційно-інтеграційних процесів у світовій економіці знань. 

Таким чином наданий опис еволюції розуміння сутності організаційних 

змін дозволяє стверджувати, що на теперішній час цей феномен розглядається як 

невід’ємна частина діяльності сучасних підприємств, може виступати як у 

вигляді періодичних явищ, так і як сталий та безперервний процес. Зазначені 

концепції та теорії відображають різноспрямованість досліджень організаційних 

змін, що вимагає більш детального їх вивчення.  

Узагальнення існуючих теоретичних підходів до дослідження природи 

організаційних змін представлено в таблиці 1.1.  



 

33 
 

Таблиця 1.1 – Узагальнення існуючих напрямів і теорії дослідження 

організаційних змін 
Напрям 
дослід-
ження 

Теорії (моделі) 
організаційних змін та 

дослідники 
Об’єкт дослідження 

А
да

пт
ац

ій
ни

й 
ме

ха
ні

зм
 

теорія непередбачуваних 
обставин (Дж. Вудворд, 
П. Лоуренс і Дж. Лорш) 

організаційні зміни розглядаються з точки зору 
адаптивних реакції існуючих окремих підприємств 
на попередні зміни в технології, оточенні, методах 
управління та ін.  теорія ресурсної залежності 

(Дж. Пфефер, Г. Салансік) 
інституціональна теорія 
(Дж. Мейер, Б. Рован, 
П. Димаджио і В. Пауел) 
теорія трансакційних 
витрат (О. Уільмсон) 

Ви
бі

рк
ов

ий
 

ме
ха

ні
зм

 теорія організаційної еколо-
гії (М. Ханан і Дж. Фрімен) 

організаційні зміни розглядаються як негативне явище, 
виникнення яких становить значний ризик для 
підприємства, реалізація яких передбачає шля-хом 
заміни старих організаційних форм новими 

еволюційна економіка 
(Р. Нельсон і С. Уінтер) 

Зм
іс

то
вн

і 
те

ор
ії 

причинна модель 
організаційної діяльності і 
змін (В. Бурке і Ж. Літвін) 

трансформаційна динаміка: зміни культури, місії, 
стратегії і лідерства; трансакційна динаміка: зміни 
мотивації та результативності діяльності 

біологічна модель 
перетворення бізнесу 
(Ф. Гуіяр, Дж. Келлі) 

зміни розглядаються як природний процес подібний 
до біологічного розвитку, підприємство – живий 
організм  

модель перетворень 
(Т. Вулманн) 

зміни розглядаються як перетворення у підсистемах 
управління підприємством в контексті культурних 
та ресурсні аспектів  

Ко
нт

ек
ст

уа
ль

ні
  

те
ор

ії 
 

динамічна модель 
стратегічних змін (П. Келлі, 
Т. Амбургей) 

організаційні зміни досліджуються з точки зору інерції, 
викликані моментом зовнішнього впливу 

порівняльна модель впливу 
змін першого та другого 
порядку (С. Вольфграмм, 
К. Боал, Дж  Хант) 

реакція підприємств (банків) з різними ринковими 
стратегіями на сталі та дискретні зміни, які мають 
відповідно незначний та суттєвий вплив на 
діяльність підприємства 

модель стратегічних змін 
(Дж. і А. Хафф і Х. Томасс) 

дослідження впливу інерції та стресу на зміни 
стратегії діяльності підприємства  

П
ро

це
су

ал
ьн

і т
ео

рі
ї  К. Левін 3-х стадійний процес здійснення змін  

С. Хайнингс 5-ти стадійний процес реалізації стратегії 
А. Джадсон 5-ти стадійний процес з розробкою методів 

зменшення опору змінам  
Дж. Коттер 8-ти стадійний процес здійснення змін 
Т. Галпін 9-ти стадійне коло здійснення змін з актуалізацією 

на організаційній культурі  
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Продовження таблиці 1.1 

Напрям 
дослід-
ження 

Теорії (моделі) 
організаційних змін та 

дослідники 
Об’єкт дослідження 

Кр
ит

ер
іа

ль
ні

  
те

ор
ії 

теорія прийняття/опору 
змінам (Дж. Кларк, С. Еллет, 
Дж. Бейтмен, Дж. Рагат) 

дослідження впливу організаційних змін на власні 
інтереси працівника у взаємозв’язку із прийняттям 
чи опором змінам  

теорія прихильності 
(лояльності) працівників 
(Т. Беккер, Р. Біллінгс, 
Д. Евелет, Н. Гілберт) 

вплив організаційних змін на формування 
прихильності (лояльності) працівників  
  

 

У. Барнет і Г. Керолл розглядають два напрями економічних теорій, 

представники яких займалися дослідженням організаційних змін. В рамках 

першого напряму дослідження були сконцентровані переважно на 

адаптаціонному механізмі організаційних змін. Цей механізм передбачає, що 

організаційні зміни на підприємствах виникають переважно внаслідок 

адаптивних реакції існуючих окремих підприємства на попередні зміни в 

технології, оточенні та ін. Серед теорій даного напрямку виокремлюють теорію 

непередбачуваних обставин (Дж. Вудворд, П. Лоуренс і Дж. Лорш), теорію 

ресурсної залежності (Дж. Пфефер і Г. Салансік, Р. Бурт), інституціональну 

теорію (Дж. Мейер і Б. Рован, П. Димаджио і В. Пауел) і теорію трансакційних 

витрат (О. Уільмсон). Другий напрям узагальнює теорії вибіркового механізму 

організаційних змін, який передбачає, що підприємства не можуть легко та 

швидко змінюватися, і що здійснення змін викликає значний ризик. Сутність 

даного механізму полягає у заміні старих організаційних форм новими. З цієї 

точки зору при зміні технологій та зовнішнього оточення деякі існуючі 

підприємства банкрутують. Крім того до цього напрямку відносяться теорія 

організаційної екології (М. Ханан і Дж. Фрімен) і еволюційна економіка (Р. 

Нельсон і С. Уінтер) [22]. А. Арменакіс і А. Бедон узагальнивши існуючи 

концепції організаційних змін, класифікували їх на чотири групи.  

До першої групи віднесено змістовні теорії, в рамках яких досліджуються 

фактори, що узагальнюють цілі як успішних так і неуспішних організаційних 
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змін; до другої – контекстуальні теорії, в яких аналізуються внутрішні та 

зовнішні сили, що впливають на функціонування підприємства.  

Третю групу складають процесуальні теорії, які досліджують етапи 

здійснення змін на рівні зовнішнього середовища, підприємства і окремого 

працівника; останню – критеріальні теорії, що визначають наслідки здійснення 

організаційних змін [23]. Розглянемо зазначені теорії докладніше.  

В рамках першої групи теорії – змістовних – В. Бурке і Ж. Літвін 

визначають трансформаційну та трансакційну динаміку, властиві успішним 

змінам. Трансформаційні динаміка відображає зміни в поведінці працівників як 

реакцію на зовнішні та внутрішні перетворення. Трансакційна динаміка 

відображає зміни у мотивації та результатах діяльності працівників в залежності 

від змін таких параметрів як: методи управління, структура, політика і 

процедури, вимоги до поставлених задач (компетенції) і персональні навички 

(компетентності). Призначення даної моделі полягає у визначення пріоритетних 

сфер уваги менеджерів при здійсненні довготривалих та короткотермінових 

змін. Модель перетворень Т. Вулманна передбачає дослідження значної 

кількості можливих змін, з якими стикається підприємство у формі матриці, 

розміром вісім на шість, де строки відображають підсистеми управління 

підприємством (стратегічні цілі, компетенції, індикатори ефективності 

діяльності, розвиток людських ресурсів, продукція, програми діяльності, 

очікувані проблеми, здатність до навчання), а колонки – культурні та ресурсні 

аспекти здійснення змін (культура, структура, координація, поведінка 

працівників, інформація та технології). Практична корисність даної моделі 

полягає у встановленні конкретних заходів необхідних для здійснення змін у 

відповідних підсистемах управління підприємством.  

Біологічна модель перетворення бізнесу Ф. Гуіяру та Дж. Келлі полягає у 

розумінні підприємства як живого організму – біологічної корпорації – на 

відміну від традиційного механістичного розуміння. Підприємства подібно 

людям народжуються, зростають, старіють, але на відміну від людини їх смерті 
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можна запобігти шляхом реалізації концепції перетворення генетичної 

архітектури підприємства, яка забезпечується в результаті одночасної роботи по 

чотирьом напрямкам: рефреймінгу, реструктуризації, оживленню та оновленню. 

Під рефреймінгом розуміється зрушення в уявленні підприємства про те, чим 

вона є на даний момент і чого може досягти в майбутньому. Цей елемент 

перетворення відносить до «свідомості (мозку)» підприємства, розкриваючи 

організаційну свідомість, наповнюючи його новим баченням перспективи і 

рішучістю до змін. Реструктуризація, пов’язана із «організмом» підприємства, 

дозволяє досягти ефективності діяльності, відповідній високому рівню 

конкурентоспроможності. Ця область перетворень характеризується самою 

високою віддачею, але її здійснення викликає труднощі, пов’язані із 

корпоративною культурою. При інвестуванні отриманих результатів у 

оживлення та оновлення можна зменшити отримані проблеми, які автори 

визначають як «загоєння ран». Саме тому преважна більшість підприємств, які 

при здійсненні організаційних змін обмежуються лише реструктуризацією, не 

використовуючи отримані результати для подальшого розвитку, стикаються з 

новими проблемами та розчаровуються у проведених змінах. Оживлення або 

ревіталізація – стимулювання зростання шляхом встановлення зв’язку між 

організмом підприємства та навколишнім середовищем. Найважливіший фактор 

запропонованої концепції, який відрізняє безпосередньо перетворення від 

простого скорочення. Оновлення відображає людську сторону процесу і 

пов’язане з «духом» підприємства, передбачає забезпечення персоналу новими 

навичками і цілями, що дозволяє підприємству регенеруватися. Крім цього 

оновлення включає створенні нового метаболізму, швидке розповсюдження 

знань всередині компанії і виховання рефлексу адаптації до мінливих умов 

зовнішнього середовища. Це найбільш трудний та найменш досліджений 

елемент концепції, який потенційно є найсильнішим напрямком перетворення. 

Сутність запропонованої біологічної моделі перетворення бізнесу полягає у 

комплексному «обстеженні, лікуванні та профілактиці» підприємства як живої 
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людини для укріплення її «здоров’я» – здатності успішно функціонувати та 

розвиватися на ринку – шляхом проведення перетворень за всіма зазначеними 

елементами. Серед змістовних концепцій даний підхід можна вважити найбільш 

оригінальним, нетривіальним та комплексним, що дозволяє розглядати його як 

базис для подальших досліджень.  

Контекстуальна група теорії представлена роботами А. Мейера, Г. Брукса, 

Дж. Гоуза, П. Келлі, Т. Амбургея, Х. Хавемана, С. Вольфграмм, К. Боала, 

Дж  Ханта, Ф. Данампуера, С. Грестона, Т. Оливії, Дж. Хаффа, А. Наффа, 

Х. Томасса та ін. Не ставлячи завдання дослідити абсолютно всі існуючи підходи 

та моделі, зупинимося на типових прикладах.  

П. Келлі і Т. Амбургей досліджували яким чином припинення державного 

регулювання авіаційної галузі вплинуло на її функціонування. В результаті було 

отримано такі висновки: 1) зміни зовнішнього середовища не обов’язково 

викликають переорієнтацію стратегії підприємства; 2) молодші підприємства 

легше переносять зміни продуктової стратегії; 3) розмір підприємства не завжди 

зменшує здатність до реакції на зміни; 4) підприємства схиляються до здійснення 

змін, з якими вже стикалося; 5) зміни продуктової стратегії не спричиняють 

банкрутство підприємства. Отримані висновки дозволяють стверджувати, що 

результати здійснення змін не є однозначно передбачуваними і залежать від їх 

управління.  

С. тен Хаве, В тен Хаве, Ф. Стевенс [24] проводили дослідження на 

прикладі представників двох типових різновидів банків: захисник та розвідник. 

Відповідно до банку-захиснику вивчалися організаційні зміни другого порядку, 

які є радикальними, суттєвими, несумісними з іміджем та стратегічним баченням 

банку, але не довготривалі; до банку-розвіднику – зміни першого порядку, 

довготривалі і сумісні з іміджем та баченням банку. На основі семирічних 

практичних досліджень було визначено, що для того, щоб залишатися тривалими 

зміни повинні відповідати індивідуальності, іміджу та власному баченню 

підприємства.  
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Дж. Хафф, А. Хафф і Х. Томасс  визначали та змоделювали оновлення 

стратегічних напрямів діяльності підприємства. В основу моделі було покладено 

припущення, що оновлення стратегії є еволюційними процесом, який 

безпосередньо пов’язаний з інерцією підприємства (прихильністю поточній 

стратегії). В результаті були отримані такі висновки: набутий досвід 

стратегічних змін має значний вплив на подальші тенденції до змін і початковий 

рівень стресу на підприємстві має довготривалий вплив на дотримання поточної 

стратегії.  

Останню групу теорій складають критеріальні теорії, які визначають 

наслідки здійснення організаційних змін. Серед таких наслідків було досліджено 

виникнення прихильності, лояльності, опіру змінам, цинізму і стресу.  

Представниками даного напряму дослідження є П. Брандес, Дж. Бейтмен, 

Т. Беккер, Р. Біллінгс, Дж. Ваноус, Н. Гілберт, Дж. Дін, С. Еллет, Д. Евелет, Дж. 

Кларк, Дж. Остін, Дж. Рагат, А. Рихтер та ін.  

Дж. Кларк та ін. довели, що прийняття та опір змінам залежить від 

особливостей їх проведення. Якщо власні інтереси працівника можуть підпасти 

бід загрозу, організаційні зміни будуть викликати опір. Така ситуація найчастіше 

спричиняє зниження ефективності діяльності підприємства через зменшення 

зацікавленості працівників. При проведенні дослідження було визначено 

прихильність як головний критерій оцінки впливу організаційних змін на 

відносини між працівником та підприємством. В рамках дослідження було 

виділено такі форми прихильності: дотримання обов’язків (погодження з 

правилами, політикою і схемою винагороди підприємства), прийняття обов’язків 

(ідентифікація працівника з підприємством та іншими його членами), 

інтерналізація обов’язків (інституалізація цінностей, властивих змінам), які було 

визнано впливовими факторами соціально-психологічного сприйняття 

працівниками підприємства [25].  

Крім зазначених груп теорій виокремлюють такі напрями: системну 

теорію, теорію організаційного розвитку, теорію складності і соціальну теорію. 
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В рамках системної теорії, як відомо, підприємство розглядається як сукупність 

взаємопов’язаних підсистем, які в свою чергу декомпозуються до рівня елементу 

– частини, яка не піддається подальшому поділу. В контексті організаційних змін 

головними підсистемами можна назвати інфраструктуру, завдання, технології та 

ресурси (людські та фінансові). Відповідно організаційні зміни можуть 

торкатися як окремих підсистем, так і їх поєднання. В теорії організаційного 

розвитку здійснення успішних організаційних змін можливе за умови 

досягнення відповідності між ціляти індивідів (працівників) та підприємства. В 

теорії складності підприємства розглядаються як системи, що описуються 

нелінійними функціями, а зміни виникають як результат взаємодії між 

індивідами і системою та між системою і зовнішнім оточенням. З позиції 

соціальної теорії організаційні зміни виникають як функція проведення 

переговорів між суспільствами. Відмінності між зазначеними теоріями 

полягають у таких аспектах здійснення організаційних змін, як:  

– характер та тип організаційних змін;  

– рівень здійснення змін (міжорганізаційний, організаційний, 

індивідуальний і груповий);  

– імпульс для змін;  

– процес змін;  

– лідерство та опір змінам.  

Зупинимося докладніше на видах організаційних змін. Існує багато 

підходів до визначення видів організаційних змін. Особлива увага, які 

приділяється даній класифікації, обумовлена необхідність розробки методів 

управління, відповідних конкретному типу змін та їх наслідкам.  

Б. Гроад і Ф. Местон виокремлюють вимушені та спровоковані зміни. Під 

вимушеними розуміють такі організаційні зміни, усвідомлення яких є спізнілим, 

а здійснення є життєво важливим для подальшої діяльності підприємства. 

Спровоковані зміни є добровільними і здійснюються як напрям поліпшення 

існуючої ситуації або превентивний захід для недопущення прогрішення 
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діяльності підприємства. Другий вид змін є ефективнішим, так як дозволяє 

реалізовувати управління змінами з метою отримання бажаного результату на 

відміну від вимушених, коли управління змінами набуває форми реагування. В 

контексті  дослідженні ці зміни варто назвати передбачуваними та 

непередбачуваними.  

К. Демерс досліджував радикальні зміни, зазначаючи, що при їх реалізації 

найчастіше міняються основні цінності підприємства. Для їх успішної реалізації 

необхідно перебороти інерцію, звести до мінімуму ризик невідповідності і 

зменшити витрати, пов’язані з переходом від однієї конфігурації до іншої. Як 

правило, такі зміни мають інноваційний характер і проводяться в кризових 

ситуаціях . 

Ж.-П. Дюпуіз та А. Кузьмінські запропонували класифікацію змін за 

критерієм наявності попереднього плану здійснення: сплановані зміни 

найчастіше спрямовані на конкретні цілі, підтримують заявлені наміри, що і 

дозволяє досягати бажаного результату, на відміну від спонтанних, в яких 

зазначені елементи відсутні. І заплановані, і спонтанні зміни здійснюються 

«зверху-вниз» – за ініціативою топ-менеджменту, вони подібні до 

спровокованих, а спонтанні – до вимушених за класифікацією Б. Гроада і 

Ф. Местона. Поряд з цими видами змін варто виокремити ініціативні, які 

пропонуються персоналом підприємства, тобто мають вектор «знизу-вверх».  

Особливої уваги заслуговує така дихотомія, як: еволюційні – революційні 

зміни. Виникнення наукового інтересу до цих типів змін пов’язане з роботою 

Л. Грейнера, в якій дослідник запропонував модель розвитку підприємства крізь 

призму таких складових: розмір та вік підприємства, етап еволюції, етап революції 

та зростання галузі. Сутність цієї моделі полягає у визначення розвитку 

підприємства як послідовності етапів еволюції, що відображає тривалий період 

зростання без значних потрясінь у практиці управління, і революції, яка є 

нетривалим періодом значного хаосу в управлінні. Особливістю даної моделі є 

доведене положення, що еволюційний період характеризується домінантним 
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стилем управління, а революційний – проблемою управління, вирішення якої 

дозволяє перейти на новий рівень еволюції. В подальшому ця класифікація була 

використана М. Ханнаном і Дж. Фріменом, але вони розділяли корінні та 

периферійні структурні зміни, розуміючи під корінним зміни місії підприємства, 

структури влади, технології та маркетингової стратегії. М. Ташман, В. Ньюман і 

Е. Романеллі запропонували біль детальну класифікацію, виділивши два типи 

еволюційних змін: настройка (гармонізація) і сталі пристосування до зрушень у 

зовнішньому середовищі. Настройка полягає у досягненні узгодженості між 

стратегією, структурою, процесами і персоналом для створення більш 

взаємопов’язаної соціальної системи. Сталі пристосування до зрушень у 

зовнішньому середовищі полягають у здійсненні змін, спровокованих вимогами 

зовнішнього середовища, таких як: розширення ринку збуту, удосконалення 

технології та ін. Революційні зміни зазначені дослідники класифікували як 

реорієнтацію та зміни, що ламають основи, які виступають різкими одночасними 

змінами, що розповсюджуються на все підприємство, торкаючись найважливіших 

аспектів його діяльності: місії, ключових цінностей, ієрархії влади, організаційної 

структури, систем і процедур, моделей взаємодії між людьми на підприємстві і 

появи нових керівників. Таким чином, еволюційні зміни можна розглядати як 

зміни в системі, а революційні – як зміни самої системи.  

Крім зазначених класифікацій варто зазначити поділ організаційних змін 

на епізодичні та постійні. Епізодичні зміни виникають на підприємстві рідко, 

маючи дискретний та запланований характер. Їх часто ототожнюють із 

радикальними або змінами другого порядку, які реалізуються у заміщенні 

існуючих стратегій. Постійні зміни є неперервними та еволюційними, 

відносяться до змін першого порядку, які постійно наростають, створюючи 

ефект «снігового кому». Постійні зміни характеризуються адаптацією 

персоналу, яка відбувається під відпливом різних факторів. Сукупність цих 

корегувань на колективному рівні, одночасно внесених між підрозділами, може 

створити значні зміни. 
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Л. Акерман пропонує три види змін: зміни розвитку, які є наростаючими 

змінами першого порядку, запланованими, призначеними для посилення або 

коректування існуючих аспектів діяльності підприємства; перехідні зміни – 

направлені на досягнення бажаного стану, епізодичні, заплановані та радикальні, 

тобто зміни другого порядку; трансформаційні – також відображають зміни 

другого порядку, які викликають істотні зміни в структурі, процесах, культурі і 

стратегії підприємства.  

Поряд із даними видами змін можна виокремити похідні, тобто такі, що 

виникають при перетині існуючих типів змін. Так, наприклад, пересічення таких 

двох типів змін як: локальні та загальні і постійні та епізодичні дають можливість 

виокремити такі види змін: 

– локальні постійні – проводяться у формі адаптації всередині існуючою 

системи з використанням позитивного зворотного зв’язку і слабкого об’єднання 

між підрозділами та працівниками, що попереджує поширення зазначених змін; 

– локальні епізодичні – здійснюються у формі незначного заміщення 

всередині існуючою системи з використанням негативного зворотного зв’язку і 

слабкого об’єднання; 

– загальні постійні – моделі адаптації, які змінюють систему, 

використовуючи позитивний і негативний зворотній зв’язки, які забезпечують 

обмежену нестабільність, і тісне об’єднання, що дозволяє розповсюджувати 

зміни по всьому підприємстві; 

– загальні епізодичні – радикальні заміщення, які змінюють систему, з 

використанням негативного зворотного зв’язку і тісного об’єднання.  

Крім зазначених підходів до класифікації існує концепція теорій Е та О, 

розроблена М. Біром і Н. Норіа. Теорія Е полягає у першочерговості фінансових 

цілей і орієнтується на їх досягнення, враховуючи постійний тиск акціонерів. 

Теорія О розглядає підприємство як систему, яка сама розвивається, і в більшій 

мірі орієнтована на корпоративну культуру, цілі і мотиви співробітників 

підприємства. Різниця між зазначеними теоріями полягає у таких аспектах. 
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Теорія Е розглядає запрограмовані і заплановані зміни, метою яких є збільшення 

прибутку, шляхом реалізації «зверху-вниз», торкаючись структури і системи з 

використанням фінансових стимулів і залученням консультантів, які задіють 

готові технології та рішення. В протилежність Теорія О досліджує спонтанні 

зміни для розвитку організаційних можливостей, вектор здійснення яких – 

«знизу-вверх», торкаючись організаційної культури, використовуючи 

сукупність різних стимулів із залученням співробітників у процес прийняття 

рішень. Використання зазначених теорій можливо як одночасно, так і 

послідовно. Послідовно рекомендується застосовувати спочатку теорію Е, яка 

найчастіше має значні наслідки для персоналу підприємства, а потім теорію О, 

яка дозволяє «пом’якшити» наслідки теорії Е. З іншого боку переорієнтація з 

однієї теорії на іншу вимагає від керівництва високих професійних якостей та 

досвіду роботи. Послідовність використання досліджуваних теорії є більш 

прийнятною, адже дозволяє нівелювати недоліки та посилювати переваги 

кожної. Досягнення цієї мети можливе при залученні до роботи двох лідерів: 

один реалізує теорію Е – власний та твердий, орієнтований до досягнення 

поліпшення у роботі, та другий – м’який та орієнтований на людські відносини. 

Кожний із них повинен використовувати інструменти відповідної теорії, яка 

відповідає поставленим завданням у здійсненні змін.  

Узагальнення існуючих класифікацій організаційних змін та їх 

взаємозв’язок надано на рисунку 1.3.  

Класифікація змін за теорією Е та О подібна запропонованій Едом Мейх’ю, 

відповідно якої існує два типи лідерських ролей: «чемпіон» та «агент змін». 

Завдання «чемпіона» у безпосередньому здійсненні організаційних змін. Цю 

роль повинен відігравати керівник підприємства середньої чи вищої ланки, який 

має достатній обсяг повноважень, критично та зважено оцінює результати змін. 

Роль «агента змін» полягає у підтримці чемпіона у тих сферах здійснення 

організаційних змін, де його компетентності недостатньо. Він може не являтися 

членом організації, тобто залучатися тимчасово на період проведення 
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організаційних змін. Якщо «чемпіон» сконцентрований на меті та завданнях 

проведення організаційних змін, то агент – на процесах. Їх співробітництво 

дозволяє отримувати більш чітку та повну картину поточного стану. Особливу 

увагу варто звернути на те, що змішування та плутання цих двох лідерських 

ролей між керівниками значно знижує ефективність проведення змін. На 

практиці вибір теорії Е чи О та відповідної лідерської ролі залежить від 

поставлених завдань проведенням організаційних змін, їх типу та масштабу 

здійснення.  

 

 
 

Рисунок 1.3 –  Класифікація організаційних змін 

 

Під управлінням організаційними змінами зазвичай розумують 

планування та здійснення змін на підприємстві з метою мінімізації спротиву 

змінам та максимізації ефективності здійснення даних змін.  
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процес вирівнювання підприємства з його місцем на ринку та підвищення його 

гнучкості та ефективності у порівнянні з конкурентами. Для досягнення 

вирівнювання основні важелі управління – стратегія, операції, культура і система 

винагороди повинні бути постійно синхронізовані. Так як зміни є постійним та 

неминучим процесом, зазначені важелі управління повинні також постійно бути 

змінені. Управління змінами включає виявлення дестабілізуючих сил, 

визначення вирівнювання на ринку, обрання відповідних методів для 

використання, створення найбільш ефективної стратегії змін, і застосовування 

зазначених елементів найбільш ретельним чином». Д. Андерсон і Л. Андерсон як 

«сукупність принципів, технік та рекомендацій, які відносяться до людських 

аспектів значних здійснюваних змін, ініційованих на підприємстві. Увага 

зосереджується не на причинах змін (зміна технології, реорганізація, злиття та 

купівлі підприємств, глобалізації та ін.), а на процесі здійснення, який полягає у 

поєднанні людської інфраструктури, яка оточує ключові проекти таким чином, 

що персонал готовий краще розуміти наміри, в яких їх залучено». 

І. Мазур та В.  Шапиро управління змінами визначають як процес 

прогнозування і планування майбутніх змін, реєстрації всіх потенційних змін (в 

проекті, специфікації, вартості, плані, сітьовому графіку тощо) для детального 

вивчення, оцінки наслідків, схвалення або відхилення, а також організації 

моніторингу та координації виконавців, що реалізують зміни в проекті [26]. Т. В. 

Бауліна вважає, що «управління організаційними змінами – це специфічний вид 

діяльності підприємства, який забезпечує процес планування, контролю та 

запровадження перетворень в організаційних, інформаційних, комунікаційних, 

інтелектуальних та інших ресурсах та компонентів підприємства при постійному 

моніторингу, оцінці та аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовища». 

Беручи до уваги вищезазначену дефініцію «організаційних змін», теорії 

організаційних змін, процеси їх здійснення та функції процесу управління, 

сутність категорії «управління організаційними змінами» як підсистеми 
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управління підприємством варто представити як послідовність етапів: 

планування організаційних змін у формі визначення бажаного майбутнього 

стану підприємства,  організації здійснення змін – вибір необхідної структури та 

ієрархії на підприємстві, мотивації працівників до сприйняття змін, контролю у 

формі реалізації заходів для зменшення існуючого опору змінам, регулювання – 

перетворення змін на нові стандарти підприємства і включення їх до життєвого 

циклу підприємств при постійному моніторингу, безперервній оцінці й аналізі 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, які викликають необхідність 

змін для збереження та підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

 

 

1.3 Енергосервісний контракт як чинник сталого енергетичного розвитку 

 

На сьогодні фінансова нестабільність та відсутність передових 

енергоефективних технологій і рішень в енергетичній інфраструктурі не 

задовольняє потреби сучасного суспільства (відсутні належні умови щодо 

забезпечення гідних умов та високих стандартів якості повсякденного життя 

мешканців), що унеможливлює реалізацію проектів сталого енергетичного та 

соціально-економічного розвитку. Перехід до стандартів сталого енергетичного 

розвитку вимагає змін в структурі економіки та інженерній інфраструктурі, змін 

в інвестиційно-регуляторній політиці та правовому підґрунті; зміни цінностей в 

структурі споживання та стереотипах поведінки кінцевих споживачів 

(промисловістю, громадянами та державними установами).  

На теперішній час існує ряд програм проектів та директив в усіх сферах 

економічної діяльності на всій території країни основна мета яких – створення 

умов для досягнення сталого енергетичного розвитку, шляхом оптимального 

споживання енергетичних ресурсів задля задоволення існуючих потреб 

суспільства, при мінімальному негативному впливі на навколишнє природне 
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середовище та  відсутності загрози можливостям задоволення енергетичних 

потреб майбутніх поколінь. 

Зокрема, «Угода мерів» – загальноєвропейська ініціатива з підвищення 

ефективності міського господарства та зменшення викидів вуглекислого газу 

(СО2), ініційована Європейською Комісією 15 січня 2009 року яка залучає 

місцеві та  регіональні органи влади до управління процесами сталого 

енергетичного розвитку та захисту клімату. За результатами втілення в життя 

всіх заходів та функцій, що закладені в цьому документі очікується скорочення 

споживання енергоносіїв у всіх галузях економіки та всіх секторах енергетики. 

Наразі вона охоплює понад 4000 місцевих та регіональних органів влади, які 

беруть на себе зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати 

використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Слідуючи 

цим зобов’язанням підписанти Угоди прагнуть скоротити власні викиди СО2 що 

найменше  на 20% до 2020 року, сприяючи, таким чином, покращенню екології 

та підвищенню якості життя [27]. 

Останнім часом в Україні діяли: Державна цільова економічна програма 

енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 

роки; 26 регіональних програм підвищення енергоефективності на 2010-2014 

роки; 15 галузевих програм підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки;  

45 програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами 

шляхом їх раціонального використання на 2010-2014 роки [28].  

У 2015 році прийнято Закон України «Про запровадження нових 

інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» 

[29]. 

Важливим документом залишається – «Національний план дій з 

енергоефективності на  період до 2020 року» [30], розроблений на виконання 

зобов’язань України в рамках Протоколу [31], про приєднання до Договору про 
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заснування Енергетичного Співтовариства. Згідно цього Плану Україна повинна 

досягти у 2020 році економії енергоресурсів у розмірі 9 % відносно середнього 

енергоспоживання протягом п’яти років з 2005 по 2009 роки. 

Специфіку застосування механізму фінансування енергозберігаючих 

заходів через енергосервісні компанії з поверненням залучених з міського 

бюджету коштів детально проаналізовано у працях [32, 33], а в  працях [34, 35] 

досліджується зарубіжний досвід залучення енергосервісу до реалізації програм 

з енергозбереження в контексті державно-приватного партнерства.  

Незважаючи на значну кількість програм, проектів та директив у сфері 

сталого енергетичного розвитку та енергоефективності, діяльність щодо 

удосконалення методологічної, інформаційної та нормативно-правової бази 

продовжується. Залишається низка питань яка потребує більш детального та 

глибокого наукового дослідження, зокрема таких, як організація енергоаудиту; 

стимулювання енергоефективності у бюджетних установах та залучення 

приватного сектору до ключових видів діяльності з енергозбереження; 

застосування такого інструменту як «Білі сертифікати», які також відомі як 

сертифікати енергоефективності; формування та розвиток ринку 

енергосервісних послуг та ін. Серед низки цих питань постає і питання щодо 

розбудови дієвої та ефективної енергетичної інфраструктури шляхом розвитку 

енергосервісного бізнесу та забезпечення на цій основі реалізації заходів з 

підвищення рівня енергоефективності, що дозволить повною мірою реалізувати 

наявний енергоощадний потенціал. 

Прогнозні дані щодо цін і тарифів вказують на перспективу їхнього 

подальшого зростання, особливо на газ. Енергетична складова валового 

продукту України в 2–3 рази перевищує аналогічний показник розвинених країн. 

Платежі за енергоресурси в комунальному секторі сягають непідйомних для 

населення й бюджетів усіх рівнів меж. У контексті вище викладеного найбільш 

прийнятним рішенням, що уможливить поліпшення ситуації у сфері 

енергоспоживання є залучення до співпраці енергосервісної компанії (ЕСКО), на 
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підставі укладеного енергосервісного контракту (ЕСК). Головна перевага 

пропонованої концепції полягає в заощадженні (економії) коштів замовника, 

оскільки впровадження енергоощадних заходів здійснюється коштами самої 

ЕСКО. Із огляду на це стає зрозумілим, чому за кордоном практика реалізації 

енергоощадних проектів шляхом створення спеціалізованих енергосервісних 

компаній набула значного поширення. У дослідженні [36] визначено, що ЕСКО 

здатні запропонувати спектр послуг, включно з управлінськими послугами, на 

всіх стадіях реалізації проекту енергоефективності, – від аналізу 

енергоефективності та розроблення проекту до виконання моніторингу й 

ремонту обладнання. 

Енергосервісна компанія діє на умовах укладеного зі споживачем 

енергосервісного контракту, згідно якого енергосервісна компанія реалізує 

енергоефективні проекти за власні кошти. Предметом енергосервісного 

контракту є здійснення виконавцем дій, спрямованих на енергозбереження та 

підвищення енергетичної ефективності використання енергетичних ресурсів 

замовником. Завдання, які вирішуються в процесі здійснення енергосервісних 

контрактів: отримання визначених у контракті програмно-цільових показників 

економії енергоресурсів при їх виробництві, передачі та споживанні; досягнення 

певного рівня комфорту при оптимальному споживанні енергоресурсів. 

При реалізації першого завдання енергосервісна компанія укладає 

контракт, інвестує свої кошти і отримує відсоток від отриманої економії, в тому 

числі і з бюджетних коштів, призначених для оплати енергоресурсів. При цьому 

енергосервісна компанія не займається управлінням, виробництвом і 

обслуговуванням будинків і споруд. Для вирішення другого завдання 

енергосервісна компанія повністю бере на себе право управління нерухомістю та 

здійснює функцію енергозбереження.  

Учасниками ЕСК є: 

1. Ініціатор – орган державної або виконавчої влади, який має право 

розподіляти бюджетні асигнування (якщо мова йде про енергозаощадження та 
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підвищення енергетичної ефективності в бюджетній сфері). 

2. Замовник – підприємство або бюджетна організація, яка замовляє певну 

якість послуги (комфортний температурний і вологісний режими, можливість 

користуватися холодною водою, електрикою тощо), а не певну кількість того чи 

іншого ресурсу. 

3. Виконавець – організація, що надає енергосервісну послугу. 

4. Інвестор – банк, який надає Виконавцю послуги із забезпечення 

додатковим обсягом грошових коштів. 

5. Споживач – групи людей, що користуються досягнутими в процесі 

виконання своїх безпосередніх обов’язків поліпшеннями (у закладах освіти – 

співробітники та школярі (студенти), у медичних установах – співробітники та 

хворі, у дошкільних закладах – співробітники та діти тощо). 

6. Експерт – незалежна організація, яка виконує роль спостерігача за 

чітким дотриманням усіма сторонами умов контракту.  

Спираючись на міжнародний досвід найбільш ефективною формою 

контракту є перформанс-контаркт (Energy Performance Contracting від англ. 

рerformance – виконання) – договір на впровадження енергозберігаючих 

технологій. Це фінансове рішення, в межах якого витрати на модернізацію 

енергопостачання окупаються завдяки економії, отриманої в результаті 

експлуатації. До особливостей договірних відносин в рамках перформанс-

контракту відноситься: – проекти з енергоефективності виконуються 

спеціалізованими енергосервісними компаніями – ЕСКО; – оплата послуг 

залежить від рівня досягнутої економії енергетичних ресурсів; – повна вартість 

енергосервісного контракту повертається поступово протягом дії перформанс–

контракту; договір має довгостроковий період (зазвичай > 7 років); – послуга 

виконується «під ключ». У таблиці 1.2 представлено огляд існуючих контрактів, 

які можуть бути використані для впровадження проектів з енергоефективності. 

Цілі, переслідувані учасниками ЕСК, наведено на рисунку 1.4. 
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Рисунок 1.4 –  Цілі ЕСК 
 

Перевірений міжнародний досвід в укладанні енергосервісних контрактів 

може бути надзвичайно корисним. Енергосервісні контракти забезпечують 

фінансування розвитку енергозбереження, дозволяючи скоротити витрати та 

збудувати довіру між учасниками ринку шляхом повної або часткової передачі 

технічних ризиків від клієнта до ESCO. Виділяють три основні типи 

енергосервісних контрактів: «Спільна економія», «Гарантована економія» та 

«Шофаж» [38, с. 32].  

Укладання енергосервісного контракту дає змогу зменшити не тільки 

енергоспоживчі, а й експлуатаційні витрати. До того ж уможливлюється 

скорочення витрат на персонал і утримання будівлі. Йдеться про те, що одним із 

завдань ЕСК є навчання та мотивування обслуговуючого персоналу.Головною 

вимогою, що ставиться до змісту й структури ЕСК, є наявність переліку заходів, 

спрямованих на енергозаощадження та підвищення енергетичної ефективності. 

Дотримання встановлених  вимог є обов’язковим для Виконавця ЕСК. Варто 

зазначити, що в контракті має подаватися докладний технічний опис кожного 

заходу та термін його виконання. 
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Таблиця 1.2 – Оцінювання ефективності реалізації ЕОЗ 
Характеристика ефективності 

від реалізації ЕОЗ Формула розрахунку Примітки 

Енергетична ефективність – 
указує на економію 
енергетичних ресурсів, 
отримувану внаслідок реалізації 
ЕОЗ і вимірювану в натуральних 
величинах (Гкал, кВтгод, м3) 

 

1.,,.... −−= ПОПЕРПЕРВНАТЕР ССЕ , 

де ... ВНАТЕРЕ – 
економія/перевитрата споживання 
енергетичних ресурсів; 

,.ПЕРС – споживання енергетичних 
ресурсів у поточному періоді; 

1, −ПОПЕРС – споживання 
енергетичних ресурсів у попередньому 
періоді 

У звітному періоді енергетична ефективність розраховується 
як різниця між обсягом споживання енергетичного ресурсу в 
поточному періоді й обсягом споживання енергетичного 
ресурсу в попередньому періоді. 

Розрахунок проводиться за кожним видом енергетичного 
ресурсу. 

Енергетична ефективність технічних заходів розраховується на 
підставі технічних характеристик нового обладнання, 
зіставлення показників енергоспоживання «до» та «після» 
встановлення нового обладнання 

Економічна ефективність – 
відображає економію, 
отримувану Замовником 
унаслідок реалізації ЕОЗ і 
вимірювану в грошовому 
еквіваленті (тис. грн) 

ТарифЕЕ ВНАТЕРЕГРОШЕР ×= ...... , 

де ... ЕГРОШЕРЕ – економія у 
грошовому еквіваленті; 

Тариф  – тариф на енергетичний 
ресурс 

  
 

Економічна ефективність розраховується як добуток 
енергетичної ефективності й тарифу на енергетичний ресурс. 

Система вартісних показників дає змогу сформувати цілісне 
уявлення про прибутковість (рентабельність) ЕОЗ та 
підвищення енергетичної ефективності (економію в грошовому 
вираженні) 

Соціальна ефективність – 
характеризує ефективність, що 
має соціальну спрямованість 

 

Соціальна ефективність полягає насамперед у генеруванні енергоощадного типу мислення в споживача. 
Не менш важливим є підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за енергоощадження. Ідеться 
також про застосування в енергоощадженні сучасних технологій, що вможливлюють поліпшення якості та 
надійності постачання споживачів ресурсами. Сумарний ефект від уживання заходів із пропагування та 
навчання фахівців, відповідальних за енергоощадження, на думку експертів-енергоаудиторів, може сягати 
3 % від загальної кількості споживаних енергоресурсів. 

Соціальна ефективність уможливлює, із одного боку, формування нової культури споживання, 
підґрунтям якої є дбайливе природокористування, а з другого, – ефективне використання енергетичних 
ресурсів (свідомий вибір енергоощадних технологій) 

 



 

53 
 

Головною вимогою, що ставиться до змісту й структури ЕСК, є наявність 

переліку заходів, спрямованих на енергоощадження та підвищення енергетичної 

ефективності. Дотримання встановлених  вимог є обов’язковим для Виконавця 

ЕСК. Варто зазначити, що в контракті має подаватися докладний технічний опис 

кожного заходу та термін його виконання. Водночас потрібно звертати увагу на 

такі моменти: 

– досягнення максимальної ефективності енергоощадного заходу (ЕОЗ) 

передбачає зіставлення кількох альтернативних варіантів технічних рішень в 

аспекті економічної доцільності; 

– рішення про включення тих чи інших заходів до ЕСК приймається на 

підставі показників їхньої енергетичної й економічної ефективності; 

– ефективність енергоощадного заходу має оцінюватися з урахуванням 

інтересів усіх сторін – учасників енергосервісної послуги: Ініціатор – Замовник – 

Виконавець – Інвестор – Споживач. У цьому контексті доцільно акцентувати на 

тому, що досягнення належного рівня енергоефективності кожною стороною 

визначає ефективність енергосервісної послуги загалом. 

У процесі розроблення енергоощадних заходів необхідно: 

– розрахунковим шляхом установити фактичні показники 

енергоефективності виробництва (робіт, послуг) споживача енергетичних 

ресурсів; 

– визначити технічну сутність передбачуваного удосконалення (варіантів) 

і принципи отримання економії; 

– для кожного запропонованого варіанта на підставі розрахунків з’ясувати 

прогнозні показники енергоефективності, які планується отримати через 

упровадження ЕОЗ; 

– розрахувати критерії ефективності та відносний потенціал 

енергоощадження для кожного ЕОЗ (варіанти ЕОЗ); 

– на підставі отриманих критеріїв ефективності та величин відносного 

потенціалу енергоощадження обрати найбільш ефективний варіант ЕОЗ; 
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– розрахувати величину абсолютного потенціалу енергоощадження 

пропонованих ЕОЗ. 

Заходи, що реалізуються в межах ЕСК, можуть бути спрямовані, по-перше, 

на заощадження енергетичних ресурсів без зміни ефективності їхнього 

використання, по-друге, на економію окремих видів ПЕР для різних цілей 

(наприклад, опалення або освітлення), по-третє, на збільшення потенційної 

економії споживання енергоресурсів загалом (наприклад, заходи із пропагування 

енергоощадження). На одному об’єкті можуть одночасно реалізовуватися кілька 

ЕОЗ із різними спрямованістю та метою. 

Усі рекомендовані заходи поділяють на три різновиди [42]: 

– організаційні та маловитратні, що реалізуються в процесі поточної 

діяльності підприємства або організації;  

– середньо витратні, що реалізуються переважно власним коштом 

підприємства або організації; 

– крупновитратні, що потребують додаткових інвестицій, які залучаються 

здебільшого у вигляді позикових коштів. 

Основними критеріями добору та визначення послідовності впровадження 

заходів у межах ЕСК є: величина витрат на реалізацію заходів; фінансова й 

натуральна економія, що має бути отримана внаслідок реалізації заходів; термін 

окупності; «сезонність» заходів, тобто можливість реалізації протягом певної 

пори року, а також під час опалювального періоду. 

Ефективність ЕОЗ, що реалізуються в межах ЕСК, характеризується 

низкою критеріїв, які відображають співвідношення витрат на проведення 

заходів і результатів проекту в аспекті інтересів його учасників. 

Залежно від масштабу та значущості заходів (реконструкція, технічне 

переоснащення, модернізація, організаційно-технічні заходи) застосовують 

прості (без урахування фактора часу) або інтегральні (дисконтовані) критерії 

економічної ефективності. 

Прості критерії доцільно застосовувати під час оцінювання ефективності 
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маловитратних і середньовитратних заходів у таких випадках:  

– одноразові витрати на реалізацію заходу здійснюються строком до 

одного року; 

– досягнуті внаслідок реалізації заходу техніко-економічні результати й 

додаткові річні експлуатаційні витрати, спричинені впровадженням заходу, 

залишаються незмінними протягом наступних років експлуатації. 

Простими критеріями є річний економічний ефект від впровадження 

заходу та термін окупності інвестицій. 

У разі впровадження крупнозатратних заходів рекомендовано 

застосовувати інтегральні критерії, що ґрунтуються на даних інвестиційного 

аналізу реалізації проектів із енергоощадження та підвищення енергетичної 

ефективності. Описана методика широко відома у сучасній міжнародній і 

вітчизняній практиці під назвою метод економічного оцінювання ефективності 

інвестицій [39; 40, 41, 43]. 

Диференційною ознакою розрахунків, що проводяться у межах названої 

методики, є можливість ураховувати: 

− строки служби та надійність оцінюваного обладнання, що набуває 

виняткового значення під час порівняльного оцінювання варіантів технічних 

засобів (ТЗ); 

− ціну капіталу інвестора та зміну цінності грошей протягом часу, що 

властиво ринковій економіці. 

Розрахунок ефективності від реалізації комплексу (групи) ЕОЗ 

здійснюється за допомогою методу розрахунку ефекту від упровадження 

окремого заходу за таким алгоритмом: 

− обчислюються значення показників споживання за базовий рік; 

− здійснюється розрахунок значень коефіцієнтів порівнюваних умов; 

− здійснюється обчислення індикаторів; 

− проводиться розрахунок показників ефективності програми ЕОЗ в 

контексті ЕСК. 
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Аналіз ефективності програми ЕОЗ передбачає чітке формулювання 

завдань, які потрібно розв’язати. Відповідно до спрямування ЕОЗ можна 

оцінювати з таких позицій: 

1) користі для країни (національна оцінка) – аналізуються показники 

національної (суспільної) ефективності. Вони враховують пов’язані з проектом 

витрати та результати, що виходять за межі економічних інтересів підприємства, 

яке реалізує проект, і учасників останнього; 

2) користі для підприємства (комерційна оцінка) – аналізуються показники 

комерційної ефективності. Вони враховують наслідки реалізації проекту для 

підприємства або безпосередніх учасників, окремих учасників проекту тощо. 

Із огляду на це наступним кроком є аналіз енергетичної, економічної та 

соціальної ефективності від упровадження ЕОЗ. Процедуру оцінювання 

ефективності від реалізації ЕОЗ наведено в таблиці 1.4. 

Обов’язковою умовою оцінювання досягнутого від реалізації ЕОЗ ефекту, 

тобто економії, є його оцінювання як у натуральному, так і в грошовому 

вираженні. Величина досягнутої економії дає змогу зіставити планові показники 

енергоощадності з фактичними. На підставі отриманих даних, по-перше, 

формують перелік рекомендованих ЕОЗ (найбільш ефективних заходів у 

натуральному й грошовому вираженні), які доцільно впроваджувати на 

досліджуваному об’єкті; по-друге, визначають оптимальні для реалізації ЕОЗ 

рішення; по-третє, висувають пропозиції щодо доопрацювання типових ЕСК в 

аспекті підвищення ефективності вживання ЕОЗ. 

Показники енергетичної ефективності ЕОЗ, що реалізуються в межах дії 

ЕСК, відображають співвідношення між корисним ефектом від використання та 

витратами енергетичних ресурсів. 

Показники економічної ефективності ЕОЗ, що реалізуються в межах дії 

ЕСК визначаються різницею між грошовими доходами та грошовими витратами 

на впровадження заходів та указують на корисний результат від уживання ЕОЗ. 

Окрім того, вони відображають зміну величини попиту на ПЕР унаслідок 
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заміщення дорожчих видів палива дешевшими. 

Соціальну ефективність оцінюють на підставі середніх показників 

ефективності проведеної рекламно-пропагандистської кампанії (у розмірі 3 %, 

скажімо, чого цілком можливо досягти). Порівняймо: якщо населення міста 

споживає на рік 1 562 тис. Гкал тепла та 756 млн кВт.год електроенергії, то 3 % 

скорочення споживання електроенергії складе 22,68 млн кВт.год, або 

17 894 тис. грн, а 3 % скорочення споживання тепла – 46,86 тис. Гкал, або 

30 088 тис. грн. Отже, загальна економія сягатиме 47 982 тис. грн на рік. 

Соціальна ефективність реалізації заходів полягає у: 

− зниженні навантаження зі сплати за енергоресурси на бюджет; 

− зниженні тарифу на комунальні послуги для населення шляхом 

збільшення рівня інструментального обліку споживання й сплати за енергетичні 

ресурси відповідно до показників приладів обліку до 100 %; 

− зниженні зносу мереж та обладнання, що дає змогу скоротити кількість 

збоїв і аварій, отже, підтримувати стабільний рівень комфорту в житловому 

фонді й об’єктах соціальної сфери. 

Підсумовуючи викладене вище, варто наголосити на кількох моментах. 

Позитивні сторони від укладання контрактів на енергію (стосується, в 

основному, забезпечення поставки тепла, охолодження, електричної енергії, 

пари, стисненого повітря або інших форм корисної енергії в ефективний спосіб): 

зменшення витрат на експлуатацію; модернізація обладнання; альтернативне 

джерело фінансування обладнання — бюджетна допомога та пом’якшення 

фінансового ризику; зручність в існуванні єдиного постачальника; управління 

технічним ризиком і гарантоване виконання та ін. 

Якщо контракт на енергію не укладено то це означає, що  постачальник не 

відповідає за досягнення економії витрат, а кінцевий споживач зазнає усіх 

ризиків, оскільки він повністю відповідає за оплату поставленого обладнання, 

фінансовий кредит (якщо такий є), а також за функціонування встановленого 

обладнання і економію. 
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Слід зазначити, що на даний час в Україні існує безліч компаній, які 

позиціонують себе  як енергосервісні компанії, але їхня діяльність, як правило, 

пов’язана із постачанням приладів обліку, енергозберігаючого обладнання і 

матеріалів, проведенням енергетичних обстежень або поставці енергетичних 

ресурсів, а до заходів з енергозбереження і підвищення енергетичної 

ефективності у замовника та отриманням на цій основі економії енергетичних 

ресурсів вони  ніякого відношення не мають. Недолугість законодавства та 

відсутність реальної підтримки ЕСКО змушує констатувати, що ринок 

енергосервісних послуг, як діяльність що спрямована на виконання робіт з 

підвищення енергоефективності та енергозбереження в Україні тільки 

формується, є новим і слаборозвинутим. Слабкий розвиток енергосервісного 

бізнесу в Україні має декілька причин, а саме: по-перше – нестабільні умови для 

діяльності малого та середнього бізнесу; по-друге – невідповідність 

законодавчих норм потребам сьогодення (наприклад, в існуючій законодавчій 

базі не визначено права і обов’язки енергосервісних компаній); по-трете –  

відсутність необхідної методології; по-четверте – високі фінансові та політичні 

ризики. Крім того, є проблеми щодо забезпечення фінансової самостійності 

енергосервісних компаній, оскільки вони, зазвичай, не володіють достатньою 

кількістю матеріальних активів, щоб мати можливість самостійно покривати свої 

зобов’язання у разі реалізації енергоефективного проекту на об’єктах замовника 

за власні кошти. 

Підтримка розвитку спеціалізованого енергосервісного бізнесу передбачає 

перехід від прямої фінансової допомоги з боку держави до формування системи 

реалізації ефективних бізнес-проектів у відповідній сфері, у тому числі проектів 

пов’язаних із страхування комерційних і некомерційних ризиків. 

Діяльність спеціалізованого енергосервісного бізнесу розширить свободу 

вибору для споживача щодо вибору енергосервісних компаній (підприємства 

ЖКГ, енергосервісні організації, нові організації утворені при реформуванні 

«великої» енергетики); регламентує правові відносини між споживачем, 
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енергосервісною компанією та енергопостачальними підприємствами; 

забезпечить не тільки надійне та якісне енергопостачання, а й юридичну 

визначеність і взаємну відповідальність між споживачем і енергопостачальними 

компаніями. У свою чергу енергопостачальні компанії отримують плату за 

надані ними послуги лише у тому випадку якщо паливно-енергетичні ресурси і 

надані енергетичні послуги відповідають чинним стандартам, встановленим 

нормативам   та рівню технологічних втрат. 

Робота енергосервісного бізнесу організується під «ключ», тобто від 

пошуку замовника та джерел фінансування до налагодження устаткування і 

відстеження технологічного процесу. Основне завдання – обґрунтувати і 

гарантувати отримання прибутку всім учасникам процесу: замовнику, інвестору, 

виконавцю робіт і самої енергосервісної компанії. Енергосервісна компанія 

надає енергосервісні послуги, плата за які повністю або частково залежить від 

підвищення ефективності споживання енергії, або паливно-енергетичних та 

інших ресурсів (включаючи воду, природний газ, теплову енергію, електричну 

енергію тощо), або досягнення їх економії та дотримання інших, погоджених 

сторонами, умов надання таких послуг. При цьому енергосервісна компанія бере 

на себе певну частину фінансового ризику при наданні енергосервісних послуг 

відповідно до умов енергосервісного договору. В результаті такого підходу щодо 

енергоресурсозбереження замовник, як правило, не вкладає початкових коштів 

на виконання проекту і звільняється від постійного нагляду щодо реалізації 

енергозберігаючих заходів [44]. Необхідний обсяг енергосервісних послуг 

оплачується  споживачем виключно за встановленими нормами або за 

показниками приладів обліку з урахуванням такого чинника як «якість наданих 

послуг».   

Головну роль в розвитку енергосервісного бізнесу грає залучення 

енергосервісних компаній, на конкурсній основі, до роботи на об’єкти  державної 

та муніципальної власності як для виконання окремих енергозберігаючих заходів 

або програм з енергозбереження, так і для управління цими об’єктами з 
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використанням сучасних форм і методів управління (концесія, оренда, лізинг 

тощо). 

Розвиток енергосервісного бізнесу потребує і відповідного кадрового 

потенціалу. У зв’язку з цим необхідним є розвиток системи підготовки кадрів з 

реалізації енергоефективних заходів з акцентом не стільки на технічні аспекти, 

які добре прописані в спеціальній літературі, скільки на освоєння передового 

досвіду і «меню управлінських рішень» з оптимізації енергозабезпечення 

населення та соціальної сфери.  

Роль влади в розвитку системи енергосервісних компаній полягає у 

формуванні цілісної системи нормативно-правового забезпечення  та контролю 

«правил гри» на ринку енергосервісних послуг.  

Розвиток інституту ЕСК в Україні є перспективним і актуальним 

напрямом. Становлення ЕСК не можливе без активної участі державних 

структур, приватного сектора, а також професіоналів у сфері 

енергозаощадження. Першочерговим завданням є доопрацювання й 

удосконалення нормативно-правової бази, яка регулює діяльність у цій галузі, 

що надасть додаткові стимули для залучення фінансових установ. Останні наразі 

не обізнані зі специфікою діяльності в межах вказаного напряму енергетичної 

галузі та не мають кредитних продуктів для її провадження. На етапах укладання 

та реалізації ЕСК перед сторонами-учасницями постають проблеми, пов’язані із 

забезпеченням контролю досягнутої енергетичної ефективності, із відсутністю 

чіткого розуміння гарантій дії ЕСК, тобто повернення інвестицій і забезпечення 

прибутковості. Водночас високі строки окупності «відлякують» банки. 

Інститут ЕСК варто розглядати як одну з форм державно-приватного 

партнерства, що ґрунтується на взаємодії приватних партнерів (ЕСКО, 

фінансових інститутів – банків, інститутів розвитку, інвестфондів тощо) із 

публічними (головними розпорядниками бюджетних коштів – органами 

регіональної та/або муніципальної влади). Із огляду на це передусім потрібно 

розробити організаційно-правові акти, що регламентуватимуть порядок 
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реалізації механізмів державно-приватного партнерства в бюджетному секторі 

економіки.  

Регулювальна діяльність держави у сфері партнерства з приватним 

бізнесом здійснюється в трьох напрямах. Перший – вироблення стратегії та 

принципів, на яких ґрунтуються стосунки бізнесу із суспільством загалом і 

публічною владою зокрема. Другий напрям – формування інституційного 

середовища для розроблення та реалізації партнерських проектів. Третій – 

безпосередня організація й управління державно-приватним партнерством, 

розроблення форм, методів і конкретних механізмів реалізації останнього. 

Реалізація регулювальних функцій держави здійснюється також шляхом 

створення відповідної ринкової інфраструктури державно-приватного 

партнерства (управлінських, консалтингових, юридичних, інформаційно-

аналітичних та інших компаній). 

Істотний результат у сфері реалізації завдання з енергоефективності 

можливо досягти за умови розвитку різних форм та моделей державно-

приватного партнерства (ДПП). Види та форми ДПП визначаються ст. 5 Закону 

України «Про ДПП», який закріплює невиключний перелік договорів, які 

можуть укладатися в рамках реалізації ДПП.  До сфери ДПП слід віднести 

спільну діяльність, концесію та інші договірні інструменти. Одним із ефективних 

інструментів державно-приватного партнерства  є реалізація моделі співпраці у 

формі лізингу, в основу якої покладено механізм позабюджетного фінансування  

(ст. 9 закону України «Про ДПП») і реалізацію якої можливо здійснити без 

формування спеціальної системи інститутів та організаційних структур.  

Згідно із ст. 9 закону України «Про ДПП» фінансування державно-

приватного партнерства може здійснюватися за рахунок:  

– фінансових ресурсів приватного партнера;  

– фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку;  

– коштів державного та місцевих бюджетів;  

– інших джерел, не заборонених законодавством. 
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 Саме позабюджетне фінансування моделі лізингу в рамках ДПП повинно 

стати основним джерелом фінансування енергозберігаючих заходів. 

Реалізація моделі лізингу в рамках ДПП передбачає  взаємодію багатьох 

учасників. Окрім приватного та державного партнерів, які приймають 

безпосередню участь в реалізації проектів (прямі учасники лізингового 

договору) учасниками співпраці стають: інші органи державної влади та 

місцевого самоврядування, які приймають рішення щодо реалізації проектів з 

енергоефективності відповідно до своїх повноважень та в межах своєї 

компетенції; інвестори-кредитори (наприклад, у випадку залучення банківського 

кредиту); продавці – постачальники об’єктів лізингу (машин, обладнання, 

транспортних засобів, іншого майна). 

До ключових функцій державних або муніципальних органів влади в 

рамках дії моделі лізингу в рамках ДПП відноситься: 

– вибір договірної форми моделі лізингу та форми участі державних або 

муніципальних органів влади; затвердження ефективного механізму 

фінансування та розподілу доходів між учасниками договірних відносин; 

обґрунтування ефективності моделі лізингу як обраної форми ДПП під час 

реалізації проектів із підвищення енергоефективності та розподіл ризиків між 

державним і приватним секторами в процесі реалізації державно-приватного 

партнерства; 

– підготовка угоди про участь державних або муніципальних органів ДПП 

в моделі лізингу, де закріплюються права та обов’язки сторін, визначається 

порядок вирішення спірних питань, передбачається передача частини ризиків 

приватному партнеру в процесі реалізації державно-приватного партнерства;  

– проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення 

державно-приватного партнерства у сфері реалізації проектів із 

енергоефективності. Прозорість, об’єктивність та недискримінація – основні 

принципи відбору. 

– здійснення моніторингу та контролю за виконанням лізингоодержувачем 
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та лізингодавцем умов лізингової угоди в рамках ДПП. Дана дія покликана 

забезпечити координацію взаємодії державного та приватного сектору в процесі 

реалізації проекту в рамках дії державно-приватного партнерства та забезпечує 

дотримання сторонами лізингової угоди про ДПП своїх зобов’язань, зокрема: 

1) своєчасне здійснення платежів сторонами лізингової угоди про ДПП; 

2) забезпечення високої якості послуг інфраструктурного об’єкта; 

3) розподіл та управління ризиками державного та приватного сектору в 

процесі реалізації державно-приватного партнерства; 

4) реагування на зміни у зовнішньому середовищі в частині загроз і нових 

можливостей для проекту. 

У моделі лізингу ДПП із реалізації проектів щодо підвищення 

енергоефективності основним партнером у взаємодії із державною або 

муніципальною владою виступає лізингоодержувач 

ЕСКО в моделі лізингу виступає лізингоодержувачем і взаємодіє із іншим 

основним партнером ДПП – лізинговою компанією. Лізингові компанії 

володіють власними фінансовими ресурсами, котрих достатньо для придбання 

енергозберігаючого обладнання і передачі його у лізингову власність ЕСКО. 

Перевага моделі форми лізингу у тому, що в цій моделі фінансове 

навантаження по реалізації проектів із підвищення енергоефективності із ЕСКО 

переноситься на лізингову компанію, яка володіє великими можливостями в 

частині залучення фінансових ресурсів, що в свою чергу розширює можливості 

для фінансування (у т.ч. довгострокового) енергозберігаючих проектів. 

Витрати, які енергосервісна компанія несе під час надання енергосервісних 

послуг та проведення робіт не є предметом лізингу, вони здійснюються, або за 

рахунок коштів замовника, або за рахунок коштів енергосервісної компанії на 

підставі укладеного енергосервісного контракту. 

Підсумовуючи викладене вище, хотілось би зазначити, що переоцінити 

важливість укладання ЕСК складно. Такі контракти дають змогу вийти на якісно 

новий рівень економії енергоресурсів. Енергосервісна діяльність є 
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консолідаційною ланкою, у якій збігаються інтереси багатьох представників 

сучасної економічної системи: держава отримує можливість реалізовувати 

програми у сфері енергоощадження й енергоефективності; для виробників 

енергоефективного обладнання з’являються перспективи відкриття нових 

векторів на ринку збуту, отже, формування стійкого попиту на їхнє обладнання 

шляхом реалізації ЕСК; енергоаудиторські компанії, фасилітатори одержують 

змогу забезпечити себе роботою на найближчий час, зберегти й створити нові 

кваліфіковані робочі місця на ринку; фінансові структури дістають додатковий 

фінансовий інструмент, оскільки йдеться про новий напрям інвестиційної 

діяльності в нашій країні; бізнес здобуває потенційно високоефективний сегмент 

ринку. 

З метою підвищення зацікавленості енергосервісними схемами та 

переходу до ЕСК видається доцільним створення механізмів надання в доступній 

для керівників (менеджменту) підприємств формі інформації про технологічні 

можливості енергозаощадження, умови залучення кредитних ресурсів, а також 

наявні страхові продукти. Підґрунтям інформаційного забезпечення заходів із 

енергозаощадження та підвищення енергетичної ефективності є розроблення 

програм навчання та підвищення кваліфікації для представників органів влади, 

які беруть участь у реалізації державної політики в галузі енергозаощадження на 

регіональному й муніципальному рівнях, а також галузевих міністерств і 

відомств, що опікуються найбільш енергоємними галузями економіки – 

промисловістю, енергетикою, будівництвом, житлово-комунальним і сільським 

господарствами, транспортним сектором, освітою та охороною здоров’я. 

На часі стоїть питання щодо розробки методологічної бази, що забезпечить 

використання механізмів енергосервісних контрактів у межах державно-

приватного партнерства на бюджетному рівні, а саме: методики вимірювання та 

верифікації енергетичної ефективності; стандартизованої форми звітності про 

досягнення запланованого обсягу економії енергетичних ресурсів; методичної 

бази із формалізованим методом і документальним обґрунтуванням оцінки 
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ефективності проектів, тощо. Створення вичерпної методологічної бази, 

впровадження нових стандартів якості й вживання низки супровідних заходів 

сприятиме формуванню відповідного середовища для розквіту енергосервісного 

бізнесу в Україні, розвитку державно-приватного партнерства, 

професіонального зростання й реалізації фахівців у галузі енергозаощадження й 

енергоефективності, появі стабільного інтересу до укладання та впровадження 

ЕСК. 

Крім того, в законах України «Про енергозбереження», «Про здійснення 

державних закупівель» необхідно визначити ключові поняття та визначення: 

енергосервісна компанія, енергосервісний контракт, енергосервісні послуги та 

інші; 

– відповідно до чинного законодавства України розробити механізм 

відшкодування збитків у разі невиконання енергосервісною компанією 

прийнятих на себе зобов’язань; 

– розробити індикатори щодо звітування та  ефективності роботи 

енергосервісної компанії; 

– запровадити стандарти щодо оцінки якості послуг енергосервісної 

компанії з метою забезпечення достовірності виконанняенергетичних послуг. 

Таким чином, в сучасних умовах процес розвитку енергосервісного 

бізнесу – це безперервний, сталий процес, що повинен працювати на 

«револьверній» основі, забезпечуючи стійкий наростаючий прибуток сьогодні та 

в майбутньому. У європейських країнах він виступає рушійною силою реалізації 

енергозберігаючих заходів, успішного реформування енергетичного сектору, 

ефективного управління енергетичною інфраструктурою. Насамкінець 

впровадження енергоощадних заходів на базі ЕСКО дає змогу прищепити 

культуру енергоощадження, що культивує в замовника дбайливе ставлення до 

споживання енергії. Енергосервісні контракти – це реальний інструмент 

енергоощадження, успішно апробований багатьма розвиненими країнами. 
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1.4 Управління знаннями як інструмент забезпечення сталого розвитку 

закладів освіти 

 

Сучасне суспільство є суспільством знань. Для розв’язання численних 

проблем розвитку будуть потрібні нові знання, уміння та компетентності, 

необхідні для глибокого розуміння складних проблем і вирішення 

взаємопов’язаних питань суспільного життя.  

В сучасних умовах глобальних викликів формування економіки, 

заснованої на знаннях, стає одним з основних стратегічних пріоритетів політики 

як розвинених країн, так і тих країн, що розвиваються. При цьому, головне 

полягає не стільки у створенні нового знання, скільки у продуктивному його 

використанні. Знання є запорукою існування та сталого розвитку будь-якого 

суспільства, тобто вони виступають у ролі активу, якому слід приділяти належну 

увагу. Будь-яка діяльність пов’язана зі знаннями та управлінням ними.  

Сучасна економічна діяльність характеризується наявністю знань у 

кожному продукті, товарі, послузі. Інтелектуальна робота, спеціальні знання та 

комунікації не лише створюють додану вартості, але й стають одним з основних 

інструментів забезпечення сталого розвитку. Таким чином, ми живемо у такий 

час, коли відбувається становлення нової економіки, в якій основним ресурсом 

стають знання та інформація, розвинене інформаційне середовище, тобто 

економіки, «що базується на знаннях» (knowledge-based economy) [45]. Основні 

етапи становлення економіки знань показано на рисунку 1.5.  

Перетворення знань у головний ресурс економіки обумовило потребу і 

створило можливості для розвитку людини, піднесення її розумових і творчих 

здібностей, у чому вирішальна роль належить освіті. Традиційно вважається що 

знання формуються в закладах освіти, особливо вищої освіти. Саме тому сталий 

розвиток суспільство пов’язують з розвитком освіти. 

Законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України 

[46], Закону України «Про освіту» [47], спеціальних законів, інших актів 
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законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, 

укладених в установленому законом порядку. 

 

 
Рисунок 1.5 –  Основні етапи становлення економіки знань [45]  

 

Відповідно до нової редакції Закону України «Про освіту» освіта є 

основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку 

особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою 

розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та 

держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого 

суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, 
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культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня 

громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського 

вибору [47]. 

Саме освіта сьогодні стає однією з основних цінностей, без яких 

неможливий подальший розвиток людини і суспільства. При цьому якість освіти 

відіграє вирішальну роль у забезпеченні сталого розвитку українського 

суспільства. 

Відповідно до «Глобальних цілей сталого розвитку 2016-2030» [48], 

прийнятих світовими лідерами на  Саміті ООН у вересні 2015 року забезпечення 

всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливостей 

навчання впродовж усього життя є однією з пріоритетних цілей розвитку 

світового суспільства. Україна також приєдналася до реалізації цілей сталого 

розвитку та була розроблена «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [49]. 

Відповідно до цієї стратегії одним з першочергових пріоритетів її реалізації (за 

вектором відповідальності) є реформа освіти. 

Реформування освіти пов’язано перш за все зі змінами в процесах 

управління навчальними закладами. В умовах переходу вищих навчальних 

закладів до автономії їх діяльність повинна бути спрямована на здійснення 

ефективної організації системи управління ними для забезпечення сталого 

розвитку. Складність організації цих процесів пов’язана з бурхливими змінами, 

що відбуваються у політичному, економічному, соціальному на інших видах 

суспільного життя країни, які, які є зовнішніми по відношенню до закладів вищої 

освіти та характеризуються високим ступенем невизначеності. Для сучасних 

закладів вищої освіти України ВНЗ внаслідок таких змін значно підвищуються 

ризики реалізації функціональної і забезпечуючої діяльності, пов’язаних з 

підготовкою студентів, аспірантів, докторантів та науково-технічної продукції 

для економіки країни. Однак, з точки зору стратегічного управління, заклади 

вищої освіти повинні орієнтуватися не тільки на підвищення своєї 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг за рахунок підтримання 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=http://www.un.org/sustainabledevelopment/summit/
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високого кількісного рівня цільових показників (кількості студентів, отримання 

фінансування), скільки на збереження їх високого потенціалу у майбутньому. 

Саме тому все більше уваги приділяється питанням забезпечення сталого 

розвитку закладів вищої освіти. В умовах розвитку економіки знань саме знання 

стають тим унікальним ресурсом, який може забезпечити 

конкурентоспроможність в умовах інформаційного суспільства та сприяти 

сталому розвитку закладів вищої освіти. 

Вперше поняття «управління знаннями» з’явилося в середині 90-х років 

ХХ ст. у великих корпораціях США, де проблеми обробки інформації набули 

особливої гостроти, ставши критичними. Проведені дослідження з’ясували, що 

основне вузьке місце – це обробка знань, накопичених співробітниками 

підприємства, організації, установи. Саме ці знання забезпечують конкурентні 

переваги будь-якого суб’єкта господарювання. Знання, яке не використовується 

і не зростає, нарешті застаріває і стає даремним, так само, як і гроші, що 

зберігаються, не перетворюючись на оборотний капітал, врешті-решт 

знецінюються. Натомість, знання, яке поширюється, отримується й обмінюється, 

навпаки, генерує нове знання [50]. 

У загальному розумінні управління знаннями можна представити як 

сукупність управлінських дій, та засобів, методів та форм організації соціальних 

стосунків у сфері створення, поширення та використання знань, спрямованих на 

підвищення ефективності цих процесів, що здійснюються у конкретних 

економічних межах (організації, установи, відділу тощо). 

Управління знаннями також можна представити як технологічний процес 

роботи з інформаційними ресурсами для забезпечення доступу до знань, їх 

об'єднання і генерації нового знання з метою нарощування ефективності і 

потенціалу діяльності колективу людей [51]. Оцінка знань тісно пов’язана з 

оцінкою якості бізнес-процесів, тобто чим вище якість бізнес-процесу, тим 

більше знань у ньому задіяне. Виходячи з цього управління знаннями можна 

представити у вигляді циклу, спрямованого на генерацію та отримання  знань з 
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метою підвищення якості внутрішніх процесів, які, у свою чергу, забезпечують 

появу нового досвіду і таким чином сприяють генерації нового знання. 

Для закладів освіти головна проблема управління знаннями на сьогодні 

полягає в тому, як ефективно використовувати знаннями, які є головним 

стратегічним ресурсом будь-якого закладу вищої освіти для забезпечення його 

сталого розвитку, оскільки більшість з них «приховано» в головах індивідів 

тобто співробітників організації. Сучасні дослідження показали, що понад 42 % 

знань організації знаходиться тільки у головах співробітників і саме від них 

залежить, стануть ці знання доступними іншим або ні. 

Зарубіжний досвід управління знаннями свідчить про те, що вирішити 

існуючи проблеми можливо лише в тісному контакті між фахівцями різних сфер 

діяльності організації та фахівцями з інформаційних технологій, а, головне, при 

зацікавленості менеджерів вищих та середніх рівнів організації в отриманні 

оперативного доступу до будь-яких інформаційних ресурсів організації в зручній 

формі та аналізі отриманої інформації в реальному масштабі часу. Для закладів 

освіти, як і для будь-якої сучасної організації, які бажають досягти певних 

конкурентних переваг та бути успішними в інформаційній економіці в умовах 

глобальних викликів, необхідна інтелектуальна, вичерпна та проста у 

використанні система управління знаннями, а також система доступу до знань і 

система отримання нових знань. 

Досліджуючи питання управління знаннями у різних соціально-

економічних системах можна сказати, що люди є основним компонентом, який 

створює товари, послуги, вирішує проблеми, використовуючи різні методи, 

застосовує інтуїцію, творчі сили та знання, отримані з досвіду. Спільна праця 

людей примножує знання, що накопичуються у середині системи, і покращує 

умови досягнення поставлених цілей. Запорукою успіху у будь-якій діяльності є 

вміло спроектовані і ефективні бізнес-процеси для створення атмосфери 

колективної творчості усіх співробітників. Для сучасних закладів освіти життєво 

важливо впроваджувати процеси і технології, що сприяють поширенню і 
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спільному використанню знань. 

Управління знаннями не може здійснюватися без використання сучасних 

інформаційних технологій, які забезпечують швидку і ефективну роботу людей 

і процесів. Для управління знаннями необхідна інформаційна та технологічна 

основа, побудована з використанням відповідної архітектури пошуку знань. 

Також, можна відмітити, що пошук знань є ключовим аспектом управління 

знаннями. Неможливо управляти інтелектуальним капіталом закладу освіти, 

якщо до нього немає швидкого і легкого доступу. При здійсненні пошуку знань 

визначається точна і актуальна інформація, яка може бути негайного 

використання для вирішення поставлених проблем та забезпечити сталий 

розвиток закладів освіти.  

Процес управляння знаннями є одним з ключових елементів зангальної 

системи управління знаннями. Зміст організації системи управління знаннями в 

організації, як сукупності різнорідних компонент, представлено на рисунку 1.6.    

 

 
Рисунок 1.6 –  Зміст організації управління знаннями у закладах освіти 
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Найбільш ефективним засобом формування, розповсюдження та 

використання знань у закладах освіти є управління систематичним обміном 

ними. Однак, реалізаціє такого обніму є досить важким завданням. У багатьох 

випадках співробітники закладів освіти не бажають здійснювати обмін 

знаннями, для того щоб не втратити свою конкурентну перевагу. Саме тому в 

організації повинна створюватися відповідна культура управління знаннями, 

спрямована на заохочення співробітників закладів освіти у розповсюдженні та 

отриманні знань. 

До основних складових елементів системи управління знаннями можна 

віднести: об’єкти та суб’єкти знань; цілі та завдання управління знаннями у 

закладах вищої освіти; процес управління знаннями; функції управління 

знаннями; підходи щодо управління знаннями; принципи управління знаннями; 

культуру управління знаннями тощо. 

Об’єктами знань в системі управління знаннями виступають реальні 

процеси (освітні, наукові, бізнес-процеси), їх учасники, ресурси що 

використовуються, моделі організації навчального процесу, освітні технології 

тощо. Об’єкти знань представляють собою центр, навколо якого формуються 

інші елементи знань, і все це групується у відповідну систему.  

Суб’єктами знань є елементи знань, які формують ці знання, а також 

користувачі цих знань, в якості яких в окремих випадках можуть виступити одні 

й ті ж самі співробітники закладу освіти. 

Головна мета управління знаннями полягає у накопиченні та поширенні 

знання, тобто ліквідації їх дефіциту та використання знання для забезпечення 

сталого розвитку закладу освіти.   

Управління знаннями має на меті реалізаціє двох основних завдань. По-

перше – це ефективне використання знань для підвищення ефективності 

діяльності закладу освіти, тобто завдяки прискоренню доступу до існуючого в 

суспільстві знання та засвоєння знання, що здійснюється в процесі навчання, 

розповсюдження знання, тощо, або зниженню на це витрат. По-друге, завдяки 
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підвищенню якості освітніх процесів.  

Для ефективного управління знаннями необхідно формування певного 

управлінського підходу, що дозволить враховувати всі властивості знання, як 

специфічного та стратегічного ресурсу діяльності закладів освіти. Аналіз 

досліджень, присвячених проблемі управління знаннями та інтелектуальним 

капіталом дозволив виділити основні методологічні підходи до управління 

знаннями, таки як: 

− когнітивний або пізнавальний підхід (аналізує процеси створення та 

використання знань в основному на індивідуальному рівні, такому як 

інтелектуальна діяльність); 

− системний підхід (передбачає сприйняття знання як цілісної системи, що 

утворюється єдністю різнорідних елементів. Цей підхід допомагає досліджувати 

знання як комплекс взаємозв'язаних підсистем, об'єднаних спільною метою); 

− поведінковий підхід (сприяє наданню допомоги співробітникам  

організації в усвідомленні своїх власних можливостей та здібностей за рахунок 

підвищення ефективності усіх людських ресурсів, що використовуються в 

організації); 

− логістичний підхід (виявляється в організації процесів передачі і 

засвоєння (інтеграції) знань у формі їх потоків). 

Будь-яка діяльність будується на основі певних принципів управління. 

Заклади освіти як суб’єкти ринку освітніх послуг також здійснюють свою 

діяльність на основі певних загальноекономічних принципах. Характери та зміст 

принципів управління розвивалася доповнювався з часом і зміною домінуючих 

поглядів на управління. Кожна школа управління пропонує свої принципи. 

Управління знаннями, також базується на основних принципах управління, 

серед яких можна відзначити наступні: 

− принцип науковості (передбачає побудову системи управління знаннями 

на основі наукових рекомендацій, що вимагає використання всього спектру 

досягнень сучасної науки);  
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− принцип ситуативності (передбачає облік значення навколишнього 

середовища і зворотного зв’язку для сталого розвитку закладу освіти, ухвалення 

управлінських рішень на основі вивчення всієї сукупності ситуативних 

чинників); 

− принцип системності (передбачає облік взаємодії і взаємозалежності 

всіх компонентів системи управління знаннями для забезпечення сталого 

розвитку закладу освіти); 

− принцип використання кількісних методів в управлінні знаннями;  

− принцип розуміння та використання психологічних чинників 

(передбачає створення умов для найбільш повнішої реалізації особового 

потенціалу кожного співробітника закладу освіти та оптимізацію міжособових 

стосунків у колективі); 

− принцип демократичного централізму (передбачає надання 

самостійності співробітникам та структурним підрозділам закладу освіти із 

збереженням за керівництвом функцій координації); 

− принцип повноважень і відповідальності (полягає в тому, що кожен 

співробітник повинен володіти повноваженнями, достатніми для того, щоб нести 

відповідальність за якісне виконання роботи). 

На сьогоднішній день управління знаннями стає важливим інструментом 

підвищення ефективності діяльності організації оскільки: 

− сучасні інформаційні технології дають можливість швидко та ефективно 

обмінюватися ідеями та інформацією; 

− управлінські рішення ухвалюються більш обґрунтовано, своєчасно і з 

мінімальними витратами; 

− знання про споживачів продукції (послуг) організації підвищує 

результативність стосунків з ними; 

− знання, отримані організацією спільно із споживачами, стимулюють 

впровадження нововведень і створення покращеної продукції (послуг); 

− самонавчаючі організації, стають дієвою формою управління змінами. 
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Система управління знаннями в організації повинна будуватися на основі 

створення баз даних, доступ до яких матиме тільки персонал організації. Кожен 

працівник повинен бути зобов’язаний ділитися з базою даних придбаними 

знаннями і досвідом, що має відношення до посадових обов'язків. З часом 

колективний досвід персоналу організації буде інтегровано в єдину систему 

знань. Кожен працівник організації повинен мати доступ до певних зон, ділянок 

єдиної системи знань організації і може використовувати отриману з неї 

інформацію та знання для власного розвитку, а отже, і для розвитку організації. 

Система управління знаннями організації повинна виконувати функцію 

особливої матриці для інформації і генерацій її в знання, при цьому чим більше 

обсяг і складність накопичених в організації знань, тим більше зростає потреба 

у створення відповідної системи управління знаннями. Особливо системи 

управління знаннями потрібні в організаціях, де інтелектуальні ресурси грають 

провідну роль (наприклад у закладах освіти). 

Таким чином, знання – це багатство будь-якої організації, яке добувається, 

обробляється та поширюється. Головне в економіці, заснованій на знаннях, 

полягає не стільки у створенні нового знання, скільки у  продуктивному його 

використанні.  

Управління знаннями здійснюється з метою об’єднання знань, 

накопичених в середині закладу освіти із знаннями замовника освітніх послуг та 

використання їх для забезпечення сталого розвитку. Швидкий доступ до 

необхідних знань відіграє первинну роль, оскільки дозволяє значно підвищити 

якість щоденних ділових процесів в організації. Цілеспрямоване використання й 

удосконалення знань вивільняє величезний потенціал розвитку та зростання 

організації, який не може бути реалізований за допомогою традиційних 

концепцій реорганізації та модернізації. Вирішити ці проблеми дозволяє 

організація системи управління знаннями.  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  

СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ 

 

 

2.1 Глокалізація як регіональний сценарій глобалізаційних процесів 

 

Глобальний світ є своєрідним простором перетину глобальних і локальних 

культур, інтересів та ініціатив. Р. Робертсон у 1992 році дав тлумачення 

феномена й виклав основи своєї концепції у роботі»Глобалізація: соціальна 

теорія і глобальна культура».  

На думку Р. Робертсона, така тенденція є проявом процесу глокалізації – 

«взаємопроникнення глобального та локального» [52], що синтезує значення 

термінів «інтернаціональне», «транснаціональне», «трансрегіональне» та, 

«транскультурне» й фіксує взаємопроникнення, взаємовплив і 

взаємодоповнюваність глобальних і локальних тенденцій; це – рівень свідомості, 

для якого характерні водночас і обстоювання суспільними групами своєї 

самобутності (локальність), і прагнення до охоплення простору, до зміцнення 

зовнішніх зв’язків (глобальність).  

Діалектична єдність глобального та локального стала предметом наукових 

праць таких учених, як А. Глухова, Д. Єлін, М. Кожевніков, Т. Лешкевич, 

О. Олійник, О. Суший, М. Шинковський та ін. Розуміючи глокалізацію як 

взаємообумовленість локального та глобального, вчені вивчають різні аспекти її 

прояву. 

Хоча вчені згодні з робертсонівським трактуванням, що глокалізація 

постає як глобалізація локального й локалізація глобального, вони як по-різному 

визначають чинники єднання людей на локальному рівні й чинники впливу 

глобалізації на локальну єдність, так і по-різному уявляють процес глокалізації.  

Глобалізація має два аспекти: глобальна інституціоналізація життєвого 
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світу та локалізація глобальності. Щоб підкреслити цю дуальність глобалізації, 

співвіднесеність і взаємопроникнення глобального та локального, Р. Робертсон, 

власне, і вводить в науковий обіг (1992 р.) спеціальний термін − «глокалізація». 

Доцільно виділяти наступні шість своєрідних проявів-напрямків 

(характеристик) глобалізації: інтернаціоналізація, лібералізація, універсалізація, 

модернізація, детериторізація, віртуалізація, що безумовно впливають на 

державну політику національних держав. 

Глобальне суспільство – це не особливий соціальний лад, а всепланетна 

система співпраці та співіснування різних соціумів і культур. Вона означає 

існування світової спільноти як глибоко диференційованого цілого. Глобалізація 

– процес взаємозв’язку, який означає, що наше життя дедалі більше проходить 

під впливом подій, що відбуваються, але рішення ухвалюються на великій 

відстані від нас. Головною ознакою глобалізації є те, що географічна відстань є 

доцільною, але зменшується, і що територіальні межі, як, наприклад, між 

національними державами, стають менш важливими [53, с. 120]. 

Водночас глобальність суспільства означає, що не може існувати 

локального соціуму поза світовою спільнотою, тобто самодостатнє, замкнене 

існування є неможливим ні для наймогутніших націй, ні для маленьких держав. 

Локальне само по собі є продуктом глобального. Воно одночасно 

стимулює появу нових локальних ідентичностей і традицій та стимулює захист, 

артикуляцію вже існуючих меж локальностей. Локальне може трансформуватись 

у глобальне й навпаки. Виходячи за межі локальності, цінності, символи та 

традиції можуть отримати глобальне розповсюдження та стати глобальними [54, 

с. 51–52]. 

Як зазначено в доповіді Генерального секретаря ООН Кофі Анана щодо 

роботи організації від 31 серпня 1999 року, глобалізація – це загальний термін, 

що означає все більш складний комплекс транскордонних взаємодій між 

фізичними особами, підприємствами, інститутами та ринками, який 

проявляється в розширенні потоків товарів, технологій та фінансових коштів, у 
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неухильному зростанні та посиленні впливу міжнародних інститутів 

громадянського суспільства, у глобальній діяльності транснаціональних 

корпорацій, у суттєвому розширенні масштабів транскордонних комунікаційних 

та інформаційних обмінів, перш за все через Інтернет, у транскордонному 

переносі захворювань та екологічних наслідків і в усе більшій 

взаємопов’язаності певних типів злочинної діяльності. 

Звичайно, якщо економічний, інформаційний і культурний простори 

країни входять у відповідні глобальні простори, закономірно виникає питання, 

яким чином держава буде виконувати свої функції чи, можливо, 

модернізуватися. 

Отже, звернемо увагу на управлінський аспект глобалізації. Під час 

глобалізації виникають паралельні центри влади – глобальний і національний. 

Глобалізація обмежує роль національної держави внаслідок прямого виходу на 

міжнародну арену інститутів громадянського суспільства, ТНК і ТНБ. 

Результатами глобалізації стали утворення наднаціональних інститутів і перехід 

до їх компетенції цілої низки політичних, економічних і соціальних функцій, 

виконуваних раніше органами національних держав. Це призвело водночас і до 

збільшення кількості національних державних інститутів, орієнтованих на 

задоволення потреб наднаціональних організацій, і до ліквідації функціонально 

непотрібних у нових умовах державних установ. Прикладом наднаціонального 

інституту є Європейський Союз із системою міждержавних органів, таких як 

Європейська рада, Європарламент, Європейський суд та інші, і формуванням в 

інституційній структурі держав-членів ЄС органів, покликаних обслуговувати 

потреби наддержавного інституту. 

Обмеження міжнародних функцій національних держав відбувається з їх 

власної волі шляхом об’єднання в міжнародні та регіональні організації. Слід 

відзначити, що внаслідок глобалізації кількість держав збільшилася, а 

диференціація між різними групами країн посилилася. Владні функції держав не 

зменшуються, а навіть збільшуються завдяки вдосконаленню техніки й апаратів 
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влади, але все ж таки контролювати соціально-економічні процеси та події 

державам практично неможливо. Формується глобальна політична система – 

глобальна держава, в якій національні держави є лише її складовими. Її 

суб’єктами є транснаціональні структури та національні держави, об’єднані 

спільною ідеєю, умовами та факторами глобалізаційного розвитку. Головним 

засобом функціонування такої держави є транснаціональне право, яке 

формується в результаті відповідних міждержавних домовленостей і спирається 

на спільність інтересів між державами та базові цінності всього світу.  

Особливістю стратегії держави в умовах глобалізації є те, що вона не 

диктує умови суспільству, не діє як апарат примусу, а дедалі тісніше 

кооперується, взаємодіє з ним, делегуючи частину своїх повноважень місцевому 

самоврядуванню та інститутам громадянського суспільства. 

У всепланетарному масштабі поступово виробляється спільне розуміння 

основних принципів життєустрою, що становить ідеологію глобалізації − 

систему поглядів та ідей, включно з політичними, правовими, моральними, 

естетичними, релігійними та філософськими. За допомогою нових форм 

соціальних взаємодій, що стало можливим завдяки Інтернет, громадяни можуть 

миттєво висловити свою позицію з різних політичних питань.  

Так, М. Осійчук вважає глокалізацію чинником розвитку управління й 

стверджує, що глокалізація «наповнює новим змістом розмаїття форм 

державного управління і трансформує, змінює його ціннісні орієнтири з його 

неповторними переплетеннями регіональних (локальних) управлінських 

практик та організаційних культур» [55, с. 4], а розвиток світової цивілізації 

реалізується у зміні структур глобального значення; відбувається посилення 

боротьби за лідерство у світі та поліцентризм світового співтовариства, а отже і 

зміна основних функцій локальних цивілізацій. А. Тюплін підтверджує, що 

«локальна територіальна ідентичність виступає важливим фактором глокалізації, 

фактором сталого і поступального розвитку цієї території і держави в цілому» 

[56, с. 133]. 
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Як реакцію на світову глобалізацію різноманітних сфер людського буття 

на локальному рівні розглядає глокалізацію О. Олійник. «Сутність явища 

глокалізації полягає у тому, що вона виступає специфічним регіональним 

сценарієм глобалізації. Причому провідною позицією цієї дефініції є наявність у 

визначенні просторової прив’язки, яка характеризується історичними, 

географічними, етнокультурними особливостями розвитку території» [57, с. 50]. 

Близькою є думка Т. Лешкевич, що уявляє глокалізацію у 

вигляді»гранульованого середовища» [58, с. 6–7], яке складається з гранул чи 

ядер, в рамках яких ці процеси здійснюються. Саме глокалізація, на думку 

Т. Лешкевич, обумовлює формування консенсусного типу самосвідомості, для 

якої переважаючими є цінність свободи самовираження, визнання своєрідності, 

власної ідентичності, можливість відкрито висловлювати власну думку.  

Те, що локальний рівень є менш конфліктним, і саме на локальному рівні 

можна досягти порозуміння, доводить О. Глухова. Вона пояснює, що сьогодні на 

глобальному рівні спостерігається злам міжнародного порядку, який зробив всі 

країни беззахисними перед прямим застосуванням сили, обумовило зростання 

конфліктності. За Р. Дарендорфом, «Кожен намагається реалізувати свої 

інтереси власними силами, нехай навіть і за рахунок іншого… Потреба у 

всесвітніх нормах рідко бувала очевиднішою, ніж зараз» [59, с. 161–163].  

О. Сушій пояснює глокалізацію через образ «центрифуги» як 

перетворення, «неповторні форми переплетення локальних культур та практик, 

які виникають унаслідок втягнення їх у великі глобальні потоки. Але 

взаємопроникнення глобальних та локальних тенденцій не тільки розширює та 

наповнює новим змістом різноманіття життєвих та комунікативних практик, але 

і трансформує, змінює системи ціннісних орієнтирів» [60, с. 5]. Це бачення 

логічно вписується в інформаційно-комунікаційні тенденції сучасного світу. 

Д. Елін вважає, що процес глокалізації «ґрунтується на перерозподілі 

привілеїв і дискримінації, багатства й бідності, сили та безсилля, свободи та 

залежності» [61, с. 15]. Інші пріоритети явища глокалізації помічає З. Бауман. Він 
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переконаний, що глокалізація – це «процес концентрації капіталу, фінансів та 

інших ресурсів, що дозволяють робити вибір і діяти ефективно, але також – і 

можливо це головне – концентрації свободи пересування і дій» [62, с. 40–41]. 

М. Епштейн теж пов’язує поняття «глокалізація» з бізнесом, маркетингом в 

Японії. На його думку, «Принцип «дочакука» (dochаkukа, від «dochаku» – «жити 

на власній землі») традиційно застосовувався японцями в сільському 

господарстві й розумівся як пристосування господарських методів до місцевих 

умов. З 1980-х рр. він став позначати нову і досить успішну стратегію японського 

бізнесу – «глобальну локалізацію», тобто пристосування глобальних цілей і 

перспектив ділової активності до місцевих умов» [63] і сприяв японському 

економічному диву та перейшов у практику світового бізнесу. Однак 

М. Епштейн не розглядає глокалізацію однобоко – лише через бізнес. Він бачить 

у глокалізації шлях доглобальної культури, в якій позначаться специфічні форми 

переплетення культур, традицій, ментальних характеристик і комунікативних 

практик, що з’являються в результаті включення регіональних особливостей у 

глобальні потоки. Складові цієї глобальної культури – нові комунікативні мережі 

(зокрема, Інтернет), вільний інформаційний обмін і потік капіталів, експансія 

міжнаціональних корпорацій, туризм тощо. 

М. Шинкаровський виділяє три форми глокалізації, ґрунтуючись на тому, 

що глобальні тенденції, концентруючись у конкретних регіонах, привносять у 

цей розвиток свою специфіку, й об’єднавчим началом на локальному рівні є 

відмінні від нації та держави елементи. «Перша, найпростіша форма такої 

співпраці – локальні прикордонні контакти. Друга – взаємодія між 

територіальними політичними утвореннями, наприклад націями-державами або 

адміністративно-територіальними одиницями окремих держав. Нарешті, третя, 

мережева форма, яка тільки формується в умовах глобалізації, передбачає 

взаємодію між акторами різних рівнів, минаючи територіальні розмежування» 

[64, с. 52]. Одним із способів реалізації цих тенденцій виступає транскордонне 

співробітництво, яке може набувати різних форм залежно від ступеня 
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еволюційної зрілості організацій. 

Не заперечуючи досягнення всіх попередніх авторів, висловимо думку про 

те, що об’єднавчим началом суспільства є цінності, складовою яких є бізнесові, 

державні, територіальні, релігійні, етнічні та культурніінтереси, інтереси 

територіальних громад тощо.  

Майкл Е. Портер, Лоренс Е. Гаррісон, Рональд Інґлгарт, Семюель 

Гантінґтон стверджують, що культурні традиції є надзвичайно стійкими та 

формують сьогодні політичну й економічну поведінку суспільств. 

Лоренс Е. Гаррісон головною причиною невдач у розвитку людства після 

ІІ Світової війни вважає «те, що уряди й інституції розвитку не спромоглися 

прийняти до уваги здатність культури допомагати чи перешкоджати прогресу… 

Культурна відмінність між Західною Європою та Латинською Америкою 

головним чином пояснює успіх плану Маршала і поразку Союзу заради 

прогресу» [65]. Він переконує, що у більшості країн Латинської Америки 

особливості культури стали головною перешкодою для розвитку. 

А. Патраков, автор «Геополітики «Книги змін». Час Евразійського 

мередіану» переконує, що «Історія сповнена фактів, коли не в результаті воєн і 

епідемій, а в результаті приходу до влади еліт із чужими для цього народу 

цінностями цей народ утрачав свій національний генокод і зникав з обличчя 

Землі. Лев Гумільов у поняттях своєї теорії етносів називав таку ситуацію 

химерою, коли з дотику двох етносів народжується не симбіоз чи не гармонія, а 

нежиттєздатне чудовисько. Уточнимо, що ми не закликаємо до культурної 

ксенофобії, оскільки кожна національна культура проявляє своє значення і свою 

цінність тільки під час взаємодії з іншими культурами» [66, с. 19]. Не 

заперечуючи думку автора, висловимо переконання, що дві культури зазвичай в 

умовах конструктивної політики доповнюють і збагачують одна одну. 

Наприкінці 1970-х рр. дослідницькою групою з Університету Тілбурга 

(Нідерланди) під егідою Яна Керкгофса та Рууда де Мура був ініційований 

проект «Дослідження Європейських Цінностей» (Europeаn Vаlues Study, EVS) з 



 

83 
 

метою вивчення схожості й відмінностей соціальних цінностей європейських 

країн. У цьому дослідженні презентовано аналіз думок людей про життя, 

дозвілля та роботу, сім’ю та шлюб, релігію та моральні настанови, політику та 

суспільство, національну ідентичність та навколишнє середовище. Однак 

дослідження вийшло за межі Європи. Ініціатором досліджень став Рональд 

Інглгарт із Мічиганського університету (США), який у 1981 р. провів опитування 

в США та Канаді. Після цього стала зрозумілою відмінність думок людей у цих 

країнах від світогляду європейців, що сприяло появі проекту «Світове 

Дослідження Цінностей» (World Vаlues Survey, WVS). Результати цього 

дослідження Р. Інглгарт і К. Вельцель виклали в книзі»Модернізація, культурні 

зміни і демократія: послідовність людського розвитку», де презентується 

еволюція ціннісних установок жителів різних країн світу в останні десятиліття 

XX ст. У роботі робляться висновки про те, що економічний розвиток породжує 

соціальні рухи, що відбувається перехід від традиційних цінностей до секулярно-

раціональних і від цінностей виживання до цінностей самовираження, а також 

простежується вплив культурної динаміки на становлення демократії й 

говориться, що «нові моделі поведінки бере на озброєння в першу чергу молоде 

покоління: людям старшого віку важче відмовитися від глибоко засвоєних 

звичок і світогляду» [67, с. 43], а на життя людей у суспільстві сильніше впливає 

дохід на душу населення, ніж наявність або відсутність у країніінституту вільних 

виборів [Там же, с. 44]. Дослідження світових цінностей (World Vаlue Survey 

WVS) охопило понад 80 країн, в яких проживає понад 85 % населення світу. У 

ньому зроблено ранжування держав за ціннісними критеріями, що дозволяє 

зробити висновок, що саме держава є тією локальною одиницею, яка презентує 

свою унікальність і є основним регулятором проникнення глобалізації. Слід 

акцентувати увагу на тому, що політика прийняття глобального й відкидання 

традиційного викличе масовий протестний рух, але, з іншого боку, замкненість 

країни може призвести до соціально-економічної відсталості, занепаду та 

політичної ізоляції.  
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Поза увагою дослідження залишилась така особливість: у межах кожної 

країни результати відрізняються в залежності від ступеня локалізації певної 

території в державі, водночас дуже близькими за особливостями культури 

можуть бути прикордонні території різних країн. Це надає можливість, по-

перше, виокремити рівні глокалізації, зокрема макрорівень (рівень об’єднань 

держав на континентальному та міжконтинентальному рівні на зразок ЄС, 

БРІКС, НАФТА), мезорівень (рівень регіону в країні чи трансрегіональне 

співробітництво), мікрорівень (рівень професійного об’єднання людей, рівень 

корпорацій); по-друге, визначити культурні особливості локального та 

глобального рівнів, виділивши групи цінностей «збереження (існування) 

спільноти», «ефективність розвитку», «комфортність», «свідомість» (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 – Порівняльна таблиця цінностей глобальних і локальних 

суспільств 

Групи цінностей Локальні Глобальні 
Збереження 
(існування) 
спільноти 

Традиційність  Інноваційність 
Звичаєва культура, мораль Правова культура 
Колективізм Індивідуалізм 
Екстравертність Інтровертність 
Родинні зв’язки Рівність можливостей  
Слухняність Розсудливість  

Ефективність 
розвитку 

Сталість Динамізм 
Самобутність Трендовість 
Кордоцентризм Раціональність  
Сумлінність Конкурентність 
Етноклановість Ініціативність 

Комфортність Справедливість Досягнення цілей  
Безпека Ризик 
Упередженість Толерантність 
Екзекутивність (поміркованість, 
перевага споживання над 
творенням) 

Інтенціональність 

Інтернальність (відповідальність 
за свої вчинки) 

Екстернальність (покладання на 
удачу) 

Свідомість Ендемізм Відкритість 
Конформізм Нонконформізм 
Консенсуальність Протестність 
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Продовження таблиці 2.1 

Групи цінностей Локальні Глобальні 
 Емоційність Прагматизм 

Неповторність, унікальність Клоновість 
Стійкість родинних відносин Загальнолюдські цінності 
Патріотизм Космополітизм 

 

Локальні та глобальні цінності в таблиці визначено як крайні точки прояву 

цінностей. «Коливання» між цими крайніми точками і є проявом глокалізації. 

Держава на сьогодні виконує роль «мікшерного пульту». Як мікшер поєднує 

(мікшує) різноманітні акустичні якості звуку музичних інструментів у найширші 

комбінації, так і держава, формуючи державну політику, посилює або зменшує 

прояви локальних або глобальних культурних цінностей. Залежно від державної 

політики національної держави й особливостей локального соціуму види 

глокалізації як реакції на проникнення глобального в локальне можуть 

проявлялися наступним чином:  

– як максимальна відкритість та прийняття локальною культурою 

глобальних цінностей та інформаційних потоків;  

– як співіснування локальної культури та глобальних культурних форм без 

суттєвих проявів взаємовпливу та інтеграції;  

– як адаптація глобальних цінностей до особливостей локальної культури 

та виникнення трансформованої культури. 

Прикладом глокалізації є відносини та функціонування організацій 

глобального й національного громадянського суспільства. Національні 

організації громадянського суспільства «розростаються» та збільшують сферу 

свого впливу, перетворюючись на глобальні, і, навпаки, глобальні громадські 

організації, створюють осередки і через них поширюють глобальні та 

демократичні цінності. Навіть девіз Римського клубу – глобальної організації, 

що вперше з’явилася в шістдесятих роках минулого століття, звучить як витвір 

глокалізації: «Мислити глобально, діяти локально», що підтверджує 

вищевикладене. 
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Низка вчених переконана, що «уряди окремих країн в майбутньому 

приречені стати підлеглими утвореннями в межах міжнародних систем, подібно 

до місцевих чи провінційних структур влади в межах тієї чи іншої країни» [68, 

с. 133], а можливості нагляду за керівництвом міжнародних організацій 

практично зведено нанівець.  

Отже, процеси глобалізації та локалізації перебувають у діалектичній 

єдності. Взаємопроникнення, взаємовплив і взаємодоповнюваність глобальних і 

локальних тенденцій є глокалізацією, що проявляється в одночасному 

обстоюванні суспільними групами своєї самобутності (локальність) і прагненні 

до охоплення простору (глобальність).  

 

 

2.2 Методологічні засади управління інноваційним розвитком 

промисловості Харківського регіону 

 

Українська економіка завжди відрізнялася складною та досить 

диференційованою і диверсифікованою структурою. Для неї характерні 

переважання важкої індустрії та недостатній розвиток галузей і виробництва 

товарів народного споживання. 

Зростання економіки України залежить від багатьох факторів, які у першу 

чергу пов’язані з збільшенням обсягів результатів діяльності об’єктів 

підприємницької діяльності, зокрема підприємств промисловості.  

Динамічні зміни, які охопили сьогодні практично всі сфери суспільного 

життя, вимагають прогресу в здійсненні соціально-економічних перетворень з 

орієнтацією на принципи інноваційного розвитку, ефективне використання 

науково-технічного та інтелектуального потенціалу, запровадження економіки 

знань і розвиток інформаційного суспільства. Зазначене обумовлює необхідність 

підвищення ролі держави в регулюванні процесів інноваційного розвитку та 

зміцненні їх ресурсного та інфраструктурного забезпечення. 
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Сьогодні національні інтереси України вимагають негайних та ефективних 

заходів, спрямованих на збереження її науково-технологічного потенціалу, 

забезпечення ефективнішого його використання для подолання кризових явищ у 

економічному та соціальному розвитку. В Україні відсутній дійовий механізм 

інвестування масштабних технологічних змін. Міністерства, інші центральні 

органи виконавчої влади не мають достатніх коштів для інноваційної 

трансформації відповідних галузей. Тому, перспективним напрямом вирішення 

проблем у цієї сфері є перехід вітчизняного виробництва на інноваційний шлях 

розвитку. 

У зв’язку з цим не тільки зростає роль інвестицій, але і трансформується їх 

спрямованість у створення інноваційних технологій, технічних засобів нового 

покоління, формування інтелектуальних трудових ресурсів, розвиток 

відповідної інноваційної інфраструктури. На регіональному рівні трансформація 

інвестиційного забезпечення інноваційної сфери покликана розвивати нові 

механізми формування інвестиційних джерел та їх реалізацію в пріоритетних 

напрямках. Все це вимагає розробки нових підходів, що сприяють розвитку 

конкурентоспроможної регіональної економіки на основі інноваційного 

розвитку та зростанню соціально-економічного розвитку регіонів. 

Історія розвитку цивілізації показала, що інновації є найважливішим 

фактором сталого та ефективного розвитку економіки. Разом з тим, при розгляді 

сутності інновацій як найважливішого чинника збереження стійкості і 

підвищення ефективності соціально-економічних систем, необхідно виділити і 

розкрити ряд протиріч. Перша група суперечностей пов’язана з природою 

інноваційної діяльності, яка пов’язана з великими ризиками для всіх її суб’єктів. 

Крім того, інновації за своєю природою іноді мають руйнівний характер. 

Новатори руйнують консервативні форми господарювання, викликаючи 

уповільнення темпів зростання економіки в короткостроковому періоді. 

З іншого боку, відсутність інновацій навіть при наявності екстенсивного 

економічного зростання призводить до застійних явищ в економіці і сприяє 
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руйнуванню екосистем [69, 70]. 

На галузеву структуру економіки України мають вплив різні економічні та 

природні фактори, в тому числі наявний рівень розвитку продуктивних сил, 

темпи зростання або занепаду виробництва, рівень забезпечення сировинними та 

паливно-енергетичними ресурсами, інтенсивність реалізації досягнень науки і 

техніки, міжнародний поділ праці, економічна інтеграція.  

Незважаючи на те, що протягом останніх років чисельність науково-

технічних працівників в Україні зменшилася вдвічі, країна ще має потужний 

науковий потенціал, здатний виконувати складні фундаментальні та прикладні 

дослідження, багатогалузевий промисловий комплекс, який на 30 % 

зорієнтований на високотехнологічне виробництво (машинобудування, 

приладобудування, енергетика, авіаційні та космічні технології). Україна відома 

у світі своїми видатними вченими, науковими колективами та наукомісткими 

виробництвами. Проблема полягає тільки в тому, як всім цим розпорядитися. До 

головних чинників, що гальмують інноваційну діяльність в Україні, можна 

віднести: 

– відсутність достатніх джерел фінансування; 

– недосконалість законодавчої бази у сфері інновацій, податкової системи; 

– відсутність пільгового режиму для здійснення інноваційної діяльності; 

– міграція фахівців високого рівня, науковців у США, Німеччину та інші 

країни; 

– відсутність інформації та технологічної бази. 

Промисловість – найважливіша структурна ланка господарського 

комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення, 

зайнятого у національному господарстві. Науково-технічний прогрес посилює 

динамічність зрушень у структурі промисловості. Міжгалузеві пропорції в 

сучасних умовах виявляють залежність від соціальних аспектів, пов’язаних з 

підвищенням добробуту населення, тому виробництво товарів народного 

споживання повинно розвиватися як пріоритетне.  
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Промисловий комплекс, як правило, є основою господарства регіону 

(району, області, країни), найбільш активною ланкою і стрижнем економічної 

системи в цілому, мультиплікатором розвитку інших галузей, а належне 

організаційно-економічне управління ним привносить координацію й 

цілеспрямованість у здійснювані якісні структурні перетворення та соціально-

економічні трансформації [71]. 

Отже, розвиток промисловості України протягом останніх років відбувався 

хаотично, без визначення і дотримання державних пріоритетів, за відсутності 

продуманої державної промислової політики. Ці роки можна назвати періодом 

спроб і помилок, коли перехід до ринкових відносин здійснювався шляхом 

пришвидшеної лібералізації як внутрішніх, так і зовнішніх економічних 

відносин. Нехтування особливостей стану національного ринку та механічне 

використання у макроекономічній політиці різноманітних непослідовних заходів 

призвели до обвальної інфляції, різкого спаду виробництва та втрати контролю 

над економічною діяльністю в країні.  

Розвиток  промислових  підприємств України у сучасних умовах залежить 

від  місії та цілій підприємств, номенклатури та асортименту продукції, що 

виробляється, напрямів розподілу прибутків та інвестицій. Ці обставини 

ставлять перед керівництвом промислових підприємств ряд найважливіших 

завдань, пов’язаних з визначенням пріоритетів розвитку, розробки стратегічних 

й тактичних планів та якісного управління інноваційним та інвестиційним 

забезпеченням власного виробництва. Ця проблема не вирішиться одночасно і 

потребує глибокого, науково-обґрунтованого опрацювання. 

Аналіз функціонування українських промислових підприємств          

дозволив дійти висновку про те, що однією з головних перешкод для розгортання 

активної інноваційної діяльності у промисловості є відсутність адекватних 

підходів до управління інноваційними процесами на підприємстві. 

Харківський регіон має у своєму розпорядженні потужний 

народногосподарський комплекс, який представлено практично всіма видами 
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економічної  діяльності. Частка промисловості складає 50% у ВВП області, 

останні 50% розподілені між транспортом, сільським господарством та 

торгівлею, яка завжди займала одне з провідних місць у житті Харківського 

регіону.  

Треба відмітити, що за останні роки ситуація у Харківській області значно 

погіршилася. Так, наприклад, у 2015 році індекс промислової продукції  по 

області склав 91,8 % (за 2014 рік – 94,5 %). За індексом промислової продукції за 

2015 рік Харківська область посіла 17 місце серед регіонів України при 

середньому значенні по Україні – 89,3 %. За 2015 рік обсяг реалізованої 

промислової продукції (товарів, послуг) склав 72357,5 млн. грн. (без ПДВ та 

акцизу), що становить 6,1 % у загальному обсязі реалізації промисловості країни. 

За обсягами реалізації Харківська область посіла 6 місце серед регіонів України, 

поступившись Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській 

областям та м. Києву. 

У законі України «Про інноваційну діяльність» зазначено: «інновації – 

новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва» [72].  

Управління інноваційним розвитком економіки регіону повинно 

започатковуватись на таких принципах: 

– модульна структура діяльності (принцип макро- та мікрорівень); 

– інтеграція в існуючу схему управління регіонами; 

– максимально можливе залучення існуючих органів державного 

управління та існуючої інфраструктури; 

– організаційна єдність інноваційного розвитку з економічним, 

соціальним та державним розвитком суспільства; 

– збалансований розвиток фундаментальних, прикладних та 

функціональних (за проблемними напрямками функціонування підприємств) 
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досліджень і розробок за рахунок прямої державної підтримки економічного 

стимулювання інноваційної діяльності підприємств; 

– сприяння розвитку ринку науково-технологічної продукції, 

збалансованому розвитку наукового, освітнього та виробничого потенціалів 

та ін. 

Необхідно обов’язково враховувати інноваційний клімат у якому 

знаходяться вітчизняні підприємства. Цей клімат можна розглядати як фактори 

зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на інноваційний 

потенціал [73]: 

– можливості для виробництва нових або поліпшених видів продукції або 

послуг; 

– можливості для зміни соціальних відносин на підприємстві (кадрові 

інновації); 

– можливості для розробки нових методів управління (управлінські 

інновації); 

– можливості для створення нових механізмів просування продукції на 

ринок (ринкові інновації); 

– законодавча база, низька ставка рефінансування, пільгове 

оподаткування; 

– взаємодія влади і бізнесу; 

– практика комерціалізації технологій тощо. 

Інноваційна діяльність підприємств – це не лише рішення технічних 

завдань відносно створення нового продукту, новій технології або 

удосконалення наявних, а і відбір перспективних науково-технічних досягнень, 

своєчасне патентування винаходів, просування наукомістких товарів на ринок. 

Провідна роль в реалізації цих завдань належить менеджерам [74]. 

Промисловість є важливою складовою господарського комплексу 

Харківського регіону, структурно-динамічні параметри якої мають 

визначальний вплив на економічний і соціальний розвиток області. З точки зору 
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синергетики будь-яке промислове підприємство можна розглядати як відкриту 

соціально-економічну  систему, що обмінюється з зовнішнім середовищем 

енергією, речовиною та інформацією, що веде до породження деяких стійких 

упорядкованих структур з новими властивостями систем, тобто до 

самоорганізації.  

Розвиток підприємств на регіональному рівні передбачає розширення 

можливостей, потенціалу і не має обмежень. У цьому сенсі розвиток полягає в 

ефективному перерозподілі ресурсів, перш за все інвестиційного характеру, за 

напрямками, що забезпечує максимально високу конкурентоспроможність 

промисловості регіону протягом максимально тривалого періоду, вдосконалення 

товарів і послуг, в тому числі, і на базі існуючої організаційної структури, 

вдосконалення структури і систем управління, результатом якого виступає як 

збільшення попиту на продукцію підприємства, так і розширення масштабів його 

господарської діяльності.  

Традиційно вважається, що інноваційний розвиток – це економічна 

категорія, яка являє собою складний процес прикладного характеру зі створення 

та впровадження інновацій з метою якісних змін об’єкта управління та 

отримання економічного, соціального, екологічного, науково- технічного чи 

іншого виду ефекту, який пов’язаний з необхідною умовою виживання і 

розвитку підприємств у довгостроковій перспективі [75]. 

Інноваційна інфраструктура – один із основних компонентів забезпечення 

інноваційного розвитку, і саме від рівня її розвинутості залежить активізація 

інноваційної діяльності та приток інвестицій для її здійснення. Але, цілісність 

інноваційної системи має забезпечувати не тільки розвинута інноваційна 

інфраструктура, а й інноваційні ресурси та процеси, які у контексті даного 

дослідження пропонується розглядати у складі інноваційного потенціалу.  

Треба відмітити, що наявність інноваційної інфраструктури, інноваційних 

ресурсів та інноваційних процесів, що в комплексі складають інноваційний 

потенціал промислового підприємства, промислового комплексу або території та 
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формують основу інноваційної системи, є тільки необхідною умовою 

інноваційного розвитку. Водночас, підґрунтям інноваційної системи, та, 

відповідно, інноваційного розвитку, мають бути ще такі категорії, як знання, 

інформація, досвід, належна інноваційна культура, відповідне нормативне та 

інституційне забезпечення. Разом вони обумовлюють достатність умов 

інноваційного розвитку промислових підприємств регіону. 

Проаналізуємо, яку роль грають вищезгадані компоненти інноваційної 

системи (інноваційні ресурси, інноваційна інфраструктура та інноваційні 

процеси) у забезпеченні інноваційного розвитку промисловості регіону, і як вони 

співвідносяться одне з одним у контексті виконання необхідних та достатніх 

умов функціонування інноваційної системи (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 –  Взаємозв’язок інноваційного розвитку та інноваційної 

системи промисловості регіону  
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З позиції регіонального розвитку на інноваційний потенціал промислових 

підприємств Харківського регіону оказує вплив: 

– забезпеченість інноваційною інфраструктурою, яка необхідна для 

впровадження новацій; 

– наявність інституціональної складової для реалізації інноваційних 

проектів; 

– наявність інвестицій у інноваційні проекти; 

– розвиток науково-технічної бази; 

– освітньо-кваліфікаційний рівень кадрового потенціалу підприємств 

регіону; 

– стан зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств у сфері 

інноваційної діяльності. 

Інфраструктурне забезпечення інноваційного розвитку промисловості 

Харківського регіону повинно бути спрямоване на синхронну взаємодію всіх 

елементів інфраструктури. 

Інноваційний розвиток промисловості пов’язано з прискореним 

економічним зростанням, підвищенням ефективності функціонування системи, 

розширеним відтворенням і поліпшенням якості життя населення. Враховуючи 

усю важливість управління інноваційним розвитком промисловості 

Харківського регіону  не6обхідно уявляти, що визначальним фактором реалізації 

цього процесу є його інвестування.    

Процес інноваційного розвитку можна розглядати як послідовне 

здійснення наукової, інноваційної, виробничої діяльності та маркетингу; 

тимчасові етапи життєвого циклу нововведення від виникнення ідеї до її 

розробки і поширення; як процес фінансування та інвестування розробки і 

поширення нового виду продукту або послуги.  

В рамках концепції інноваційного розвитку необхідно відстежувати ті 

параметри, що характеризують стан інноваційної діяльності та розвитку 

промисловості регіону і його відповідність зовнішньому середовищі.   
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До основних принципів інноваційного розвитку промисловості регіону  

відносяться: 

– цілеспрямованість, яка полягає в тому, що характеристика будь-яких змін 

в інноваційній діяльності повинна оцінюватися з позицій пріоритетності кінцевої 

мети цієї діяльності, яка полягає у виявленні ресурсів сталого розвитку 

підприємств регіону; 

– комплексність, яка полягає в охопленні всіх ресурсів, витрат і результатів 

інноваційної діяльності для забезпечення сталого розвитку підприємств регіону; 

– динамізм управління, тобто облік здійснюється з урахуванням  швидких 

змін у розвитку підприємств регіону та стану їх інноваційних процесів; 

– економічність, яка полягає у потребі отримання реального комерційного 

і бюджетного ефекту від використання аналітичних оцінок інноваційної 

діяльності промислових підприємств регіону; 

– інноваційність, яка полягає у використанні процесів створення, 

придбання, освоєння і впровадження результатів інноваційної діяльності для 

забезпечення сталого розвитку промислових підприємств регіону. 

Аналіз сучасних інституційних моделей інноваційного розвитку регіонів 

(на прикладі розвинених країн) показує, що вони в цілому являють собою 

інтеграцію трьох технологій: 

– інтелектуальної, що відповідає за розробку планів, формулювання 

проблем та пошук найбільш ефективних рішень (вона все більше набуває 

характеру колективної розумової діяльності і знаходить нові інституційні форми, 

виходячи за межі традиційних наукових установ і університетів); 

– управлінської, що покликана забезпечити реалізацію поставлених цілей 

інноваційного розвитку з урахуванням реальних часових, фінансових, 

організаційних, людських та інших ресурсів;  

– політичної, необхідної для врахування різних факторів 

загальнонаціонального та регіонального розвитку, узгодженості інтересів, цілей 

і пріоритетів різного рівня, формування консенсусу учасників, контролю за 
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дотриманням відповідних правил «гри». 

Важливий напрямок інноваційного типу розвитку – розробка механізму 

залучення недержавних інвестицій у стратегічні інновації в промислову сферу. 

Складність в тому, що основною особливістю інноваційного сектора є його 

залежність від невизначеного ринкового попиту. Крім того, інноваційний сектор 

є свого роду посередником між сектором науки і промисловим комплексом, при 

цьому він характеризується ще й високим інвестиційним ризиком з тривалим 

періодом вкладень [76].  

Незважаючи на те, що протягом останніх років чисельність науково-

технічних працівників в Україні зменшилася вдвічі, країна ще має потужний 

науковий потенціал, здатний виконувати складні фундаментальні та прикладні 

дослідження, багатогалузевий промисловий комплекс, на 30 % зорієнтований на 

високотехнологічне виробництво (машинобудування, приладобудування, 

енергетика, авіаційні та космічні технології).  

Україна завжди була відома у світі своїми видатними вченими, науковими 

колективами та наукомісткими виробництвами. Проблема полягає тільки в тому, 

як всім цим розпорядитися. 

Рішенням даної проблеми може бути  створення технопарків, бізнес-

інкубаторів, регіональних інноваційних центрів, особливих економічних зон, 

тобто формування повноцінної інноваційної інфраструктури розвитку 

промислового комплексу регіону. При цьому особливо слід відзначити, що 

створення інноваційної інфраструктури передбачає інтенсифікацію інтеграційних 

процесів її елементів з підприємствами промисловості, а також формування 

передумов кластерного взаємодії суб’єктів економічної діяльності в 

промисловому комплексі регіону.  

До основних проблем розвитку інноваційної діяльності у промисловості, 

зокрема Харківського регіону, можна віднести: 

– недостатній обсяг коштів суб’єктів господарювання та держави для 

здійснення інвестицій з метою реалізації інвестиційних та інноваційних проектів; 
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– невизначеність правового інструменту залучення недержавних 

інвестицій з метою розвитку промислового сектору Харківського регіону, у тому 

числі механізму забезпечення розвитку державно-приватного партнерства; 

– низькі темпи впровадження високих технологій, висока енергоємність 

внутрішнього валового продукту та зношеність основних фондів; 

– недосконалість чинного законодавства щодо розвитку інноваційної 

діяльності; 

– невиконання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо 

взяття на облік об’єктів права інтелектуальної власності та відсутність механізму 

заохочення введення таких об’єктів у комерційний обіг; 

– нерозвинутість інноваційної інфраструктури, недостатня кількість 

інноваційних підприємств (інноваційних центрів, технопарків, технополісів, 

інноваційних бізнес-інкубаторів), наукових парків, центрів трансферу 

технологій і промислових кластерів; 

– недосконалість механізму комерціалізації результатів наукових 

досліджень та розробок. 

Розробка та реалізація інноваційних проектів відбувається шляхом 

прийнятті відповідних управлінських рішень. Прийняття управлінських рішень 

у сфері інноваційної діяльності здійснюються  на основі тісних зв’язків між 

елементами прийняття і реалізації управлінських рішень, що забезпечуються 

контролінгом інноваційної діяльності. 

Залучення інвестицій та запровадження інновацій є актуальними 

проблемами як у науці, так і у практичній діяльності органів державного 

управління та місцевого самоврядування щодо формування та реалізації 

державної та регіональної інноваційно-інвестиційної політики.  

Ефективна діяльність щодо залучення інвестицій та інновацій дозволить 

підвищити ефективність як національної економіки, так і господарської 

діяльності суб’єктів господарювання, подолати технологічне відставання 

підприємств від рівня економічно розвинених країн, покращити матеріальне 
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становище працівників та держави, підвищити соціальні стандарти життя та 

захисту населення. 

Будь-які інновації вимагають великих фінансових ресурсів. Такими 

ресурсами можуть бути прямі іноземні інвестиції, державні кошти, внутрішні 

інвестиції.  

Інноваційна діяльність традиційно пов’язана з високим рівнем ризику: за 

статистикою, тільки 10% всіх впроваджуваних розробок має комерційний успіх. 

Тому, в першу чергу, на рівні регіональної влади необхідно створити і 

підтримувати систему управління комерціалізацією продуктів науково-дослідної 

роботи, орієнтовану на роботу в ринкових умовах.  

Питання управління інноваційним розвитком промислових підприємств 

Харківського регіону безпосередньо пов’язане з визначенням адекватних цілей 

реалізації інноваційного процесу; обмежень щодо можливості реалізації; 

критеріїв вибору характеру інноваційного розвитку; пріоритетності 

продуктового, технологічного та інших видів інноваційних процесів. Теоретико-

методичні підходи до управління інноваційним розвитком мають ураховувати 

масштаб інноваційного процесу, цільову орієнтацію інноваційного процесу, 

сферу реалізації та його види. 

До основних заходів, які сприяють розвитку підприємств промисловості 

регіону можна віднести: 

– упровадження нової техніки і технології на основі досягнень науково-

технічного прогресу;  

– державна підтримка розвитку підприємств промислового комплексу; 

– упровадження ресурсозберігаючої технології; 

– упровадження енергозберігаючої техніки і технології; 

– підвищення якості, надійності і довговічності конструкції в рамках її 

життєвого циклу; 

– створення наукоємної продукції; 

– підвищення якості сировини і матеріалів; 
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– упровадження нових видів матеріалів, у тому числі сучасних замінників; 

– удосконалення якості оснащення і пристроїв; 

– підвищення потужності, продуктивності та експлуатаційної надійності; 

– підвищення технічних вимог до випробувань і здачі продукції; 

– оптимізація господарських зв’язків і закупівель; 

– активізація товаропереробної мережі, підвищення умов збереження і 

транспортування матеріальних ресурсів; 

– оптимізація обсягу і структурного співвідношення виробничих і 

товарних запасів; 

– установлення зовнішньоекономічних зв’язків – міжнародна виробничо-

комерційна кооперація, реалізація ноу-хау і вихід на зовнішні ринки; 

– підвищення кваліфікації персоналу; 

– відбір технічного, фінансового, керівного і комерційного персоналу на 

конкурсній основі з використанням професійного тестування і врахуванням 

конкретних вимог підприємства; 

– покращення умов праці; 

– розвиток зв’язків із громадськістю. 

На нашу думку для подолання проблем, які склалися за останні роки у 

промисловому комплексі Харківського регіону необхідно застосувати сучасні 

методи управління, які б сприяли покращенню ситуації на промислових 

підприємствах. Визначені основні фактори впливу на економічний розвиток 

промислових підприємств (рисунок 2.2).  

Нині відсутні методичні розробки з формування механізму інвестиційно-

організаційного забезпечення розвитку промислових підприємств, який зміг би 

стати не лише інструментом визначення потенціалу підприємств і оцінки 

досягнутого рівня ефективності використання всіх наявних факторів 

виробництва, але і основою відповідної стратегії промислового  підприємства. 
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Рисунок 2.2 – Фактори впливу на економічний розвиток промислових підприємств регіону 
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Сьогодні немає єдиного методичного підходу до визначення, формування 

і функціонування  організаційно-економічного механізму інвестиційно-

організаційного забезпечення  розвитку промислових підприємств, 

спрямованого на підвищення ефективності їх діяльності. 

Тому розробка такого механізму має не лише теоретичне, але і важливе 

практичне значення. Необхідність побудови механізму інвестиційного 

забезпечення інноваційного розвитку з позиції системного підходу стає більш 

актуальною у зв’язку з недостатнім інвестуванням промислових підприємств та 

низькою організацією інвестиційних процесів. 

До управління інноваційним розвитком промисловості регіону  існують 

різні підходи. На думку [78] «для успіху та меншої уразливості з боку 

зовнішнього середовища, що постійно змінюється, для виживання в умовах 

конкуренції та досягнення своїх цілей недостатньо того, щоб  організація тільки 

лише мала певний потенціал для ефективного (прибуткового) функціонування. 

Безумовно, такий підхід заслуговує на увагу, хоча, на наш погляд, 

внутрішня та зовнішня ефективність багато в чому є функціями, які залежать та 

доповнюють одна одну.  

Ефективно працююче підприємство – це підприємство, що має 

економічний потенціал (стійкість до оновлення) в поточному періоді та 

спроможне отримувати необхідний результат, що дозволяє йому освоювати за 

певний термін закономірну кількість виробів, що будуть прийняті ринком та 

забезпечать виживання та розвиток підприємства (здібність до оновлення). 

При цьому оцінка ефективності роботи підприємства в цілому робиться на 

основі моделі гнучкого розвитку підприємства за формулою:  
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де Г – показник оцінки гнучкості підприємства;  

Уон – стійкість підприємства до оновлення (економічний потенціал);  
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Сон – спроможність підприємства до оновлення;  

ЧП – чистий прибуток; 

 РП – обсяг реалізованої продукції; 

А – середнє за розрахунковий період значення активів;  

СА - середнє за розрахунковий період значення власних активів;  

ПО – прибуток на оновлення;  

Тов – період розробки та освоєння виробів;  

Тв – період виробництва продукції;  

n – номенклатура виробів, що виробляються підприємством; 

Rп – рентабельність продажів;  

О – оборотність активів;  

ФВ – фінансовий важель;  

Н – норма прибутку на освоєння;  

N – розрахункова кількість товарів, виробництво яких освоюється; 

Ко – коефіцієнт оновлення. 
 

Серед першочергових завдань, спрямованих на подальший створення та 

подальший  розвиток інноваційно-промислових комплексів регіонів, необхідно 

виділити: 

– стимулювання оновлення основних засобів виробництва, модернізація 

підприємств та їх технічне переоснащення; впровадження сучасних 

інформаційних та телекомунікаційних технологій; 

– налагодження прямих зв’язків між державними, самоврядними 

інституціями та окремими господарюючими суб’єктами щодо впровадження 

новітніх механізмів, здатних забезпечити підвищення конкурентоспроможності 

товарів місцевого виробництва; 

– визначення шляхів залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, вкрай 

необхідних для розвитку промисловості; розроблення умов та систем надання 

місцевих переваг вітчизняним й іноземним інвесторам, які здійснюють 

капіталовкладення у найбільш пріоритетні проекти; 
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– впровадження на підприємствах та організаціях області інноваційної 

моделі розвитку; вирішення екологічних проблем. 

На думку автора, підвищення інноваційної активності промислових 

підприємств з позиції регіонального розвитку повинно вестися по трьом 

основним напрямкам: створення повноцінної інноваційної інфраструктури; 

надання реальної фінансової підтримки; створення необхідних умов для 

забезпечення економічної зацікавленості будівельних підприємств у 

інноваційної діяльності. 

 

 

2.3 Державна підтримка інноваційного розвитку в контексті сталого 

розвитку регіонів 

 

Однією з основних цілей реалізації державної регіональної політики щодо 

стимулювання розвитку регіонів є необхідність забезпечення їх сталого 

розвитку: підвищення рівня життя населення, подолання бідності та безробіття, 

формування середнього класу та  створенням рівних умов для динамічного, 

збалансованого соціально-економічного розвитку окремих  регіонів [79]. 

За такі обставини найважливішою умовою забезпечення стабільного 

економічного зростання в Україні стає необхідність нагальної активізації 

інвестиційно-інноваційних процесів, докорінної модернізації технологічної бази 

та впровадження сучасних технологій та способів виробництва. Масштабність та 

висока складність завдань забезпечення сталого  інноваційного розвитку 

зумовлюють зростання ролі та значення регулюючого впливу держави на 

процеси, які протікають у цій сфері. 

Однак  деякі важливі питання формування та розвитку методичної і 

практичної бази державного регулювання і підтримки інноваційної діяльності в 

контексті сталого розвитку територій досі не дістали належного висвітлення. 

Насамперед це стосується дослідження регіональних аспектів вибору форм, 
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методів стимулювання інноваційних перетворень [80]. 

За думкою В.Ф. Савченко [81], формування єдиної цілісної моделі 

регіонального розвитку держави відбувається на трьох основних рівнях: 

загальнодержавному, де на основі зіставлення погодженого впливу 

макроекономічних факторів (тобто загальних тенденцій розвитку податкової 

системи, бюджету, інфляції, іноземних інвестицій, конверсії, поточного рівня 

кадрового потенціалу) визначаються основні положення національної 

регіональної політики; 

регіональному (оцінка рівня стратегічного потенціалу великих 

територіальних об’єктів та визначення пріоритетних напрямків використання 

природних багатств та людських ресурсів, розвитку промислового та 

сільськогосподарського виробництва); 

на місцевому рівні, де визначаються компетенція, права, обов’язки та 

сфера відповідальності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади 

на нижчих територіальних рівнях управлінської ієрархії. 

Братута А. [82] виділяє три основні типи моделей організації управління 

соціально-економічним розвитком територій: 

1) органи загальнодержавного управління підпорядковують органи 

регіонального  управління у здійсненні державної регіональної політики; 

2) органи загальнодержавного управління безпосередньо взаємодіють  із 

усіма регіонами в рішенні окремих проблем або з окремими регіонами у вирішенні 

конкретних проблем, у тому числі шляхом створення для цього певних 

адміністративно-економічних умов, що спонукують регіони до більше активної 

самостійної ролі; 

3) регіональна проблематика стає предметом рівноправної взаємодії органів 

управління загальнодержавного й регіонального рівнів, і її розв’язання 

координується в межах всієї національної економіки. 

Відмінності в застосуванні цих моделей пов’язані з різними 

концептуальними загальнотеоретичними доктринами, що, у свою чергу, 
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обумовлено особливостями історичного розвитку й менталітетом національних 

суспільних угруповань, різницями у державно-адміністративному ладі, 

макроекономічним типом національної економіки й т.д. 

Державне регулювання економіки (ДРЕ) в ринкових умовах являє собою 

систему типових заходів законодавчого, виконавчого і контрольного характеру, 

які здійснюються правочинними державними установами та громадськими 

організаціями з метою забезпечення усталеного протікання соціально-

економічних відносин і процесів [83]. До складу основних завдань державного 

регулювання в ринкових умовах належать здійснення інституціональної, 

алокаційної, дистрибутивної, інфраструктурної, стабілізаційної функцій (див. 

таблиця 2.2).  

 

Таблиця 2.2 – Зміст функцій державного регулювання в умовах ринкової 
економіки 

Функція держави Зміст функції Інструменти, за допомогою яких 
реалізується функція 

Інституціональна 

Створення належної 
нормативно-правової бази та 
встановлення умов здійснення 
ринкових відносин; визначення 
технічних, економічних, 
соціальних стандартів, 
підтримка законності та 
правопорядку при здійсненні 
ринкових операцій 

Система гарантій прав власності та 
інших прав економічних суб’єктів  
Конкурентна політика та 
антимонопольне законодавство 
Державне замовлення, державні 
закупівлі товарів (послуг) 

Соціальна політика держави та 
механізм соціального партнерства 

Алокаційна 

Надання регулюючого впливу 
на господарські процеси з 
метою сприяння оптимізації 
розподілу обмежених ресурсів 
національної економіки між 
видами економічної 
діяльності, територіями, 
суб’єктами господарювання.  

Бюджетна політика держави 
Індикативне планування напрямків та 
пропорцій розвитку національної 
економіки 
Соціальна політика держави 
Податкова політика держави 
Митна політика держави 
Грошово-кредитна (монетарна) та 
валютна політика держави 
Державне замовлення, державні 
закупівлі товарів (послуг) 
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Продовження таблиці 2.2 

Функція держави Зміст функції Інструменти, за допомогою яких 
реалізується функція 

Дистрибутивна 

Коригування розподілу 
національного багатства, 
доходів та майна між видами 
економічної діяльності, 
територіями, суб’єктами 
господарювання відповідно до 
встановлених загально-
державних або регіональних 
пріоритетів соціально-
економічного розвитку 

Податкова політика держави 
Митна політика держави 
Грошово-кредитна (монетарна) та 
валютна політика держави 
Соціальна політика держави 

Міграційна політика держави 

Інфраструктурна 
(інвестиційно-
інфраструктурна) 

Створення та надання у 
користування населенню та 
суб’єктам господарювання 
об’єктів інфраструктури (ІС) 
життєдіяльності, ринкової та 
транспортної ІС та ін. 

Індикативне планування напрямків та 
пропорцій розвитку національної 
економіки 
Соціальна політика держави та 
механізм соціального партнерства 
Структурна і промислова і політика 
держави 
Система гарантій зайнятості 
населення 

Стабілізаційна 

Забезпечення усталеності 
соціально-економічного 
розвитку держави, 
компенсація негативного 
впливу коливань ринку та 
протікання циклів ділової 
активності, підтримка 
високого рівня зайнятості при 
достатній стабільності цін  
та ін. 

Індикативне планування напрямків та 
пропорцій розвитку національної 
економіки 
Структурна і промислова і політика 
держави 
Конкурентна політика та 
антимонопольне законодавство 
Державне замовлення, державні 
закупівлі товарів (послуг) 
Система гарантій зайнятості населення 

 

Необхідність впровадження заходів з державного регулювання 

регіонального інноваційного розвитку обумовлюється насамперед необхідністю 

урахування загальносуспільних цілей та пріоритетів соціально-економічного 

розвитку, забезпечення яких не може бути здійснено без певного втручання 

держави у функціонування ринкового механізму. До складу пріоритетних сфер 

економічної активності, що вимагають на обов’язкове державне стимулювання 

та підтримку, безперечно належить інноваційна підприємницька діяльність. 

С. Дорогунцов і Л. Рейкова [84] відзначають з цього приводу, що суттєвий 
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вплив на інноваційний розвиток має надавати послідовне здійснення державної 

науково-технічної політики, активне сприяння розвитку тих базових галузей 

народного господарства, що визначають науково-технічний прогрес. В. Рижих 

[85] також наголошує, що обов’язковою умовою забезпечення ефективного 

державного управління процесами інноваційного та науково-технічного 

розвитку є необхідність комплексного підходу до послідовності наукових 

досліджень, розробок, створення зразків продукції, підготовки виробництва та 

серійного випуску як етапів єдиного інноваційного процесу. 

З точки зору В. Гриньової та О. Попова [86], цілі, завдання, стратегія та 

органи державного регулювання процесів структурно-інноваційних 

трансформацій національної економіки суттєво розрізняються відповідно до 

рівня надання регулюючого впливу (національний, галузевий, регіональний, 

корпоративно-підприємницький). На національному рівні відбувається розбудова 

інституціональної структури ринкової економіки, на галузевому і регіональному 

– стимулювання процесів структурно-інноваційних перетворень в межах 

окремих галузей і територій, на корпоративно-підприємницькому – здійснюється 

безпосереднє керівництво реалізацією інноваційних проектів розвитку 

економічного потенціалу вітчизняних суб’єктів господарювання. 

Таким чином, саме на регіональному рівні мають формуватися рівні 

оптимальні можливості для розвитку підприємств різних галузей, поліпшення 

стану внутрішнього споживчого ринку, скорочення існуючих соціальних 

протиріч та забезпечення високої якості життя населення. 

Крім того, саме в регіонах процеси структурно-інноваційної трансформації 

економіки набувають цільову орієнтацію на конкретних суб’єктів 

господарювання. Отже, цілеспрямований характер певних заходів з ДРЕ, які 

реалізуються на рівні певної території, створює широкі можливості для 

ґрунтовного вибору варіанту здійснення структурно-інноваційних трансформацій 

із урахуванням конкретних обставин діяльності підприємств та наслідків 

здійснення інноваційних перетворень для соціально-економічного стану регіону. 



 

108 
 

Державна підтримка регіонального інноваційного розвитку може 

здійснюватися на основі використання адміністративно-правових, економічних 

та комунікативних методів (див. таблицю 2.3) [80].  
 

Таблиця 2.3 – Методи, форми та очікувані результати здійснення 
державної підтримки регіонального інноваційного розвитку (РІР) 

Методи 
державної 
підтримки 

Форми державної 
підтримки 

Очікувані результати надання державної 
підтримки 

Адміністративно
-правові 

Розробка нормативно-
правового забезпечення 
РІР 

Визначення об'єктів державного регулювання, 
змісту регулювання, прав учасників, обсягів 
та порядку відповідальності юридичних і 
фізичних осіб за їх невиконання. Реалізація 
заходів із забезпечення захисту прав інте-
лектуальної власності на території регіону. 

Встановлення 
особливих правил і 
умов регулювання 
підприємницької 
діяльності для 
реалізації інноваційних 
проектів в межах певної 
території 

Активізації інноваційно-інвестиційних 
процесів, збільшення обсягів інвестицій на 
основі формування особливого режиму 
реалізації підприємницьких проектів 
інноваційного характеру (вільних 
економічних зон, особливих інвестиційних 
режимів та ін.)  

Антимонопольне 
регулювання та 
політика регіонального 
регулювання цін 

Запобігання обмеженню вільної конкуренції на 
ринках інноваційної продукції, створення 
рівних умов для участі у ринковому 
суперництві для усіх суб’єктів господарювання 

Визначення 
регіональних 
пріоритетів 
інноваційного розвитку 

Формування довгострокових орієнтирів 
здійснення в регіоні інноваційних заходів, 
спрямованих на підвищення якості життя 
населення 

Система регіональних 
замовлень і контрактів 
(у т.ч. – на підготовку 
та перепідготовку 
кадрів) 

Стимулювання випуску інноваційної 
продукції (послуг), сприяння впровадженню 
інноваційних технологічних процесів 
виробництва. Розробка та реалізація 
регіональних програм перепідготовки кадрів 

Ліцензування, видача 
дозволів і квот 

Обмеження використання небезпечних або 
застарілих технологічних процесів, сприяння 
підвищенню ефективності використання (або 
економії) природних ресурсів 

Встановлення штрафів 
та санкцій 

Стимулювання випуску інноваційної 
продукції (послуг) з дотриманням 
екологічних, технічних та інших вимог 

Визначення норм і 
стандартів споживання 

Стимулювання випуску інноваційної 
продукції (послуг) з певним рівнем якості. 
Сприяння впровадженню прогресивних 
технічних регламентів, умов та вимог 
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Продовження таблиці 2.3 
Методи 

державної 
підтримки 

Форми державної 
підтримки 

Очікувані результати надання державної 
підтримки 

 

Реалізація 
повноважень, наданих 
регіональним органам 
влади, в сфері 
управління державними 
корпоративними 
правами в акціонерних 
товариствах на 
території регіону 

Сприяння здійсненню заходів щодо реалізації 
інноваційних проектів, регулювання рівня 
виробництва та споживання товарів та послуг 
для запобігання випуску суспільно 
небезпечних продуктів або стимулювання 
учасників ринку щодо інноваційного 
підвищення ефективності їхньої діяльності в 
інтересах суспільства (наприклад, в сфері 
ресурсозбереження або охорони довкілля) 

Економічні 

Податкове 
стимулювання, 
встановлення пільг та 
преференцій при 
виплаті податків до 
регіонального бюджету, 
надання інвестиційного 
податкового кредиту 

Встановлення пільгового режиму 
оподаткування при обчисленні та зарахування 
податків, що припадають на долю 
регіонального бюджету, для підприємців, які 
реалізують інноваційні проекти. Обмеження 
податкових виплат при реалізації програм 
ресурсозбереження, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації персоналу.  

Фінансово-кредитна 
підтримка інноваційних 
проектів (м’яке 
кредитування, 
податкова концесія та 
ін.) 

Надання прямих та опосередкованих гарантій 
регіонального бюджету підприємцям, які 
реалізують інноваційні проекти, для 
отримання кредитів фінансових установ. 
Надання кредитів науково-дослідним 
установам та підприємствам для фінансування 
проведення НДІОКР. Фінансування (на 
кредитних засадах) участі фізичних осіб у 
інноваційних програмах підготовки та 
перепідготовки кадрів. 

Пряма участь 
регіонального бюджету 
у капіталі при реалізації 
інноваційних проектів, 
фінансування програм 
розвитку 
промисловості на 
пайових засадах з 
іншими учасниками 

Передача (у встановленому законом порядку) 
до статутних фондів підприємств, які 
реалізують інноваційні проекти, майна певної 
територіальної громади або коштів 
регіонального бюджету із отриманням 
повного корпоративного контролю над 
відповідними частками капіталу зазначених 
підприємств, статутна діяльність яких 
передбачає реалізацію інноваційних проектів 

Виділення прямих 
дотацій та субсидій 
суб’єктам 
господарювання на 
реалізацію 
інноваційних проектів 

Акумулювання коштів регіонального 
бюджету для реалізації підприємницьких 
інноваційних проектів, спрямованих на 
підвищення якості життя населення регіону, 
збільшення економічного потенціалу та 
конкурентоспроможності територіального 
господарського комплексу, підтримку 
екологічної безпеки та ін. 
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Продовження таблиці 2.3 
Методи 

державної 
підтримки 

Форми державної 
підтримки 

Очікувані результати надання державної 
підтримки 

 

Передача комунального 
майна в оренду або 
концесію  

Підвищення економічної та соціальної 
ефективності використання комунального 
майна. Модернізація та поліпшення 
технологічного рівня і оснащення 
підприємств, що перебувають у комунальній 
власності. Підвищення якості товарів та 
послуг, які надаються комунальними 
підприємствами. Сприяння реалізації 
інноваційних проектів на комунальних 
підприємствах. 

Надання інвестицій з 
позабюджетних фондів 
розвитку регіонального 
господарського 
комплексу для 
реалізації програм та 
втілення пріоритетів 
РІР 

Акумулювання коштів регіонального 
бюджету для здійснення цільових програм 
інноваційного розвитку господарського 
комплексу території, сприяння реалізації 
пріоритетів РІР, встановлених з урахуванням 
наявних потреб забезпечення усталеності 
соціально-економічного розвитку, екологічної 
або економічної безпеки території та ін. 
Фінансування діяльності науково-дослідних 
установ, розташованих у регіоні. 

Комунікативні 

Організація та 
проведення заходів з 
активізації наукового 
обміну (конференцій, 
симпозіумів, семінарів 
та ін.) 

Активізація процесів інтелектуального 
обміну, кластеризації нововведень та ін. 
Стимулювання процесів створення в регіоні 
інтелектуального і соціокультурного 
середовища, сприятливого до вирішення 
завдань РІР. 

Організація та 
фінансування 
діяльності регіональних 
форм активізації 
НДІОКР та науково-
інформаційного обміну 

Сприяння розвитку сучасних організаційних 
форм наукового обміну (регіональних 
наукових центрів, технополісів, технопарків, 
промислових парків), необхідних для 
активізації інноваційних процесів в регіоні.  

Організаційно-
методична підтримка та 
сприяння розвитку 
діяльності регіональних 
саморегулівних орга-
нізацій (комерційних та 
некомерційних), що 
ставлять за мету акти-
візацію процесів РІР 

Сприяння розвитку сучасних організаційних 
форм (благодійні фонди, регіональні бізнес-
інкубатори, корпоративні фундації, 
регіональні бізнес-центри, гарантійні фонди, 
венчурні фонди, регіональний лізинговий 
фонд та ін.) активізації процесів регіонального 
інноваційного розвитку. Налагодження 
ефективної системи комунікації науковців, 
підприємців та інших зацікавлених осіб. 

Організаційно-
консультативна 
підтримка регіональної 
та міждержавної 
виробничої кооперації 

Сприяння розвитку сучасних організаційних 
форм підтримки регіональної та міждержавної 
виробничої кооперації (вертикальні 
маркетингові системи, асоціації, підрядне 
кооперування, картелі) 
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Закінчення таблиці 2.3 
Методи 

державної 
підтримки 

Форми державної 
підтримки 

Очікувані результати надання державної 
підтримки 

 

Організаційно-
методична підтримка 
функціонування 
регіональної системи 
експертизи 
інноваційних проектів 

Сприяння розвитку сучасних організаційних 
форм підтримки регіональної та міждержавної 
виробничої кооперації (корпоративна 
фундація, комунальна фундація, агентство 
регіонального розвитку, спілка 
муніципальних утворень). Стимулювання 
процесів створення в регіоні інтелектуального 
і соціокультурного середовища, сприятливого 
до вирішення завдань РІР. 

 
Кожна з груп зазначених методів управління є однорідним комплексом 

способів цілеспрямованого впливу управлінської системи (органів державної 

влади, що діють на регіональному рівні) на об’єкт управління (сукупність актів 

інноваційної активності, що в цілому складають процес інноваційного розвитку 

території) для досягнення заздалегідь встановлених цілей РІР або для реалізації 

певного варіанту альтернатив структурно-інноваційних трансформацій 

господарського комплексу території. 

Адміністративно-правові методи являють собою різноманітні форми 

прямого підкорення волі учасників певних господарських процесів, пов’язаних 

із генерацією та впровадженням інновацій, для орієнтації цих учасників на 

досягнення встановлених завдань управління (пріоритетів, цілей та завдань РІР). 

Правові методи передбачають визначення обов’язкових для виконання правил 

поведінки (закони, нормативні акти та ін.) учасників певних господарських 

процесів, адміністративні – виражають різні (по суті) форми прямого 

управлінського втручання держави у економічні операції. Застосування 

економічних методів передбачає реалізацію непрямих форм впливу на об’єкт 

управління (процес регіонального інноваційного розвитку), за яку зосередження 

матеріальної зацікавленості та волі учасників РІР на вирішенні встановлених 

завдань, здійснюється через трансформацію економічної ситуації навколо об’єкту 

управління 

Комунікаційні методи являють собою засіб забезпечення ефективної 
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координації діяльності учасників РІР на ґрунті підтримки постійного 

інформаційного обміну (тобто, комунікації як певного типу людських 

взаємовідносин (спілкування людей) в процесі спільної діяльності, сутність 

якого який складається в обміні ідеями, думками, почуттями, інформацією). 

Вибір конкретних форм та методів державного регулювання та підтримки 

інноваційних процесів на рівні регіону має визначатися стратегічними 

пріоритетами і завданнями регіонального соціально-економічного розвитку, а 

також змістом і характером інновацій, необхідних для досягнення зазначених 

стратегічних цілей. 

Світова практика напрацювала цілу низку різноманітних інструментів 

регіонального та місцевого розвитку. Серед них – і законодавчі та нормативні 

акти; і формалізовані процедури, призначені для сприяння регіональному 

розвитку. 

Виділяють наступні види інструментів розвитку. 

1. Фінансові інструменти: безпосередні дотації, м’які кредити (із 

зниженими або із субсидованими відсотковими ставками): податкові концесії; 

субсидії для підприємців; опосередковані банківські гарантії; участь капіталом; 

надання гарантій банкам. 

2. Розвиток технічної інфраструктури. 

3. Розвиток інституціональної інфраструктури розвитку, що спрямована, 

перш за все, на доступ до інформації, порад і консультацій, на навчання, 

дослідження та передачу технологій і інновацій: 

4. Нематеріальні інструменти, а тому числі інструменти планування, що 

спираються на аналіз ситуацій і методику стратегічного планування. 

Цілеспрямований характер певних заходів з ДРЕ, що реалізуються на рівні 

певної території, дозволяє здійснити ґрунтовний вибір варіанту здійснення 

структурно-інноваційних трансформацій із урахуванням конкретних обставин 

діяльності підприємств та наслідків здійснення інноваційних перетворень  для 

сталого розвитку регіону. Державна підтримка регіонального інноваційного 
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розвитку може здійснюватися на основі використання адміністративно-

правових, економічних та комунікативних методів. Вибір конкретних форм та 

методів державного регулювання та підтримки інноваційних процесів на рівні 

регіону має визначатися стратегічними пріоритетами і завданнями регіонального 

соціально-економічного розвитку, а також змістом і характером інновацій, 

необхідних для досягнення зазначених стратегічних цілей. 

Але сталий розвиток регіону є перспективою, пріоритетом, до якого 

необхідно прагнути. Саме стимулюючі інструменти впливають на прагнення 

системи досягти сталого розвитку регіону і вийти із теперішнього стану 

регіональної системи.  

 

 

2.4 Обґрунтування основних напрямів економічного розвитку регіонів 

 

Економічна діяльність людства трансформується у принципово нову 

систему взаємовідносин між людьми, суспільними групами, регіонами, 

державами. Унаслідок різноманітних факторів та умов регіонального розвитку в 

регіонах України збільшилась територіальна диференціація щодо економічного 

розвитку й соціального забезпечення населення.  

Для української економіки наразі найбільш прийнятним є підхід, 

пов’язаний із забезпеченням соціально-економічного зростання з елементами 

альтернативної моделі розвитку. Нерівномірний розвиток регіонів відноситься 

до фундаментальних світових процесів. У кожній країні є відносно успішні та 

відсталі регіони,  ці природні територіальні відмінності, обумовлені соціально-

економічним становищем, природно-кліматичними, ресурсними та іншими 

умовами. Завданням будь-якої держави є недопущення аномально високої 

територіальної диференціації.  

Що є норма і що аномалія територіальної диференціації, вирішує не 

держава, а саме населення регіону за допомогою зміни місця проживання, вибору 
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роботи, політичних виступів. При цьому соціальними індикаторами 

територіальних депресій і зниження рівня життя стають скорочення (в 

порівнянні з іншими регіонами) народжуваності, тривалості життя, спотворення 

демографічної структури, зростання злочинності і т.п. 

Аномальні територіальні відмінності в рівні і якості життя багато в чому 

визначаються економічними, природно-кліматичними, ресурсними і 

інфраструктурними особливостями регіонів, вони є підставою для здійснення 

державою політики «вирівнювання». У число основних завдань управлінського 

механізму реалізації цієї політики входить послідовне, наближення параметрів 

рівня життя і економічного розвитку в гірших (за цими параметрами) регіонах як 

мінімум до середнього рівня. Важливим завданням в даному випадку є 

стимулювання державою регіонів до саморозвитку: підтримка соціальної 

мобільності населення (допомога при переселенні в більш сприятливі місця); 

ініціювання урядом перетікання капіталів і інвестицій в раніше відсталі регіони. 

Перетворення регіонів України в економічні суб’єкти відбулося в середині 

90-х років минулого сторіччя. У цій ситуації вони відповідають за умови життя 

населення території, беруть участь у формуванні загальнонаціональної політики 

і є основою обліку своїх інтересів в макроекономічних рішеннях [87]. 

Основною причиною негативних наслідків є відсутність ефективної 

сучасної системи регіонального управління і ці обставини досить сильно 

заважають розвитку регіонів України на основі раціонального використання 

природного економічного, трудового та наукового потенціалу. 

В умовах зростання глобальної нестабільності система регіонального 

управління має бути гнучкою. Пристосовувати для вирішення специфічних 

питань регіонального розвитку систему державного управління складно й 

недоцільно. Тому для ефективного управління соціально-економічним розвитком 

регіону та підтримки інноваційного підприємництва, з урахуванням регіональних 

особливостей в умовах зростання глобальної нестабільності, регіональна влада 

повинна постійно адаптуватись до змінних потреб суспільства і бізнесу. 
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Основною задачею даного напряму наукових знань має стати забезпечення 

якості та максимальної ефективності системи та процесів управління соціально-

економічним розвитком регіону. Серед інших стратегічних завдань слід 

відзначити наступні:  

− вдосконалення організаційно-економічного механізму управління 

регіональним розвитком та його швидка адаптація до умов змінного та 

нестабільного зовнішнього середовища;  

− забезпечення максимального синергетичного ефекту від партнерства 

влади та бізнесу;  

− розробка ефективних механізмів сприяння розвитку підприємництва на 

рівні регіону; 

− оптимізація бізнес-процесів управління розвитком регіону; 

− безперервне вдосконалення процесів в системах управління 

регіонального та муніципального рівня;  

− вивчення та застосування кращих практик управління на 

регіональному та муніципальному рівнях; 

− побудова якісних і ефективних управлінських структур регіонального 

рівня, що в максимальній мірі сприяли б розвитку території;  

− забезпечення ефективної взаємодії з органами центральної влади. 

Функція соціально-економічного розвитку стає особливо значущою в 

перехідний період, коли до традиційних питань економічного розвитку 

приєднуються питання формування і розвитку ринкової інфраструктури і 

подолання кризових явищ, які супроводжують перехід економіки з одного стану 

в інший. Вихід з кризи може виявитися болючим, якщо економічні процеси 

пущені напризволяще, і в той же час він може бути більш гладким, якщо 

регіональна влада буде активно впливати на процеси економічного розвитку, 

використовуючи наявні місцеві переваги і створюючи нові. 

Практика менеджменту якості свідчить, що якість результату на 95% 

залежить від системи та від процесу, який використовується для його 
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досягнення. На жаль у вітчизняній практиці для оцінки роботи системи 

управління регіоном як правило використовуються показники на значення яких 

регіональна влада має незначний вплив у короткостроковому періоді. Не 

набагато кращою є порівняльна або рейтингова оцінка регіонів. Показники і 

критерії для порівняння постійно змінюються і, що найгірше, є 

заполітизованими. Існуюча бюрократична система та практика управління навіть 

дуже талановитим керівникам заважає в повній мірі реалізувати свій потенціал. 

Діюча сьогодні в Україні система управління регіонального рівня не відповідає 

не тільки сучасним, але й застарілим вимогам, щодо якості. Навіть при великому 

бажанні та значним зусиллям суспільства, така система і існуючі процеси 

управління регіональним розвитком не дозволять досягти поставлених цілей в 

напрямку розвитку інноваційного підприємництва та регіону взагалі, і відповісти 

на виклики глобалізації. Все вищевказане дозволяє зробити сумний висновок, що 

неякісна система та процеси управління соціально-економічним розвитком 

регіонів на фоні процесів глобалізації та кризових явищ в економіці сьогодні є 

загрозою національній безпеці, територіальній цілісності і навіть незалежності 

України. 

Регіональні проблеми розвитку країни істотно відрізняються від проблем 

економічного і соціального розвитку окремого регіону. У першому випадку 

основне завдання – використання різноманітності умов і можливостей регіонів 

для досягнення найбільшого інтегрального ефекту. Тобто економічний простір 

України повинен бути організованим так, щоб забезпечити найбільш доцільну 

спеціалізацію регіонів і формувати дієву їх економічну інтеграцію, 

дотримуючись при цьому узгодження державних, регіональних і національних 

інтересів. У другому випадку завдання полягає в такому вибудовуванні 

економічної політики регіону, щоб забезпечувався стабільний соціальний 

розвиток на основі якнайповнішого використання економічного потенціалу 

регіону і міжрегіональних зв’язків при дотриманні узгоджених з регіоном 

державних інтересів [88]. 
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В умовах активного включення України у світові процеси глобалізації та 

регіоналізації особливої ваги набувають регіональні аспекти стратегії 

соціального-економічного розвитку держави. У цьому контексті особливо 

актуальними є питання економічного та соціального розвитку регіонів, на основі 

впровадження інноваційної моделі розвитку. 

Це пов’язано з тим, що структура промисловості регіонів України за 

останні роки не зазнала вагомих змін, тому для більшості регіонів вирішальне 

значення продовжує відігравати одна–дві галузі. Так, наприклад, пріоритетною 

галуззю промислового виробництва для 16 регіонів є харчова промисловість та 

перероблення сільськогосподарських продуктів; для Дніпропетровської, 

Запорізької та Донецької областей – металургія та оброблення металу; для 

Закарпатської та Сумської областей – машинобудування, для Луганської та 

Полтавської областей – виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та 

ядерного палива; для Івано–Франківської, Миколаївської, Рівненської областей 

– виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. 

Інноваційна спроможність сьогодні є домінуючим чинником формування 

конкурентоспроможності регіонів в майбутньому, адже саме інновації 

дозволяють створити стратегічні переваги в найбільш конкурентних областях. 

Здатність ефективно використовувати інновації є найбільш дієвим інструментом 

підвищення продуктивності праці і залучення іноземних інвестицій [89].  

У розвинених країнах, за різними оцінками, від 75 до 100% приросту 

промислового виробництва забезпечується за рахунок використання інновацій 

[90]. 

Регіональна інноваційна політика є невід’ємною складовою державної 

інноваційної політики. Враховуючи особливості того чи іншого регіону, вона 

визначає, з одного боку, ставлення держави до його інноваційних та науково-

технічних проблем, а з іншого, – забезпечує участь наукового та інноваційного 

комплексу регіону у вирішенні соціально-економічних і науково-технічних 

проблем держави. Стимулювання інноваційних процесів у регіонах повинно 
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базуватися на засадах науково обґрунтованої стратегії інноваційного розвитку 

регіонів та реалізовуватися в межах державної інноваційної політики. 

Активізація інноваційної діяльності має вирішальне значення як для країни 

в цілому, так і для кожного її регіону. Досягнення якісно нового рівня 

економічного розвитку у країні та підвищення рівня життя можливе лише з 

переходом до інноваційного типу розвитку, який припускає взаємопов’язане 

становлення науково-технічної, виробничої, фінансової, соціальної, 

інституціональної та інших сфер. 

Обираючи той чи інший варіант інноваційної регіональної політики, слід 

визначити джерело надходження інноваційних продуктів, процесів і технологій. 

Країни, що перебувають на периферії технологічного розвитку, розраховуючи на 

імпорт технологій та інвестиції, насамперед мають розвивати власний науково-

технологічний потенціал. Світова практика свідчить, що, хоча трансфер 

технологій є досить важливим чинником економічного розвитку, передання 

технологій від розвинутих до менш розвинутих країн пов’язане з певними 

проблемами. Для управління економічним розвитком в сучасних умовах 

регіонам необхідні нові технології управління територіальним розвитком, що 

працюють на підвищення конкурентоспроможності регіонів і країни в цілому і 

адаптовані для використання в суспільстві, заснованому на знаннях і останніх 

досягненнях науки. Необхідно сформувати нову технологічну основу, базовану 

на інноваційному типі розвитку регіональної економіки та по-новому 

використовуючи території і ресурси.  

Зробимо спробу усвідомитися чим відрізняються поняття «розвиток» та 

«економічний розвиток». 

Розвиток як процес зумовлюється такими факторами:  

− зміни зовнішнього середовища (економіка, політика, культура тощо); 

− зміни внутрішнього середовища (технологічна оснащеність 

виробництва, переміщення працівників, зміна принципів та механізмів 

управління тощо).  
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Економічний розвиток являє собою економічний процес, елементами 

якого є: 

− економічне зростання, що здійснюється внаслідок структурних змін в 

економіці і забезпечує збільшення валового внутрішнього продукту й доходу на 

душу населення; 

− економічний занепад. 

Економічний розвиток – це у першу чергу процес якісного вдосконалення 

всіх складових економічної системи, тобто – процес змін, що характеризується 

зростанням добробуту населення, підвищенням його життєвого рівня та 

головним чином спрямований на поліпшення структури виробництва, 

гармонізацію розподільчих відносин, зростання людського потенціалу [91] 

(рисунок 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 –  Складові економічного розвитку 
 

Пріоритетність функціонування регіонів як самостійних та самодостатніх 

систем – необхідна умова вирівнювання регіональної соціально-економічної 

диференціації економічного простору країни. Найбільш значущими є концепції 

комплексного розвитку регіонів, концепція стійкості, а також концепція 

самозабезпеченості [92]. 

 
Економічний 

розвиток 

- Збільшення доходів на 
душу населення; 
- Поліпшення якості 
життя; 
- Глибокі зміни в усіх 
сферах суспільного 
розвитку 
 

- Економічне зростання; 
- Зростання добробуту; 
- Підвищення якості 
задоволення головних 
потреб членів суспільства 

- Міжнародна співпраця; 
- Міжнародні економічні 
зв’язки; 
- нові ринки збути 
вітчизняної продукції 
 

  - Підвищення ефективності   
виробництва; 
 - Підвищення 
конкурентоспроможності 
продукції; 
 - Впровадження 
інноваційних технологій 
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Вітчизняними дослідниками розглядаються окремі класифікаційні аспекти 

підходів до регіонального розвитку, загальна класифікація яких (з виділенням 

недоліків кожного з них) приведена в таблиці 2.4. 
 

Таблиця 2.4 – Класифікація підходів до регіонального розвитку [93] 
№ 
п/п Підхід Основна ідея Політичне 

застосування Основні недоліки 

1 Теорія пошуку 
балансу 

Орієнтація на 
пошук вигоди 

Відсутність 
будь-яких 
заходів, крім 
інвестування 

Населення в даному 
підході виступає тільки як 
носій споживчих 
інтересів. Чи не 
розглянута категорія 
якості життя 

2 Технології та 
інновації 

Технології та 
інновації – джерело 
змін 

Внесок у науку 
і технології 

Відсутній опис ролі 
держави та інструментів 
державно-приватного 
партнерства 

3 Інноваційне 
середовище 

Регіон може стати 
інноваційним 
середовищем 

Навчання, 
наукові 
дослідження, 
інвестування в 
інфраструктуру 
з метою 
підтримати 
інновації 

Не розглянуто аспекти 
розвитку неінноваційних 
(сировинних) регіонів. 
Немає механізму 
врахування інтересів 
сировинних та 
інноваційних регіонів 

4 Глобальний 
капіталізм 

Накопичення 
капіталів в регіонах 
з високим ступенем 
віддачі 

Скорочення 
вартості 
виробничих 
факторів 

Немає критеріїв 
перетікання капіталу між 
регіонами, не вказані 
стимули цього перетікання. 
Таким чином, завжди 
існуватимуть 
капіталодефіцитні і 
капіталопрофіцітні регіони 

5 Теорія 
регулювання 

Роль державного 
втручання 

Роль 
державного 
регулювання 

Роль держави в економіці 
повинна змінюватися 
залежно від різних умов 
зовнішнього середовища. 
У підході робиться акцент 
тільки на переважаючою 
ролі держави в економіці 

6 Інституціоналізм 
Звертає увагу на 
культурну базу 
суспільства, як на 
фундамент розвитку 

Адаптивна 
практика, 
вивчення 

Дана теорія сильно 
абстрагована від ролі 
держави в економіці та 
соціальній сфері 

7 
Ресурси і 
фізичне 
середовище 

Місцезнаходження 
і наявність 
натуральних 
ресурсів відіграє 
головну роль у 
регіональному 
розвитку 

Політика 
пересувань, 
тиск 
середовища, 
відповідно 
відповідним 
умовам 
розвитку 

Акцент у розвитку 
зроблений на сировинний 
фактор, в той час як 
необхідно визначити 
ефективну інтерференцію 
сировинної та 
інноваційної моделі 
розвитку економіки 
регіону 
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Продовження таблиці 2.4 
№ 
п/п Підхід Основна ідея Політичне 

застосування Основні недоліки 

8 Кейнсіанський 
підхід 

Робить акцент на 
мультиефекти 
розвитку 

Політика, 
спрямована на 
зростання 
центрів 

Даний підхід в незначній 
мірі розглядає зростання 
якості життя населення, 
роблячи акцент на 
розвитку продуктивних 
сил регіону 

9 
Теорія 
життєвого циклу 
продукту 

Оптимальне місце 
для виробництва 
визначається 
життєвим циклом 
продукту 

Політичне 
регулювання 
згідно 
життєвому 
циклу продукту 

Підхід в основному 
орієнтований на 
маркетингові аспекти, що 
скорочує інструментарій 
державної регулятивної 
політики 

10 Політика 
постачання 

Інвестиції в 
інфраструктуру 
повинні залучати 
ще більше 
інвесторів 

Ослаблення 
регулювання, 
інвестування, 
розвиток 
проектів і 
партнерства 

Збільшує роль держави в 
економіці, добре 
підходить при 
використанні його під час 
економічних криз, але 
погіршує макроекономічні 
показники під час 
позитивної динаміки 
економічного розвитку 

11 

Екологія 
людини і 
управління 
охороною 
навколишнього 
середовища 

Зростання 
важливості 
факторів 
навколишнього 
середовища в 
процесі прийняття 
виробничих рішень 

Регулювання, 
оподаткування 

Акцент робиться на 
екології на шкоду 
економіці 

12 
Проблеми 
захисту 
навколишнього 
середовища 

Промисловий 
сектор повинен 
брати до уваги 
чинники охорони 
довкілля 

Заходи, що 
вживаються на 
користь 
екологічного 
розвитку 

Акцент також робиться на 
екологічних аспектах 
регіонального розвитку 

 

Але, жоден з розглянутих підходів (при використанні його в чистому 

вигляді) не може забезпечити якісного зростання економіки і соціальної сфери 

регіону в умовах диференціації регіональних економічних інтересів і потенціалу 

конкурентоспроможності. 

 У зв’язку з цим, для вирішення специфічних завдань регіонального 

розвитку потрібно використовувати інтеграцію ряду підходів розвитку 

економіки та соціальної сфери України в цілому. 

Загальна концепція управління економічним розвитком регіону повинна 

спрямовуватись на врахування позитивних проявів розширення економічного 

простору регіонів (рисунок 2.4).  
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Рисунок 2.4 –  Модель концепції управління економічним розвитком 

регіонів 
 

Під економічним розвитком регіону слід розуміти насичення його 

економічними об’єктами та зв’язками. Чим більше на певній території таких 

об’єктів і чим тісніше зв’язки між ними, тим більш розвинутою або освоєною 

вона є. Економічний розвиток регіону безпосередньо зумовлений системним 

відтворенням ресурсів — трудових, природних, матеріальних (капітальних), 

Принципи державної 
регіональної політики 

Принципи 
саморегулювання 

Принципи 
економічного розвитку 

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ 

Суб’єкти: 
- держава та її владні інституції: 
- органи місцевого самоврядування; 
- консультативно-дорадчі органи 
державних інституцій; 
- громадські інституції 

Об’єкти: 
- макрорегіони; 
- регіони міста та інші адміністративно-
територіально одиниці; 
- транскордонні регіони та інші 
територіальні утворення 

 

Пріоритети управління економічним розвитком регіону 

1. Активізація зв’язків регіонів з глобальним економічним просторів; 
2. Підвищення ефективності функціонуванні виробничої, соціальної 

транспортної і логістичної інфраструктури; 
3. Розвиток національної міської мережі на засадах формування потужних 

регіональних центрів та посилення управлінських функцій; 
4. Формування на території країни зон інтенсивного розвитку; 
5. Розвиток регіональних ринків у напрямку підвищення товарної 

інтегрованості; 
6. Створення умов для забезпечення просторової дифузії інновації шляхом 

підвищення мобільності інновації та їх носіїв; 
7. Апробація в практику господарювання мережі глобалізованих економічних 

центів; 
8. Раціоналізація просторової економічної концентрації та формування 

регіональних форм організації економічної діяльності. 

Стратегічні цілі економічного розвитку регіону 
1.  Формування єдиного економічного простору країни; 
2. Зростання ролі регіональних центрів на макрорегіональному, 

регіональному та субрегіональному рівнях; 
3. Інтенсифікація освоєння економічного простору регіонів.  
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організаційних (підприємницьких), інформаційних, науково-технічних та інші 

[94]. 

Економічний розвиток регіону залежить від ряду факторів, які можна 

поділяти на фактори макросередовища мезосередовища та мікросередовища. 

Відповідно макроекономічні фактори є загальнодержавними і формуються на 

основі законодавчої бази та державної політики. Фактори мікросередовища 

пов’язані із розвитком економічних суб’єктів в регіоні, їх діяльністю, 

результатами роботи. Фактори мезосередовища включають у себе ті фактори, які 

є рушійної силою розвитку самого регіону і пов’язані із його ресурсним 

потенціалом, регіональною політикою. 

Розподіл факторів впливу на економічний розвиток регіону представлено 

у таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 – Фактори впливу на економічний розвиток регіону 
Види 

факторів 
Зміст 

Фактори макросередовища 
Політичні Політична ситуація в країні, міжнародні зв’язки країни 
Нормативно-
правові 

Наявність законодавчих актів та їх відповідність, податкове законодавство 

Соціальні Рівень безробіття в країні, соціальна політика країни, наявність 
кваліфікованих працівників в країні, рівень знань населення, рівень 
соціально забезпечення населення 

Економічні Обсяги виробництва в країні, зовнішньоторгівельний оборот країни, обсяг 
інвестицій в країні, інвестиційний імідж країни 

Фінансові Рівень інфляції, бюджетна політика держави, ціни на валютному ринку, 
розвиток фінансового ринку, рівень кредитування та кредитна політика 

Фактори мезосередовища 
Соціальні Рівень безробіття в регіоні, наявність кваліфікованих працівників, рівень 

розвитку соціальної інфраструктури в регіоні, рівень освіченості 
населення в регіоні, частка населення в регіоні, що перебуває за межею 
бідності 

Економічні Зовнішньоторгівельний оборот в регіоні, кількість підприємств в регіоні, 
обсяг виробництва в регіоні, рівень розвитку промисловості та сільського 
господарства в регіоні, рівень розвитку сфери послуг, інвестиційна 
активність регіону 

Фінансові Доходи та видатки місцевого бюджету, наявність банківських та 
небанківських фінансових інститутів в регіоні, доходи населення регіону, 
доходи та прибуток підприємств регіону 

Ресурсні Наявність природних ресурсів в регіоні, доступ до природних ресурсів 
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Продовження таблиці 2.5 
Види 

факторів 
Зміст 

Екологічні Екологічна ситуація в регіоні, наявність екологічно-небезпечних 
виробництв в регіоні 

Науково-
технічні 

Інноваційна політика регіону, науково-дослідна робота, кількість 
підприємств в регіоні, що впроваджують інновації 

Фактори мікросередовища 
Економічні Обсяги виробництва окремими підприємствами, зовнішньоекономічна 

політика підприємств, інвестиційна діяльність окремих підприємств 
Фінансові Фінансовий стан підприємств, фінансова стабільність підприємств, 

платоспроможність підприємств, прибутковість підприємств 
Виробничі Специфіка виробництва підприємств, обсяг виробництва підприємств, 

асортимент продукції підприємств 
Науково-
технічні 

Інноваційна діяльність окремих підприємств, науково-дослідна робота 
підприємств, рівень використання новітніх технологій на підприємстві 

 

Інтеграційна взаємодія регіональних систем формує різноманіття 

можливостей прискорення та підвищення ефективності їх розвитку, яке 

виходить далеко за рамки використання екстенсивних підходів, механізмів та 

інструментів, орієнтованих на розширення простору їх застосування та 

отримання об’ємних результатів. Еволюція сучасного суспільно-господарського 

простору орієнтована на докорінну перебудову його заснування, тобто, на 

глибоке перетворення технологічного базису, людського фактору, а також 

способів організації відтворювального процесу. Інтенсивний розвиток 

інтеграційної взаємодії регіональних систем забезпечує досягнення великих 

результатів і вихід учасників даної взаємодії на якісно новий рівень 

функціонуючого капіталу, ресурсної бази, соціально-економічної 

інфраструктури та інституційного середовища [95]. 

Місія регіональної економічної системи – це створення цивілізованої 

регіональної економіки (ринкової системи регіону), що дозволяє досягти її 

учасникам (підсистем, елементам) виниклих перед ними соціальних і 

економічних завдань.  

Для виконання даної місії необхідне виконання наступних стратегічних 

завдань:  
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1) розробка і створення інструментів, які забезпечують  прозорість 

функціонування суб’єктів і стимулюючих зростання інвестицій в регіональну 

економіку;  

2) підвищення якості управління та використання громадських 

(регіональних) фінансів;  

3) поліпшення екологічної ситуації для збалансованості економічного 

розвитку; 

4) розвиток людського капіталу; 

5) стимулювання економічного зростання і зміна структури економіки; 

6)  Забезпечення конкурентоспроможності регіону в єдиному 

економічному просторі країни; 

7) розробка і створення інструментів, що забезпечують прозорість 

інвестиційних та фінансових потоків; 

8)  Стимулювання умов для розвитку нових видів економічної діяльності; 

9)  активізація використання інноваційних та екологічно чистих 

технологій в процесі створення конкурентоспроможних продуктів і послуг;  

10)  підвищення якості життя населення регіону;  

11)  розвиток інфраструктури ринку; 

12)  стимулювання ефективного використання інвестиційних механізмів з 

метою формування умов для створення нових видів економічної діяльності і т. 

ін. [96]. 

Регіональна політика в світі за останні два десятиліття зазнала суттєвих 

змін. Відмінною рисою сучасного етапу розвитку державності у всьому світі є 

демократизація державного устрою, посилення децентралізації управління 

територіями, що входять до складу держав. Має місце так звана емансипація 

регіонів, коли відбувається їх звільнення від жорсткої залежності або від прямої 

підлеглості центру [97]. 

Зберігаючи загальний вектор регіональної політики, сьогодні необхідно 

звернути увагу на:  
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− розширення економічного простору регіонів шляхом посилення 

інтеграційних тенденцій у соціальній та економічній сферах, що сприятиме не 

тільки зниженню рівня міжрегіональної диференціації, а й розвитку 

регіональних ринків та розширенню мережених бізнес-структур; 

− регіони України повинні продовжувати приймати активну участь у 

зовнішньоекономічній діяльності: від транскордонної до макрорегіональної 

співпраці; 

− регіони України повинні орієнтуватися на процеси регіоналізації та 

інтеграції, які слід розглядати як взаємопов’язані.  

Стратегічним завданням сучасної регіональної політики має стати також 

формування ефективно функціонуючих регіональних ринків товарів та послуг. 

Досягнення цієї мети потребує запровадження комплексу регулюючих заходів 

спрямованих на:  

− мінімізацію міжрегіональної диференціації ємності ринків;  

− зменшення рівня їх структурної та просторової поляризації;  

− зростання рівня товарної концентрації;  

− оптимізацію економічної концентрації та обмеження монопольної 

діяльності і недосконалої просторової конкуренції; 

− посилення інтегрованості регіональних ринків із внутрішнім ринком 

країни та зовнішніми ринками. Першочерговими кроками на шляху реалізації 

вказаних завдань має стати оцінка ринкового потенціалу регіонів та проведення 

його моніторингу [98]. 

Для розробки ефективної системи управління економічним розвитком 

регіону він одночасно розглядається як елемент територіальної організації, як 

елемент розселення соціальної структури суспільства, де здійснюється 

життєдіяльність людини [99].  Взагалі, термін «регіон» має не тільки 

територіальну, але й соціально-економічну, етнічну, історичну і культурну 

спільність. Але, в умовах трансформації державної власності виникла 

можливість вивчення регіону як економічного суб’єкта, що володіє якісно 
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певними економічними інтересами. Специфіка їх визначається особливістю 

укладених економічних відносин, потреб і виконуваних функцій. 

Забезпечення поточного, перспективного і стратегічного управління 

економічним розвитком регіону, їх єдності в системі інтегрального управління, 

раціоналізації впливу технологічних складових видів управління на економічну 

результативність кожного з них і систему інтегрального управління розвитком 

регіонального господарства ставить створення механізму управління 

регіональною економічною системою економічно доцільним, виходячи з 

функціональної спрямованості механізму виступати інструментарієм 

раціоналізації елементної взаємодії системи управління економічним розвитком 

регіонального господарства в довгостроковому періоді часу [100].  

У перспективному і стратегічному управлінні економічним розвитком 

регіону необхідні такі комплексні організаційно-економічні, інноваційні та 

фінансово-інвестиційні заходи в складі окремих комплексів і напрямків 

розвитку, узагальнюючої і приватних стратегій, які, відповідаючи можливостям 

використовуваного ресурсного та інвестиційного потенціалів, могли б 

підвищити технічний та інноваційний рівні основного капіталу регіонального 

господарства, відповідні нормативним вимогам, що пред’являються до 

фізичного зносу. 

Дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду  дає можливість 

сформулювати основні напрямки та принципи розподілу повноважень між 

центральними органами управління держави і регіональними органами щодо 

регіонального управління: 

− відновлення соціального статусу регіону як основного об’єкта 

управління його соціально-економічним розвитком; 

− прийняття правових основ політики на регіональному рівні, які 

закріплюють за центральними органами влади тільки ті функції, що не можуть 

бути делеговані органам регіональної влади; 

− передача управління державним майном на регіональний рівень, щоб 
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підвищити відповідальність за його ефективне функціонування; 

− надання права обласним (районним) державним адміністраціям та 

виконкомам міських рад використовувати не менше 70% власних доходів зі 

сформованих відповідною радою регіональних бюджетів [101] . 

Відносно самостійним чинником економічного розвитку будь-якого регіону 

останнім часом став міжнародний фактор: чим інтенсивніше міжнародні зв’язки, 

тим більший імпульс отримує економічний розвиток регіону. Сприяння 

міжнародним зв’язкам і міжнародній торгівлі, залучення іноземних інвестицій в 

регіон стають відносно самостійним і досить ефективним інструментом 

економічного розвитку в цілому. 

Взагалі – регіональний рівень управління має свої певні особливості. Його 

відмінною рисою є політична мотивація як складова управлінських рішень, які 

стосуються стратегічного плану економічного розвитку. Регіональний 

менеджмент – це сукупність принципів, методів управління ресурсами з метою 

досягнення максимальної ефективності і прибутковості. 

Система взаємодії інтересів суб’єктів регіону включає соціальні інститути 

і населення даної території, муніципальні утворення, організації та підприємства 

регіонального господарства, його працівники. Для кожного з цих суб’єктів 

характерний свій набір економічних відносин з приводу задоволення своїх 

потреб. Реалізація регіонального інтересу визначається також зовнішніми 

факторами, які представлені різними рівнями інституціоналізації всіх видів 

суспільної діяльності у вигляді закріплення формальних і неформальних правил. 

При цьому інтереси всіх рівнів не завжди збігаються з інтересами 

представницької та законодавчої влади на місцях і можуть призвести до 

виникнення різноспрямованих інтересів соціальних інститутів 

Регіональні економічні інтереси різноманітні і суперечливі, так як вони 

виникають в сферах суспільного виробництва, розподілу, обміну та споживання 

і мають різні форми і різновиди. Для врегулювання протиріч виникає такий 

соціальний інститут як орган регіональної влади, якому передано право 
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юридичної особи від імені місцевого співтовариства [102]. 

Економічний розвиток регіону базується на мікроекономічних 

відносинах – відносинах між підприємствами, ринками товарів і послуг, 

засобами виробництва і виробничою та соціальною інфраструктурою. Для 

економіки регіону притаманна широка взаємодія між усіма суб’єктами 

господарювання, що відображає інтеграційний процес і характеризує 

комплексність і збалансованість його розвитку. 

Таким чином, економіка регіону відтворює здатність різних економічних 

суб’єктів ефективно здійснювати господарську діяльність на внутрішньо-

регіональному рівні. Разом з тим особливість регіонального розвитку є основою 

для міжрегіональної взаємодії, тобто виходу на макроекономічну систему країни 

в цілому з позицій вирішення власних (регіональних) економічних завдань. 

Зазначені особливості економіки регіону як сутнісні ознаки і відокремлюють її 

від регіональної економіки. 

Як засіб вимірювання економічного розвитку регіону може бути 

використаний цілий ланцюг показників. До основних груп можна віднести такі 

показники, що відображають: масштаби економіки регіону; результативність 

економіки регіону; стан і відтворення основних засобів у регіоні; загальну оцінку 

освоєності регіону; самозабезпеченість регіону; рівень коопераційних зв’язків у 

регіоні; фінансові потоки в регіоні; рівень життя населення регіону. 

Оцінка економічного зростання регіонів проводиться за наступними 

даними: узагальнюючим показником економічного розвитку регіону може бути 

вибраний валовий регіональний продукт (ВРП), доцільність вибору цього 

показника в якості результативного пояснюється тим, що рівень економічного 

розвитку регіонів залежить від економічного зростання, одним з показників 

кількісно характеризуючим економічне зростання, є ВРП; в якості факторних 

показників, що впливають на економічне зростання, можуть виступати: 

середньодушовий щомісячний дохід на душу населення, грн.; середня заробітна 

плата одного працюючого, грн.; середній розмір пенсії на душу населення, грн.; 
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вартість основних фондів на душу населення, грн.; інвестиції в основний капітал 

на душу населення, грн.; число організацій, що виконують дослідження і 

розробки чол.; інвестиції в науково-дослідні розробки, грн. (внутрішні витрати 

на інновації на душу населення, грн.); оборот роздрібної торгівлі на душу 

населення, грн.; оборот платних послуг на душу населення, грн.; чисельність 

економічно активного населення, чол. 

Наявний науково-технологічний потенціал регіонів України у координатах 

сучасного стану і перспектив їх соціально-економічного розвитку обумовлює 

необхідність кардинального оновлення підходів до формування і реалізації 

регіональної інноваційної політики, удосконалення національного менеджменту 

у напрямі стимулювання макроекономічної інноваційної політики та реальної 

мотивації українських підприємств до науково-технологічного оновлення. При 

цьому принципово важливим є поглиблений аналіз і врахування впливу факторів 

глобалізації на особливості інноваційного процесу. 

Ознаками глобального інноваційного середовища є: 

− цілеспрямованість у розповсюдженні знань і технологій, розширення 

взаємовигідного науково-технічного співробітництва і розвиток зв’язків між 

державним і приватним секторами, науково-дослідними центрами і 

міжнародними організаціями для сприяння швидкому освоєнню досягнень НТП; 

− поліцентричність, що обумовлена наявністю декількох світових 

центрів інноваційного розвитку, кожний з яких має свої специфічні особливості, 

сформовані в залежності від рівня домінуючого технологічного устрою, 

підприємницької філософії і суспільних цінностей, джерел конкурентних 

переваг держав, ступеня відкритості економічних систем; 

− регіональна спеціалізація, що досягається шляхом організації 

регіональних інноваційних центрів і реалізацією спільних інноваційних програм; 

− конфліктність корпоративних, національних і міжнаціональних 

інтересів соціально-економічного розвитку, яка викликана постійною боротьбою 

за технологічне лідерство на світових ринках; 
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− суперечність через різноспрямованість корпоративних і національних 

стратегій у інноваційній сфері; 

− мінливість ознак і властивостей протягом обумовленого часу внаслідок 

взаємодії різних інституційно-регулятивних структур національного і 

міжнародного рівнів; 

− незбалансованість через нерівномірності соціально-економічного 

розвитку країн, відмінності якісних і кількісних характеристик їх інноваційних 

потенціалів, відмінності технологічних укладів країн – агентів глобального 

інноваційного середовища; 

− невизначеність із високим рівнем фінансових і комерційних ризиків 

інноваційної діяльності; 

− гнучкість завдяки адаптації до умов ведення ефективного 

інноваційного менеджменту; 

− кумулятивність як здатність накопичувати знання й інформацію – 

ключовий ресурс економічного розвитку і конкурентоспроможності на 

інноваційній основі. 

Процес формування інноваційної моделі економіки регіону тісно 

пов’язаний зі структурною перебудовою економіки на новій технічній основі і, 

зрозуміло, зі структурними зрушеннями, які є результатом процесу структурних 

перетворень.  

Оцінка технологічної ефективності регіональних інноваційних програм і 

проектів, що претендують на підтримку з бюджету, повинна включати: 

− визначення конкурентоспроможності передбаченої програмою 

(проектом) продукції або технології; 

− оцінку новизни продуктів і технологій, передбачених програмою 

(проектом).Оцінка новизни, у свою чергу, припускає відношення продуктів і 

технологій до п’ятого, шостого або четвертого та інших застарілих 

технологічних укладів, до певних поколінь техніки, до принципово нових або 

поліпшених продуктів або технологій;  
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− оцінку патентоспроможності пропонованої програмою (проектом) 

продукції або технології, наявності вітчизняних або зарубіжних патентів на 

винахід, патентної чистоти;  

− визначення потенційного (внутрішнього і зовнішнього) ринку. 

Одним з найвагоміших чинників регіонального економічного розвитку є 

використання його ресурсного потенціалу. До основних складових ресурсного 

потенціалу економічного розвитку регіону відносяться: фінансовий потенціал, 

виробничий потенціал, кадровий потенціал, інноваційний потенціал, 

інформаційний потенціал.  

Всі види наведених складових ресурсного потенціалу регіону дуже 

важливі для його життєдіяльності  тому, що всі вони впливають на формування 

стратегії економічного розвитку в цілому і необхідний рівень інших складових 

потенціалу.  

Критерії регіонального економічного розвитку не завжди відіграють роль 

цілей або цільових орієнтирів. Нерідко тактичними цілями регіонального 

розвитку виступають проміжні завдання, що відіграють роль необхідних умов 

успішного розвитку. Серед таких тактичних цілей розвитку регіону можна 

виділити наступні: 

− залучення до регіону нового бізнесу; 

− розширення у регіоні існуючого бізнесу; 

− розвиток у регіоні малого бізнесу; 

− розвиток промисловості; 

− розвиток освіти; 

− розвиток соціальної захищеності населення; 

− розвиток сфери послуг; 

− підвищення рівня зайнятості населення регіону [103]. 

Завданнями економічного  розвитку регіонів України є: 

− стабілізація соціально-економічного становища в регіонах з 

екстремальними природними умовами; 
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− продовження формування територіально-виробничих комплексів і 

промислових вузлів у північних і західних регіонах переважно за рахунок 

нецентралізованих інвестицій; 

− стимулювання розвитку експортних та імпортозамінних виробництв в 

районах, що мають для цього найбільш сприятливі умови; 

− формування вільних економічних зон, а також технополісів як 

регіональних центрів впровадження досягнень науки, прискорення економічного 

та соціального прогресу; 

− розвиток міжрегіональних і регіональних інфраструктурних систем 

(транспорту, зв’язку, інформатики, тощо), які б забезпечили стимулюючі 

регіональні структурні здвиги та ефективність регіональної економіки; 

− подолання відставання за рівнем і якістю життя населення окремих 

областей. 

З метою управління економічним  розвитком регіону зробимо спробу 

виділити наступні чинники, що сприяють активізації економічної діяльності на 

різних рівнях управління:  

− законодавчі, які полягають у формуванні законодавчої бази 

економічного розвитку регіону на основі системи законів та підзаконних актів;  

− організаційно-управлінські, які здійснюють вплив через інституційно-

управлінські й інституційно-організаційні зміни у виробничо-господарчої сфері; 

− фінансово-економічні, які визначають особливості здійснення 

економічної діяльності регіону з позицій грошово-кредитних, бюджетно-

податкових, амортизаційних важелів економічного розвитку;  

− техніко-технологічні, які здійснюють вплив на технічні та технологічні 

сторони виробничо-господарчої діяльності промислових підприємств;  

− соціальні, які отримують соціальні наслідки інноваційного розвитку від 

впливу багатьох інших чинників;  

− екологічні, які визначають вплив нових видів енергії технологій, 

матеріалів, на довкілля в процесі виробничо-господарчої  діяльності підприємств; 
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− гуманітарні, які впливають на економічний розвиток через ступінь 

освіченості населення, рівень знань і науки в регіоні;  

− інформаційні, які  визначають особливості економічного розвитку 

регіону на основі використання інформаційних ресурсів. 

Перехід до ринкових відносин вимагає вдосконалення структури 

економічного середовища регіонів, спрямованого на комплексний їх розвиток, 

раціональне використання економічного потенціалу та ефективну взаємодію в 

господарському комплексі країни. Надто важливо, що під час переходу до 

ринкової економіки формується система територіально-виробничих комплексів 

різноманітних типів, триває процес розвитку єдиного господарського комплексу 

країни на основі міжгалузевих комплексів: паливно-енергетичного, 

машинобудівного, космічного, агропромислового, а також регіональних 

комплексів. Слід зазначити, що останні мали б стати важливими організаційними 

формами поєднання галузей ринкової спеціалізації з регіональною виробничою 

та соціальною інфраструктурами, тобто регіональним рівнем відтворення: 

виробництва, обміну, розподілу, споживання економічних благ на мезорівні. 

 

 

2.5 Особливості управління конкурентоспроможністю підприємств 

промисловості: регіональний аспект   

 

Актуальною проблемою сучасної  економічної теорії і практики 

менеджменту є управління конкурентоспроможністю підприємств. Підвищення 

рівня міжнародної конкуренції, глобалізація світового ринку, неконтролюєме 

проникнення іноземних товарів на вітчизняний ринок та невідповідний стан 

науково-технічного забезпечення вітчизняного виробництва виносять проблеми 

управління конкурентоспроможністю на перший план. Вирішення цього 

завдання,  як пріоритетної управлінської проблеми дозволить українським 

підприємствам зайняти достойне місце у світовій економіці. 
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Динамічність сучасного середовища, у якому функціонують підприємства, 

вимагає від них швидко реагувати на зміни, приймаючи оперативні рішення, 

розробляючи й коригуючи тактичні дії та стратегічні наміри. Питання 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств промислового комплексу в 

сучасних умовах економічної глобалізації вважаються актуальною проблемою 

національного господарства України. Для ефективного вирішення цієї проблеми 

має бути досягнутий відповідний рівень якості промислової продукції з 

урахуванням витрат щодо його забезпечення. 

Рівень конкурентоспроможності є результатом функціонування 

національної системи, яка враховує як економічні характеристики, так і 

соціологічні, політичні та правові. Чинниками конкурентоспроможності 

національної економіки є такі конкурентні переваги як рівень, якість інновацій, 

інституційне середовище, ефективність використання людського капіталу, тощо. 

Зрозуміло, що конкурентоспроможність держави залежить від 

конкурентоспроможності її галузей та підприємств, тобто в теорії міжнародної 

конкуренції під конкуренцією країн розуміють конкуренцію між відповідними 

галузями або підприємствами тієї чи іншої країни. Тобто, для формування 

конкурентоспроможної національної економіки, вона, в свою чергу, має 

забезпечити адекватні умови для підвищення рівня конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств, тобто створити конкурентне середовище з 

урахуванням особливостей національної економіки та міжнародного ринку, а 

також гарантувати ефективну конкуренцію.  Але завжди необхідно пам’ятати, 

що, навіть, маючи конкурентні переваги завдяки  об’єктивним чинникам, при 

проведенні неефективної та безвідповідальної соціально-економічної політики,  

їх можна втратити, не говорячи уже про набуття нових характеристик. 

Проаналізувавши ситуацію останніх років, особливо в контексті вступу 

України до Всесвітньої торговельної організації, що ще більше підштовхує та 

прискорює глобалізаційні процеси і, як результат - їх наслідки, вимальовується 

зовсім невтішна картина для національної економіки як такої та її складових – 
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вітчизняних промислових підприємств. Адже, як відомо, українські промислові 

підприємства знаходяться в значно програшній позиції в порівнянні з їх 

зарубіжними аналогами. 

Загальновідомо [104], що від якості управлінських рішень залежить 

конкурентоспроможність продукції, підприємств, промислових комплексів та 

країни цілому.  

Наслідком реформування економіки України став перехід промислових 

підприємств від функціонування в стабільному зовнішньому середовищі до 

діяльності в умовах мінливого оточення та постійної нестабільності та 

невизначеності. Сьогодні промислові підприємства, як ніколи вимушені 

адаптуватися до постійних та важкопередбачуваних зовнішніх змін. Особливо 

важким це завдання робить той факт, що вітчизняні підприємства не звикли діяти 

в умовах сьогодення, вони не мають відповідного досвіду щодо гнучкого 

реагування на зміни та виживання в сучасному конкурентному середовищі. Ще 

більш гнітючою здається ситуація в контексті відкритості економіки, оскільки не 

маючи необхідного досвіду конкурентної боротьби на внутрішньому ринку, 

говорити про можливість конкурувати з іноземними підприємствами, для яких 

висококонкурентне ринкове середовище є і завжди було звичайною  нормою, - 

на сьогодні,  майже неприйнятно. 

Не покращує ситуації і недосконала законодавча база, слабкий механізм та 

інструментарій економічної та соціальної політики, які не забезпечують 

стимулів, а, іноді, навіть, можливостей для підвищення рівня 

конкурентоспроможності як окремо взятої одиниці бізнесу, так і економіки 

України в цілому. 

Сучасне промислове підприємство підвладне впливу і прояву зовнішніх та 

внутрішніх факторів, тому макросередовище може сприяти появі нових 

конкурентних переваг чи навпаки – усуненню вже існуючих. В зв’язку з цим і 

виникає першочергова, життєво необхідна потреба у придбанні здатності 

підприємства адаптуватися до умов середовища з метою усунення чи мінімізації 
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його негативних проявів чи максимально можливого використання сприятливого 

збігу обставин. Саме від гнучкості та швидкості менеджменту промислових 

підприємств, і буде залежати наявність чи відсутність конкурентних переваг та 

рівень їх конкурентоспроможності, а, іноді і можливість вижити у кризових 

умовах. 

Конкурентоспроможність підприємства є однією з найважливіших 

економічних категорій ринкової економіки і характеризує можливість та 

ефективність адаптації підприємства до умов конкурентного середовища.  

Конкурентоспроможність підприємства полягає в його спроможності 

досягти задекларованих цілей щодо всіх альтернативних стратегічних напрямків 

діяльності підприємства. Вона у першу чергу залежить від рівня 

конкурентоспроможності його продуктів та послуг. В свою чергу, 

конкурентоспроможність продуктів та послуг являє собою певну сукупність 

споживчих властивостей продуктів чи послуг, яка дає змогу підприємству 

конкурувати з аналогічними продуктами та послугами за певний  період часу на 

конкурентному ринку. 

Розглянемо наступну класифікацію критеріїв і показників 

конкурентоспроможності підприємства: 

1. Ефективна виробнича діяльність підприємства:  

а) відносний показник витрат на одиницю продукції – цей показник 

відображає ефективність витрат при випуску одиниці продукції;  

б) відносний показник фондовіддачі – цей показник характеризує 

ефективне використання основних виробничих фондів;  

в) відносний показник рентабельності продукції – цей показник відображає 

здатність товару приносити прибуток;  

г) відносний показник продуктивності праці – цей показник характеризує 

ступінь організації виробництва та ефективний менеджмент.  

2. Фінансове становище підприємства:  

а) показник автономії – цей показник відображає незалежність 
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підприємства від інвестицій;  

б) коефіцієнт платоспроможності – цей показник характеризує здатність 

підприємства виконувати свої фінансові зобов’язання;  

в) коефіцієнт ліквідності – цей показник відображає якісний склад засобів, 

які є джерелами покриття поточних зобов’язань.  

3. Організація збуту та канали розподілу продукції: 

а) рентабельність продажів – цей показник характеризує здатність 

підприємства отримувати прибуток від виготовленої продукції, обрання вдалої 

маркетингової стратегії та правильна цінова політика;  

б) коефіцієнт затовареності готовою продукцією – цей показник 

характеризує ефективний товарообіг на підприємстві;  

в) показник виробничої потужності підприємства – цей показник 

характеризує вдале обрання каналів розподілу продукції;  

г) показник ефективності рекламної кампанії – цей показник характеризує 

ефективну рекламну кампанію та засоби стимулювання збуту; 

д) якість та імідж товару – характеризує здатність товару задовольнити 

максимальні потреби потенційного споживача [105]. 

Для того, щоб підприємство було конкурентоспроможним, воно повинно 

мати певні конкурентні переваги, оскільки без їх наявності досягти відповідного 

рівня конкурентоспроможності неможливо, але, в той же час, лише наявність 

конкурентних переваг без ефективного управління ними та інших зусиль 

підприємства  не гарантує реальної перемоги.   

Як вже було сказано, конкурентоспроможність являє собою комплексну 

категорію, під якою розуміють стійке становище країни як на внутрішньому, так 

і на зовнішньому ринках, яке сформоване за рахунок економічних, соціальних, 

політичних та інших факторів, тобто це не що інше як здатність країни 

протистояти міжнародній конкуренції на внутрішньому ринку та ринках інших 

країн. Конкурентні переваги національної економіки формуються всіма 

ланцюжками суспільного виробництва і особливе місце у цьому ланцюжку 
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відводиться структурній  перебудові економіки та соціально-економічній 

політиці держави (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 –  Схематична модель національної економіки з урахуванням 

стадій розвитку та конкурентних переваг 

 

Різниця між зазначеними стадіями полягає в специфіці джерел досягнення 

конкурентоспроможності на міжнародному ринку, рівнем державного втручання 

в економіку та основними напрямками державної економічної політики. Так, 

першим трьом стадіям притаманне зростання конкурентоспроможності 

національної економіки в поєднанні із зростанням добробуту населення. 

Четверта стадія характеризується уповільненням зростання 

конкурентоспроможності із подальшим її спадом. 

Промисловість нашої ж країни за прогнозами на довгострокову 

перспективу залишиться заручником тільки матеріального виробництва. 

Але, стратегічний розвиток України значною мірою залежить від місця її 

промислового комплексу в системі міжнародного поділу праці. При цьому 

промислова та зовнішньоекономічна політика держави мають бути тісно 

пов’язаними та спрямованими передусім на підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності промислового виробництва.  

Практичну діяльності суб’єктів господарювання необхідно забезпечити 

методологічною базою та відповідним інструментарієм стратегічного 
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управління та управління конкурентоспроможністю для чого мають бути 

теоретично підготовлені хоча б керівники вищої ланки, не зважаючи на 

затратомісткість та тривалість цього процесу. 

   У практичній діяльності менеджменту більшості підприємств відсутнє 

стратегічне мислення та стратегія взагалі як основа успішного ведення бізнесу, 

не зважаючи на те, що стратегічне управління конкурентоспроможністю 

підприємства є найбільш дієвим засобом виживання в кризових умовах.  Тобто, 

існує потреба у висококваліфікованих фахівцях, які досконало та майстерно 

володіють теоретичними та практичними засадами стратегічного управління та 

конкурентного аналізу. 

Погіршення становища та конкурентного статусу підприємств обумовлене 

не лише відсутністю стратегічної поведінки більшості суб’єктів ринку,  але і 

застарілою та негнучкою системою мислення управлінців, відсутністю досвіду 

формування конкурентноздатного підприємства та управління його 

конкурентоспроможністю, у тому числі стратегічним управлінням 

конкурентоспроможністю підприємства, низькою компетентністю, 

нерозумінням та небажанням застосовувати нетрадиційні для українського 

бізнесового середовища інструменти, методи та методики. 

 Окрім того, значна частина менеджерів вищої ланки у процесі своєї 

управлінської діяльності переслідує, в основному, забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства лише на оперативному рівні, нехтуючи 

тактичним та стратегічним рівнями, тобто управлінці зосереджені на високому 

прибутку підприємства за рік і не забезпечують механізму формування 

конкурентоспроможного підприємства, здатного адаптуватися  до мінливого 

зовнішнього середовища та виживати за складних умов. 

Враховуючи вагомі напрацювання багатьох учених в області 

конкурентоспроможності, слід відзначити, що на сьогодні залишаються наукові 

проблеми, які потребують поглиблення теоретичних і практичних розробок, 

ретельного дослідження саме умов виготовлення промислової продукції та 
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функціонування промислових підприємств  і комплексів  в сучасних 

економічних умовах.  

Важливе значення при цьому має розробка економічних механізмів 

формування управлінських рішень протягом складних виробничих процесів 

промислових підприємств. Загальновідомо, що від якості управлінських рішень 

залежить конкурентоспроможність продукції,  промислового підприємства та 

промислового комплексу у цілому. Щодо підвищення ефективності 

функціонування промислового підприємства разом із науковим обґрунтуванням 

рішень, необхідним також є пошук резервів підвищення ефективності [106]. 

Конкурентоспроможність підприємства як його комплексна та 

узагальнююча характеристика може змінюватись, тобто нею можна управляти. 

Конкурентоспроможність підприємства слід розглядати з позиції загальної теорії 

управління, тобто як керований об’єкт, що забезпечить основу для адаптації 

підприємства до ринкової кон’юнктури.  

Наслідками нехтування управління конкурентоспроможністю 

підприємства та відсутністю стратегічного менеджменту є те, що підприємства 

планують свою діяльність вважаючи макросередовище сталим, але, тоді коли 

загально відомо, що фактори як макро-, так і мікросередовища є динамічними.  

Більше того, при відсутності стратегічного мислення, передбачення майбутніх 

дій, виробнича діяльність підприємства здійснюється лише з урахуванням 

факторів мікросередовища підприємства, що робить підприємство вкрай 

вразливим, зважаючи на мінливість зовнішнього оточення суб’єктів 

господарювання. 

Сучасним управлінцям необхідно, по-перше, переосмислити механізм та 

процедуру передбачення подій, тому необхідно відмовитися від застарілої та 

неефективної схеми планування «минуле – теперішнє – майбутнє», оскільки за 

умови стратегічного управління все відбувається діаметрально протилежно – що 

необхідно зробити зараз, щоб досягти необхідних чи бажаних результатів у 

майбутньому. По-друге, не нехтувати детальним і постійним дослідженням за 
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факторами мікро- та макросередовища, тобто необхідно систематизовано 

проводити моніторинг та аналіз змін як у внутрішньому, так і у зовнішньому 

середовищі підприємства. 

Сьогодні багато промислових підприємств, розглядають економічну 

інтеграцію як найбільш ефективний спосіб підвищення свої 

конкурентоспроможності. Налагодження економічних зв’язків, зміцнення 

інститутів локальної кооперації покращує перспективи розвитку промислового 

виробництва та дає надію на виживання у перспективі. 

Зазвичай, системи управління конкурентоспроможністю промислових 

підприємств мають багато спільного, проте існують характерні риси та ряд 

національних відмінностей. Лідерами в галузі конкурентоспроможності є 

корпорації Японії, США та деяких країн Західної Європи (таблиця 2.6). 

 

Таблиця 2.6 – Характерні риси існуючих систем управління 
конкурентоспроможністю у провідних країнах світу [107, 108]  

Країни Характерні риси існуючих систем управління конкурентоспроможністю 

Японія 
Орієнтація на запобігання дефектів, а не їх виявлення й усунення. 
Переважання контролю конкурентоспроможності технології, технологічних 
процесів над контролем конкурентоспроможності продукції. 

США 

Контроль за рівнем конкурентоспроможності на всіх стадіях життєвого 
циклу продукції, що носить як контрольний, так і аналітичний характер. 
Велика увага приділяється витратам на створенням продукції із високою 
конкурентоспроможністю. 

Країни 
Західної 
Європи 

Впровадження систем конкурентоспроможності проводиться поетапно. На 
кожному етапі реалізується визначена програма, підготована групою 
менеджерів, вживаються заходи, які підвищують ефективність роботи із 
забезпечення конкурентоспроможності. 

  

Аналізуючи досвід провідних країн світу щодо комплексного управління 

конкурентоспроможністю, слід відзначити, що впровадження систем управління 

конкурентоспроможністю завжди проводиться поетапно. На кожному етапі 

реалізується визначена програма, підготована групою менеджерів-фахівців щодо 

управління конкурентоспроможністю, вживаються конкретні заходи, які 

підвищують ефективність роботи із забезпечення відповідного рівня 

конкурентоспроможності [109].  
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Сучасна світова система управління конкурентоспроможністю у 

промисловості спрямована на боротьбу за споживача продукції. За останні 35 

років найважливішими досягненнями світового менеджменту промислових 

підприємств є фокусування виробництва на пріоритетах якості, ціни та сервісу. 

Широко використовується у виробничій практиці критерії загального контролю 

якості, за допомогою розроблених міжнародними організаціями стандартів; 

впроваджені концепції відновлення бізнес-процесів, проектування продукції, 

виробничих потужностей, трудового процесу. 

Регіональний рівень розвитку економіки має певні особливості, які 

потрібно враховувати на всіх рівнях державного управління. Тобто, пріоритетом 

державної політики на сучасному етапі економічного розвитку України повинно 

стати створення інтегрованих у світове виробництво промислових комплексів, 

здатних забезпечувати вирішення проблем соціально-економічного розвитку 

регіонів України.  

Саме поняття регіону, характеризується великою кількістю елементів: 

адміністративно-управлінський, геополітичний статус, соціально культурне 

середовище, національно-побутові цінності і традиції і так далі. Регіони – це 

культурно і соціально-економічні утворення, побудовані на основі загального, 

соціального і господарського життя замість старих адміністративних меж [110]. 

Регіони – це аналог особливого світу з наявним тільки йому менталітетом, 

образом мислення, традиції, світогляду і світосприйняттям і світо 

відображенням [111].  

Але, сьогодні, головною відмінною рисою сучасного регіону, як виступає 

здатність адекватно та швидко реагувати на зміни внутрішніх та зовнішніх умов, 

на виникаючі з різних джерел загрози, розробляти та обґрунтовувати ефективні 

управлінські рішення, сприяти поліпшенню регіональних позицій в найбільш 

важливих соціальних та економічних сферах діяльності. 

Проаналізувавши різні підходи до визначення конкурентоспроможності 

регіону, можна сформулювати наступне: конкурентоспроможність регіону – це 
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його здатність забезпечувати якість економічного зростання, високого рівня 

життя населення, екологічного благополуччя території, а також підвищення, в 

цілому, іміджу регіону. Це здатність виявляти, створювати і використовувати 

конкурентні переваги для утримання або поліпшення своїх позицій серед інших 

регіонів. 

Зазвичай, конкурентоспроможність промислових підприємств і регіонів 

країни визначаються багатьма складовими: освітою і навчанням, виробництвом, 

технологічним прогресом, економічною стабільністю, високим рівнем 

державного управління, розвиненістю бізнесу і ринковою ефективністю. Для 

того, щоб підвищити рівень конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, 

необхідні зусилля держави, бізнесу та влади. 

Регіональна економічна система повинна розвиватися. Її розвиток повинен 

базуватися та зосередитися на внутрішньому потенціалі регіону – промисловому 

комплексі. Це вимагає формування в регіонах країни відповідного 

інституційного середовища та інституційної інфраструктури, які б за допомогою 

відповідного інструментарію забезпечили формування сприятливого 

інноваційного середовища в промисловому комплексі регіонів та сприяли зміні 

структури промислового виробництва у бік збільшення частки 

високотехнологічної наукоємної продукції. 

Процеси розвитку промислових підприємств регіону повинні 

спрямовуватися на забезпечення не тільки збільшення випуску товарів і послуг, 

але й стійкого і збалансованого зростання рівня життя населення. 

На основі узагальнення теоретичних засад управління                                 

конкурентоспроможністю промисловості виявлено, що процес управління 

конкурентоспроможністю на промислових підприємствах регіону суттєво 

залежить від галузевих та регіональних особливостей. 

Взагалі організація промислового виробництва повинна бути проводиться 

з урахуванням зростання впливу галузевих і регіональних тенденцій та 

особливостей. Суттєві зміни, зокрема, функціонування нових різновидів 
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розподілу праці, диктують необхідність ефективного підходу до взаємодії 

галузевих і територіальних відносин у процесі розвитку промислового 

виробництва.  

Промисловість відіграє важливу роль в житті регіону, в ній зосереджений 

найбільший економічний та соціальний потенціал забезпечення його 

життєдіяльності. Спроможність органів регіональної влади сформувати 

сприятливі умови для залучення необхідного обсягу інвестицій в промисловість 

регіону є необхідною умовою сучасного регіонального економічного розвитку. 

Крім того, здатність регіональних промислових комплексів самостійно 

накопичувати ресурс розвитку дасть їм можливість збільшити свою економічну 

незалежність та самостійність 

З погляду на управління конкурентоспроможністю промисловості регіону 

та оцінки ефективності його соціально-економічного розвитку, структура 

регіональної економічної системи включає такі елементи, як виробнича й 

невиробнича сфери, населення, природне середовище. Для більше детального 

дослідження взаємозв’язків складових регіональної системи представимо її у 

вигляді потоків ресурсів і результатів діяльності (рисунок 2.6).  

Серед першочергових завдань, спрямованих на подальший створення та 

подальший  розвиток промислових комплексів регіонів, необхідно виділити: 

− стимулювання оновлення основних засобів виробництва, модернізації 

підприємств та їх технічного переоснащення; впровадження сучасних 

інформаційних та телекомунікаційних технологій; 

− налагодження прямих зв’язків між державними, самоврядними 

інституціями та окремими господарюючими суб’єктами щодо впровадження 

новітніх механізмів, здатних забезпечити підвищення конкурентоспроможності 

товарів місцевого виробництва; 

− визначення шляхів залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, 

вкрай необхідних для розвитку промисловості; розроблення умов та систем 

надання місцевих переваг вітчизняним й іноземним інвесторам, які здійснюють 
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капіталовкладення у найбільш пріоритетні проекти; 

− впровадження на підприємствах та організаціях області інноваційної 

моделі розвитку; вирішення екологічних проблем. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.6 –  Модель  структурних зв’язків регіональних економічних 

систем [112]  

 

В якості базового сучасного методу регулювання підприємницької 

активності в регіоні доцільно використати податкове регулювання. У цій сфері 

мають бути розширені права обласного органу управління по введенню і 

скасуванню ставок податків, що регулюють різні види господарської діяльності 

трудових колективів, по встановленню і скасуванню штрафних санкцій в області 

територіального управління, надання пільг по окремих видах податків залежно 

від місцевих умов. 
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Для підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств 

регіонів України потрібна модернізація кожного промислового об’єкта у регіоні, 

впровадження нової техніки, технології, програмного і комп’ютерного 

забезпечення і та ін. Це потребує мільярдних фінансових інвестицій, тобто 

потрібно залучення в промисловість великого капіталу, без якого розбудова 

сучасного виробництва неможлива.  

Залучення інвестицій у промисловість з тривалим фінансовим 

кругообігом, з відносно низькою рентабельністю і високим рівнем 

невизначеності та ризику - складне завдання для країни та її регіонів.  

Невід’ємною частиною ефективного забезпечення процесу управління 

конкурентоспроможністю промислових підприємств є система управління його 

персоналом, від чого залежить і рівень продуктивності праці робітників, і якість 

робіт, що виконуються, і, як результат, ефективність роботи підприємства.  

Важливою складовою управління конкурентоспроможністю                   

промислових підприємств є підсистема управління їх виробничою діяльністю, 

під час розробки та функціонування якої необхідно у першу чергу звернути увагу 

на технічний рівень виробництва, який у свою чергу визначається станом 

технології та техніки. 

Умовно процедуру управління конкурентоспроможністю промислових  

підприємств можна розділити на такі основні  етапи: 1) моніторинг конкурентної 

інформації; 2) аналіз зовнішнього середовища та розробка заходів щодо 

зовнішнього середовища; 3) аналіз внутрішнього середовища та розробка 

рекомендацій щодо власних можливостей та потенціалу; 4) на основі проведеного 

аналізу (пункти 1-3), з’ясування конкурентних переваг, оцінка рівня 

конкурентоспроможності промислового підприємства та розробка стратегії 

розвитку підприємства; 5) враховуючи динамічність розвитку економіки та 

концепцію динамічної стратегії, необхідно переглянути конкурентні переваги 

підприємства і на їх основ під коректувати чи, змінити стратегію розвитку 

підприємства (за умови значних чи принципових змін щодо конкурентних переваг).  
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Механізм управління конкурентоспроможністю промислових підприємств 

на регіональному  рівні повинний базуватися на певних принципах: оптимальне 

співвідношення централізованої і децентралізованої ініціативи; забезпечення 

єдності цілей і дій як усього промислового комплексу регіону так і окремих 

підприємства, тобто збіг глобальних і локальних інтересів; спеціальну систему 

мотивації, що створює зацікавленість усіх виконавців у підвищенні 

конкурентоспроможності підприємств промисловості регіону; використання 

сучасної технологічної бази керування, що дозволяє з мінімальними втратами в 

реальному режимі часу вирішувати питання забезпечення 

конкурентоспроможності промислового комплексу регіону. 

 

 

2.6 Обґрунтування сталого розвитку промисловості регіонів України на 

основі інтегрального підходу 

 

Методичний підхід до вимірювання та оцінювання сталого розвитку 

промисловості регіонів України потребує використання адекватних методів, що 

підтверджується результатами експериментальних досліджень. Це дасть 

можливість отримати адекватну інформаційну базу для прийняття зважених, 

своєчасних, обґрунтованих управлінських рішень, реалізація яких спрямована на 

забезпечення сталого розвитку промисловості регіонів на основі ефективного 

використання промислового потенціалу територій. Конкурентоспроможність 

економіки залежить від раціонального використання ресурсів з максимальним 

соціально-економічним ефектом для регіональної економіки.  

Частиною такого методичного підходу є алгоритм вимірювання та 

оцінювання промислового потенціалу регіонів України, який передбачає 

покрокову реалізацію певних процесів. Перший крок такого алгоритму 

пов’язаний з формуванням сукупності показників, що характеризують 

промисловість регіонів України. При цьому сукупність показників було 
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сформовано, спираючись на офіційні статистичні дані Державної служби 

статистики України [113], що дало можливість включити до вибірки 

досліджування такі показники: основні засоби промисловості, у фактичних 

цінах, млн грн (ОЗпр.); ступінь зносу основних засобів промисловості, відсотків 

(ЗОЗпр.); кількість зайнятого населення в промисловості, тис. осіб (КЗНпр.); 

вивільнення працівників у промисловості, осіб (ВПпр.); попит на робочу силу в 

промисловості, осіб (ПРСпр.); середньомісячна номінальна заробітна плата в 

промисловості у середньому на одного штатного працівника, грн (СмЗПпр.); 

валова додана вартість у промисловості, у фактичних цінах, млн грн (ВДВпр.); 

кількість суб’єктів ЄДРПОУ в промисловості, одиниць (КСпр.); структура 

інвестицій в основний капітал у промисловості, відсотків до загальної кількості 

інвестицій в регіоні (Стр.ІОКпр.); індекси промислової продукції, відсотків 

(Іпр.); обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн грн (ОРпр.); 

кількість інноваційно активних підприємств у промисловості за напрямами 

інноваційної діяльності, одиниць (ІАпр.); впровадження прогресивних 

технологічних процесів у промисловості, процесів (ПТпр.); фінансовий результат 

від звичайної діяльності підприємств промисловості до оподаткування, млн грн 

(ФРпр.) [113; 115]. 

Реалізація другого кроку алгоритму передбачає узагальнення часткових 

показників в інтегральних за періодами, що досліджувалися. Враховуючи той 

факт, що вищеназвані показники мають різні одиниці виміру, їх необхідно 

стандартизувати, врахувавши їх рівень відносно максимальних чи мінімальних 

значень відповідних показників у загальній статистичній вибірці за 

формулами (2.2) і (2.3). 

Для стандартизації показників стимуляторів, збільшення яких сприяє 

розвитку промисловості регіонів України, доцільно використати таку формулу: 

 

                                        
minimaxi

mini
t
ij

t
ij.СТ ЗНЗН

ЗНЗН
Н

-
-

= ,                                            (2.2) 
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де t
ij.СТН  – стандартизований показник-фактор, що є стимулятором розвитку 

промисловості регіонів;  
t
ijЗН  – значення і-го показника-фактора в j-му регіоні в певному періоді t; 

maxiЗН  – максимальне значення і-го показника-фактора;  

miniЗН  – мінімальне значення і-го показника-фактора;  

і – n,...,1i = , n – кількість часткових показників-факторів, що входять до 

інтегрального показника;  

j – m,...,1j = , m – кількість регіонів України;  

t – певний період; дослідження  

k,...,1t = , k – кількість часових періодів (років). 

 

Для стандартизації показників дестимуляторів, збільшення яких не сприяє 

розвитку промисловості регіонів України, доцільно використати таку формулу: 

 

                                          
minimaxi

t
ijmaxi

t
ij.Д ЗНЗН

ЗНЗН
Н

-
-

= ,                                          (2.2) 

де t
ij.ДН  – стандартизований показник-фактор, що є дестимулятором 

промислового розвитку регіону; 
t
ijЗН  – значення і-го показника-фактора в j-му регіоні в певному періоді t; 

maxiЗН  – максимальне значення і-го показника-фактора;  

miniЗН  – мінімальне значення і-го показника-фактора; 

і – n,...,1i = , n – кількість часткових показників-факторів, що входять до 

інтегрального показника; 

j – m,...,1j = , m – кількість регіонів України; 

t – певний період дослідження; 

k,...,1t = , k – кількість часових періодів (років). 
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Розподілення показників, що характеризують промисловість регіонів 

України, на показники стимулятори та показники дестимулятори промислового 

розвитку подано в таблиці 2.7. Використання такої класифікації, а також методів 

стандартизації часткових показників дає можливість використати метод 

середньої геометричної для узагальнення їх в інтегральному показнику. 

 
Таблиця 2.7 – Розподілення показників промисловості регіонів України  

на показники стимулятори та показники дестимулятори 

Показники стимулятори промислового розвитку регіонів України 

Показники 
дестимулятори 
промислового 

розвитку регіонів 
України 

– основні засоби промисловості, у фактичних цінах, млн грн (ОЗпр.); 
– кількість зайнятого населення в промисловості, тис. осіб (КЗНпр.);  
– попит на робочу силу в промисловості, осіб (ПРСпр.); 
– середньомісячна номінальна заробітна плата в промисловості у 
середньому на одного штатного працівника, грн (СмЗПпр.); 
– валова додана вартість у промисловості, у фактичних цінах, млн грн 
(ВДВпр.); 
– кількість суб’єктів ЄДРПОУ в промисловості, одиниць (КСпр.); 
– структура інвестицій в основний капітал у промисловості, відсотків 
до загальної кількості інвестицій в регіоні (Стр.ІОКпр.); 
– обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн грн 
(ОРпр.); 
– кількість інноваційної активних підприємств у промисловості за 
напрямами інноваційної діяльності, одиниць (ІАпр.); 
– впровадження прогресивних технологічних процесів у 
промисловості, процесів (ПТпр.); 
– фінансовий результат від звичайної діяльності підприємств 
промисловості до оподаткування, млн грн (ФРпр.) 

– ступінь зносу 
основних засобів 
промисловості, 
відсотків 
(ЗОЗпр.); 
– вивільнення 
працівників у 
промисловості, 
осіб (ВПпр.); 
– індекси 
промислової 
продукції, 
відсотків (Іпр.) 

 

Розрахунки інтегральних показників, що узагальнюють часткові 

показники та характеризують стан промисловості регіонів України, реалізуються 

на третьому кроці алгоритму за формулою 2.4. 

 

                                               n

n
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t
ij
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j ЧПI ∏

1=

=                                                 (2.4) 
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де t
ijЧП  – i-ий частковий показник, що характеризує промисловість j-ого 

регіону України в t-ому періоді;  

і – n,...,1i = , n – кількість часткових показників-факторів, що входять до 

інтегрального показника; 

j – m,...,1j = ; 

m – кількість регіонів України; 

t – певний період дослідження;  

k,...,1t = , k – кількість часових періодів (років). 

 

Формула 2.4 трансформується у формулу 2.5 для її деталізації. 
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де подані стандартизовані значення часткових показників:  
t

j.прСзВДВ  – валова додана вартість, що створена в промисловості j-го 

регіону України в t-му періоді; 
t

j.прСзОЗ  – основні засоби промисловості j-го регіону України в t-му 

періоді; 
t

j.прСзЗОЗ  – ступінь зносу основних засобів промисловості j-го регіону 

України в t-му періоді; 
t

j.прСзОР  – обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) j-го 

регіону України в t-му періоді; 
t

j.прСзI  – індекси промислової продукції j-го регіону України в t-му періоді; 

t
j.прСзФР  – фінансовий результат від звичайної діяльності підприємств 

промисловості до оподаткування j-го регіону України в t-му періоді; 
t

j.прСзIA  – кількість інноваційної активних підприємств у промисловості j-
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го регіону України за напрямами інноваційної діяльності в t-му періоді; 
t

j.прСзПТ  – впровадження прогресивних технологічних процесів у 

промисловості j-го регіону України в t-му періоді; 
t

j.прІОК.СзСтр  – структура інвестицій в основний капітал у промисловості 

(відсотків до загальної кількості інвестицій по регіону) j-го регіону України в t-

му періоді; 
t

j.прСзКС  – кількість суб’єктів ЄДРПОУ в промисловості j-го регіону 

України в t-му періоді; 
t

j.прСзКЗН  – кількість зайнятого населення в промисловості j-го регіону 

України в t-му періоді; 
t

j.прСзВП  – вивільнення працівників в промисловості j-го регіону України в 

t-му періоді; 
t

j.прСзПРС  – попит на робочу силу в промисловості j-го регіону України в 

t-му періоді; 
t

j.прЗП.СзСм  – середньомісячна номінальна заробітна плата в 

промисловості j-го регіону України у середньому на одного штатного працівника 

в t-му періоді; 

j – 25,...,1j = , m – кількість регіонів України; 

t – певний період дослідження; 

7,...,1t = , k – кількість часових періодів (років). 

 

Четвертий крок алгоритму передбачає оцінювання потенціалу 

промисловості регіонів України на основі методу імовірнісно-статистичної 

кластеризації. Оцінювання промислового потенціалу регіонів України на основі 

ранжування інтегральних показників, не враховує імовірності попадання j-го 

регіону України за рівнем наявного промислового потенціалу регіонів України в 

певний кластер, а також не дає інформації про інтервали оцінювання на основі 

імовірнісної оціночної шкали, тому доцільно використати метод імовірнісно-
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статистичної кластеризації регіонів України за промисловим потенціалом. 

Результати вимірювання та рангового оцінювання промислового потенціалу 

регіонів України подано на рисунку 2.7. Чим більше ранг, тим більш розвинута 

промисловість регіону за показниками, що досліджувалися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.7 –  Результати вимірювання та рангового оцінювання 

промислового потенціалу регіонів України за середніми значеннями 

інтегральних показників, в періоді, що досліджувався 

 

Реалізація імовірнісно-статистичної кластеризації регіонів України за 

інтегральним показником, що характеризує наявний промисловий потенціал 

регіонів України, передбачає побудову лінгвістичної змінної: змінна A – «Рівень 

промислового розвитку регіону на такій терм-множині значень: Аі1 – підмножина 

«низький рівень показника Хі», Аі2 – підмножина «середній рівень показника Хі», 

Аі3 – підмножина «високий рівень показника Хі». Таким чином, у результаті 

реалізації запропонованого «ЕМ-алгоритму» у середовищі «Data Miner» пакета 

«Statistica 10.0» у модулі узагальнені методи кластерного аналізу були отримані 

графіки розподілу показників за запропонованими класами (рисунок 2.8). 
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Graph of distributions for variable: Іпок.
Number of clusters: 3

Cluster 1 ~ normal(x;0,114846;0,044561)
Cluster 2 ~ normal(x;0,270422;0,052820)
Cluster 3 ~ normal(x;0,430414;0,036004)
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Рисунок 2.8 –  Графік диференційних функцій розподілу інтегрального 

показника промислового потенціалу регіонів України 
 

Носії множини А приймають значення в інтервалі від 0 до 1. Кожній з 

підмножин А1 ,…, А3 відповідають свої функції приналежності 𝑤𝑤1(Іпок), …, 

𝑤𝑤3(ІПЗП), де ІПЗП– інтегральний показник промислового потенціалу регіонів 

України, причому чим вище Іпок, тим більш розвинута промисловість у певному 

регіоні за частковими показниками, що досліджувалися. Для кожного об’єкта 

розраховано функції приналежності до відповідного класу, що характеризує 

промисловий потенціал певного регіону від низького до високого, на основі 

розпізнавання рівня Хі  за критерієм розбиття цієї множини на нечіткі 

підмножини. Це дозволяє розробити методичну основу, в якій визначено та 

обґрунтовано інтервали розпізнавання рівня промислового потенціалу регіонів 

України з імовірнісними характеристиками (рисунок 2.9, таблиця 2.8) попадання 

певного інтегрального показника до певного оціночного інтервалу. 
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Рисунок 2.9 –  Результати оцінювання інтегральних показників 

промислового потенціалу регіонів України за середніми значеннями 

інтегральних показників в періоді, що досліджувався 
 

Імовірнісний характер інтервалів розпізнавання інтегрального показника 

промислового потенціалу дає можливість визначити регіони України, в яких 

домінують промисловий тип регіональної економіки, а в яких можливо 

домінування змішаних типів регіональної економіки, а саме: промислово-

аграрний; промисловий з орієнтуванням на сферу послуг; сільськогосподарський 

з орієнтуванням на сферу послуг [114]. 

 
Таблиця 2.8 – Інтервали розпізнавання рівня інтегрального показника 
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Імовірнісний підхід до оцінювання інтегральних показників доцільно 

використовувати для формування ефективної структури регіональних економік 

за видами економічної діяльності на основі імовірнісного оцінювання їхніх 

промислових потенціалів. 

Результати оцінювання промислових потенціалів регіонів України в 3-х 

докризових, кризовому та 3-х після кризових періодах за середніми значеннями 

інтегральних показників подано в таблиці 2.9. Результати аналізу показали, що 

Дніпропетровська область в періоді, що аналізувався, мала високий рівень 

промислового потенціалу зі значною вірогідністю. Донецька область мала також 

високий рівень промислового потенціалу з вірогідністю меншою, ніж 

Дніпропетровська область. Інші області мали середні або низькі рівні 

промислових потенціалів з різними вірогідностями, що підтверджує наявність 

потужного промислового потенціалу в східних регіонах України. 

Таким чином, результати оцінювання промислового потенціалу регіонів 

України за інтегральними показниками дає можливість охарактеризувати стан 

промисловості України за регіонами, в періоді, що досліджувався, так: 80% регіонів 

мали низький рівень промислового потенціалу (у середньому 0,113 з імовірністю 

99,3%), причому мінімальний рівень спостерігається в Чернівецькій області (0,041). 

Це негативно характеризує досягнути рівень промислового потенціалу в даних 

регіонах і свідчить про необхідність покращення соціально-економічних умов його 

формування та розвитку. До другого кластера віднесено 12% досліджуваних 

регіонів, інтегральний показник в яких характеризується середнім рівнем 

промислового потенціалу (у середньому 0,264 з імовірністю 99,8%). При цьому 

його мінімальний рівень спостерігається в Луганській області (0,236), а 

максимальний – в Харківській області (0,283). Це свідчить про необхідність 

поліпшення умов для промислового виробництва в даному територіальному 

кластері. До третього кластера увійшли 8% з 25 досліджуваних регіонів України, 

інтегральні показники в яких характеризуються високим рівнем промислового 

потенціалу (у середньому 0,389 з ймовірністю 99,8%). 
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Таблиця 2.9 – Результати оцінювання промислового потенціалу регіонів України в докризові, кризовий та після 
кризові періоди  

Регіон/Рік 
Оціночні параметри за роками, відсотків 

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 
Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В 

1. Автономна 
Республіка Крим 99,8 0,20 0,00 99,8 0,20 0,00 99,5 0,50 0,00 98,7 1,30 0,00 99,1 0,90 0,00 99,2 0,80 0,00 92,9 7,10 0,00 

2. Вінницька 99,9 0,10 0,00 99,8 0,20 0,00 98,9 1,10 0,00 99,4 0,60 0,00 99,6 0,40 0,00 99,8 0,20 0,00 99,8 0,20 0,00 
3. Волинська 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 
4. Дніпропетровська 0,00 98,2 1,80 0,00 67,7 32,3 0,00 22,0 78,0 0,00 1,90 98,1 0,00 3,80 96,2 0,00 73,0 27,0 0,00 0,20 99,8 
5. Донецька 0,00 3,90 96,1 0,00 2,70 97,3 0,00 0,30 99,7 0,00 0,20 99,8 32,7 67,3 0,00 56,2 43,8 0,00 0,00 0,60 99,4 
6. Житомирська 99,9 0,10 0,00 99,9 0,10 0,00 99,6 0,40 0,00 99,4 0,60 0,00 99,7 0,30 0,00 99,3 0,70 0,00 98,8 1,20 0,00 
7. Закарпатська 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 99,9 0,10 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 99,9 0,10 0,00 
8. Запорізька 7,10 92,9 0,00 2,70 97,3 0,00 0,30 99,6 0,00 0,50 99,5 0,00 13,1 86,9 0,00 3,60 96,4 0,00 0,00 98,1 1,90 
9. Івано-Франківська 99,8 0,20 0,00 99,8 0,20 0,00 98,6 1,40 0,00 98,9 1,10 0,00 99,8 0,20 0,00 99,8 0,20 0,00 99,2 0,80 0,00 
10. Київська 98,4 1,60 0,00 96,2 3,80 0,00 77,8 22,2 0,00 78,0 22,0 0,00 86,4 13,6 0,00 93,5 6,50 0,00 95,7 4,30 0,00 
11. Кіровоградська 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 99,9 0,10 0,00 99,9 0,10 0,00 99,9 0,10 0,00 99,9 0,10 0,00 100 0,00 0,00 
12. Луганська 39,5 60,5 0,00 29,2 70,8 0,00 13,5 86,5 0,00 1,30 98,7 0,00 34,0 66,0 0,00 84,9 15,1 0,00 0,50 99,5 0,00 
13. Львівська 97,4 2,60 0,00 98,6 1,40 0,00 74,0 26,0 0,00 74,7 25,3 0,00 84,4 15,6 0,00 61,1 38,9 0,00 84,8 15,2 0,00 
14. Миколаївська 99,7 0,30 0,00 99,7 0,30 0,00 99,6 0,40 0,00 98,6 1,40 0,00 97,9 2,10 0,00 98,3 1,70 0,00 95,1 4,90 0,00 
15. Одеська 99,4 0,60 0,00 98,9 1,10 0,00 97,6 2,40 0,00 98,6 1,40 0,00 97,5 2,50 0,00 96,7 3,30 0,00 93,5 6,50 0,00 
16. Полтавська 86,0 14,0 0,00 97,8 2,20 0,00 95,0 5,00 0,00 98,0 2,00 0,00 96,2 3,80 0,00 93,4 6,60 0,00 83,7 16,3 0,00 
17. Рівненська 100, 0,00 0,00 100 0,00 0,00 99,9 0,10 0,00 99,7 0,30 0,00 99,9 0,10 0,00 99,9 0,10 0,00 99,8 0,20 0,00 
18. Сумська 99,9 0,10 0,00 99,9 0,10 0,00 99,8 0,20 0,00 99,5 0,50 0,00 99,6 0,40 0,00 99,2 0,80 0,00 98,5 1,50 0,00 
19. Тернопільська 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 
20. Харківська 25,4 74,6 0,00 2,40 97,6 0,00 2,00 98,0 0,00 3,10 96,9 0,00 0,00 99,6 0,40 0,00 98,2 1,80 0,00 99,5 0,40 
21. Херсонська 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 99,9 0,10 0,00 99,8 0,20 0,00 99,9 0,10 0,00 99,9 0,10 0,00 99,6 0,40 0,00 
22. Хмельницька 99,9 0,10 0,00 99,9 0,10 0,00 99,9 0,10 0,00 99,9 0,10 0,00 99,9 0,10 0,00 99,6 0,40 0,00 99,6 0,40 0,00 
23. Черкаська 100 0,00 0,00 100, 0,00 0,00 99,8 0,20 0,00 99,8 0,20 0,00 99,8 0,20 0,00 99,8 0,20 0,00 99,9 0,10 0,00 
24. Чернівецька 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 
25. Чернігівська 99,9 0,10 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 
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При цьому мінімальний рівень – спостерігався в Донецькій області (0,382), а 

максимальний – на території Дніпропетровської області (0,396), що позитивно 

характеризує соціально-економічні умови формування, та реалізації промислового 

потенціалу в даних регіонах, а також свідчить про наявність ресурсного потенціалу 

для розвитку промислового виробництва в даному територіальному кластері. 

Запропонований методичний підхід до визначення та оцінювання 

промислового потенціалу регіонів України на основі інтегрального узагальнення 

часткових показників, що характеризують регіональну промисловість, оцінювання 

інтегральних показників за імовірнісною шкалою на основі методу імовірнісно-

статистичної кластеризації можна використовувати для вибору й обґрунтування 

ефективного типу регіональної економіки при формуванні стратегій і програм 

соціально-економічного розвитку регіонів України, обґрунтування динаміки 

промислового потенціалу в регіонах України та тенденцій його розвитку.  
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

 СТАЛИМ РОЗВИТКОМ МІСТ 

 

3.1 Методологічні підходи до забезпечення сталого розвитку міст 

 

Україна, як і більшість країн світу, визначила основною метою подальший 

розвиток і зростання добробуту, безпеки людини, створення гармонії з природою 

і сприятливих умов для переходу до сталого розвитку міст.  

Поняття «сталий розвиток» (sustainabile development) виникло наприкінці 

XX століття і було пов’язане з необхідністю осмислення «глибинних основ, 

причинно-наслідкових зв’язків і рушійних сил безперервного процесу еволюції 

суспільства». Для досягнення сталого розвитку використовуються наукові 

методи і підходи, розділені на три групи: 

– загальні методи дослідження явищ і процесів управління:  

– логічні методи пізнання;  

– емпіричні методи дослідження.  

До загальних методів належать: традиційний (концентрує зусилля на цілі 

апарату державного управління), інституційний (зосереджується на структурно-

функціональних принципах побудови системи органів влади), соціологічний 

(оцінює ефективність і продуктивність апарату державного управління), 

комплексний (використовує методи політології, менеджменту, історії, соціології, 

психології та ін.), історичний (виходить з історичної парадигми і факторів, що 

впливають на її розвиток), культурологічний (відштовхується від рівня культури 

суспільства), біхевіористський (розглядає соціальну систему і фокусується на 

людському факторі).  

У 1989 рoці булa ствoрeнa Єврoпeйськa мeрeжa міських дoсліджeнь 

(Network, on Urban Research in the European Union, NUREC), щo oб’єднaлa 

фaхівців з крaїн ЄС з мeтoю кoнсoлідaції зусиль щoдo ствoрeння єдинoї бaзи 
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індикaтoрів для aнaлізу сучaснoгo рoзвитку міст Єврoпeйськoгo Сoюзу тa інших 

рeгіoнів світу. В рaмкaх цієї мeрeжі прoтягoм 90-х рoків булo рeaлізoвaнo кількa 

вeликих прoeктів рoзрoбки кoмплeксних бaз індикaтoрів міськoгo рoзвитку, 

прoвoдилaсь рoбoтa пo ствoрeнню кoмплeкснoгo Aтлaсу Єврoпeйських 

aглoмeрaцій. У рoбoту нaд цими єврoпeйськими прoeктaми були зaлучeні 

нaйбільші міжнaрoдні oргaнізaції, які прoвoдять дoсліджeння нa прeдмeт 

ствoрeння систeм сoціaльнo-eкoнoмічнoгo пoкaзників. 

В 1996 рoці Єврoпeйськoю Кoмісією булo прийнятo рішeння прo пoчaтoк 

рeaлізaції кoмплeкснoї прoгрaми пo ствoрeнню систeми рeгулярнoгo 

мoнітoрингу міськoгo рoзвитку в крaїнaх Єврoпeйськoгo Сoюзу. В рaмкaх цієї 

прoгрaми, в чeрвні 1997 рoку стaртувaв прoeкт «Міський aудит» (Urban Audit), 

мeтa якoгo визнaчeнa як вимірювaння якoсті життя в міських пoсeлeннях 

Єврoпeйськoгo сoюзу зa дoпoмoгoю нaбoру віднoснo прoстих і нaoчних 

індикaтoрів. Відпoвіднo дo рeзoлюції Єврoпeйськoї Кoмісії, знaчeння 

індикaтoрів щoрoку oнoвлюються. Індикaтoри міськoгo рoзвитку прoeкту 

«Міський aудит» згрупoвaні в 5 блoків: 1) сoціaльнo-eкoнoмічні aспeкти; 2) 

пoлітичнa aктивність грoмaдян; 3) oсвітa; 4) міськe сeрeдoвищe; 5). культурa і 

відпoчинoк. Кoжeн з пeрeрaхoвaних блoків містить у сoбі кількa тeмaтичних 

рoзділів, зa якими нaвoдяться відпoвідні індикaтoри. 

У 1990 рoці був дaний стaрт прoeкту NORDSTAT (Nordic major cities 

statistics), мeтa якoгo − ствoрити бaзу пoкaзників для прoвeдeння пoрівняльнoї 

oцінки рoзвитку міст 5 крaїн Північнoї Єврoпи − Дaнії, Іслaндії, Нoрвeгії, 

Фінляндії, Швeції. З 1991 рoку в рaмкaх дaнoгo прoeкту збирaлaся стaтистикa 

пo 16 містaм з нaвeдeнoгo списку крaїн. Дoсягнeнням прoeкту NORDSTAT 

мoжнa нaзвaти тe, щo рoзрoбникaм вдaлoся зібрaти рeгіoнaльну бaзу 

пoкaзників, рoзрaхoвaних зa єдинoю aбo хoчa б мaксимaльнo схoжoю 

мeтoдикoю. Умoвoю учaсті міст в прoeкті NORDSTAT булo зaявлeнo 

дoтримaння зaгaльних прaвил для вимірювaння ключoвих пoрівняльних 
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індикaтoрів. При відбoрі пoкaзників в бaзу NORDSTAT всі міські індикaтoри 

були рoзділeні нa 3 групи пo мірі їх aдeквaтнoсті для міжкрaїнoвих зістaвлeнь: 

− індикaтoри клaсу A: прoсті індикaтoри, бeзпoсeрeдньo зістaвні між 

містaми різних крaїн (чисeльність нaсeлeння, кількість oб’єктів зaвeршeних / 

нeзaвeршeних будівництвoм, кількість лікaрeнь, місць в мeдичних тa oсвітніх 

устaнoвaх тa ін.); 

− індикaтoри клaсу В: віднoснo лeгкo пoрівнювaні індикaтoри, aлe вoни 

вимaгaють пoпeрeдньoгo aнaлізу мeтoдики рoзрaхунку і пoдaльшoї її 

кoригувaння щoб уникнути нeaдeквaтних зістaвлeнь (стaтистикa з бeзрoбіття, 

якoсті нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa тoщo); 

− індикaтoри клaсу С: індикaтoри, щo нe мoжуть бути зістaвлeні 

бeзпoсeрeдньo, a рoзрaхoвуються відпoвіднo дo спeцифічнoї мeтoдики в кoжній 

крaїні і в зв’язку з цим вимaгaють ґрунтoвнoгo aнaлізу для прoвeдeння 

інтeрпрeтaції  рeзультaтів пoрівняльнoгo aнaлізу тa знaчeнь цих пoкaзників між 

містaми різних крaїн (індикaтoри біднoсті, виплaти сoціaльнoї дoпoмoги, 

хaрaктeристики дoхoдів нaсeлeння тoщo). 

Пoчинaючи з 1990-х рoків, у бaгaтьoх крaїнaх світу пoчaли інтeнсивнo 

рoзвивaтися нaціoнaльні систeми мoнітoрингу сoціaльнo-eкoнoмічнoгo 

рoзвитку міст, муніципaльних рaйoнів, oкругів тoщo). Пoв’язaнo цe булo з 

прoгрeсoм інфoрмaційних тeхнoлoгій, щo дoзвoлялo oпeрaтивнo збирaти, 

групувaти і aнaлізувaти вeликі мaсиви стaтистичнoї інфoрмaції нa сaмих різних 

рівнях упрaвління. У 1996 рoці Фeдeрaцією кaнaдських муніципaлітeтів 

рoзрoблeнa систeмa індикaтoрів для виміру прoгрeсу рoзвитку eкoнoміки тa 

сoціaльнoї сфeри в містaх Кaнaди. Зaвдaнням дaнoї систeми індикaтoрів булo 

прeдстaвити  мoнітoрингoвий інструмeнт для відстeжeння хaрaктeру сoціaльнo-

eкoнoмічних прoцeсів, щo відбувaються в кaнaдських містaх. При цьoму в хoді 

відбoру індикaтoрів стaвилaся умoвa нe oбмeжувaти aспeкт рoзгляду прoблeм 

міськoгo рoзвитку пoвнoвaжeннями муніципaлітeтів, a прeдстaвити кoмплeксну 

кaртину стaну eкoнoміки тa сoціaльнoї сфeри кaнaдських міст з урaхувaнням 
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усьoгo кoмплeксу фaктoрів, щo впливaють нa їхній рoзвитoк в дoсліджувaний 

мoмeнт чaсу. Відібрaні в рeзультaті індикaтoри oхoплювaли тaкі прoблeми 

міськoгo рoзвитку, як зaйнятість, здoрoв’я нaсeлeння, дoступність житлa, 

бeзпeкa, сoціaльнa нaпружeність, пoлітичнa aктивність нaсeлeння, людські 

рeсурси, сoціaльнa інфрaструктурa. 

Слід зaзнaчити, щo в рoзвинeних крaїнaх систeми індикaтoрів міськoгo 

рoзвитку мaють більш гумaнітaрну спрямoвaність, тoбтo рoзрoбляються з 

суттєвим aкцeнтoм нa висвітлeння якoсті міськoгo сeрeдoвищa і в мeншoму 

ступeні oрієнтoвaні нa індикaцію eкoнoмічнoгo прoгрeсу. Цe зoвсім нe oзнaчaє, 

щo eкoнoмічний рoзвитoк нeдoстaтньo oцінюється в єврoпeйських aбo 

aмeрикaнських систeмaх індикaтoрів. Eкoнoмічний прoгрeс в них вимірюється 

зa дoпoмoгoю більш інтeгрoвaнoї стaтистики − пoкaзників міськoгo прoдукту, 

для рoзрaхунку якoгo в містaх рoзвинeних крaїн є дoсить пoвнa інфoрмaційнa 

бaзa, стaтистики зaйнятoсті, індeксу кoнкурeнтoспрoмoжнoсті тoщo. При цьoму 

сoціaльні тa eкoлoгічні aспeкти якoсті життя висвітлeні, як прaвилo, більш 

дeтaльнo. Oсoбливa увaгa при цьoму приділяється oцінці культурнo-

рeкрeaційнoгo пoтeнціaлу містa, кoмфoртнoсті клімaту тoщo. Тaкoж в більшoсті 

сучaсних рoбіт зaкoрдoнних вчeних, присвячeних рoзрoбці систeм індикaтoрів 

міськoгo рoзвитку, нaмітилaся тeндeнція дo пoбудoви пeвнoї ідeoлoгічнoї 

oснoви, щo пeрeдбaчaє інтeрпрeтaцію дaнoї міськoї тeритoрії в якoсті пeвнoгo 

кoнкурeнтнoгo прoдукту, який вoлoдіє визнaчeними пeрeвaгaми і нeдoлікaми, 

щo визнaчaються зa дoпoмoгoю нaвeдeнoгo нaбoру індикaтoрів. 

В нинішніх умовах одним з найважливіших викликів для України є те, що 

в світі активно формується нова конструкція національної влади і управління: 

законодавчо-політична та виконавчо-розпорядча влада все більше 

концентруються на національному, регіональному та місцевому рівнях.  

У будь-якого державного механізму є спільна риса – він створюється для 

управління. В системі організацій, що обумовлюють цей механізм, влада 

спрямована від вищих статусних позицій до нижчих, а відповідальність – 
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навпаки, від нижчих позицій до вищих. Буває, що державний апарат не в силах 

централізовано керувати країною через свою слабкість чи просторості території 

і складності зв’язків. Тоді відбувається децентралізація влади; частину владних 

функцій з верхніх рівнів переходить на більш низькі. Процес децентралізації 

зазвичай супроводжується дробленням апарату, зростанням його чисельності, 

збільшенням кількості рівнів між верхніми і нижніми «поверхами» управління. 

При цьому централізована система не руйнується і не усувається. 

Інша річ самоврядування – по суті, а не за назвою. Самоврядування 

можливо тільки у випадку, якщо суб’єкт і об’єкт управління суміщені, 

збігаються. Це збіг треба розуміти в тому сенсі, що ті, хто здійснює 

самоврядність, володіють і владою на його організацію. Звичайно, і 

самоврядування, щоб керувати, потребує апараті. Такий апарат схожий на 

відгалуження від державного апарату лише зовні. Легко виявити тут два 

серйозні, принципові відмінності. По-перше, апарат самоврядування наділяється 

владою тими, ким цей апарат управляє; він не може мати джерела влади 

всередині себе. По-друге, апарат в цілому і деякі функціонери відповідальні за 

свої дії не перед начальством, а перед тими, хто дав цій організації владу над 

собою, тобто перед населенням. Тут також є два потоки, але в порівнянні з 

державним апаратом назад організованих: влада утворюється потоком, 

спрямованим вгору, а відповідальність – потоком, спрямованим донизу. 

Характерними індикаторами забезпечення сталого розвитку міст 

являються соціально-економічні показники країни. Дані Державної Служби 

Статистики України [116] свідчать про фактичне зростання не всіх соціально-

економічних показників у  2012-2015 рр., що навидить на необхідність втручання 

державного управління на регіональному та місцевому рівнях (таблиця 3.1).  

Практики доводять, щo бaгaтo в чoму успішність рoзвитку міст 

визнaчaється нe лишe ступeнeм рeгулятивнoгo впливу дeржaвних oргaнів 

влaди. Мoжливість врaхувaти oсoбливoсті рoзвитку кожного містa, йoгo 

eкoнoмічну бaзу, сoціaльні пoкaзники з’являється лишe зa умoв визнaчeння 
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стрaтeгічних нaпрямів рoзвитку. Певний нaукoвий внeсoк у вирішeння прoблeм 

oцінювaння eфeктивнoсті рeaлізaції стрaтeгічних нaпрямів рoзвитку міст 

зрoбили українські вчeні М.Ф. Аверкина [117], В.М. Бaбaєв [118], О.І. Карий 

[119], О.А. Карлова [120], В. Б. Родченко [121]. 

 

Таблиця 3.1 – Соціально-економічні показники України 2012-2015 рр. 

Показники 2012 2013 2014 2015 
Валовий внутрішній продукт (у фактичних 
цінах)1, млрд.грн 

1459,1  1522,7 1586,9 1979,5 

у розрахунку на одну особу1, грн 32002  33473 36904 46201 
Доходи населення, млрд.грн 1457,91  1548,71 1516,81 1744,01 
Індекс споживчих цін (грудень до грудня 
попереднього року), відсотків 

99,8  100,5 124,9 143,3 

Капітальні інвестиції, млрд.грн 293,7  267,7 219,4 273,1 
Експорт товарів і послуг, млрд.дол. США 82,4  76,5 64,1 46,85 
Імпорт товарів і послуг, млрд.дол. США 91,4  84,6 60,8 43,05 
Чисельність постійного населення (на кінець 
року), млн 

45,4  45,2 42,8 42,6 

Рівень безробіття (за методологією МОП), 
відсотків 

7,5  7,2 9,3  9,1  

Середньомісячна номінальна заробітна 
плата, грн 

3026  3265 3480 4195 

 

Тому, найважливішим фактором, що характеризує успішність 

забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку міст, є реалізації 

державного управління. Соціально-економічний розвиток являє собою «зміна 

добробуту, структури потреб і форм життєдіяльності населення у соціально-

економічному середовищі» [122].  

Згідно концепції сталого розвитку, система державного управління 

розвитком міст розглядається як сукупність економічно обґрунтованих програм 

і проектів у різних сферах суспільного життя громадян країни. Тому основним 

завданням цього процесу є відбір проектів та програм з метою досягнення 

інтегрованої максимальної ефективності від реалізації системи взаємопов’язаних 

проектів. Але при здійсненні вибору з’являються певні складності. Так, якщо в 

бізнесі критерієм ефективності є прибуток або рентабельність, то в соціальній 
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сфері – це здоров’я, блага, задоволення інших потреб і пріоритетів особистості, 

в екологічній сфері – це рівновага і стабільність екосистем з урахуванням 

промислового та антропогенного впливу, у міжнародному житті – торговий 

баланс, благодійність та інші відносини з державами.  

Важливим індикатором сталого розвитку міст України є економічна 

активність населення. Основні рівні економічної активності населення (у віці 15-

70 років) 2012-2015 рр. згідно даних Державної Служби Статистики України 

систематизовано на рисунку 3.1 [116]. 

 

 
Рисунок 3.1 – Економічна активність населення України (у віці 15-70 

років) 

 

Багато дослідників вважають, що базовим принципом формування 

механізму, що дозволяє реалізувати державну програму добробуту, є проектний 

підхід. При розробці цього механізму виділяють, як мінімум, шість етапів 

проектування:  

− визначається тип «держави добробуту»;  
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− складаються характеристики, що описують добробут згідно певного 

типу (емпіричний проект);  

− класифікуються функції держави у сфері соціальної політики 

(аналітичний проект);  

− розробляються державні програми реалізації соціальної політики 

(програмний, нормативний проект); 

− проводиться історичний аналіз здійснених раніше державних заходів 

соціальної політики;  

− оцінюється ефективність державного механізму з точки зору виконання 

ним функцій в галузі соціально-економічної політики.  

Використання проектного підходу до управління соціально-економічного 

розвитком суспільства вимагає обґрунтованих критеріїв стабільності механізму 

управління і поділу їх за ступенем ефективності.  

Моделювання як процес побудови механізму державного управління 

соціально-економічним розвитком може проводитися в кілька етапів:  

– формування когнітивної моделі об’єкта на основі «картини світу»: 

особливостей сприйняття, установок, цінностей, інтересів;  

–  побудова змістовної моделі, яка відображає упорядковану інформацію 

про поведінку об’єкта, його зв’язки з зовнішнім світом, закономірності 

функціонування, які не вдається виявити при інших способах аналізу;  

– апробація моделі на практиці і постановка завдання щодо подальшого 

супроводу і дослідженню ефекту, проведення експериментів, пошук необхідної 

інформації та розробка можливих альтернатив і рішень, вибір раціонального 

варіанту вдосконалення.  

У цьому процесі управління центральне місце Р. Акофф [123] відводить 

методології «інтерактивного» планування, яке включає п’ять етапів:  

1) аналіз стану об’єкта управління і його проблем, відтворення моделі 

«як є»; 
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2)  розробка варіантів «ідеалізованого» майбутнього об’єкта і створення 

управлінської моделі «як буде»; 

3) розробка засобів досягнення цілей 

4) розподіл наявних ресурсів (матеріалів, обладнання, персоналу, 

фінансів); 

5) планування впровадження змін шляхом реалізації проектів.  

Методологія Акоффа передбачає:  

–  цілісність планування – план розробляється відразу для всіх частин і 

рівнів системи управління;  

– безперервність планування – в плані неможливо передбачити всі 

майбутні зміни і результати, тому при появі істотних змін необхідна регулярна 

коригування плану.  

Цю методологію підтримав і розвинув Ульріх, який у своїх роботах довів 

існування розбіжності між різними соціальними групами, залученими в 

досліджувану проблему, а також відмінності в рівні продуктивності комунікацій 

і «компетенцій» [124]. Тому, на його думку, такі «Компетентнісний комунікації» 

мають забезпечити системну цілісність, всебічність розгляду і, головне, 

наявність необхідного рівня взаєморозуміння зацікавлених суб’єктів, без якого 

практичні цілі реалізації будь-якої соціальної завдання стають недосяжними.  

Акофф зазначав, що однією з досить поширених причин невдачі 

розроблюваних соціальних програм і проектів є приховування важливої 

інформації. На його думку, один із способів боротьби з цим небажаним явищем 

– це демократизація процесів управління, яка в умовах реального впливу на 

прийняття рішення надає можливість участі в цих процесах всім бажаючим. 

Акофф підкреслює, що ефективним може бути тільки добровільна участь 

суб’єктів у розробці соціальної політики (програми) та механізму її реалізації.  

Акофф виділяє чотири підходи державного управління до вирішення 

соціальних проблем суспільства:  

1) відмова від будь-яких дій в надії на те, що проблема зникне сама собою;  
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2) пошук часткових рішень щодо пом’якшення проблемної ситуації до 

прийнятного стану;  

3) пошук оптимальних (найкращих) рішень;  

4) рішення проблеми (dissolution).  

Четвертий підхід вважається прийнятним для методології «м’яких» 

соціальних систем. Він орієнтує суб’єктів управління на пошук таких змін у 

соціальній системі і навколишньому середовищу суспільства, при яких проблема 

зникає. М’яка системна методологія спирається на критерії оцінки «5Е»: 

Efficiency (Ефективність), Efficacy (Сила), Efficiency (Кваліфікація), Ethics 

(Етика), Elegance (Елегантність).  

Схема «м’якої» системної методології представлена на рисунку 3.2. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про доцільність 

застосування методології Ульріха при розробці та реалізації державних 

соціальних проектів і програм. Перевагою цієї методології є відмова від розробки 

механізмів управління на підставі статичного аналізу соціальних явищ. Увага 

розробників моделей державного управління концентрується на динаміці 

процесів соціальної системи, прогнозуванні її раціональних змін і наслідків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – «М’ягка» системна методологія 
 

«М’ягку» системну методологію доповнює нова соціально-еволюційна 

теорія спіральної динаміки, запропонована в 1970-90-х роках американським 
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психологом Клером Грейвзом і його послідовниками Крісом Коуеном (Chris 

Cowan), Доном Беком (Don Beck) і Кеном Уїлбером (Ken Wilber). Теорія не 

тільки описує етапи розвитку будь-якої системи (юридичної особи, компанії, 

міста, держави), а й відповідає на питання, як і чому система «думає» певним 

чином. Тому сьогодні модель спіральної динаміки – це така модель, яка 

динамічно розвивається і привертає увагу вчених і громадськості як на Заході, 

так і в Україні.  

Рівні розвитку в теорії Грейвса описуються за допомогою парадигм 

свідомості (які для зручності кодуються різними кольорами від бежевого до 

жовтого). Ці парадигми свідомості, або ціннісні комплекси, що включають 

духовні вірування, культурні ідеї, моральні принципи, моделі навчання і т. д., 

з’являються по мірі виникнення потреби в них у процесі соціокультурної 

еволюції. Інтегральна модель спіральної динаміки відображає виникнення і 

розвиток восьми систем цінностей, які існують спільно, по черзі визначаючи 

стратегію розвитку та впливаючи на вибір системи управління. Концепція 

передбачає схему основних ціннісних мімів світу.  

Міми – інформаційні пакети, які, подібно до вірусів, переносяться від 

одного розуму до іншого, від громади до громади. Руху і зупинки в процесі 

спіральної еволюції можуть відбуватися в будь-якому з напрямків – як вгору, так 

і вниз (еволюція чи інволюція). Спіраль моделі К. Грейвз не має верхньої межі; 

до неї необхідно додавати нові літери, цифри і кольори як нові рівні 

психологічного існування, які проявляються в людській природі.  

Під цінностями розуміються традиційні і ключові цінності соціальних 

корпорацій, загальнолюдські і сімейні, тобто не матеріальна сторона справи. 

Відповідно до теорії Клера Грейвз, управління цінностями допомагає визначати 

причини виникнення конфліктів і розширює можливості мотивації, 

стимулювання персоналу.  

Рівні розвитку міста, з теорії Грейвз, можна охарактеризувати залежно від 

прояву в компанії певних правил, норм і принципів взаємодії. Розглянемо 
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докладніше характеристику цінностей за рівнями спіралі розвитку та їх прояв в 

стратегіях компанії (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 – Рівні розвитку цінностей та їх прояв у стратегії міста 

Рівень Характеристика 
цінностей Мислення Стратегії організації 

Перший 
(бежевий 
колір) 

Задоволення фізичних 
потреб: їжа, вода, тепло, 
розмноження 

Інстинктивне 

Задоволення фізичних потреб: їжа, 
вода, тепло, розмноження. 
Інстинктивна стратеги виживання. 
Етична стратегія – це те, що сприяє 
виживанню. Сучасні приклади: 
новонароджені і дуже старі люди.  

Другий 
(фіолетови
й колір) 

Світ повний містичних 
сил і духів, яким 
необхідно поклонятися 
і служити або 
підкорювати їх 

Племінне 
Внутрішньокорпоративні стратегії: 
формування ритуалів та обрядів, 
встановлення табу, сильні традиції, 
сімейність всередині компанії  

Третій 
(червоний 
колір) 

Життя, як у джунглях, 
де сильний перемагає 
слабкого. Природа – це 
щось таке, що може 
бути завойоване  

Егоцентрични
м, силове 

Жорстокі конкурентоспроможні 
ринкові стратегії, рейдерство, рекет. 
Зовнішній лиск, імпульсивність у 
схваленні рішень, виживання ціною 
життя інших людей, співробітники 
– ніхто в компанії  

Четвертий 
(синій 
колір) 

Все контролюється 
вищою силою, яка карає 
зло і нагороджує добро, 
стежить за 
дотриманням правил і 
виявляє відхилення від 
них 

Авторитарне, 
патріотичне, 

підпорядкуван
ня влади 

Стратегії регламентації діяльності 
компанії: опис бізнес-процесів, 
посадові інструкції, положення, 
правила, методики, корпоративні 
стандарти  

П'ятий 
(помаранч
евий колір) 

Світ повний ресурсів і 
можливостей зробити 
все краще і досягти 
процвітання 

Матеріалістич
не, націлене на 
сопренічество 

Досягнення успіху, важливий імідж 
і зростання доходів; це 
супроводжується впровадженням 
нових технологій, обгрунтуванням 
будь-якого рішення мовою чисел  

Шостий 
(зелений 
колір) 

Оточення, в якому 
людина може знайти 
любов і виконати своє 
призначення  

Згода, 
консенсус, 

міжособистісні 
зв'язки 

Впровадження корпоративної 
соціальної відповідальності, 
розробка соціальних пакетів, 
відкриття благодійних фондів  

Сьомий 
(жовтий 
колір) 

Хаос, зміни є нормою, 
а невизначеність 
прийнята як стан буття 

Системне і 
интегрирующе
е, орієнтація 
на бажання 

Розробка декількох сценаріїв 
розвитку компанії, принцип 
самостійності структурних одиниць, 
постійне навчання для оптимізації 
процесів 

Восьмий 
(бірюзовий 
колір) 

Баланс 
взаємопов'язаних сил, 
де управління ризиками 
знаходиться в руках 
людини 

Цілісне, 
холістичне 

Глобальні стратегії, колективний 
розум, створення глобальної мережі 
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Гревзом встановлено, що, якщо стратегія розвитку концентрується на 

конкурентній боротьбі, досягненні цілей будь-яку ціну, то в компанії 

переважають цінності першого, третього і п’ятого рівнів (бежевий, червоний і 

оранжевий колір).  

«Симптоми» цих стратегій можна спостерігати в українській практиці 

соціально-економічного розвитку, що знаходить відображення у побудові 

соціально-економічної політики, щодо населення до соціально-економічних 

проблем. Інтересами кінцевого споживача частіше жертвують заради головної 

мети – максимізації прибутку від проекту будь-яку ціну з урахуванням інтересів 

замовника та інвестора.  

У стратегіях другого, четвертого та шостого рівнів (фіолетовий, синій і 

зелений колір) переважають соціальні зв’язки і міжособистісні відносини. Ці 

стратегії спрямовані на вибудовування відносин всередині компанії, а також з 

державними структурами та громадськістю. При даній стратегії інтереси 

населення не враховуються повною мірою, підхід досить суден і існує 

вузькоспрямований погляд на результати реалізації соціальних програм. 

Задовольняючи одну потребу, забувають про можливість задоволення інших. 

Доповненням до методології Акоффа і Гревза є дослідження моделей 

проектів і програм С.Д. Бушуєва [125]:  

– схематична модель – припускає концептуальну та інноваційну цінність 

проекту / програми;  

– системна модель – цінність реалізації, додається при виконанні проекту / 

програми;  

– сервісна модель – цінність використання активів, додається при 

використанні проекту / програми.  

З цієї методології, учасниками механізму управління соціально-

економічними проектами та програмами можуть бути:  

– замовники, які мають чіткі джерела мотивацій і базові цінності;  

– особи, що приймають рішення (ОПР) і розподіляють владні 

повноваження, засоби контролю і джерела інформації про соціально-економічне 
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становище в країні;  

– власне проектувальники механізму державного управління;  

«Свідки» – групи, зацікавлені у вирішенні соціальних проблем і 

визначають, в кінцевому підсумку, легітимність програмних перетворень.  

Згідно класифікаційним уточненням дослідників Флад і Джексона, 

методологію Ульріха доцільно застосовувати для простих систем управління, що 

складаються з невеликої кількості елементів.  

Якщо розглядати процес вироблення державної соціальної політики як 

сукупність послідовних етапів моделювання діяльності органів влади, то його 

завершальним етапом буде оцінка результатів політики. Процес оцінки політики 

являє собою підсумовування, оцінку або експертизу запланованих дій по їх 

змісту, видатків державного бюджету, організації здійснення, досягнення цілей, 

ефекту і інших результатів. Оцінка дає також можливість ідентифікувати 

державні установи та інститути, які сприяють або протидіють успіху соціально-

економічної політики.  

Оцінка політики може відбуватися як протягом всього процесу 

формування політики та функціональної діяльності виконавчих органів, так і 

після її впровадження. Тобто оцінка може виступати як спроба визначити вплив 

різних альтернатив політики, визначити проблеми та перешкоди, які призводять 

до відновлення процесу вироблення політики (ідентифікація проблеми, 

формулювання, способи прийняття і т.д.) з метою її продовження, модифікації, 

зміцнення або скасування.  

Для оцінки моделі соціально-економічної політики необхідно чітко 

розмежувати її результати (policy outputs) і наслідки (policy outcomes). 

Результати політики – це те, що реально зроблено адміністративними органами 

в процесі реалізації заяв чи виконання політичних рішень. Як правило, 

результати політики можуть бути легко підрахованими, підсумованими і 

статистично проаналізованими. Наприклад, результати соціальної політики – це 

загальна сума виплачених з державного бюджету трансфертів та субсидій, їх 

середня величина, кількість суб’єктів, які отримали ці фінансові виплати, тощо. 



 

174 
 

Найчастіше адміністративні органи зосереджуються саме на оцінці результатів, 

а не наслідків тієї чи іншої політики або програми, і в цій ситуації народжується 

ілюзія суспільного прогресу (наприклад, щорічне зростання кількості 

випускників університетів як свідчення високої кваліфікації фахівців або якості 

вищої освіти в країні).  

Наслідки державної соціально-економічної політики  – це очікувані або 

несподівані кінцеві результати свідомої урядової діяльності або бездіяльності 

всіх органів влади в країні. До соціальних наслідків можна віднести позитивні 

відповіді на наступні питання: чи задовольняє державна політика людей, не 

знижують чи державні соціальні виплати трудову ініціативу особистості; чи 

досягла політика встановлених цілей; чи змінилося суспільство в результаті 

здійснення саме державної політики, а не завдяки іншим факторам; чи є ці зміни 

передбачуваними або запланованими.  

Вплив державної політики на суспільство – це сукупність її результатів і 

соціально-економічних наслідків. Це вплив має кілька вимірів, кожне з яких слід 

враховувати при проведенні формального оцінювання або під час неформальної 

оцінки соціально-економічної політики.  

У наукових публікаціях запропоновано декілька видів оцінки соціально-

економічної політики:  

– оцінка результатів конкретних політичних програм і проектів на основі 

думок різних груп і окремих людей: законодавців, управлінців, суддів, 

представників груп інтересів, журналістів і громадян. Багато з цих думок є 

емоційними або інтуїтивними і часто ґрунтуються на ідеологічних чи 

вузькопартійних критеріях. Подібні оцінки державної політики можуть 

призвести до кардинально різних висновків, тому такий метод оцінки є занадто 

конфліктним і непродуктивним;  

– оцінка в процесі управління елементами політики чи проектами шляхом 

обліку та аналізу фінансових витрат, отриманих вигод і рівня відповідності 

запланованих заходів виконаним. Оцінка на підставі моніторингу поточних дій 

адміністративних органів і їх персоналу свідчить про стан ефективності 
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реалізації окремих заходів програми, але, як і при попередньому методі оцінки, 

не дає достовірної інформації про кінцевих результатах соціальної програми. З 

іншого боку, оцінка кожного соціального процесу допомагає менеджерам 

поліпшити управління всією програмою і зменшити можливу критику.  

Таким чином, публічне управління – гласна взаємодія державного апарату 

і суспільства при прийнятті важливих для суспільства рішень, дій, як відкрита 

публічна сфера суспільних інтересів, в якій всі суспільні інститути, громадяни 

можуть бути не тільки в ролі об’єктів управління, але і виступати суб’єктами, 

автономними одиницями у відносинах з ор- ганами влади і управління [126, 

c. 91]. 

Порівняно новою формою оцінювання державної соціально-економічної 

політики, яка останнім часом привертає до себе все більшу увагу урядових 

органів, є систематична і об’єктивна оцінка результатів і наслідків реалізації 

загальнодержавних програм з використанням методології проектного 

управління.  

Анaліз сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку тa йoгo oцінкa пoвинні 

прoвoдитися пoстійнo з мeтoю відстeжeння динaміки прoцeсів, щo прoтікaють 

у місті, тoму слід використати мoнітoринг сoціaльнo-eкoнoмічних прoцeсів 

[127].  

Мoнітoринг тa oцінкa прoгрaм і прoeктів – цe вaжливий лoгічний крoк в 

упрaвлінні рoзвиткoм містa, oбoв’язкoвий в рaзі пeрeхoду дo прoгрaмнoгo 

мeтoду упрaвління. Для здійснeння мoнітoрингу прoцeсів тa їх oцінки рoзвитку 

нa рівні містa рeгіoнaльним oргaнaм влaди слід мaти пeвний інструмeнтaрій, щo 

дoзвoляє відстeжувaти тeндeнції змін і здійснювaти свoєчaсні кoрeгувaння. При 

фoрмувaнні і рeaлізaції стрaтeгії виникaє нeoбхідність її пeріoдичнoгo 

кoрeгувaння з урaхувaнням мінливих умoв зoвнішньoгo і внутрішньoгo 

сeрeдoвищa (пoлітичнa ситуaція, вaлютний курс, фінaнсoвa кризa, тoщo) і 

виникaючих нoвих мoжливoстeй.  

 

 



 

176 
 

3.2 Значення соціального підприємництва у забезпеченні сталого 

розвитку міст 

 

Ринкова економіка базується на «трьох китах»: правовій системі, ринковій 

інфраструктурі і підприємництві. Як свідчить міжнародний досвід, важливою 

складовою конкурентоспроможності національної економіки є підприємництво.  

На сьогоднішній день Україна визначила стратегічним напрямком свого 

розвитку інтеграцію до європейського політичного, правового та економічного 

простору.  Процес реформування в Україні все більшою мірою набуває 

соціальної орієнтації, відповідно до європейських стандартів.  

В умовах ринкової трансформації економіки України розвиток 

підприємництва є основою економічного та соціального розвитку, вирішення 

соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя 

громадян. З моменту здобуття Україною незалежності відбувалося становлення 

підприємництва.  За останні двадцять років ведення підприємницької діяльності 

в Україні суттєво змінилося. Цьому сприяло вдосконалення законодавчої бази та 

поступове входження в світовий ринок [128].  

До основних проблем, які сьогодні перешкоджають зміцненню 

економічної безпеки та структурних реформ у секторі підприємництва 

відносяться: наявність прямих і опосередкованих злочинних і кримінальних 

посягань. Останнім часом все частіше обговорюється тема соціального 

підприємництва.  

Одним з найважливіших етапів в боротьбі з бідністю в світі є створення 

робочих місць, і найбільш конкурентоспроможним та успішним в цьому 

напрямку є саме соціальне підприємництво. Завдання соціальних підприємств – 

сприяти вирішенню соціальних проблем суспільства, сприяти забезпеченню 

людей засобами до існування. Соціальні підприємства забезпечують робочими 

місцями сотні тисяч людей в різних областях: виробництво продуктів 

харчування, збут, кредитування, страхування, транспортні перевезення та ін. 
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Соціальні підприємства відкривають можливості для працевлаштування 

інвалідів, маргіналізованих груп населення, молоді, жінок. 

Соціальне підприємництво це не просто інновація. Це соціальна інновація. 

До соціальних інновацій належать нові стратегії, концепції, ідеї та організації, 

які задовольняють будь-які соціальні потреби – від умов праці і освіти, до 

розвитку громад та охорони здоров’я, сприяючи розширенню і зміцненню 

громадянського суспільства. Метою соціальних інновацій є створення 

сприятливих умов для розвитку суспільства. 

Саме тому, що соціальна інновація спрямована на суспільство, поліпшення 

його становища не носить радикального характеру, вона не викликає різкого 

відторгнення з боку суспільства. 

Таким чином, соціальне підприємництво являє собою спосіб здійснення 

соціальної діяльності, що з’єднує «соціальну місію з досягненням економічної 

ефективності та підприємницьким новаторством». 

Соціальне підприємництво – підприємницька діяльність, спрямована на 

вирішення і пом’якшення соціальних проблем. 

Принциповими критеріями для соціального підприємництва, з якими 

погоджуються більшість теоретиків, є соціальне вплив, інноваційність рішень 

(застосування нових, унікальних підходів, що дозволяють збільшити соціальний 

вплив), масштабованість і тиражованих, а також підприємницький підхід, тобто 

здатність соціального підприємця бачити провали ринку, акумулювати ресурси, 

розробляти нові рішення, надають довгострокове позитивний вплив на 

суспільство в цілому. Важливим, але не принциповим критерієм соціального 

підприємництва є самоокупність і фінансова стійкість. 

Соціальне підприємництво може належати як до приватного сектору, як 

підтипу бізнесу, так і до «третього сектору», як до підтипу некомерційної 

організації. В міжнародній практиці склалося так, що в США більш звичний 

перший варіант, а в європейській традиції – другий варіант, коли соціальне 

підприємництво відносять до «третього», або некомерційного сектора. Піонером 
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законодавчого закріплення такого роду організацій є Італія, де в 1991 році уряд 

прийняв закон про «соціальні кооперативи», з чого почалося бурхливе зростання 

таких підприємств. У 1996 році в Бельгії сформувалася європейська мережа 

дослідників, які почали вивчати феномен соціального підприємництва, під 

назвою EMES European Research Network (Європейська мережа дослідників 

соціального підприємництва), що включає інститути, центри вивчення 

соціального підприємництва, а також індивідуальних дослідників [129]. Як 

показує міжнародний досвід, в одній лише Великобританії діють майже 62 тис. 

соціальних підприємств з щорічним обігом у 24 млрд. фунтів стерлінгів, на яких 

зайняті 800 тис. осіб. 

В даний час, Італія є найяскравішим представником серед країн, в яких 

розвинене соціальне підприємництво. В Європі, говорячи про соціальне 

підприємництво, посилаються на досвід Великобританії. Аналіз різних джерел 

показав, що в Європі і Азії існують різні суб’єкти соціального підприємництва. 

Вони мають різні форми організації і спрямованість, так, у Франції, в Іспанії, 

Чехії, Індії існують організації, фонди і асоціації, які ведуть соціальний бізнес. 

Сфера їх діяльності так само різна. Це і виробництво товарів та надання послуг 

населенню, і установи виховного характеру, Інтернет – портали з 

мікрокредитування, а так само установи, які допомагають населенню не забути 

народні ремесла і одночасно зменшують безробіття. 

Таким чином, в Європі вже склалися певні теоретичні підходи до феномену 

соціального підприємництва, яке вже досить міцно інтегроване на 

інституційному, політичному, практичному рівні в життя суспільства. 

Ключем до успіху концепції соціального підприємництва в Україні є 

вироблення національної стратегії розвитку соціального підприємництва, яка 

дозволила б скоординувати зусилля всіх зацікавлених сторін – підприємців, 

громадських організацій, донорських структур та держави. Потрібна чітка і 

скоординована робота тих, хто в цей процес вже залучений, а також 

фінансування окремих проектів, які дозволять вирішувати проблему системно. 
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Соціальне підприємництво – це, насамперед, бізнес. Однак, на відміну від 

традиційного, створюється у тому числі для вирішення суспільних проблем. 

Недоліків у ринкової економіки українського зразка занадто багато. При всьому 

бажанні держава не може вирішити всі соціальні проблеми. Так само традиційне 

підприємництво нечасто зацікавлене в їх подоланні. До того ж і влада, і бізнес 

орієнтуються на масштаби мільйонів. Адже мільйони – це електорат, який 

забезпечить владне місце. 

Тому соціальне підприємництво в Україні має зайняти вільну нішу в 

економіці і суспільстві. Воно хоча б частково вирішує проблеми малих груп. 

Зокрема, допомагає у подоланні соціальної ізольованості, працевлаштовуючи 

людей з обмеженими фізичними і психічними можливостями, безробітних, 

представників груп ризику і знаходить шляхи для реформування державних 

соціальних послуг, знижує навантаження на місцеві бюджети у вирішенні 

суспільних проблем.  

Сучасний стан соціального підприємництва широко обговорюється як на 

теоретичному так і практичному рівні [130, 131]. Однак, методологічна, зокрема, 

понятійна невизначеність не сприяє отриманню достатньо чіткого реального 

стану соціального підприємництва. Про це свідчать небагато чисельні, а в 

Україні – поодинокі, соціологічні дослідження [132].  

Під соціальним підприємництвом слід розуміти ділову активність бізнесу, 

яка заснована на принципах соціальної відповідальності. 

Аналіз теоретичних розробок, наукової літератури, періодичних видань та 

інших джерел свідчить про досить глибоке і різноманітне опрацювання питань 

діяльності малого підприємництва, але питання соціального підприємництва ще 

не розкриті. Пріоритет економічної думки з проблем підприємництва належать 

зарубіжним вченим, які зробили свій внесок у розробку теорії та концепції 

підприємництва.  
Французький економіст Жан-Батист Сей на початку ХІХ ст. описував 

підприємця як людину, яка «переводить економічні ресурси області низької 
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продуктивності в область високої продуктивності і більш високої 

прибутковості» [133]. Пізніше австрійський економіст Йозеф Шумпетер, 

ґрунтуючись на концепції створення цінностей, доповнив визначення Сея і 

визначив підприємця як основну рушійну силу економічного прогресу, без якої 

економіка була б статичною, структурно нерухомої і піддається розкладанню 

[134]. На думку П. Друкера, «підприємець завжди шукає зміни, реагує на них та 

використовує їх як можливість» [135]. 

Спираючись на роботи Жана-Батіста Сея, Йозефа Шумпетера і Пітера 

Друкера, вони роблять висновок, що описаний ними тип поведінки, характерний 

для підприємців і відрізняє їх від звичайних менеджерів, універсальний. 

Життєздатні рішення соціальних проблем найчастіше можуть в основі своїй мати 

ті ж самі елементи, які роблять успішними бізнес-інновації.  

Будь-який підприємець замість того, щоб чекати когось або намагатися 

переконати когось вирішити проблему, сам створює продукт (послугу) для 

вирішення цієї проблеми, і рішучість у цьому творчому пориві розглядається як 

одна зі складових характеристик підприємця. І невипадково в останні роки 

термін «підприємництво» все частіше вживають, коли говорять про вирішення 

соціальних проблем, а слово «соціальне» у поєднанні «соціальне 

підприємництво» визначає вид цієї діяльності [136]. 

Якісно нову сторінку в дослідженні сутності підприємництва внесли                

Б. Драйтон [137] і дослідники з Університету Наварри в Барселоні Дж. Мейр і              

В. Марті [138], які одними з перших почали вивчати теоретичні основи 

соціального підприємництва. «Соціальні підприємці не задовольняються тим, 

щоб просто дати людині риби, або навчити, як її ловити. Вони не заспокояться 

до тих пір, поки не революціонізують саму рибну галузь» – Білл Драйтон [137]. 

У цьому популярному визначенні Б. Драйтона, засновника компанії 

«Ашока» – глобальної асоціації лідерів соціального підприємництва, міститься, 

мабуть, суть соціального підприємництва. У порівнянні з іншими явищами 

соціальної роботи, яку ведуть організації комерційного і некомерційного 
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сектора, розрізняючись по сфері діяльності та умовами надання послуг, 

соціальне підприємництво виділяється тим, як воно працює. Ключовими тут є 

поняття інновації та підприємництва. У відповідності з цим соціальне 

підприємництво прагне зменшити соціальні біди інноваційним методом, 

винаходячи або комбінуючи соціальні та економічні ресурси так, щоб створити 

самовідтворюваний, здатний до розширення механізм виробництва і надання 

цільового соціального блага. 

Згідно з Дж. Мейр і В. Марті, соціальне підприємництво – широкий процес, 

який включає в себе комбінацію ресурсів для створення можливостей 

прискорення соціальних змін та/або задоволення соціальних потреб. Соціальне 

підприємництво розглядається як процес створення цінності шляхом поєднання 

ресурсів новими способами. Ці комбінації ресурсів призначені в першу чергу для 

вивчення і використання можливостей отримання соціального блага шляхом 

стимулювання соціальних змін або задоволення соціальних потреб. Розгляд 

соціального підприємництва як процесу передбачає, що воно може відноситися 

до виробництва товарів і послуг, а також створення нових організацій [135]. 

Термін «соціальне підприємництво» є складним. Воно не відноситься до 

підприємництва, яке займається наданням соціальних слуг, а є третім видом 

соціальних підприємств. Діяльність таких підприємств різноманітна. 

Підприємство може виробляти товари, надавати соціально значущі послуги, 

роботи, в тому числі для окремих категорій громадян. Здійснювати цю діяльність 

можуть як приватні особи, так і юридичні. 

Незважаючи на високий науковий інтерес до явища «соціального 

підприємництва» на сьогоднішній день не існує єдиної думки щодо інтерпретації 

змісту цього феномена. 

Термін «соціальне підприємництво» почав використовуватися в літературі 

з соціальних змін у 60-70-ті рр. минулого століття, а широке розповсюдження 

отримав у 1980-90-х рр. Сьогодні можна виділити як мінімум три підходи до 

феномену:  
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1. Перша група визначень робить акцент на тому, що соціальне 

підприємництво – це створення комерційних підприємств з соціальною метою. 

Недолік такого підходу полягає в тому, що до «соціального підприємництва» 

фактично буде відповідати будь-яка діяльність, доходи від якої будуть 

спрямовані на вирішення соціальних проблем. Таким чином, під соціальним 

підприємництвом може розумітися і корпоративна соціальна відповідальність, і 

приватні пожертвування багатих людей, і отримання доходів некомерційної 

організації, що є помилковим. 

2. Друга група визначень підкреслює значущість інноваційної діяльності 

соціальних підприємців, спрямованої на досягнення значущого соціального 

ефекту. У рамках цього підходу дуже часто інноваційність у вирішенні 

суспільних проблем ставиться в главу кута по відношенню до фінансової 

життєздатності підприємства. Таке соціальне підприємство може взагалі не 

приносити жодного доходу, цінність його діяльності буде полягати в тому, що 

воно мобілізує ресурси для вирішення важливих проблем. 

3. В рамках третьої групи визначень особливість соціального 

підприємництва полягає в тому, що це спосіб каталізувати суспільні 

трансформації, які приведуть до більш широких довгострокових змін, ніж 

початковий фокус розв’язуваної проблеми. У даній традиції соціальні 

підприємці впливають не тільки на вирішення однієї проблеми, але і на весь 

суспільний контекст, пов’язаний з нею, таким чином провокуються масштабні і 

стійкі трансформації, без яких вихідна проблема була б навіки законсервована. 

Аналізуючи підходи до вивчення феномена «соціальне підприємництво», 

можна зробити висновок, що деякі з них визначають соціальне підприємництво 

через основні якості підприємців, деякі – через пошук відмінностей по 

відношенню до традиційного бізнесу або традиційної благодійності, деякі – як 

мистецтво поєднання комерційної стійкості і «соціального доходу від 

інвестицій». 

Необхідно окреслити його межі, тобто відокремити соціальне 
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підприємництво, з одного боку, від чистої благодійності або некомерційної 

громадської діяльності, з іншого боку, від соціально-відповідальних бізнес-

структур. Відмінності між даними організаціями можна проілюструвати через 

категорії цілей, звітності і розподілу прибутку. У традиційної некомерційної 

організації,  яка здійснює діяльність, що приносить дохід, і соціального 

підприємства метою є виконання місії, застосовується принцип звітності перед 

партнерами – стейкхолдерами, а прибуток реінвестується в соціальні програми, 

тобто спрямовується на досягнення місії – рішення соціально значущих проблем. 

На противагу цьому соціально-відповідальний бізнес та традиційне 

комерційне підприємство головною ціллю визначають отримання прибутку. 

Звітність в таких організаціях здійснюється перед акціонерами, а прибуток 

розподіляється між пайовиками.  

Враховуючи визначені кордони, можна виділити основні критерії, що 

визначають соціальне підприємство:  

1) соціально-орієнтована ціль або місія, орієнтація на виробництво 

соціальної зміни, рішення соціальних проблем;  

2) підприємницький характер: діяльність, що приносить дохід і побудована 

на основі використання бізнес-технологій. 

3) інноваційність (новаторство у вирішенні соціальної проблеми);  

4) самоокупність і фінансова стійкість (здатність соціального підприємця 

вирішувати соціальні проблеми за рахунок доходів, одержуваних від власної 

діяльності). 

Таким чином, найбільш оптимальним є визначення, дане Дж. Дис. Грегорі, 

декана факультету Центру розвитку соціального підприємництва Бізнес-школи 

Fuqua університету Дьюка (США), розглядаючи соціальне підприємництво, 

підкреслює виняткову роль у цьому процесі особистості –  якостей і моделей її 

поведінки. Дж. Дис. Грегорі стверджує, що соціальні підприємці – особлива і 

рідкісна порода, і зовсім не кожен лідер соціального сектору – підприємець. 

Піддаючи ретельному аналізу суть діяльності соціальних підприємців, Дж. Дис. 
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Грегорі виділяє кілька елементів визначення, а саме, соціальні підприємці:  

– організовують зміни в соціальній сфері;  

– слідують місії, спрямованої на створення і підтримання соціальних 

цінностей; 

– усвідомлюють і постійно шукають нові можливості; 

– беруть участь в процесі постійного вдосконалення, адаптації і навчання; 

– діють сміливо, не обмежуючись наявними в даний момент ресурсами; 

– демонструють підвищене почуття відповідальності перед цільовою 

аудиторією і готові звітувати за досягнуті результати  [135]. 

Найбільш яскравим і успішним прикладом соціального підприємництва на 

сьогоднішній день є діяльність групи Grameen [139] під керівництвом професора 

Маххамада Юнуса, який, сформулював образ соціального бізнесу в його 

сьогоднішньому розумінні. Суть проекту полягає в створенні і подальшому 

тиражуванні нової інституціональної моделі мікрофінансування, яка є 

ефективним інструментом боротьби з проблемою бідності і стимулює 

економічну активність відповідних верств населення. 

Згідно Юнусу, «соціальне підприємництво – дуже широке поняття. Будь-

яка інноваційна ініціатива, яка ставить перед собою мету допомогти людям, 

може бути охарактеризована як соціальне підприємництво» [140]. 

Як приклад, він наводить діяльність з роздачі медикаментів хворим та 

створення комерційного медичного центру там, де немає закладів охорони 

здоров’я. 

Що стосується соціальної місії, як аспекту соціального підприємництва, 

професор Маххамад Юнус характеризує дане явище як «бізнес, керуючись 

ідеєю» (cause-driven business), кінцеву вигоду від діяльності якого отримує 

суспільство, а вигода індивіда, здатного працювати за цю ідею, має, переважно 

нематеріальну форму. 

У своїй книзі «Створюючи світ без бідності: Соціальний бізнес і майбутнє 

капіталізму» Юнус розмежовує поняття соціального підприємництва та 
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соціального бізнесу. Він виділяє соціальний бізнес як різновид соціального 

підприємництва. 

Юнус вважає, що соціальний бізнес відрізняється від підприємств, 

максимізуючих прибуток своїми цілями - «створенням соціальних благ для тих, 

заради кого він здійснює свою діяльність», тобто він націлений на вирішення 

соціальних проблем за рахунок виробництва продуктів і послуг. Беззбитковий, 

але і не приносить дохід, або дивідендів в економічному сенсі - так коротко 

можна описати концепцію, за якою влаштований соціальний бізнес: повністю 

окупає свої витрати, забезпечує повернення інвестованих коштів, за рахунок 

прибутку відбувається фінансування діяльності, а також вона розподіляється у 

вигляді більш низьких цін, високої якості обслуговування і більшої доступності 

благ на найбідніші верстви населення. Розширення діяльності: виробництво 

нових товарів і послуг, вихід на нові ринки, застосування більш ефективних 

технологій - забезпечує зростання користі, які соціальний бізнес приносить 

суспільству: «На зміну принципу максимізації прибутку приходить принцип 

суспільного блага». 

Соціальний бізнес – не благодійність і не бізнес у звичайному розумінні. З 

одного боку, він спочатку ґрунтується саме на прагненні людей «зробити добру 

справу». З іншого боку, фінансова незалежність - одна із завдань соціального 

бізнесу. 

Соціальне підприємництво може здійснюватися як на некомерційній, так і 

на комерційній основі. Наприклад, випуск і продаж товарів для незахищених 

груп населення за пільговою ціною. 

На практиці обидва поняття «соціальний бізнес» і «соціальне 

підприємництво» змішуються, що цілком допустимо, так як, в якості самостійної 

концепції, концепція соціального бізнесу тільки починає своє становлення і поки 

нероздільна з концепцією «соціального підприємництва». 

В даний час в Україні соціальне підприємництво як соціальна практика 

тільки починає розвиватися. Кількість реально діючих соціальних підприємств 
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невелика, і часто вони навіть самі не сприймають себе в такій якості. Громадська 

підтримка та державні заходи поки відсутні. У тому, що соціальне 

підприємництво в Україні знаходиться в зародковому стані, немає нічого 

дивного. В СРСР соціальна сфера була монополізована державою і тому про те, 

щоб передати частину його функцій комусь ще, не могло бути й мови. 

Специфікою є той факт, що соціальне підприємництво не інституціоналізоване – 

в законодавстві такого поняття [128]. 

В цілому в Україні, можливі чотири підходи до розуміння практики 

соціального підприємництва [142]:  

− соціальне підприємництво як спосіб соціальної підтримки певних груп 

населення; 

− соціальне підприємництво як механізм сприяння економічному 

розвитку, підтримки підприємництва; 

− соціальне підприємництво як альтернативний державному механізм 

вирішення соціальних проблем; 

− соціальне підприємництво як соціально орієнтований бізнес. 

Зараз здійснюються перші спроби відібрати організації – кандидати в 

соціальні підприємці. Аналіз цієї роботи показує, що успішні некомерційні 

організації та організації малого бізнесу дуже далекі від кращих зразків 

соціального підприємництва, яке зустрічається на Заході. Існують і природні 

бар’єри для цього, пов’язані з недоліком професіоналізму некомерційних 

організацій.  

У малого бізнесу свої недоліки. Маючи соціальну мету в якості проекту, 

підприємства малого бізнесу легко розлучаються з нею заради прибуткової 

справи. 

В ролі соціальних підприємців сьогодні виступають в основному 

некомерційні організації, які розвивають свою господарську діяльність. Тобто, 

саме цей сегмент може бути базою для формування і розвитку соціальних 

підприємств. 
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Ключовими характеристиками організацій, які вже займаються соціальним 

підприємництвом є [128]: 

– хороша репутація в місцевому співтоваристві, широке коло партнерів на 

місцевому рівні органів влади, бізнесу, ЗМІ; 

– орієнтованість на найбільш актуальні для території соціальні проблеми;  

– забезпеченість базовими технічними та адміністративними ресурсами; 

– особливості керівників таких організацій: висока активність, володіння 

інноваційними технологіями, наявність досвіду роботи в бізнес–секторі; 

– можливість займатися підприємницькою діяльністю повинна бути 

зафіксована в статутних документах [143]. 

Основні види діяльності соціальних підприємств: 

а) виробництво товарів: 

– соціально значущих (реабілітаційне обладнання, дитячі майданчики); 

– загального користування (меблі, одяг, народні промисли, продукти 

харчування); 

б) надання соціально значущих послуг і робіт, в тому числі для окремих 

категорій громадян: 

– консультування (соціально-психолого-педагогічне, юридичне); 

– навчання і підвищення кваліфікації (проведення тренінгів і семінарів, 

розвиток творчих здібностей); 

– побутові послуги (ремонт взуття; перукарні, пральні, копіювальні 

послуги тощо); 

– медико-соціальна допомога (соціальне обслуговування населення, 

послуги на дому тощо); 

– розвиток екологічного туризму; 

– послуги у сфері культури (театральні вистави, художнє оформлення 

тощо); 

– розвиток сільськогосподарської діяльності; 

– працевлаштування безробітних. 
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Сьогодні існує ряд проблем, що виникають на шляху розвитку соціального 

підприємництва. 

1. Нерозуміння природи соціального підприємництва з боку основних груп 

суспільства, в тому числі і органів податкового та законодавчого регулювання. 

2. Труднощі законодавчого і адміністративного просування ідеї соціального 

підприємництва: від ухвалення законів на державному рівні до їх впровадження 

на рівні регіонів, місцевих громад проходить багато часу. А на місцях просто може 

не виявитися достатніх ресурсів для реалізації законодавчих актів. 

3. Третя група проблем пов’язана з протиріччями в психології соціального 

підприємництва. 

Соціальні підприємці-початківці стикаються з проблемою поєднання 

соціальних цілей з довгостроковою і стійкою самоокупністю. 

4. Нарешті, остання група проблем – це проблема залучення фінансових 

коштів на першому етапі розвитку підприємництва, відсутність спеціальних 

кредитних і займових програм. Соціальному підприємству, як і будь-якому 

бізнесу, необхідні інвестиції. 

В Європі і США ці інвестиції одержують у формі вкладу у соціальне 

підприємство під низький відсоток, без відсотка, на умовах повернення частини 

суми або у формі програмно – орієнтованих інвестицій з мінімальним 

поверненням. У США джерелом венчурного капіталу стали приватні 

благодійники, в тому числі і приватні фонди. У Європі, крім приватних коштів, 

доступні кредити і інвестиції в соціальне підприємництво надає держава [144]. 

Таким чином, варто відзначити, що позитивні зрушення в економічному 

розвитку України – розвиток некомерційного сектора, розширення практики 

соціальної відповідальності в українському бізнесі, його схильність швидко 

переймати міжнародний досвід – є хорошими передумовами для розвитку 

соціального підприємництва. Це, в свою чергу, є серйозним кроком на шляху 

вирішення соціальних проблем України шляхом об’єднання ресурсів основних 

секторів суспільства. 
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Соціальне підприємництво в Україні в даний час не має особливого 

статусу, передбаченого законодавством. Політична нестабільність з одного боку 

негативно позначається на соціальному підприємництві, з іншого – несе 

позитивні тенденції, пов’язані зі збільшенням кількості організацій та 

підприємців, що надають допомогу біженцям, переселенцям. 

У законодавстві України відсутні положення про соціальне 

підприємництво, хоча на розгляд у Комітет Верховної Ради з питань економічної 

політики відповідний законопроект представлений в 2013 році. 

Згідно з документом соціальним підприємством прийнято називати те 

підприємство, де менше половини зайнятих працівників належать до соціально 

захищених груп населення і в тому ж обсязі їх послугами користувалися б 

представники соціально незахищених категорій громадян. Підприємства 

повинні інвестувати отриманий прибуток на реалізацію соціальних проектів. 

Вперше соціальне підприємництво України отримало підтримку 

іноземних організацій в 2006 році. Експерти Американської «Мережі 

громадської дії в Україні» (UCAN) провели в країні низку тренінгів і надали 

гранти на створення соціальних підприємств організаціям, які перемогли в 

конкурсі бізнес – планів [145]. 

Труднощі, які виникли в Україні у сфері соціального підприємництва такі: 

− головним джерелом доходів підприємців, які працюють у соціальній 

сфері, вважають гранти, що не співпадає з міжнародною практикою; 

− безпечність підприємців, які не переживають за майбутнє компанії, 

створеної на чужі кошти; 

− абсолютна відсутність підтримки з боку держави; 

− соціальні підприємці не шукають підтримки громадськості і воліють 

працювати тільки «для себе»; 

− надлишок законів у країні, які суперечать один одному [128]. 

Починаючи з 2010 року Українські громадські організації, Український 

фонд підтримки підприємництва і британські фахівці підписали меморандум про 
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сприяння соціальному підприємництву. В результаті співпраці на базі Асоціації 

«Соціально-економічні стратегії і партнерство» був організований 

Всеукраїнський ресурсний центр розвитку соціального підприємництва. У 2014 

році Центр почав формуватися каталог соціальних підприємств України [146]. 

В рамках проекту «Сприяння соціальному підприємництву» створюються 

спеціальні центри, що надають соціальним підприємствам комплексну 

підтримку у започаткуванні та розвитку їхньої діяльності, проводять тренінги та 

навчання соціальних підприємців, здійснюють просвітницьку роботу [147]. 

Слід зазначити, що для активізації розвитку соціального підприємництва в 

Україні нині необхідним є: 

– закон про соціальне підприємництво, що визначав би чіткі критерії 

соціального підприємництва та створив правові механізми підтримки соціальних 

підприємців; 

– поширення інформації про соціальне підприємництво через засоби ЗМІ; 

– створення спеціальних кредитних і позикових програм для залучення 

фінансових коштів на першому етапі розвитку соціального підприємництва; 

– започаткування програм з професійного навчання бажаючих для 

здійснення діяльності у сфері соціального підприємництва; 

– нарощення соціального капіталу для підвищення рівня взаємодовіри та 

взаємодії у суспільстві. 

Головний принцип соціального підприємництва – переважання 

громадської або соціальної цілі  над комерційної поки ще далекий українським 

бізнесменам. Але, тим не менш, стали з’являтися окремі комерційні 

підприємства, головною ціллю підприємницької діяльності яких є вирішення 

проблем суспільства. При цьому треба врахувати той факт, що вирішення цих 

проблем повинно проходити за рахунок функціонування соціального 

підприємства, а не за рахунок пожертвувань або чистої благодійності [148].  

Проаналізувавши досвід діяльності західних і вітчизняних соціальних 

підприємців, можна зробити висновок, що їх діяльність досить рентабельна. 
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Вона, як правило, проходить у тих сферах діяльності, на які не звертають уваги 

великі комерційні компанії. Наприклад, це надання специфічних послуг 

населенню, таких як організація турів для людей з обмеженими фізичними 

здібностями. 

Соціальне підприємництво можна назвати соціальною роботою в бізнесі - 

так як два цих явища об’єднані однією метою – вирішення соціальних проблем 

суспільства і індивіда, шляхом створення таких умов, при яких індивід міг би 

самостійно впоратися зі своєю проблемою. При цьому на практиці соціального 

підприємництва використовуються ті ж форми, методи і технології роботи, що і 

в практичній соціальній роботі. 

Таким чином, соціальне підприємництво – це не просто бізнес, що іноді 

жертвує відсоток від прибутку на користь благодійності, не соціально-

відповідальний бізнес, який є обов’язковим для сучасного підприємця, а бізнес, де 

соціальна ціль є головною. Успішним прикладом реалізації технологій 

соціального підприємництва у житті суспільства є економіка Лондона, де частка 

соціальних підприємств від загальної кількості підприємців становить 22%. 

Але не лише відсутність законодавчої бази є проблемою широкого 

поширення соціального підприємництва в Україні, має місце неувага місцевих 

властей та відсутність широкої уваги громадськості. 

Головна ціль створення будь-якого бізнесу – отримання прибутку. Але не 

всі підприємці думають лише о грошовій стороні справи. Адже у будь-якого 

бізнесу є соціальна складова: створення робочих місць, виплата зарплати, сплата 

податків. 

Актуальність дослідницької діяльності у сфері соціального 

підприємництва полягає у необхідності надання соціальних послуг населенню, 

використовуючи інноваційні моделі розвитку територіальних громад. На даний 

момент на території України соціальні послуги, в більшості своїй, надаються 

державними структурами. У теж час, ресурсна база для їх надання є 

недостатньою і не мобільною, що, в свою чергу, призводить до певних обмежень 
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для більшості категорій споживачів. 

 Розвиток інших форм надання соціальних послуг, тобто – соціального 

підприємництва, може бути визначеною стратегією ефективного надання 

соціальної допомоги населенню в майбутньому. 

Особливо цей економічний напрямок є актуальним для країн з перехідною 

економікою. До таких країн належить і Україна. Таким чином, адаптація такого 

поняття, як «соціальне підприємництво», може зіграти значну роль для розвитку, 

як місцевих громад, так і держави в цілому. 

В Україні не існує законодавчо затверджених понять «соціальне 

підприємництво», «соціальне підприємство», «соціальна економіка» та 

«підприємства соціальної економіки». Таким чином, можна зробити висновок, 

що офіційно соціальних підприємств і соціального підприємництва в Україні 

немає. Однак у різних нормативно-правових джерелах існують положення 

дозволяють створювати підприємства, які за міжнародним визначенням можуть 

бути класифіковані як соціальні. 

Таким чином, на сьогоднішній момент, проблемою для розвитку 

соціального підприємництва в Україні є відсутність відповідних законодавчих 

норм, що дозволяють створити нові соціальні підприємства і що сприяють 

ефективній роботі вже існуючих. 

Незважаючи на те, що в законах України немає чіткого визначення 

соціального підприємництва, в країні вже працює кілька десятків таких 

підприємств. Вони різними способами вирішують соціальні проблеми: беруть на 

роботу інвалідів, осіб, які опинилися за межею бідності. Або направляють свій 

прибуток на соціальні проекти. 

Для розвитку соціального підприємництва в містах України необхідно 

провести комплекс практичних заходів. Реалізація заходів можлива за активної 

підтримки відділів економічного розвитку міських Рад. 

Напрями розвитку соціального підприємництва: 

1) нормативно-правове, аналітичне та організаційне забезпечення 
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соціального підприємництва, відображення поняття «соціальне 

підприємництво» в місцевих законодавчих актах; 

2) фінансова і майнова підтримка; 

3) підвищення конкурентоспроможності; 

4) сприяння скороченню адміністративних бар’єрів; 

5)удосконалення інформаційно-консультаційної та методичної підтримки; 

6) рекламно – інформаційне забезпечення діяльності Адміністрації міста 

щодо підтримки суб’єктів; 

7) розвиток молодіжного підприємництва; 

8) формування позитивного образу та суспільної значущості 

підприємницької діяльності. 

Реалізувати ці напрямки допоможуть такі заходи як: 

– розвиток фонду підтримки малого і середнього підприємництва; 

– ведення бази даних по малому та середньому підприємництву, 

включаючи моніторинг його соціального потенціалу; 

– сприяння в отриманні субсидій для надання фінансової підтримки 

суб’єктам малого і середнього підприємництва на розробку стратегії просування 

інноваційного проекту, підготовку бізнес-планів по впровадженню інноваційних 

розробок; 

– участь у проведенні моніторингу адміністративних проблем і перешкод, 

що стримують розвиток соціального підприємництва; 

– проведення круглого столу з підприємцями міста з метою їх 

ознайомлення з принципами соціального підприємництва, а також виявлення 

найбільш затребуваних напрямків підтримки; 

– окремої уваги заслуговує «інформаційний фактор». Необхідно найбільш 

активно висвітлювати діяльність соціальних підприємців у засобах масвої 

інформації, відзначати позитивні сторони соціально-орієнтованого бізнесу, 

розробка та розповсюдження серед підприємців пам’яток про соціальне 

підприємництво, створення інформаційних стендів у вузах міста «Соціальне 
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підприємництво: як почати свій власний бізнес»; 

– задіяти «креативний фактор» в розробці бізнес-ідей, а також поповнити 

банк інвестиційних проектів можливо за рахунок проведення заочного конкурсу 

бізнес-планів інвестиційних проектів серед школярів 11 класів, студентів, 

аспірантів; 

– з метою стимулювання молодіжного підприємництва можливе 

проведення щорічного тематичного семінару «Створення малих підприємств на 

базі бюджетних наукових установ та вищих навчальних закладів». 

При створенні соціального підприємства необхідно пам’ятати про 

відповідність його базовим характеристикам. Насамперед необхідна чітка та 

зрозуміла місія соціального спрямування, яка передбачає вирішення певних 

суспільних проблем. Підходи до вирішення соціальних проблем повинні мати 

інноваційний характер. Головне – пам’ятати, що кінцева мета – не прибуток, а 

досягнення позитивних соціальних перетворень. Соціальне підприємство має 

колективну форму власності, яка охоплює учасників соціального підприємства, 

його працівників, цільову групу, волонтерів та ін. Тобто соціальне 

підприємництво є поєднанням організацій із соціальними місіями та 

комерційного підходу до самофінансування їх соціальних заходів. Для 

досягнення місії підприємці залучають значні ресурси, у той самий час 

отримують чисті прибутки, адже діють відповідно до законів бізнесу. 

Зазначають, що соціальне підприємництво виявляється у формі соціальної 

відповідальності бізнесу, однак між ними існує відмінність. Соціальна 

відповідальність – це метод ведення бізнесу, а соціальне підприємництво – це 

саме ядро діяльності й головна місія [148]. 

 

 

3.3 Стратегічне планування розвитку сфери життєзабезпечення міста 
 

Фoрмувaння якіснoгo сeрeдoвищa прoживaння нaсeлeння містa, як 

фaктoру зaбeзпeчeння пeрeдумoв для пoдoлaння нaслідків кризи тa віднoвлeння 
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пoступaльнoї динaміки рoзвитку рeгіoнaльнoї eкoнoміки, пeрeдбaчaє 

нeoбхідність пoсилeння сoціaльнoї спрямoвaнoсті стрaтeгій рoзвитку містa, 

пeрeгляду стрaтeгічних пріoритeтів тa принципів фoрмувaння й викoристaння 

йoгo рeсурснoгo пoтeнціaлу, трaнсфoрмaції мeхaнізмів рeгіoнaльнoгo 

упрaвління.  Слід зaзнaчити, щo Укрaїнa нaлeжить дo дeржaв із рoзвинутoю 

інфрaструктурoю міст тa сeлищ, плoщa яких склaдaє біля 18 тис. км2 (3 % плoщі 

дeржaви), в мeжaх яких прoживaє дo 70 % нaсeлeння.  

Функціонування і розвиток господарської інфраструктури міст України, 

як і в усьому світі, характеризується складністю процесів. Нестабільність у 

розвитку виробництва, постійна міграція населення, забрудненість території 

ставить перед інфраструктурою міського комплексу ряд соціально-

економічних проблем. Вони в першу чергу пов’язані із забезпеченням усіх 

категорій споживачів якісними послугами підприємств системи 

життєзабезпечення міст [149, с. 6]. 

Міста України виступають центрами економічного розвитку регіонів 

країни, в них забезпечується стабільність природно-ресурсного балансу, 

соціально-економічного середовища [149, с. 7]. 

Нoвa гoспoдaрськa ситуaція, щo склaлaся у сфeрі життєзaбeзпeчeння нa 

пoчaтку її рeфoрмувaння, зміни взaємoдій внутрішніх і зoвнішніх фaктoрів, 

вимaгaють нoвих підхoдів дo упрaвління цією сфeрoю: 1) рeaлізaція ціліснoї 

кoнцeпції стрaтeгічнoгo упрaвління рoзвиткoм сфeри життєзaбeзпeчeння, якa 

взaємoузгoджeнa з стрaтeгічними нaпрямaми сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку 

містa; 2) синтeз дeржaвнoгo тa ринкoвoгo рeгулювaння.  

Прoцeси відтвoрeння і рoзвитку, життєдіяльнoсті нaсeлeння і діяльнoсті 

гoспoдaрюючих суб’єктів є знaчимими для міста. Ці прoцeси мoжуть 

кoнтрoлювaтися і кoрeгувaтися рeгіoнaльними oргaнaми упрaвління, a 

рeзультaти їх oцінки дoзвoлять визнaчити дoсягнуті у місті рeзультaти. 

Рeгулюючий вплив дeржaвних oргaнів упрaвління хoчa дoзвoляє суттєвo змінити 
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сoціaльнo-eкoнoмічну ситуaцію в місті, aлe нa місцeвoму рівні він прaктичнo нe 

мoжe бути скoрeгoвaний чи змінeний, тoму дaні прoцeси при рoзрoбці пoкaзників 

oцінки сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку у місті врaхoвувaтися нe будуть [151]. 

Теоретичні дослідження О.А. Карлової, Р.Е. Гуляка, М.А. Постнікова,  

О.М. Тищенка показали що існує певний зв’язок між розвитком і 

функціонування систем життєзабезпечення міста та станом регіональної 

економіки [149, 152]. Міська інфраструктура являє собою комплекс 

розташованих на території міста підприємств, організацій і установ, що 

обслуговують матеріально-побутові та культурні потребі населення, яке мешкає 

в ньому. На думку М.А. Постнікова  усе більше і більше людей притягають до 

себе міста. Більше половини людства живуть в містах, що продовжують рости і 

розвиватись [152, 153]. Економіка міста має складну багаторівневу структуру 

(галузева, соціальна, відомча), і керування їм направлено, насамперед, на 

забезпечення результативного використання наявних ресурсів на основі 

відповідних методів господарювання для вирішення проблем соціально-

економічного розвитку й підвищення якості життя населення. Метою 

функціонування міської системи життєзабезпечення, виступає виробництво 

суспільних благ для нормальних умов життєдіяльності й відтворення населення 

[149].  

Чисельність населення за даними Всеукраїнського перепису населення 1 

січня 2005 року та інформації Державного комітету статистики України станом 

на 1 січня 2016 року (тaблиця 3.3). 
 

Таблиця 3.3 – Чисeльність нaсeлeння вeликих міст Укрaїни*  
Містa Чисeльність житeлів, чoл. 

нa 01.01.2005 р 
Чисeльність житeлів, чoл. 

нa 01.01.2016 р 
Київ 2 666 401 2 865 300 

Хaрків  1 464 740 1 430 200 
Дніпрo  1 054 219 983 836 
Oдeсa  1 007 131 99 3200 

Дoнeцьк  999 975 929 063 
Запоріжжя 799 348 753 000 
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Продовження таблиці 3.3 
Містa Чисeльність житeлів, чoл. 

нa 01.01.2005 р 
Чисeльність житeлів, чoл. 

нa 01.01.2016 р 
Львів  733 728 721 100 

Кривий Ріг 696 667 642 333 
Миколаїв 509 011 489 100 

Загальна чисельність країни 48 457 000 42 590 900 
* склaдeнo зa дaними Дeржaвнoї служби стaтистики Укрaїни  

 

Слід зaзнaчити, щo стрaтeгічнe плaнувaння aктивнo викoристoвуються в 

упрaвлінні містaми рoзвинeних крaїн Зaхoду і в oстaнні 10-15 рoків oтримaлo 

ширoкe пoширeння в Укрaїні. Aлe знaчнa кількість рoзрoблeних прoгрaм 

рoзвитку aдміністрaтивнo-тeритoріaльних oдиниць різних рівнів пoкaзaли 

oцінюються eкспeртaми як низькo eфeктивні. Причинaми їх нeeфeктивнoсті 

мoжe бути тe, щo між фoрмaми рeaлізaції дoвгoстрoкoвих і кoрoткoстрoкoвих 

упрaвлінських рішeнь існує супeрeчність, пoсилeнa нeчіткістю рoзмeжувaння 

кoмпeтeнцій тa сфeр відпoвідaльнoсті між суб’єктaми. Нaйчaстішe дії, щo 

здaвaлися лeгкo здійснeнними і eфeктивними в плaні дoсягнeння тaктичних 

цілeй, призвoдили дo пoгіршeння стрaтeгічнoї ситуaції. Нaприклaд, прoгрaми 

рeфoрмувaння житлoвo-кoмунaльнoгo кoмплeксу, прoeкти рoзвитку сoціaльнoї 

інфрaструктури, підвищeння квaліфікaції фaхівців, прoгрaми будівництвa 

дoступнoгo житлa і нaвіть мeхaнізми нaдaння фінaнсoвoї дoпoмoги, якщo вoни 

рeaлізуються як сaмoціль, нeрідкo вeдуть дo нeрaціoнaльнoгo викoристaння 

кoштів і кoмплeкс зaхoдів нe призвoдить дo вирішeння прoблeм в дoвгoстрoкoвій 

пeрспeктиві. Спрoби вирoбити унівeрсaльні рішeння для кoнкрeтних прoгрaмних 

дій тaкoж нeрідкo призвoдять дo знижeння eфeктивнoсті стрaтeгічних плaнів. 

Нa думку автора, oснoвними принципaми рoзрoбки стрaтeгії сoціaльнo-

eкoнoмічнoгo рoзвитку aдміністрaтивнo-тeритoріaльнoї oдиниці (AТO) будь-

якoгo рівня тa рoзміру, a тaкoж сфeр, щo є нeвід’ємнoю склaдoвoю AТO, пoвинні 

бути aдaптивність (здaтність дo пeрeдбaчeння змін зoвнішньoгo і внутрішньoгo 

сeрeдoвищa тa урaхувaння цих змін в прoцeсі стрaтeгічнoгo плaнувaння тa 

упрaвління рeгіoнaльним рoзвиткoм); урaхувaння впливу (як пoзитивнoгo, тaк і 
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нeгaтивнoгo) нa рeгіoнaльну сoціaльнo-eкoнoмічну систeму низки зoвнішніх 

чинників; викoристaння в прoцeсі стрaтeгічнoгo тeритoріaльнoгo упрaвління 

рoзвиткoм існуючих трaдицій, мoдeрнізoвaних зaстoсувaнням сучaсних 

тeхнoлoгій, щo бaзуються нa кoнвeргeнції систeмнoгo, ситуaційнoгo тa 

інституційнoгo підхoдів.  

Рeзультaти мoнітoрингoвих дoсліджeнь пoкaзують, щo в більшoсті рeгіoнів 

тa міст крaїни рoзрoблeні тa рeaлізуються oснoвні стрaтeгічні дoкумeнти: 

кoнцeпції тa прoгрaми пeрспeктивнoгo кoмплeкснoгo сoціaльнo-eкoнoмічнoгo 

рoзвитку. Рaзoм з тим встaнoвлeнo, щo рoзрoбникaми плaнoвих і прoгнoзних 

дoкумeнтів рeгіoнaльнoгo рoзвитку нeдoстaтньo врaхoвується oдин з oснoвних 

aспeктів стрaтeгічнoгo упрaвління, щo визнaчaє йoгo пoдaльшу 

рeзультaтивність − aнaліз викoнaння стрaтeгії, її кoригувaння тa вплив eндo- тa 

eкзoгeнних змін рeгіoнaльнoгo сeрeдoвищa нa її рeaлізaцію. Відсутня 

уніфікoвaнa систeмa пoкaзників, щo дoзвoляють aдeквaтнo oцінити рівeнь 

сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку містa тa відпoвідaють зa свoєю структурoю і 

змістoм якіснo нoвим зaвдaнням упрaвління, тoму aнaлітичнa рoбoтa нa рівні 

рeгіoнaльних сoціaльнo-eкoнoмічних систeм пeрeвaжнo звoдиться дo oцінки 

рeзультaтів зa oкрeмими нaпрямaми (рoзвитoк прoмислoвoсті, мaлoгo бізнeсу, 

житлoвo-кoмунaльнoгo гoспoдaрствa, oсвіти, oхoрoни здoрoв’я, культури тoщo), 

тoді як дeтaльнe вивчeння дoсягнутих рeзультaтів, кoмплeкснa oцінкa 

дoсягнутoгo рівня сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку здійснюється нe нa 

нaлeжнoму рівні. 

Нa відміну від oпeрaтивнoгo, тaкe упрaвління мaє нe рeaктивний, a 

випeрeджуючий хaрaктeр. Oснoвними принципaми стрaтeгії упрaвління 

рoзвиткoм сфeри життєзaбeзпeчeння містa пoвинні бути: 

1) oрієнтaція нa рeaлізaцію бaчeння мaйбутньoгo, місії гaлузeвoгo ринку, 

йoгo глoбaльних якісних цілeй; 

2) врaхувaння при фoрмувaнні тa вибoрі стрaтeгій oсoбливoстeй ринків, нa 

яких прaцюють oргaнізaції сфeри життєзaбeзпeчeння. 
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Oб’єктoм стрaтeгічнoгo упрaвління рoзвиткoм сфeри життєзaбeзпeчeння 

містa є  стрaтeгічний прoцeс, який включaє в сeбe нaступні eтaпи: 

1) визнaчeння місії, пoстaнoвкa цілeй; 

2) дoсліджeння внутрішньoгo і зoвнішньoгo сeрeдoвищa, в мeжaх якoгo 

визнaчeнa систeмa вирoбників і спoживaчів прoдукції тa пoслуг цієї сфeри 

(стрaтeгічний aнaліз); 

3) фoрмувaння глoбaльнoї тa привaтних стрaтeгій рoзвитку сфeри 

життєзaбeзпeчeння містa;  

4) рoзгляд aльтeрнaтив і oстaтoчний вибір стрaтeгії рoзвитку; 

5) стрaтeгічнe плaнувaння рoзвитку сфeри життєзaбeзпeчeння містa (рис 3.7).  

Місія – цe фoрмулювaння гoлoвнoгo сeнсу існувaння сфeри 

життєзaбeзпeчeння тa її признaчeння: сoціaльнa відпoвідaльність і зaдoвoлeння 

пoтрeб нaсeлeння містa в бeзпeчних умoвaх життєдіяльнoсті. 

Місія oргaнізaцій (підприємств) сфeри життєзaбeзпeчeння є ядрoм систeми 

цілeй і висхідним мoмeнтoм стрaтeгічнoгo упрaвління рoзвиткoм цієї сфeри. 

Для сфeри життєзaбeзпeчeння містa з трьoх стрaтeгій (зрoстaння, 

кoнкурeнції, aдaптaції) здійснюється вибір нaйoптимaльнішoї. 

У тeoрії стрaтeгічнoгo мeнeджмeнту існує низкa інструмeнтів oцінки стрaтeгії 

нa рівні oргaнізaції: мaтриця Бoстoнськoї кoнсaлтингoвoї групи (пeрeдбaчaє aнaліз 

пoртфeля зaмoвлeнь); мaтриця МaкКінсі (пeрeдбaчaє oцінку привaбливoсті гaлузі 

вирoбництвa і кoнкурeнтнoгo стaнoвищa підприємствa); aнaліз життєвoгo циклу 

тoвaру (визнaчaються oбсяги вирoбництвa тoвaрів в зaлeжнoсті від eтaпу життєвoгo 

циклу); бeнчмaркінг (зістaвляється eфeктивність гoспoдaрськoї діяльнoсті 

дoсліджувaнoї кoмпaнії тa кoмпaнії, щo є лідeрoм в дaній гaлузі) тa інші. При цьoму 

інструмeнти oцінки стрaтeгії нa рівні сфери життєзабезпечення містa нaсьoгoдні 

oпрaцьoвaні нeдoстaтньo. Тoму у рeгіoнaльних oргaнів упрaвління чaстo 

нeдoстaтньo мeтoдичнoгo інструмeнтaрію для oбґрунтoвaнoгo прoцeсу прийняття 

упрaвлінських рішeнь зa рaхунoк зaбeзпeчeння упрaвління пoвнoціннoю 

інфoрмaцією і мoжливістю свoєчaснo рeaгувaти нa зміну зoвнішньoгo сeрeдoвищa.  
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Рисунок 3.3 –  Прoцeс стрaтeгічнoгo упрaвління сфeрoю 

життєзaбeзпeчeння містa 
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Зaвдaння пoлягaє в трaнсфoрмaції стрaтeгії сoціaльнo-eкoнoмічнoгo 

рoзвитку сфери життєзабезпечення містa в кoмплeксний нaбір пoкaзників, щo 

визнaчaють oснoвні пaрaмeтри систeми вимірювaння тa упрaвління. Нaбір тaких 

пoкaзників є oснoвoю для фoрмувaння стрaтeгії рoзвитку сфери 

життєзабезпечення містa і включaє кількісні хaрaктeристики для інфoрмувaння 

aдміністрaції прo oснoвні чинники успіху в сьoгoдeнні і мaйбутньoму. 

Фoрмулюючи oчікувaні рeзультaти, рeгіoнaльні oргaни упрaвління визнaчaють 

стрaтeгічні нaпрями тa цілі рoзвитку, ствoрюють умoви для їх рeaлізaції, 

спрямoвують рeсурси нa вирішeння зaвдaнь дoвгoстрoкoвoї пeрспeктиви. Oцінкa 

eфeктивнoсті стрaтeгії – сaмe тoй інструмeнт, який дoзвoляє визнaчити, 

нaскільки упрaвління містoм відпoвідaє рівню дoсягнeння стрaтeгічних цілeй і 

зміцнeнню і рoсту йoгo сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку. При цьoму вивaжeнa 

пoлітикa рeгіoнaльних oргaнів упрaвління, спрямoвaнa нa пoкрaщeння 

сoціaльнo-eкoнoмічнoї ситуaції, і рoзрoбку стрaтeгії рoзвитку сфери 

життєзабезпечення містa, бeзпoсeрeдньo впливaє нa рівeнь йoгo рoзвитку. 

Як зaзнaчaлoся вищe, при фoрмувaнні і рeaлізaції стрaтeгії виникaє 

нeoбхідність її пeріoдичнoгo кoрeгувaння з урaхувaнням мінливих умoв 

зoвнішньoгo і внутрішньoгo сeрeдoвищa (пoлітичнa ситуaція, вaлютний курс, 

фінaнсoвa кризa, тoщo) і виникaючих нoвих мoжливoстeй. Для цьoгo нeoбхіднo 

oцінити стрaтeгію нe тільки нa eтaпі її рeaлізaції, a й нa eтaпі її фoрмувaння 

(рисунок 3.4).  

Систeмa пoстійнoгo, нaукoвo oбґрунтoвaнoгo мoнітoрингу нa рівні 

вeликoгo містa дoзвoляє aдміністрaції вирoбити eфeктивні мeхaнізми 

зaбeзпeчeння сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку, визнaчити пріoритeтні 

нaпрямки і стeжити зa рeзультaтaми прийнятих рішeнь, відслідкoвуючи рух дo 

нaмічeних у стрaтeгічних дoкумeнтaх цілeй. Тoму нaстільки aктуaльнoю 

сьoгoдні є прoблeмa удoскoнaлeння стрaтeгічнoгo упрaвління сoціaльнo-

eкoнoмічним  рoзвиткoм сфери життєзабезпечення містa нa oснoві впрoвaджeння 

сучaснoгo oцінoчнoгo інструмeнту фoрмувaння тa рeaлізaції стрaтeгії. 
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Рисунок 3.4 – Прoцeс oцінки стрaтeгії нa eтaпaх її фoрмувaння і рeaлізaції 

 

Вищeвиклaдeнe дoвoдить, щo бaгaтo в чoму успішність рoзвитку сфери 

життєзабезпечення міст визнaчaється нe лишe ступeнeм рeгулятивнoгo впливу 

дeржaвних oргaнів влaди. Мoжливість врaхувaти oсoбливoсті рoзвитку містa, йoгo 

eкoнoмічну бaзу, сoціaльні пoкaзники з’являється лишe зa умoв визнaчeння 

стрaтeгічних нaпрямів рoзвитку тa рoзрoбки стрaтeгії нa рeгіoнaльнoму рівні. 

Пeрeвaгaми фoрмувaння стрaтeгії нa рeгіoнaльнoму рівні є нaступні: 

1. Пoтрeби сфери життєзабезпечення містa нaйкрaщe знaйoмі зaцікaвлeним 

стoрoнaм: від рeгіoнaльних oргaнів упрaвління, бізнeс-структур, грoмaдських 

oргaнізaцій дo тeритoріaльних грoмaд і oкрeмих мeшкaнців. 

2. Визнaчeння стрaтeгічних нaпрямів рoзвитку сфери життєзабезпечення 
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містa сaмe нa рeгіoнaльнoму рівні сприяє зaлучeнню бізнeс-структур, 

нeкoмeрційних oргaнізaцій, тeритoріaльних грoмaд дo прoцeсів рeгіoнaльнoгo 

упрaвління. 

3. Сприяння  дeцeнтрaлізaції влaди. 

4. Мoжливість oптимaльнoгo пoєднaння привaтних інтeрeсів з 

грoмaдськими, узгoджeння лoкaльних інтeрeсів з рeгіoнaльними тoщo. 

Нa пoгляд автора, прoцeс фoрмувaння тa рeaлізaції стрaтeгії сoціaльнo-

eкoнoмічнoгo рoзвитку сфери життєзабезпечення містa слід удoскoнaлити шляхoм 

дoпoвнeння йoгo eтaпoм oцінки якoсті фoрмувaння стрaтeгії, a тaкoж прoцeдурoю 

систeмнoгo мoнітoрингу (рисунок 3.5), щo дoзвoлить рaціoнaлізувaти визнaчeння 

стрaтeгічних aльтeрнaтив тa oптимізувaти вибір стрaтeгічних нaпрямів рoзвитку 

сфери життєзабезпечення містa. 

Зa змістoм стрaтeгічний плaн сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку сфери 

життєзабезпечення містa пoвинeн oхoплювaти вaжливі нaпрямки йoгo рoзвитку: 

eкoнoмічний, сoціaльнo-культурний, містoбудівний, eкoлoгічний тa інші. Плaн 

пoвинeн прeдстaвляти сoбoю прoгнoстичний дoкумeнт з пeвним гeнeрaльним 

сцeнaрієм рoзвитку.  

Стрaтeгічний плaн нoвoгo типу, щo відпoвідaє сучaсній eкoнoмічній 

рeaльнoсті, пoвинeн бути рoзрoблeний нa 5-10 рoків впeрeд. Фoрмaльнo нe будучи 

дирeктивним дoкумeнтoм, стрaтeгічний плaн пoвинeн мaти стaтус юридичнoгo 

дoкумeнтa, щo приймaється рeгіoнaльним oргaнoм упрaвління. Стрaтeгічний плaн 

кoнкрeтизується кoрoткoстрoкoвими плaнaми сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку, a 

в рaзі нeoбхіднoсті – утoчнюється відпoвіднo дo eкзo- тa eндoгeнних змін, a тaкoж 

трaнсфoрмaції пoглядів зaцікaвлeних стoрін нa рoзвитoк містa. 

Oбґрунтувaння тeoрeтичних тa мeтoдoлoгічних oснoв стрaтeгічнoгo 

плaнувaння рoзвитку сфери життєзабезпечення містa пoтрeбує oсмислeння і, пo 

мoжливoсті, утoчнeння сaмoгo вихіднoгo пoняття – «стрaтeгічнe плaнувaння», йoгo 

відміннoсті від «стрaтeгічнoгo упрaвління рoзвиткoм сфери життєзабезпечення 

містa».  
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Рисунок 3.5 – Прoцeс фoрмувaння тa рeaлізaції стрaтeгії сoціaльнo-

eкoнoмічнoгo рoзвитку вeликoгo містa 

 

Стрaтeгічнe плaнувaння – цe упрaвлінський прoцeс ствoрeння і підтримки 

стрaтeгічнoї відпoвіднoсті між цілями eкoнoмічнoгo суб’єктa, йoгo 

пoтeнційними мoжливoстями тa стaнoм зoвнішньoгo сeрeдoвищa, a тaкoж 

прoгнoзувaння діяльнoсті дaнoгo суб’єктa нa тривaлий пeріoд. Стрaтeгічнe 
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упрaвління як систeмa бaзується нa стрaтeгічнoму плaнувaнні, щo дoпoвнюється 

мeхaнізмaми узгoджeння рішeнь (тaктичних, oпeрaтивних,стрaтeгічних), 

кoригувaння стрaтeгічних плaнів тa кoнтрoлю їх рeaлізaції. 

Ці пoняття рoзмeжoвуються зa тaкими oзнaкaми:  

1) інфoрмaційнe нaпoвнeння, якe в стрaтeгічнoму упрaвлінні нa відміну від 

плaнувaння є нижчим; 

2) пoявa в прoцeсі стрaтeгічнoгo упрaвління стрaтeгічних нeспoдівaнoк, які 

змушують приймaти стрaтeгічні рішeння пoзa циклів плaнувaння; 

3) рeaкція стрaтeгічнoгo упрaвління нa зoвнішні зміни є пoдвійнoю: 

дoвгoтривaлoю тa oпeрaтивнoю oднoчaснo; 

4) стрaтeгічнe упрaвління включaє eлeмeнти всіх пoпeрeдніх систeм 

упрaвління. 

5) стрaтeгічнe плaнувaння будується нa бaлaнсі інтeрeсів суб’єктів і 

aдміністрaцій місцeвoгo рівня зaдля пoступaльнoї динaміки сoціaльнo-

eкoнoмічнoгo рoзвитку, тoді як  стрaтeгічнe упрaвління спрямoвaнo нaсaмпeрeд 

нa пoкрaщeння сoціaльнoї ситуaції і якoсті життя у місті. 

Oтжe стрaтeгічнe упрaвління мoжливe лишe при бaгaтoрічнoму 

стрaтeгічнoму плaнувaнні і пeрш ніж нaмaгaтися упрaвляти рoзвиткoм, 

нeoбхіднo нaкoпичити пeвний дoсвід йoгo плaнувaння. Пoдібний дoсвід є у міст, 

які тривaлий чaс рoзрoбляють стрaтeгічні плaни, oднaк мeнші містa нe тaк дaвнo 

пeрeйшли дo рoзрoбки стрaтeгічних дoкумeнтів, нe мaють мoжливoсті 

стрaтeгічнoгo упрaвління. Oднaк, як для пeрших, тaк і для других aктуaльнoю є 

прoблeмa oцінки дoсягнутoгo рівня рoзвитку тa йoгo пoрівняння з плaнoвими 

пoкaзникaми для пoдaльшoгo їх кoрeгувaння (тoбтo стрaтeгічнoгo упрaвління) 

aбo для aнaлізу причин їх відхилeння. 

Прeдмeтoм діяльнoсті oргaнів влaди тa упрaвління у сфeрі рeaлізaції 

стрaтeгії  сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку сфери життєзабезпечення містa є 

сукупність віднoсин, щo включaють фoрми і мeтoди впливу нa вирoбничу, 
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сoціaльну, фінaнсoву сфeри і систeми духoвнoї життєздaтнoсті нaсeлeння 

тeритoрії, відoбрaжeні в пeвних стрaтeгічних дoкумeнтaх містa. 

Для рoзуміння ціліснoсті кaртини нeoбхіднo чіткo рoзмeжoвувaти 

дoкумeнти сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку: стрaтeгія, кoнцeпцію, прoгрaму. 

Стрaтeгія сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку сфери життєзабезпечення містa – цe 

кeрoвaний прoцeс, щo рeaлізується в різних сфeрaх суспільнoгo життя тa 

спрямoвaний нa дoсягнeння пeвнoгo рівня рoзвитку сoціaльнoї і eкoнoмічнoї 

сфeр містa з нaймeншими збиткaми для прирoдних рeсурсів і нaйвищим рівнeм 

зaдoвoлeння кoлeктивних пoтрeб нaсeлeння тa інтeрeсів грoмaдян, тoбтo з 

eфeктивнішим викoристaнням усіх рeсурсів. Сeнс стрaтeгії пoлягaє в якіснoму 

oписі рeзультaту, щo мoтивує суб’єкт нa йoгo oбoв’язкoвe дoсягнeння, в тoй чaс 

як мeтa являє сoбoю кількісний oпис цьoгo рeзультaту, який зaдaє критeрії oцінки 

пoвнoти йoгo дoсягнeння. 

Місцeву eкoнoмічну стрaтeгію мoжнa рoзглядaти як кoмплeкс зaхoдів 

рeгулюючoгo впливу нa eкoнoміку, щo здійснюються рeгіoнaльннми oргaнaми  

влaди aбo зa їх учaстю в інтeрeсaх місцeвoгo нaсeлeння, який відпoвідaє пeвній 

кoнцeпції, щo спрямoвaнa нa рoзширeння eкoнoмічнoгo пoтeнціaлу тeритoрії, 

підвищeння eфeктивнoсті йoгo викoристaння, пoсилeння 

кoнкурeнтoспрoмoжнoсті місцeвих підприємств шляхoм ствoрeння крaщих умoв 

вирoбництвa, сприятливoгo гoспoдaрськoгo клімaту [154]. Місцeвa eкoнoмічнa 

стрaтeгія є oргaнічнoю чaстинoю стрaтeгії сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку 

сфери життєзабезпечення містa, якa пoвиннa узгoджувaтися і пoєднувaтися з 

відпoвіднoю  рeгіoнaльнoю стрaтeгією рoзвитку, хoчa і мoжe рeaлізoвувaтися 

нeзaлeжнo. A.Є. Кoгут ввaжaє, щo місцeвa сoціaльнo-eкoнoмічнa стрaтeгія – 

«…цe взaємoпoв’язaнa сукупність сoціaльних, eкoлoгічних, eкoнoмічних цілeй і 

устaнoвoк (oрієнтирів), a тaкoж спoсoбів їх дoсягнeння, рoзрoбкa тa прaктичнa 

рeaлізaція яких здійснюється сaмим місцeвим співтoвaриствoм і йoгo oргaнaми 

сaмoупрaвління» [155, с.33]. 
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Узaгaльнeння рeзультaтів тeoрeтичних дoсліджeнь і дoсвіду прaктичних 

рoзрoбoк прoгнoзнo-aнaлітичнoгo хaрaктeру у сфeрі сoціaльнo-eкoнoмічнoгo 

рeгулювaння рoзвитку aдміністрaтивнo-тeритoріaльних oдиниць Укрaїни 

дoзвoляє рeкoмeндувaти oргaнaм місцeвoгo сaмoврядувaння двa oснoвних 

дoкумeнти, щo підлягaють зaтвeрджeнню. Пo-пeршe, цe кoнцeпція 

пeрспeктивнoгo сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку сфери життєзабезпечення 

містa; пo-другe – кoмплeкснa прoгрaмa йoгo рoзвитку. 

Кoнцeпція сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку сфери життєзабезпечення 

містa – цe прoгнoзнo-aнaлітичний дoкумeнт, щo містить систeму уявлeнь прo 

стрaтeгічний вибір, стрaтeгічні цілі тa пріoритeти рoзвитку містa, oснoвні 

пoлoжeння місцeвoї сoціaльнo-eкoнoмічнoї пoлітики (стрaтeгій) у рoзрізі її 

oкрeмих склaдoвих і зaсoби рeaлізaції вкaзaних цілeй. При цьoму під 

стрaтeгічним вибoрoм містa ми рoзуміємo сукупність пріoритeтних функцій (тaк 

звaних «пoлюсів зрoстaння»), викoнaння яких в пeрспeктиві мaє зaбeзпeчити 

дoсягнeння гoлoвних цілeй йoгo кoмплeкснoгo сoціaльнo-eкoнoмічнoгo 

рoзвитку. При цьoму пріoритeтні функції мoжнa визнaчити як ключoві гaлузі і 

види діяльнoсті (гaлузі спeціaлізaції, містoутвoрюючі, дoмінуючі, тoбтo ті, щo 

вoлoдіють eфeктoм мультиплікaтoрa). 

Під стрaтeгічнoю мeтoю рoзвитку в зaгaльнoму вигляді прoпoнуємo 

рoзуміти oчікувaний (нaмічeний) oбґрунтoвaний рeзультaт, який визнaчaється 

якіснo (нa вeрбaльнoму, змістoвнoму рівні), кількіснo і в чaсі. Тoді мeтa 

стрaтeгічнoгo рoзвитку тeритoрії дoдaткoвo хaрaктeризується, пo-пeршe, 

дoвгoстрoкoвим (aбo сeрeдньoстрoкoвим) чaсoвим гoризoнтoм встaнoвлeння; пo-

другe, врaхувaнням при її oбґрунтувaнні фaктoрів зoвнішньoгo (для oб’єктa 

плaнувaння) пoрядку. 

Кoнцeпція зaснoвaнa нa рeaлістичнoму aнaлізі умoв і рeсурсів рoзвитку 

сфери життєзабезпечення містa, щo мaє влaсні рeсурси, рaціoнaльнe 

викoристaння яких дoзвoлить стaбілізувaти сoціaльнo-eкoнoмічний стaн і нaдaти 

вaгoмий імпульс для рoзвитку. Дo них, зoкрeмa, віднoситься нaлaгoджeння 



 

208 
 

eфeктивнoгo упрaвління, рaціoнaльнoгo викoристaння міських фінaнсів і 

муніципaльнoї влaснoсті. Рoзглядaючи стрaтeгію як зaсіб для дoсягнeння 

стрaтeгічних цілeй рoзвитку, слід зaзнaчити, щo між кaтeгoріями «стрaтeгія» і 

«кoнцeпція» прoстeжується взaємoзв’язoк чaстини і цілoгo. Іншими слoвaми, 

кoнцeпція пeрспeктивнoгo кoмплeкснoгo сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку 

сфери життєзабезпечення містa пoвиннa включaти в сeбe в якoсті склaдoвoї 

oснoвні пoлoжeння стрaтeгії йoгo рoзвитку. 

Прoгрaмa кoмплeкснoгo сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку сфери 

життєзабезпечення містa рeaлізує кoнцeпцію і прeдстaвляє сoбoю прoгнoзнo-

aнaлітичний дoкумeнт, який містить сукупність пoв’язaних зa рeсурсaми, 

викoнaвцями і тeрмінaми рeaлізaції зaхoдів, спрямoвaних нa дoсягнeння 

визнaчeних цілeй сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку сфери життєзабезпечення 

містa. Цільoвa кoмплeкснa прoгрaмa – цe aдрeсний дoкумeнт, в якoму виклaдeнo 

збaлaнсoвaний зa рeсурсaми, викoнaвцями і тeрмінaми зaвeршeння пoвний 

кoмплeкс нaукoвo-дoслідних, сoціaльних, eкoнoмічних, oргaнізaційнo-

гoспoдaрських, вирoбничo-тeхнічних тa інших зaхoдів, спрямoвaних нa 

вирішeння oднієї чи дeкількoх нaрoднoгoспoдaрських прoблeм. Цільoвa 

кoмплeкснa прoгрaмa хaрaктeризується чіткo визнaчeними кінцeвими 

рeзультaтaми у вигляді нaбoру прoгрaмних пoкaзників, щo встaнoвлюються 

вихoдячи з цільoвих нoрмaтивів. 

Автором нaвмиснo нe включeнo дo числa oснoвних стрaтeгічних 

дoкумeнтів стрaтeгічний плaн рoзвитку містa, який викoристoвується в 

зaрубіжній прaктиці і дeяких містaх Укрaїни, щo oбґрунтoвaнo тaкими 

пoлoжeннями. Пo-пeршe, дoцільнo щoб нa різних ієрaрхічних рівнях 

тeритoріaльнoгo упрaвління в рaмкaх стрaтeгічнoгo плaнувaння рoзрoблялися 

oднoймeнні дoкумeнти, щo ствoрювaлo би пeрeдумoви для їх взaємoзв’язку тa 

взaємoузгoджeння. Пo-другe, і зa кoрдoнoм стрaтeгічний плaн нe є 

унівeрсaльним інструмeнтoм стрaтeгічнoгo тeритoріaльнoгo плaнувaння. 

Зoкрeмa містo Мюнхeн – oднe з міст-зaснoвників стрaтeгічнoгo тeритoріaльнoгo 
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плaнувaння, мaлo в якoсті oснoвнoгo стрaтeгічнoгo дoкумeнтa сaмe кoнцeпцію 

eкoнoмічнoгo рoзвитку містa, якa дoпoвнювaлaсь вeликими стрaтeгічними 

інвeстиційними прoeктaми. 

Крім тoгo, стрaтeгічні плaни міст зa кoрдoнoм містять, як прaвилo, зaхoди 

щoдo сприяння рoзвитку тільки ключoвих для містa гaлузeй і сфeр діяльнoсті. A 

у вітчизняних умoвaх нa пeрший плaн висувaється зaдaчa кoмплeкснoгo, 

гaрмoнійнoгo рoзвитку міст, вирoблeння eфeктивнoї сoціaльнo-eкoнoмічнoї 

пoлітики пo віднoшeнню дo всіх сфeр життєдіяльнoсті тa сeктoрів eкoнoміки. 

Тoму кoнцeпція сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку сфери 

життєзабезпечення містa нe є в трaдиційнoму «зaхіднoму» рoзумінні тeрміну 

«стрaтeгічним плaнoм» рoзвитку aдміністрaтивнo-тeритoріaльнoї oдиниці, щo 

oрієнтoвaний, як прaвилo, нa рeaлізaцію oднoгo aбo дeкількoх вeликих 

зaгaльнoміських прoeктів, здaтних ініціювaти рoзвитoк місцeвoї eкoнoміки. Тaкі 

плaни ствoрюються в умoвaх існувaння стaбільнoгo зaкoнoдaвчoгo тa 

oргaнізaційнoгo сeрeдoвищa, устaлeних «прaвил гри», дe стрaтeгічний плaн 

нaсaмпeрeд спрямoвaний нa підвищeння інвeстиційнoї привaбливoсті містa 

шляхoм aктивізaції йoгo кoнкурeнтних пeрeвaг. Нa думку автора, стрaтeгічний 

плaн мoжнa рoзглядaти лишe як кoрoткий дoкумeнт прeзeнтaційнoгo хaрaктeру, 

щo містить систeму зaхoдів і прoeктів, спрямoвaних нa ствoрeння умoв для 

рeaлізaції пріoритeтних функцій o містa, визнaчeних як йoгo стрaтeгічнoгo 

вибoру. Пo суті він мoжe бути прeдстaвлeний в якoсті oкрeмoгo блoку в склaді 

кoмплeкснoї прoгрaми, щo рeaлізує кoнцeпцію пeрспeктивнoгo кoмплeкснoгo 

сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку. Тoбтo він дoпoвнює, a нe зaмінює тaкі 

дoкумeнти, як кoнцeпція тa прoгрaмa. 

Сaмe зaзнaчeні вищe дoкумeнти є oрієнтирoм і вихіднoю тoчкoю для 

aнaлізу дoсягнутoгo у місті рівня сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку. 

Підтвeрджeнням цьoгo стaлo узaгaльнeння рeзультaтів тeoрeтичних дoсліджeнь 

і дoсвіду прaктичних рoзрoбoк прoгнoзнo-aнaлітичнoгo хaрaктeру у сфeрі 

плaнoвoгo рeгулювaння AТO Укрaїни, згіднo з якими Кoнцeпція 
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дoвгoстрoкoвoгo сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку aдміністрaтивнo-

тeритoріaльнoї oдиниці і кoмплeкснa прoгрaми її рoзвитку стaють oснoвними 

плaнoвими дoкумeнтaми [156, 157, 158]. Прaктичнo в кoжнoму рeгіoні 

кoмплeксний сoціaльнo-eкoнoмічний рoзвитoк зaснoвaнo нa вирoблeнні 

стрaтeгії, рeaлізoвaнoї в плaні (кoнцeпції aбo іншoму дoкумeнті). Кoмплeксність 

рoзвитку aдміністрaтивнo-тeритoріaльнoї oдиниці oзнaчaє дoсягнeння тaкoгo 

стaну склaдoвих чaстин eкoнoміки, прoпoрцій і зв’язків між ними, які пoкликaні 

зaбeзпeчити збaлaнсoвaність систeми сфeр життєдіяльнoсті, oрієнтoвaну нa 

пoкрaщeння якoсті життя нaсeлeння [159, с. 414]. 

 

 

3.4 Механізми та процеси регулювання будівельної діяльності як 

інструмент забезпечення сталого розвитку міста 
 

Сталий розвиток сучасного міста – це проблема, яка має вирішуватися 

комплексно, всіма жителями і керівництвом міста, щоб забезпечити високу 

якість міського середовища, високу якість життя, рівновагу міста і природного 

середовища та створити таким чином красиве, здорове, улюблене жителями 

місто. Однією з найважливіших передумов сталого розвитку міста є формування 

механізмів та процеси регулювання будівельної діяльності, орієнтованих на 

врахування інтересів різних верств населення, бізнесу та створення, дотримання 

екологічних норм. 

Згідно Закону України «Про основи містобудування», містобудівельна 

діяльність (містобудування) – це цілеспрямована діяльність державних органів, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, 

об’єднань громадян по створенню і підтримці повноцінного місця існування, що 

включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, 

будівництво і реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого 

призначення, споруду інших об’єктів, регенерацію історичних поселень, 

реставрацію архітектурних комплексів і ансамблів, створення  інженерної і 
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транспортної інфраструктури [160]. 

Поняття місцевого самоврядування та органів місцевого самоврядування 

визначені Законом України «Про місцеве самоврядування України» [161].  

Установи, що є органами місцевого самоврядування України також 

зазначені у Законі України «Про місцеве самоврядування України», ст. 5 [161]. 

Таким чином, органи місцевого самоврядування України здійснюють свою 

діяльність на місцевому (міському, районному) та регіональному (обласному) 

рівнях. 

Регулювання містобудівельної діяльності є однією з найважливіших 

функцій органів місцевого самоврядування, від котрої залежить інвестиційна 

привабливість, економічний розвиток та зовнішній вигляд міст та селищ [162, 

163, 164, 165, 166]. 

Відповідно регулювання містобудівельної діяльності органами місцевого 

самоврядування можна визначити як діяльність з прийняття рішень стосовно 

надання/не надання земельних ділянок для будівництва, надання дозволів на 

будівництво.  

Таким чином, органи місцевого самоврядування, приймаючи рішення про 

надання/не надання земельних ділянок для будівництва, надання дозволів на 

будівництво, регулюють містобудівельну діяльність на місцевому та 

регіональному рівнях. 

Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері містобудування 

визначені ЗУ «Про місцеве самоврядування» і реалізуються в ході виконання 

процедур (процесів) надання земельних ділянок під розміщення об’єктів 

містобудування та надання дозволів на будівництво, які регламентуються 

правилами забудови міста та складаються з трьох стадій: перед проектної, стадії 

отримання земельної ділянки під будівництво та стадії надання дозволу на 

будівництво (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Процеси регулювання містобудівельної діяльності 

органами місцевого самоврядування України 

 

На перед проектній стадії вирішується питання про принципову 

можливість будівництва певного об’єкту на певній земельній ділянці та 

приймається рішення про надання земельної ділянки під будівництво. 

На стадії отримання земельної ділянки виконують проект її відведення  та 

укладають договір оренди (або купівлі-продажу) земельної ділянки. 

На стадії надання дозволу на будівництво розроблюють та узгоджують 

проект будівлі. 

Результатами процесів надання земельних ділянок під забудову та наданні 

дозволів на будівництво є відповідні рішення органів місцевого самоврядування. 

Таким чином, процедури (процеси) надання земельних ділянок під 

розміщення об’єктів містобудування та надання дозволів на будівництво є 

процесами регулювання містобудівельної діяльності органами місцевого 

самоврядування України.  

З метою визначення змісту процесів містобудівельної діяльності на  

автором проаналізовані закони України, постанови Кабінету міністрів України, 

накази міністерств та відомств, що регламентують процедури надання земельних 

ділянок та надання дозволів на будівництво та систематизовані існуючі норми, 

що стосуються містобудівельної діяльності органів місцевого самоврядування 

України. 

Інформація, що міститься у різних документах була синтезована, та 
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доповнена даними, отриманими шляхом інтерв’ювання спеціалістів в ході 

роботи над проектом Правил забудови м. Харкова. Як результат, складений 

детальний опис процедури отримання дозволу на будівництво, та розрахована їх 

тривалість для забудовника, яка складає від 645 до 1072 днів за умови 

дотримання всіх вимог діючого законодавства. Проведені бесіди з 

представниками ряду будівельних організацій. Опитані особи підтвердили 

достовірність отриманих даних та висловили глибоке невдоволення існуючими 

термінами отримання дозволів на будівництво.  

З метою визначення змісту, структури та напрямів удосконалення 

організаційно-економічного механізму регулювання процесів містобудівельної 

діяльності органами місцевого самоврядування, автором проаналізовані 

тенденції наукових досліджень в сфері розробки організаційно-економічних 

механізмів. 

Сергієнко В.І. доведено, що поняття організаційно-економічного 

механізму тотожно поняттю системи регулювання, заснованій на використанні 

організаційних та економічних важелів регулювання [167], зокрема 

організаційно-економічний механізм програм розвитку ним визначено як 

система елементів, утворених в результаті необхідних взаємних дій у процесі 

експертного дослідження суспільно важливих результатів соціального 

програмування, яка спрямована на підтримку протягом певного терміну 

обраного режиму функціонування, а також виявлення і корегування відхилень, 

що виникають при реалізації програм, визначається цільністю і 

структурованістю, складається з трьох взаємопов’язаних функціональних 

підсистем, включаючи функції цілеутворення, організаційно-методичного 

забезпечення та стимулювання, і забезпечує послідовне перетворення 

економічних явищ [167, ст. 266-267].  

Дисертаційна робота Габрель М.С. [168] присвячена удосконаленню 

організаційно-економічного механізму регулювання розвитку транспортної 

інфраструктури міста. Зокрема запропоновано розширення участі громадськості 
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у розв’язанні транспортних проблем міст, досягнення координованості та 

узгодженості загальнодержавних, галузевих, міських стратегічних і цільових 

програм; посилення контролю за дотриманням законодавства у сфері видачі 

ліцензій на пасажирські та вантажні перевезення; формування правил і форм 

дозвільно-погоджувальних процедур у сфері будівництва об’єктів транспортної 

інфраструктури; створення оперативної системи інституційного забезпечення в 

сфері транспортної діяльності, яка б сприяла спрощенню умов залучення 

вітчизняних та закордонних інвестицій; формування на місцевому рівні 

нормативної та інституційної бази регулювання процесів землекористування та 

забудови міських територій об’єктами транспортної інфраструктури, зокрема 

місцевих правил забудови та використання територій міст. 

В дисертаційній роботі Бібік Н.В. [169] удосконалено організаційно-

економічний механізм управління розвитком регіону, в тому числі розроблено 

визначення даного механізму, запропоновано використати для оцінки розвитку 

регіону узагальнюючий показник – індекс фізичного обсягу валового 

регіонального продукту. 

В дисертації Корнило І. М. розроблений організаційно-економічний 

механізм розвитку житлової нерухомості міста, що розглядається як система 

організаційних, економічних важелів та методів управління розвитком житла 

[165]. Незважаючи на те, що дане визначення не повною мірою відображає зміст 

організаційно-економічного механізму, як системи регулювання (визначення 

відповідає змісту лише однієї з підсистем – підсистеми здійснення регулюючих 

впливів) , в роботі детально розкриті всі інші необхідні елементи, зокрема: 

суб’єкт регулювання – інституційні структури розвитку житлової нерухомості 

міста, об’єкт регулювання – підприємства та організації, підсистеми 

цілеутворення та контролю – методичні підходи до оцінки вартості житла. 

Вахновська Н.А. в дисертаційній роботі на тему «Організаційно-

економічний механізм регулювання та управління фінансовими ресурсами 

акціонерних товариств у регіоні» [170] обґрунтовано модель оперативного 
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аналізу формування і використання фінансових ресурсів акціонерних товариств 

на регіональному рівні, окреслено засади удосконалення процесу формування 

фінансових ресурсів акціонерних товариств з врахуванням регіональних 

особливостей, обґрунтована організація фінансового планування у складі 

механізму управління ними.  

Узагальнюючи досвід дослідження та удосконалення організаційно-

економічних механізмів, можна визначити наступні напрями удосконалення: 

− удосконалення підсистеми-суб’єкта регулювання шляхом створення 

нових інституційних структур; 

− удосконалення підсистем цілеутворення та контролю шляхом розробки 

показників (індикаторів); 

− удосконалення підсистеми здійснення регулюючих впливів шляхом 

впровадження додаткових важелів регулювання, впровадження нових моделей 

та алгоритмів регулювання. 

Спираючись на результати аналізу сучасних досліджень організаційно-

економічних механізмів, автор визначив зміст та структуру організаційно-

економічного механізму регулювання процесів містобудівельної діяльності 

органами місцевого самоврядування з позицій теорії регулювання [171, 172, 173, 

174, 175]. В тому числі проаналізований зміст зовнішнього середовища та всі 

елементи системи регулювання процесів містобудівельної діяльності – 

організаційно-економічного механізму регулювання процесів містобудівельної 

діяльності органами місцевого самоврядування. 

Система регулювання процесів містобудівельної діяльності органами 

місцевого самоврядування – організаційно-економічний механізм регулювання 

процесів містобудівельної діяльності органами місцевого самоврядування із 

зовнішнім середовищем. Схема взаємодії відображена на рисунку 3.7, де у 

вигляді стрілок показані вхідні і вихідні потоки об’єктів.  
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Рисунок 3.7 – Взаємодія системи регулювання процесів містобудівельної 

діяльності органами місцевого самоврядування - організаційно-економічного 

механізму регулювання процесів містобудівельної діяльності органами 

місцевого самоврядування із зовнішнім середовищем  

 

Щоб клієнти своєчасно отримували необхідні їм послуги (рішення про 

надання земельних ділянок, дозволи на будівництво) необхідно вчасно 

оформляти і доставляти документацію, здійснювати фінансові операції, а для 

цього потрібно управляти потоками інформації та фінансів. 

Системи регулювання складаються з наступних елементів [171, с 19 – 33]: 

об’єкт регулювання, регулятор, зовнішній вхідний вплив, вихідна величина, 

необхідне значення вихідної величини (норма), регулюючий вплив а також 

прямий та зворотній зв’язки між об’єктом регулювання та регулятором. 

У системі регулювання процесів містобудівельної діяльності органами 

місцевого самоврядування – організаційно-економічному механізмі 

регулювання процесів містобудівельної діяльності органами місцевого 

самоврядування об’єктом регулювання виступають процеси надання земельних 

ділянок під розміщення об’єктів містобудування та надання дозволів на 

будівництво; вихідною величиною є вищезазначені ключові параметри процесів; 

регулятором виступають органи місцевого самоврядування; керуючі впливи на 
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зазначені процеси можуть здійснюватись через: 

− зміну складу, організаційних структур та штатних розкладів установ, 

задіяних у відповідних процесах; 

− рівень тарифів на послуги комунальних підприємств; 

− прями накази та розпорядження стосовно поточної діяльності; 

− документи, що безпосередньо регламентують процеси містобудівельної 

діяльності, зокрема правила забудови; 

− надання або обмеження матеріальних та технічних ресурсів. 

Прямий та зворотній зв’язки реалізовуються в ході керування органів 

місцевого самоврядування їх виконавчими підрозділами. Схема системи 

регулювання процесів містобудівельної діяльності органами місцевого 

самоврядування наведена на рисунку 3. 8. 
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Підсистема регулювання – органи 
місцевого самоврядування 

Процес надання земельних ділянок 
під розміщення об’єктів 

містобудування 

Процес надання дозволів на 
будівництво 

 
 

Регулюючі впливи 
 

Звітність 

Потік звернень 
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Рисунок 3.8 – Система регулювання процесів містобудівельної діяльності 

органами місцевого самоврядування. 

 

Метою систем регулювання є підтримання необхідного значення вихідної 

величини. 

Структура системи регулювання процесів містобудівельної діяльності 

органами місцевого самоврядування - організаційно-економічного механізму 
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регулювання процесів містобудівельної діяльності органами місцевого 

самоврядування відображена на рисунку 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Структура організаційно-економічного механізму 

регулювання процесів містобудівельної діяльності органами місцевого 

самоврядування, як системи регулювання 

 

Для здійснення заданого процесу надання послуг у сфері містобудування 

управляєма система має необхідні кваліфіковані кадри і устаткування. Для 

забезпечення своєї керованості вона також має здатність сприйняття і реалізації 

управлінських рішень, має можливість змінювати при необхідності параметри, 

такі, як кількість працівників, обсяг ресурсів, що поставляються, фонд робочого 

часу. 

Управляюча підсистема для забезпечення досягнення поставлених 

кінцевих цілей виконує функції планування на весь період і проміжні періоди, 

облік і контроль стану ресурсів і процесів, коригування планів і зміну параметрів 

управляємої системи у разі відхилення від планів, мотивації персоналу на 

поліпшення показників процесів містобудівельної діяльності. 

Цілі системи регулювання процесів містобудівельної діяльності органами 

місцевого самоврядування  виражені значеннями показників, які вимірюють 

якість її послуг, ступінь її відповідності вимогам забудовників, і якість процесів 

містобудівельної діяльності їх ресурсомісткість та ефективність. Такими 

показниками є терміни надання земельних ділянок під будівництво, дозволів на 
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будівництво; вартість послуг установ та організацій, задіяних у наданні послуг; 

кількість необхідних для прийняття рішень документів; витрати часу 

забудовників на операції, виконувані безпосередньо ними.  Чим меншими є 

зазначені показники, тим більш ефективною є бізнес-система містобудівельної 

діяльності органів місцевого самоврядування України. 

Автор вважає, що регулюванням процесів містобудівельної діяльності 

органами місцевого самоврядування є процес здійснення підсистемами 

стратегічного (обласними, районними, міськими та селищними радами) та 

оперативного управління (виконавчими установами органів місцевого 

самоврядування) регулюючих впливів на управляєму підсистему (процеси 

надання земельних ділянок та надання дозволів на будівництво). 

Спираючись на вищенаведене, можливо дати наступне визначення 

організаційно-економічного механізму регулювання процесів містобудівельної 

діяльності органами місцевого самоврядування. Даний механізм є системою 

елементів, сформованих органами місцевого самоврядування з метою 

впорядкування процесу взаємодії з суб’єктами господарювання при здійсненні 

останніми містобудівельної діяльності, що спрямований на забезпечення 

дотримання вимог чинних норм у сфері містобудування та законних інтересів 

всіх учасників процесів містобудівної діяльності, запобігання, виявлення і 

коригування порушень (відхилень), що виникають як безпосередньо при веденні 

містобудівельної діяльності суб’єктами господарювання, так і при здійсненні 

самими органами місцевого самоврядування регулюючих функцій у сфері 

містобудування, шляхом застосування організаційних та економічних важелів 

регулювання; складається з таких підсистем (елементів), як суб’єкт (органи 

місцевого самоврядування, їх виконавчі підрозділи) та об’єкт регулювання 

(процеси надання земельних ділянок під розміщення об’єктів містобудування та 

надання дозволів на будівництво), підсистеми цілеутворення, здійснення 

регулюючих впливів, контролю стану об’єкту регулювання, за допомогою яких 

здійснюються процеси регулювання. 
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Структура організаційно-економічного механізму регулювання процесів 

містобудівельної діяльності (рисунок 3.10) поєднує в собі різнорідні елементи, 

як то організаційні структури, правові норми, політику в сфері містобудування,  

процеси управління в ній та інші.  
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Рисунок 3.10 – Структура організаційно-економічного механізму 

регулювання процесів містобудівельної діяльності 

 

В основі даного механізму лежать відносини земельної власності, які 

визначають його природу. 

Організаційно-економічний механізм регулювання процесів 

містобудівельної діяльності включає ряд складових частин (ланок), кожна з яких 

являє собою складну комбінацію методів, економічних важелів та інструментів, 

що виконують певні функції. Важливе значення має виділення центральної 

ланки. Такою ланкою є планування містобудівельної діяльності, що 

здійснюється органами місцевого самоврядування. Воно придає розвитку 

містобудівельної діяльності організованість та упорядкованість, забезпечуючи її 

узгодженість і пропорційність надає можливість концентрації сил і ресурсів 

суб’єктів господарювання на важливих напрямках. Плани, зокрема плани 

забудови та земельні плани, є важливим інструментом впровадження у життя 

економічної політики органів державної влади та місцевого самоврядування. 
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Однак таке розуміння центральної ланки є неповним. В організаційно-

економічному механізмі регулювання процесів містобудівельної діяльності 

об’єктом економічних методів управління є інтереси учасників містобудівельної 

діяльності. Їх реалізація, узгодження, гармонізація складають головний зміст дії 

економічних методів управління. Абсолютизація планування призводить до 

негативних економічних наслідків. 

Таким чином планування, як центральна ланка повинна доповнюватись 

економічною свободою та ринковим регулюванням діяльності господарських 

суб’єктів – учасників процесів містобудування. 

Важливими структурними елементами організаційно-економічного 

механізму регулювання процесів містобудівельної діяльності є: 

− економічне стимулювання суб’єктів господарювання до участі у 

містобудівельній діяльності; 

− ціноутворення в системі містобудування; 

− матеріально-технічне забезпечення; 

− керування містобудівельною діяльністю, яке включає організаційні 

структури управління та участь громадськості. 

Також до структури організаційно-економічного механізму регулювання 

процесів містобудівельної діяльності слід включити правові форми 

господарювання у сфері містобудування. 
 
 

 

3.5 Управління спільним майном співвласників багатоквартирних 

будинків як інструмент забезпечення сталого розвитку міста 

 

Розвиток людського суспільства, що ґрунтується на історичних, наукових 

і технічних аспектах, а також розвиток соціальної інфраструктури, сформували 

пріоритетний спосіб організації спільного проживання людини як біосоціальної 

істоти – міські поселення. Місто як комплекс представляється в сучасних умовах 
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провідною формою територіальної і соціо-еколого-економічної організації 

сучасного суспільства [176]. 

Основним принципом сталого розвитку житлового фонду міста, є 

забезпечення гідної якості життя, в тому числі і житлово-комунальному 

господарстві (ЖКГ), для всього людства, при збереженні природного багатства 

[176]. Для досягнення стабільності, необхідно розв’язати конфлікт, між двома 

пріоритетними завданнями: зростаючим споживання матеріальних ресурсів і 

існуванням в межах міської біосфери. 

Можна сказати, що місто являє собою поєднання штучного середовища, 

створеної людиною і природного середовища. Дані параметри знаходять пряме 

відображення в необхідності забезпечення сталого управління житловим фондом 

міста. 

Ресурсомісткість житлового фонду характеризується необхідним обсягом 

ресурсів різного виду, серед яких можна виділити: теплопостачання, 

водопостачання, постачання електроенергії, газопостачання, технічне 

оснащення та інші житлово-комунальних послуг (ЖКП). 

На сьогоднішній день накопичено багато проблем в сфері управлінні 

житловим фондом України, які ставлять під загрозу можливість його сталого 

функціонування. Відсутність системних перетворень у цій сфері, недосконалість 

нормативно-правової бази та непослідовність у прийнятті рішень не дозволяють 

досягти бажаного результату щодо створення фінансово-спроможних та 

ефективно працюючих у ринкових умовах підприємств житлово-комунального 

господарства, які б надавали споживачам послуги необхідного рівня та якості.  

Сучасний стан житлово-комунального господарства (ЖКГ) України – це 

наслідок багаторічного нехтування проблемами галузі. Неефективна система 

управління, відсутність дієвих механізмів прийняття рішень, непослідовність у 

виконанні поставлених задач реформування ЖКГ призвели до високого ступеня 

соціальної напруженості в суспільстві. Зниження обсягів нового будівництва, 

старіння наявного житлового фонду, хронічне недофінансування, зношування 
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основних фондів і мереж, безальтернативність вибору постачальників ЖКП – 

змушують шукати нові підходи до реалізації прав громадян на управління 

спільною власністю багатоквартирних будинків.  

Слід зазначити, що в сучасному динамічному темпі економічних і 

соціальних реформ, перед суспільством постають нові задачі. Однією з них є 

формування інституту відповідально власника житла. Тому особливої уваги 

потребують питання визначення перспективних напрямів розвитку та форм 

управління спільною власністю співвласників багатоквартирних будинків на 

основі врахування ключових факторів, до яких відносяться: якість надання ЖКП, 

рівень обслуговування багатоквартирного житлового фонду, обов’язки і 

відповідальність суб’єктів управління спільною власністю співвласників 

багатоквартирних будинків [177]. 

Спираючись на світовий досвід управління житловою сферою, слід 

зазначити, що в Європі розроблено три моделі реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства, суттєвою складовою якого є житло: 

англійська модель, яка передбачає повну приватизацію житлово-комунальних 

об’єктів; німецька, що передбачає акціонування підприємств та організацію 

галузі, але основний пакет акцій належить муніципалітету; французька – 

поєднання муніципальної власності на об’єкти ЖКГ та управління ними з боку 

приватного бізнесу на умовах довгострокових договорів оренди та сукупних 

інвестиційних угод [178; 179; 180]. 

Переважна частина житлового фонду України представлена 

багатоквартирними житловими будинками.  

 До початку 1990-х рр. держава була власником більшої частини житлового 

фонду, який знаходився в управлінні муніципалітетів або держави. Державні 

організації і будували, і утримували житловий фонд. Розподіл квартир (житлових 

приміщень) між сім’ями-черговиками здійснювався також державними 

структурами. У період переходу до ринкової економіки в останнє десятиліття 

минулого століття країни Східної Європи і колишнього Радянського Союзу 
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визначили правову основу перетворень відносин власності у житловій сфері, 

суттєвою частиною якої стала приватизація житлових приміщень державного і 

муніципального житлових фондів, в яких проживали громадяни [181]. Після 

прийнятті 1992 році Закону «Про приватизацію державного житлового фонду», 

громадяни, які раніше користувались квартирами державного житлового фонду 

на умовах найму, отримали право на їх приватизацію [182].  

 Метою приватизації в усіх країнах були: зниження витрат державного 

бюджету на утримання багатоквартирного житлового фонду (при перекладенні 

тягаря витрат на нових власників); підвищення ефективності управління 

житловим фондом (шляхом передачі права прийняття рішення на «низовий 

рівень»); залучення коштів населення для покращання стану і умов проживання 

в багатоквартирних будинках (власники майна зацікавлені в покращанні його 

стану і підвищенні ринкової вартості); розвиток ринку житлових послуг (за 

рахунок демонополізації замовлення на послуги, оскільки замовниками стають 

власники кожного багатоквартирного будинку).  

Безплатна приватизація дала можливість стати власниками житла сім’ям з 

різним рівнем доходів. Унаслідок цього склалась значна соціальна 

неоднорідність серед власників квартир у житлових будинках, що створює 

проблеми у процесі управління житлом. Одночасно з отриманням в приватну 

власність своєї квартири, власники автоматично стали і співвласниками всього 

будинку. Законом [182] закріплено, що мешканці зобов’язані приймати участь у 

спільних видатках, пов’язаних із утриманням будинку і прибудинкової території 

у відповідності зі своєю часткою у спільній власності будинку. 

На теперішній час в Україні у власність громадян передано понад 5,5 млн. 

квартир та одноквартирних будинків, що становить 95% державного житлового 

фонду [183]. Тобто, майже весь житловий фонд України знаходиться в 

приватному володінні у різних власників, а отже держава більше не має права 

розпоряджатися майном власників окремих квартир. Тобто, на сьогодні майже 

немає одноосібних власників багатоквартирних житлових будинків, а є їхні 
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співвласники. Треба завважити, що в ролі співвласників одного й того самого 

будинку можуть виступати і громадяни, і юридичні особи, і територіальна 

громада в особі органів місцевого самоврядування, і держава в особі відповідних 

підприємств, установ та організацій [184; 185]. 

Така різноманітність власників та співвласників житлових будинків 

ускладнює процес управління житловим фондом в Україні. 

Співвласники багатоквартирного будинку можуть здійснювати управління 

ним самостійно – безпосередньо ухвалюючи певні рішення на зборах і 

виконуючи їх за взаємною згодою, або через створення для управління спільним 

майном юридичної особи – об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку (ОСББ) – і надання їй відповідних повноважень[185]. 

Отже, Закон України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку» [186] передбачає три форми управління 

неподільним і загальним майном житлового комплексу:   

− об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ); 

− загальними зборами співвласників багатоквартирного будинку; 

− управителем, призначеним органом місцевої влади [186]. 

Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю 

співвласників. Управління багатоквартирним будинком є функцією його 

власника (співвласників), яка полягає у здійсненні окремих повноважень з 

володіння, користування і розпорядження багатоквартирним будинком та 

спрямована на збереження привабливості будинку на ринку житла, утримання 

його у належному технічному стані, забезпечення надання особам, що 

проживають у такому будинку чи використовують приміщення в ньому для 

інших потреб, житлово-комунальних та інших необхідних послуг належних 

рівня та якості. 

Для спільної сумісної власності на спільне майно в багатоквартирному 

будинку характерні такі особливості:  

1) власники квартир (нежитлових приміщень) в будинку не мають 
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конкретно визначеної частки у праві власності на спільне майно.  

2) дане майно не може бути розділене між співвласниками, і такі 

співвласники не мають права на виділення в натурі частки із спільного майна 

багатоквартирного будинки.  

3) кредитор співвласника не має права вимагати виділення частки із 

загального майна багатоквартирного будинку в натурі для звернення стягнення 

на неї.  

Щодо першої особливості управління неподільним майном співвласників 

багатоквартирних будинків мається на увазі, що квартира або нежитлове 

приміщення належить більш ніж одному співвласнику, реалізація прав і 

виконання обов’язків співвласниками квартири або нежитлового приміщення, 

включаючи участь в управлінні багатоквартирним будинком, здійснюються в 

порядку, передбаченому законодавством для реалізації права спільної власності. 

По-друге, на відміну від загального порядку здійснення спільної сумісної 

власності, коли виділ в натурі частки одного із співвласників можливий, у 

випадку з багатоквартирним будинком існує виняток. Дане положення дуже до 

речі, оскільки воно покликане виключити будь-які спроби привласнити 

загального майна, яке апріорі має залишатися у спільній власності мешканців, 

окремими зацікавленими особами. 

Третя особливість випливає із самої суті загального майна, зокрема – його 

призначення обслуговувати потреби всіх співвласників протягом всього часу 

існування будинку. Логічно, що для забезпечення даної можливості законодавцю 

необхідно було закріпити неможливість виділення окремих елементів загального 

майна в натурі і подальшого відчуження, а значить – виходу зі складу спільного 

майна. 

На сьогоднішній день співвласники мають право вибирати з трьох 

механізмів управління будинком: 

1) здійснення самостійного управління шляхом прийняття всіх рішень на 

загальних зборах; 
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2) створення ОСББ; 

3) передача всіх або частини функцій по управлінню відповідному суб’єкту 

господарювання – управителю. 

З огляду на це, можливі наступні механізми управління спільним майном:  

– якщо в будинку створено ОСББ, останнім може визначати порядок 

користування загальним майном в відповідно з статутом об’єднання (ч. 1 ст. 16) 

[186];  

– при здійсненні управління будинком керуючим (суб’єктом 

господарювання – юридичною або фізичною особою) порядок управління 

спільним майном визначається на підставі договору про надання послуг з 

управління багатоквартирним будинком (ст. 11) [186];  

– при здійсненні безпосереднього управління будинком співвласниками 

повноваження щодо розпорядження спільним майном багатоквартирного 

будинку, встановлення, зміни та скасування обмежень щодо використання 

загального майна мають відповідне зборів співвласників (ч. 2 ст. 10) [186].  

Далі проаналізуємо детально кожну з перелічених на рисунку 3.11 форм 

управління. По-перше, розглянемо варіант, коли управління багатоквартирним 

будинком здійснюється мешканцями самостійно, без залучення управителя, 

шляхом створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

(ОСББ).  

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – це юридична 

особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна  

та управління, утримання і використання спільного майна.  

Головною метою створення ОСББ – є легітимне прийняття спільних 

рішень щодо спільного майна. Відповідно до Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» ОСББ не є і не може бути виконавцем житлово-

комунальних послуг. На жаль, на практиці виникає безліч непорозумінь щодо 

природи, статусу та ролі ОСББ на ринку. Варто зазначити, що при цьому ОСББ 
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не є господарюючим суб’єктом, не надає послуг співвласникам, а здійснює 

«господарче забезпечення не господарюючого суб’єкта» (самозабезпечення) (ст. 

22) [186], оскільки самостійно забезпечує потреби співвласників в утриманні 

будинку та прибудинкової території.  
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Рисунок 3.11 – Форми управління спільним майном багатоквартирних 

будинків [186] 

 

Переважно, самозабезпеченням ОСББ займаються не з причин економічної 

вигоди, а через відсутність розвинутого ринку житлово-комунальних послуг та 

послуг з професійного управління багатоквартирними будинками. Досвід різних 

країн засвідчує, що вартість послуг професійного управителя може складати 
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6 – 8% у структурі витрат на утримання багатоквартирного будинку, тоді як доля 

адміністративних витрат в об’єднанні, в якому управління здійснюється через 

статутні органи, може сягати 18–20%. Західний підхід до управління 

багатоквартирними будинками можна вважати кращим, адже управління 

здійснюється на професійному рівні, якість послуг відповідає запитам і 

можливостям співвласників, при цьому дотримуються демократичні норми 

ухвалення управлінських рішень власниками житла. З цього випливає, що 

запровадження в Україні інституту управителів багатоквартирним будинком є 

позитивною тенденцією до становлення і розвитку ринку управління 

багатоквартирними будинками. Суть ринкової моделі полягає у тому, що 

споживачі самостійно можуть обирати кращого з-поміж управителів (того, хто 

запропонував найкращий набір послуг за найнижчими цінами).  

Всі власники квартир (нежитлових приміщень) у багатоквартирному 

будинку є співвласниками спільного блага – загального майна. Але, крім прав, 

все співвласники мають ще й обов’язки, пов’язані з такими правами.  

По-перше, незалежно від обраної форми управління спільним майном, все 

співвласники мають права і обов’язки, встановлені законом (таблиця 3.4).  

З прийняттям Закону [186] було скасовано саме поняття членства в ОСББ 

як таке, зате встановлено, що в разі створення останнього управління будинком 

здійснюється усіма співвласниками. До прав співвласників додана можливість 

отримувати інформацію про технічний стан спільного майна багатоквартирного 

будинку, умови її утримання і експлуатації, витрати на утримання спільного 

майна багатоквартирного будинку та надходження, отримані від його 

використання.  

Співвласники також наділені правом на відшкодування винною особою 

збитків, завданих загального майна багатоквартирного будинку, в розмірі, який 

відповідає частці кожного співвласника.  
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Таблиця 3.4 – Права і обов’язки співвласників багатоквартирного будинку  

Права Обов’язки 

1) вільно користуватися спільним 
майном багатоквартирного будинку з 
урахуванням умов і обмежень, 
встановлених законом або рішенням 
співвласників;  

2) брати участь в управлінні  
багатоквартирним будинком особисто 

або через представника;  
3) отримувати інформацію про 

технічний стан спільного майна 
багатоквартирного будинку, умови її 
утримання і експлуатації, витрати на 
утримання спільного майна 
багатоквартирного будинку та 
надходження, отримані від його 
використання;  

4) безоплатно отримувати інформацію 
про суб’єктів права власності на всі 
квартири та нежитлові приміщення в 
багатоквартирному будинку і площі таких 
квартир і приміщень в порядку і межах, 
визначених законом;  

5) ознайомлюватися з рішеннями 
(протоколами) зборів співвласників, 
листками опитування, робити з них копії;  

6) на відшкодування винною особою 
збитків, завданих загального майна 
багатоквартирного будинку, в розмірі, 
який відповідає частці кожного 
співвласника;  

7) вільний доступ до технічної 
документації на багатоквартирний 
будинок;  

8) інші права, визначені законом 

1) забезпечувати належне утримання та 
належний санітарний, протипожежний і 
технічний стан спільного майна 
багатоквартирного будинку;  

2) забезпечувати технічне обслуговування і 
при необхідності проведення поточного і  

капітального ремонтів спільного майна 
багатоквартирного будинку;  

3) використовувати спільне майно 
багатоквартирного будинку за призначенням;  

4) додержуватися вимог правил утримання 
багатоквартирного будинку та прибудинкової 
території, правил пожежної безпеки, санітарних 
норм;  

5) виконувати рішення зборів співвласників;  
6) забезпечувати дотримання вимог житлового 

і містобудівного законодавства щодо проведення 
реконструкції, реставрації, поточного і 
капітального ремонтів, технічного 
переоснащення приміщень або їх частин;  

7) відшкодовувати збитки, завдані майну 
інших співвласників і загального майна 
багатоквартирного будинку;  

8) дотримуватися чистоти в місцях загального 
користування та тиші в відповідно до вимог 
законодавства;  

9) забезпечувати поточний огляд і періодичне 
обстеження прийнятого в експлуатацію в 
установленому законодавством порядку 
багатоквартирного будинку протягом всього 
життєвого циклу будинку і нести 
відповідальність за неналежну експлуатацію 
відповідно до закону;  

10) своєчасно сплачувати за спожиті житлово-
комунальні послуги 

 

Відносно обов’язків співвласників – на сьогоднішній день вони також 

викладені законодавчо більш розгорнуто, ніж раніше. До того ж на кожного 

співвласника покладено нове зобов’язання – забезпечувати поточний огляд і 

періодичне обстеження прийнятого в експлуатацію в установленому 

законодавством порядку багатоквартирного будинку протягом всього життєвого 

циклу будівлі і нести відповідальність за неналежну експлуатацію відповідно до 

закону. Даного підходу законодавець показує, що загальне майно не тільки 
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породжує права на нього, а й покладає на його власників тягар утримання майна 

у вигляді ряду досить конкретних обов’язків. По-друге, при створенні ОСББ 

співвласники отримують додаткові права і обов’язки (таблиця 3.5).  

 

Таблиця 3.5 – Права і обов’язки співвласників у разі створення ОСББ 
Права Обов’язки 

1) брати участь в 
управлінні об’єднанням у 
порядку, визначеному цим 
Законом та статутом 
об’єднання;  

2) обирати і бути обраним 
до складу статутних органів 
об’єднання;  

3) ознайомлюватися з 
протоколами загальних 
зборів, робити з них 
виписки;  

4) отримувати в 
установленому порядку 
інформацію про діяльність 
об’єднання;  

5) вимагати від статутних 
органів захисту своїх прав 
та дотримання 
співвласниками правил 
добросусідства;  

6) отримувати в 
визначеному статутом 
порядку інформацію про 
діяльність асоціації;  

7) отримувати від 
об’єднання для 
ознайомлення всі фінансові 
звіти  

1) виконувати обов’язки, передбачені статутом об’єднання;  
2) виконувати рішення статутних органів, прийняті в межах їх 
повноважень;  
3) використовувати приміщення за призначенням, 
дотримуватися правил користування приміщеннями;  
4) забезпечувати збереження приміщень, брати участь у 
проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і 
капітального ремонтів, технічного переоснащення;  
5) забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного 
законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, 
поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення 
приміщень або їх частин;  
6) не допускати порушення законних прав та інтересів інших 
співвласників;  
7) дотримуватися вимог правил утримання жилого будинку і 
прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних 
норм;  
8) своєчасно і в повному обсязі сплачувати відповідні внески та 
платежі;  
9) відшкодовувати збитки, завдані майну інших співвласників;  
10) виконувати передбачені статутними документами 
обов’язки перед об’єднанням;  
11) запобігати псування загального майна, інформувати органи 
управління об’єднання про пошкодження та вихід з ладу 
технічного обладнання;  
12) дотримуватися чистоти в місцях загального користування 
та тиші в відповідно до вимог, встановлених законодавством, 
інші обов’язки співвласників, визначених статутом об’єднання  

 

Як бачимо, права і обов’язки співвласників досить докладно викладені на 

законодавчому рівні. Їх перелік може бути розширений в статуті ОСББ, 

відповідних документах, затверджених рішеннями загальних зборів 

співвласників. У разі відчуження квартири або нежитлового приміщення новий 

власник набуває все обов’язки попереднього власника в якості співвласника (ч. 

3 ст. 7).  

Зважаючи, що друга і третя форма управління багатоквартирним будинком 

передбачає залучення професійного управителя, то доцільно об’єднати розгляд 
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цих варіантів. Проте слід зауважити, що обрання управителя загальними зборами 

співвласників багатоквартирного будинку має відбутися впродовж року з 

моменту введення в дію закону, в протилежному випадку виконавчий орган 

місцевої влади призначає приватного управителя, який  впродовж одного місяця 

з моменту призначення укладає індивідуальні договори з кожним співвласником 

майна багатоквартирного будинку.  

Управитель багатоквартирного будинку – фізична особа – підприємець або 

юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із 

співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна 

багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови 

проживання і задоволення господарсько-побутових потреб [186]. 

Оскільки, історично склалося так, що у більшості міст України досить мало 

ОСББ і мало управителів, тому за основу аналізу особливостей та перспектив 

діяльності управителів багатоквартирних будинків буде запозичений досвід 

західних країн.  
У колишніх соціалістичних країнах Східної Європи, як і в Радянському 

Союзі, житловий фонд раніше належав державі і його приватизація проходила 

таким же шляхом. Законодавство, яке регулювало питання управління об’єктами 

змішаної власності у країнах Східної Європи, формувалось практично одночасно 

з аналогічним законодавством у республіках колишнього Союзу. Найважливіше 

питання, яке країнам Східної Європи і СНД приходилось вирішувати під час 

приватизації квартир, – це створення механізмів управління будинками, які 

належать багатьом власникам. У деяких країнах Східної Європи законодавством 

приватизація квартир у будинку вирішувалась тільки за умови створення в ньому 

товариства власників квартир, яке брало на себе відповідальність за утримання 

багатоквартирного будинку [180]. Досвід країн Східної Європи, які в недавньому 

минулому мали подібну з Україною систему управління житловим фондом, а 

також подібні проблеми, пов’язані зі станом житлового фонду, нині їх успішно 

переборюють завдяки запровадженню ефективних реформ у житловому секторі, 
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зокрема шляхом створення ефективного власника житла та здійснення 

професійної діяльності з управління багатоквартирними будинками. Тому в цих 

країнах відбувся більше, ніж у їх східних сусідів, розвиток професійного 

управління житловим фондом, яке здійснюється приватними компаніями, 

кількість яких постійно зростає.  

У світовій практиці існує кілька моделей роботи управителів. Управителі 

можуть існувати як у формі великих компаній, здатних надавати різноманітний 

набір послуги з обслуговування і ремонту будинку, так і зовсім маленьких 

(навіть одна особа – суб’єкт підприємницької діяльності), які самостійно 

здійснюють функцію управління багатоквартирним будинком, а для робіт з 

обслуговування будинку залучають підрядників. Досвід країн Східної Європи 

(Угорщина, Словаччина) демонструє, що з часом управлінсько-ремонтно-

обслуговуюча організації з метою економічної ефективності своєї діяльності 

розділяються на більш спеціалізовані. Розвиток ринку йде у бік спеціалізації та 

зростання конкуренції між організаціями з однаковою спеціалізацією. Західні 

країни та США демонструють такі приклади розвиненого ринку житлових 

послуг, як, наприклад, обслуговування труб усередині будинку здійснює одна 

фірма, обслуговування приладів обліку на системах теплопостачання – інша 

фірма, обслуговування насосів, встановлених на системах теплопостачання, – 

третя, обслуговування бойлера (теплообмінника) – четверта і т. д. Відповідно, 

власникам необхідно мати такого управителя, який обізнаний з ринком 

підрядних робіт, знає переваги використання тих або інших технологій, 

орієнтується у цінах, володіє різними інструментами фінансування [178]. 

За умови виконання управителем всіх робіт власними силами, це позбавляє 

його від ризику невиконання яких-небудь робіт через відсутність потрібного 

підрядника на досить вузькому та малоспеціалізованому ринку житлових послуг 

(як, наприклад, у країнах СНД). Таким чином, управитель може гарантувати 

власникам виконання всіх робіт і послуг відповідно до договору. Одночасно, 

управитель змушений мати великий штат співробітників і власну матеріально-
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технічну базу для утримання і ремонту багатоквартирних будинків, що робить 

компанію немобільною, підвищуючи вартість виконання робіт за недостатнього 

обсягу площі житла, яке перебуває в управлінні [178]. 

У західних країнах частіше зустрічаються схеми організації робіт, коли 

управитель лише наймає підрядників або ж лише підбирає для об’єднання 

відповідних фахівців або підрядників. Остання схема розповсюджена у США й 

Канаді. Такі управителі мають можливість надавати послуги необмеженій 

кількості об’єднань, незалежно від їх територіального розташування. На ринку 

представлено досить широкий спектр підрядних спеціалізованих житлових 

організацій, які самі утримують штат фахівців з необхідною кваліфікацією та 

досвідом, а також власну матеріально-технічну базу, необхідну для виконання 

певних робіт з обслуговування або ремонту будинку. 

Застосування подібного зразку підвищує мобільність управителів, 

дозволяє індивідуальним підприємцям бути активними учасниками ринку 

житлових послуг і надає об’єднанню можливість оптимізувати витрати на 

утримання і ремонт будинку за рахунок вибору найкращого підрядника з 

урахуванням співвідношення «ціна–якість». 

Велике значення має підготовка фахівців з управління житлом. На Заході 

багато політехнічних вузів, а також спеціальних коледжів дають базову освіту, 

що дозволяє випускнику почати працювати управителем. Крім того, самі 

професійні спільноти керуючих пропонують різні освітні курси – як базові, так і 

призначені для підвищення кваліфікації працюючих керівників, які дають 

серйозні знання і практичні навики. 

Приміром, у Німеччині керуючий повинен мати вищу освіту та 

кваліфікацію економіста, інженера, юриста чи соціального працівника, а також 

володіти такими особистісними якостями, як комунікабельність, вміння вести 

переговори, вирішувати конфлікти. 

В Угорщині згідно закону «Про товариства власників житла» керуючими 

кондомініуму можуть бути тільки особи, які пройшли відповідну професійну 
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підготовку [180]. З 1999 р. в країні викладаються курси, що отримали державну 

ліцензію на навчання за спеціальностями «керуючий кондомініуму» і «керуючий 

нерухомістю». 

Обидва курси навчання відповідають критеріям професійної підготовки, 

іспити складаються відповідно до Розпорядження Міністерства Внутрішніх 

Справ Угорщини. 

Роботи, пов’язані з технічним і санітарним обслуговуванням будинків, з 

проведенням ремонтних робіт , зазвичай ліцензуються в обов’язковому порядку, 

але ліцензію набувають безпосередньо підрядні фахівці – ремонтники, і 

керуючий не несе відповідальності за порушення підрядчиками умов 

ліцензування. 

Вибір форми управління здійснюють мешканці і власники приміщень 

багатоквартирного будинку на основі аналізу ситуації на ринку управління 

багатоквартирними будинками, формування якого в свою чергу передбачає 

наявність попиту у вигляді організованих споживачів та пропозиції в особі 

управителів. 

Отже, Україна має величезний потенціал для розвитку ринку управління 

житловим фондом. Вона має багато варіантів для вибору моделей побудови 

взаємовідносин між його суб’єктами і шанс створити власну, унікальну схему. 

Для систематизації перелічених особливостей різних форм управління 

спільним майном співвласників багатоквартирних будинків, автором 

пропонується порівняльна таблиця переваг і недоліків зазначених форм 

управління житловим будинком. 

Остання редакція Загальнодержавної програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства на 2009-2014 [188] визначала, що в рамках 

інституціонального забезпечення виконання Програми одним із пріоритетних 

напрямків є створення системи управителів у системі житлового господарства. 

Однак, і до сьогодні не сформовано належних умов для створення 

конкурентного середовища на ринку послуг з професійного управління 
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багатоквартирним житловим фондом. Визначення поняття «управитель 

багатоквартирним будинком» не знайшло свого відображення в Програмі, а було 

законодавчо закріплено лише в 2015 році в Законі Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку.  

 

Таблиця 3.6 – Порівняльна таблиця переваг і недоліків форм управління 

спільним майном співвласників багатоквартирних будинків 
 ОСББ ОБРАНИЙ  УПРАВИТЕЛЬ ПРИЗНАЧЕНИЙ УПРАВИТЕЛЬ 

П
ЕР

ЕВ
А

ГИ
 

- Зацікавленість у здійсненні 
контролю за якістю всіх 
житлово-комунальних 
послуг. 
- Усвідомлення спільної 
відповідальності більшості 
співвласників за належне 
управління будинком. 
- Можливість оперативного 
розв’язання поточних 
проблем: ухвалити рішення 
може правління ОСББ, немає 
потреби скликати загальні 
збори з оперативних питань 
управління. 
- Економічна зацікавленість 
у вжитті заходів з 
ресурсозбереження. 

- Перекладання організаційних та 
оперативних питань управління 
на професіонала і водночас 
контроль співвласників за його 
діяльністю. 
- Поліпшення управління 
багатоквартирним будинком з 
урахуванням потреб усіх 
зацікавлених осіб за рахунок 
професійного підходу до 
управління. 
- Розвинення ринку послуг з 
професійного управління 
багатоквартирними будинками. 
- Розвиток конкурентної боротьби 
між управителями за клієнтів 
(співвласників), що сприяє 
підвищенню якості наданих 
послуг. 

- Перекладання організаційних та 
оперативних питань управління 
на професіонала і водночас 
контроль співвласників за його 
діяльністю. 
- Поліпшення управління 
багатоквартирним будинком з 
урахуванням потреб усіх 
зацікавлених осіб за рахунок 
професійного підходу до 
управління. 
- Розвинення ринку послуг з 
професійного управління 
багатоквартирними будинками. 
- Розвиток конкурентної 
боротьби між управителями за 
клієнтів (співвласників), що 
сприяє підвищенню якості 
наданих послуг. 

Н
ЕД

О
Л

ІК
И

 

- ОСББ не є господарюючим 
суб’єктом і не має надавати 
послуги з утримання та 
обслуговування житлового 
будинку, а отже надання 
таких послуг викликають 
суттєві труднощі у голів 
ОСББ. 
- Висока частка витрат на 
утримання власного штату 
обслуговуючого і технічного 
персоналу та апарату 
управління ОСББ. 
- відсутність професійної 
підготовки керівників ОСББ. 

- Невідповідність якості послуг 
управителя заявленим обіцянкам.  
- Неможливість припинення 
договору з управителем впродовж 
терміну дії договору 
(мінімальний термін дії 1 рік). 
- Несформованість ринку 
професійних управителів. 
- Для професійного управителя 
обсяг функцій та відповідної 
плати за них практично є 
однаковими незалежно від 
величини будинку, що суттєво 
підвищує витрати на управління 
для невеликих будинків. 

- Можливість зловживань 
повноваженнями по укладанню 
договорів з виробниками послуг. 
- Неможливість припинення 
договору з управителем 
впродовж терміну дії договору 
(мінімальний термін дії 1 рік). 
- Відсутність чітких параметрів 
оцінки якості послуг управителя. 
- Незацікавленість управителя у 
формуванні ОСББ, можлива 
протидія та блокування ініціатив 
співвласників. 
- Несформованість ринку 
професійних управителів. 

 

З 1 січня 2015 року Закон [188] фактично втратив чинність. На заваді 

реалізації програмних положень Закону стали недофінансування в повному 

обсязі заходів, передбачених Програмою, а також недостатня роз’яснювальна 

робота на низових ланках ЖКГ. До прикладу, планувалося до кінця 2014 року 
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створення понад 45 тисяч об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а 

фактична їх кількість станом на 1 січня 2016 року –  всього лише понад 18424 
ОСББ [189], з них за 1 півріччя 2016 року створено 3602. 

Таким чином, можна зробити такі висновки. У житловому секторі повинен 

працювати ринок в повному обсязі, відповідно до притаманних йому 

властивостей. Власники окремих приміщень кожного будинку або групи 

будинків мають самі обирати спосіб управління житлом та форми і вартість його 

утримання. Завдання держави – законодавчо створити ринкові умови 

господарювання однакові для підприємств і підприємців різних форм власності, 

забезпечити інформаційну та навчальну підтримку суб’єктів господарювання у 

цій сфері, забезпечити контроль за дотримання вимог чинних законодавчих і 

нормативно-правових документів щодо розвитку житлової сфери та надавати 

допомогу малозабезпеченим верствам населення в отриманні якісних послуг. 

Упровадження ефективної системи управління житловим фондом потребує 

демонополізації ринків попиту і пропозиції на ці послуги, належної системи 

договірних відносин та підготовки і залучення професіоналів у цю сферу.  

Перед державою стоїть завдання протягом деякого перехідного періоду 

допомогти власникам житла привести багатоквартирні будинки у стан, що 

відповідає сучасним вимогам, у тому числі по ощадливому споживанню 

ресурсів, шляхом консолідації фінансових коштів власників і коштів бюджетів 

різного рівня, а також передачі всіх прав замовлення і контролю над виконанням 

капітального ремонту власникам приміщень у багатоквартирних будинках. 

Здійснювані заходи державної підтримки повинні сприяти формуванню системи, 

при якій власники житла надалі будуть самостійно вирішувати проблеми 

утримання, ремонту, модернізації й реконструкції належного їм майна. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ   

 

4.1 Методологічні основи управління сталим розвитком підприємств 

 

Проблема забезпечення сталого розвитку економічних систем перебуває в 

епіцентрі уваги світової наукової спільноти. Велике значення цій проблематиці 

надається передусім у розвинених країнах Заходу, в яких реалізація 

підприємствами концепції сталого розвитку є важливою умовою приналежності 

до найбільш прогресивних учасників ринку. Орієнтуючись на інтеграцію із 

Європейським союзом, Україна, її окремі регіони та підприємства мають 

впроваджувати найбільш прогресивні практики, зокрема і елементи концепції 

сталого розвитку. 

Управління сталим розвитком підприємства в сучасних умовах є 

надзвичайно актуальним напрямом наукового пошуку у академічних колах та 

набуває особливого значення для представників бізнес-середовища. Як об’єкт 

наукового дослідження, проблемне поле управління сталим розвитком 

підприємства привертає увагу, перш за все, в силу своєї трансдисциплінарної 

природи. Для його інтерпретації необхідний синтез підходів і концепцій різних 

дисциплін – від теорій фізіології, кібернетики, синергетики самоорганізації і 

теорії фірми до психології стратегічного, корпоративного управління. Стан 

наукового знання в цій предметній сфері на сьогодні слід визнати слабко 

структурованим, а синтетична природа феномену розвитку економічної 

організації та управління ним обумовлює існування різноманітних підходів до 

його визначення та вивчення [190]. 

Термін «розвиток» у широкому сенсі розуміють, як перехід від простого до 

досконалого стану, від нижчого до вищого рівня або процес якісних змін, 

зростання, процвітання та руху. «Філософський енциклопедичний словник» дає 



 

239 
 

наступне визначення цьому поняттю: «…незворотна, спрямована, закономірна 

зміна матеріальних та ідеальних об’єктів; один із загальних видів зв’язку» [191].  

Однак, необхідно відмітити, що немає єдиної думки вчених щодо 

трактування поняття «розвиток». Так, академік М.Белопольський у монографії 

«Єнвіроніка – наука майбутнього розвитку людства» ототожнює поняття 

«розвиток» та «вдосконалення», тобто діяльність підприємства повинна бути 

направлена на розвиток та вдосконалення процесів виробничо-господарських 

систем. Якщо проведені заходи не забезпечать розвиток та вдосконалення 

системи, необхідно здійснювати пошук новітніх шляхів та прогресивних методів 

забезпечення ефективного функціонування цих систем. Також вчений 

наголошує на безперервності процесів розвитку та вдосконалення систем [192]. 

В. Ляшенко вважає, що розвиток невід’ємно пов’язано зі змінами, але 

найбільш значним результатом розвитку є вдосконалення та пропонує у свій 

монографії «Регулювання розвитку економічних систем: теорія, режими, 

інститути» розглядати розвиток також з позиції трьох складових: «зміна», 

«зростання», «вдосконалення» [193]. 

Ми погоджуємось з наведеною думкою і вважаємо, що поняття розвитку 

можна розглядати з трьох позицій: 

1) Як процес змін. 

2) Як процес зростання. 

3) Як процес вдосконалення. 

Тобто необхідними умовами розвитку є зміни, економічне зростання та 

вдосконалення. Тобто, якщо, відбуваються лише зміни, в результаті яких не 

відбулось зростання, то й вдосконалення та розвиток не мали місця. Якщо 

відбулось економічне зростання без змін – розвиток та вдосконалення також не 

відбулися.  

Під розвитком підприємства у загальному вигляді, розуміють відповідні 

зміни, які відбуваються у виробничій і економічній системі, де відбуваються 

процеси зростання й оновлення її окремих підсистем або їх складових [194].  
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Р. Акофф розрізняє поняття «зростання» та «розвиток». На його думку, 

зростання (підвищення розмірів або числа об’єктів, розширення діяльності за 

виробничими та економічними показниками) може відбуватися, як з розвитком 

так і за його відсутності [195]. 

В. Геєць вважає, що при еволюційному розвитку економічної системи, 

поняття «економічне зростання» та «економічний розвиток» відповідають один 

одному, а при різких змінах – навпаки, ці категорії не завжди носять тотожний 

характер. На його думку, економічне зростання представляє собою джерело 

розвитку економічної системи [196]. 

Є. Смирнов розглядає розвиток підприємства з позиції змін, як якісних, так 

і кількісних, які здатні забезпечувати зростання та збалансованість процесів, які 

відбуваються в організації, пристосовуючись до впливу факторів внутрішнього 

та зовнішнього середовища [197]. 

На думку В. А. Забродського та М. О. Кизима розвиток необхідно 

розглядати з позиції переходу економічної та виробничої системи у новий 

якісний рівень для чинення опору негативному впливу факторів зовнішнього 

середовища [198]. 

Бай С.І. відносить розвиток до особливого класу явищ. Автором доведено, 

що розвиток, як іманентний процес спричиняє виникнення патологій, які є 

руйнівними для підприємства та не означають неодмінного поліпшення її 

якісних характеристик. «…Правильне розуміння природи розвитку забезпечує 

раціоналізацію механізму управління всією сукупністю 

внутрішньоорганізаційних процесів та запобігає вибору менеджментом 

підприємства неправильних політик….» [199]. 

А.Н. Тищенко, Ю.Б. Іванов, Н.А. Кизим, Е.В. Ревенко, Т.М. вважають, що 

розвиток підприємства необхідно розглядати з двох позицій: 

1. Як процес, під яким слід розуміти кількісні та якісні зміни, що 

підвищують стратегічний потенціал організації шляхом вирішення 

суперечностей між зовнішнім та внутрішнім середовищем. 



 

241 
 

2. Як певний результат, який може відображати рівень 

конкурентоспроможності та конкурентний статус підприємства [200]. 

На основі вищевикладеного, можна виділити основні положення щодо 

сутності поняття «розвиток підприємства», які наведено на рисунку 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Передбачає наявність не тільки кількісних, але й 
якісних змін, щодо покращення та поліпшення ситуації 
в середині підприємства 

Процесний характер розвитку підприємства передбачає 
його розподілення у часовому просторі, тобто, 
розвитку, як процесу, властива довготривалість 
(виникнення часових лаг між імпульсом розвитку та 
відповідними йому змінам) 

Якісним результатом змін, які відбуваються в процесі 
розвитку підприємства, є підвищення його потенціалу 

Спроможність протидіяти негативним впливам 
зовнішнього середовища завдяки адаптації, внутрішньої 
стійкості та підвищення життєздатності підприємства 
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Рисунок 4.1 – Основні положення щодо сутності поняття «розвиток 

підприємства» 

 

Що стосується направленості розвитку, в цьому напрямі можна виділити 

наступні думки. Так, І. Ансоф виділяє еволюційний (підприємство не має чіткої 

стратегії розвитку) та революційний характер розвитку (керування організацією 

відбувається згідно стратегічного плану розвитку) [201].  

На думку Н. Касьянової, розвиток підприємства може відбуватися у двох 

напрямках: революційний (передбачає суттєву зміну підприємства) або 

еволюційний (передбачає плавну, поступальну зміну, з урахуванням факторів 

зовнішнього середовища). Автор пропонує під управлінням розвитку системи 

розуміти процес зміни еволюційного напряму на революційний [202].  

Отже, на основ проведеного аналізу, нами пропонується розглядати 
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розвиток підприємства як процес вдосконалення, який не припиняється у часі, 

має еволюційний та революційний характер та відбувається з використанням як 

якісних, так і кількісних змін, задля переходу різноманітних підсистем на якісно 

новий рівень зростання, завдяки адаптації до факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища для досягнення максимально ефективного стану 

підприємства [203]. 

Наступна категорія нашого дослідження – «управління розвитком 

підприємства». З цих позицій дослідження, необхідно звернути увагу на 

особливості управлінських механізмів, які направлені саме на розвиток 

підприємства та виявити принципові відмінності від управління 

функціонуванням підприємства. В загальному вигляді, управління 

підприємством представляє собою комплекс дій різних ієрархічних груп 

керівництва, з метою досягнення поставлених цілей, які базуються на процесах: 

планування; організації; мотивації; контролю [204]. 

Таким чином, спираючись на трактування поняття «розвиток 

підприємства», пропонуємо наступне бачення поняття «управління розвитком 

підприємства» – це окремий блок загальних управлінських процесів на 

підприємстві, які на базі таких елементів, як планування, організація та контроль 

формують сприятливу середу для акумулювання ресурсних можливостей 

підприємства з метою реалізації вдосконалень, нововведень або інновацій 

підвищення ефективності діяльності підприємства, кінцевим результатом яких є 

перехід на якісно новий рівень розвитку підприємства. Цей процес має 

циклічний характер, адже на кожному наступному рівні розвитку з’являються 

нові перспективи та передумови для формування нової системи цілей. 

Різні науковці в контексті теорії розвитку підприємства приділили також 

увагу розгляду таких понять, як сталий, керований, організаційний та 

збалансований розвиток. Розглянемо більш детально поняття сталого розвитку. 

Так, основними ознаками сталого розвитку можна назвати стабільність та 

підтримку стійкості процесів. Розраховується він на довгостроковий час та має 
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властивість не піддаватися тиску катастрофічних змін [205]. Тобто поняття 

сталого розвитку включає збалансування процесу розвитку підприємства на 

набутих підходах та технологіях з урахуванням постійно мінливих зовнішніх і 

внутрішніх впливів, шляхом нарощування та регулювання його потенціалу, що 

надає можливість підтримувати стійкість роботи всіх підсистем. Під сталим 

розуміємо такий розвиток підприємства, при якому мінімізується негативний 

вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, впливають на економічну систему, на 

підставі передбачення різних ринкових перетворень і прийняття своєчасних 

управлінських рішень. Важливою характеристикою є і те, що підприємство з 

плином часу має якісно і кількісно змінювати свої параметри. 

Досягнення сталого розвитку підприємства можливо на підставі виконання 

наступних вимог:  

а) необхідність максимально можливого збільшення потенціалу 

підприємства; 

 б) оптимальність темпів розвитку з урахуванням впливу безлічі факторів, 

у тому числі і ринкової кон’юнктури;  

в) інтенсифікація виробництва за умови зниження матеріальних витрат з 

метою вивільнення невикористовуваних ресурсів;  

г) можливість стимулювання виробництва за рахунок фондів підтримки, 

таких, як фонди матеріального заохочення персоналу, фонди під майбутні 

витрати, страхові фонди та ін.;  

д) обґрунтованість запасів недовикористаних потужностей з метою 

зниження витрат на утримання і експлуатацію зайвої кількості складів;  

е) визначення якісних характеристик, таких, як надійність продукції, 

обґрунтованість ціни виробу або послуги, позитивна ділова репутація фірми і 

здатність в майбутньому задовольняти потреби споживача [205]. 

Останньою групою традиційних методів є евристичні методи, які 

побудовані на досвіді та судженнях експертів, спеціалістів та дослідників у 

аналізованій галузі. До них відносяться наступні методи: метод мозкового 
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штурму, експертних оцінок, асоціацій та аналогій, ділові ігри та інші. 

Важливу роль у досягненні сталого розвитку сучасного підприємства 

відіграє інтенсивне і збалансоване використання його потенціалу як основи, на 

якій будуються і реалізуються його зовнішні і внутрішні відтворювальні 

процеси. У зв’язку з цим актуалізується необхідність формування багаторівневої 

системи управління розвитком підприємства, яка має ґрунтуватися на 

раціональному використанні і побудові взаємозв’язків між різними видами і 

рівнями напрямів діяльності, ієрархії управління, сферами функціональної 

відповідальності, ресурсами. Враховуючи, що керівники підприємств 

потребують серйозної методичної допомоги в прийнятті управлінських рішень, 

насамперед у виборі стратегічних напрямів діяльності, постає необхідність 

розробки методологічних засад побудови процесу управління сталим розвитком 

підприємств. Це уможливить швидше прийняття ефективних рішень через вибір 

відповідних критеріїв, методів, технологій, моделей, механізмів реагування, 

взаємодії.  

Для визначення відмінностей у визначенні самого поняття потенціалу, 

його сутності, складу і співвідношення з іншими категоріями спочатку слід 

конкретизувати економічну категорію «ресурсний потенціал», а потім 

наповнити її конкретним функціональним змістом. Ресурсний потенціал є 

однією із складових частин виробничого потенціалу й обумовлює здатність 

об’єкта створити певну кількість продукції за нормальної віддачі наявних у його 

розпорядженні ресурсів. В даний час в науковій літературі виділяють кілька 

теоретичних підходів щодо сутності ресурсного потенціалу організації. Перший 

підхід пов’язаний з визначенням ресурсного потенціалу як сукупної здатності 

галузей національної економіки. Другий підхід характеризує ресурсний 

потенціал як результат виробничих та економічних відносин між суб’єктами 

господарської діяльності. Третій підхід пов’язаний з визначенням ресурсного 

потенціалу як сукупності наявних ресурсів [206]. 
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Ресурсний потенціал необхідно розглядати у двох аспектах: об’єктивному 

і суб’єктивному. При цьому об’єктивний аспект відображає сукупність 

ресурсного забезпечення бізнес-структури для здійснення підприємницької 

діяльності, а суб’єктивний - здатність співробітників найбільш ефективно і з 

максимальною віддачею використовувати наявні ресурси. Таким чином, 

ресурсний потенціал підприємства, як наукова категорія, характеризується, з 

одного боку, ресурсною складовою (структурно-елементний склад), а з іншого - 

результуючою, яка відображає ефективність його використання. 

Ресурсний потенціал суб’єкта господарювання в умовах функціонування 

ринкової економіки є динамічною характеристикою і залежить від стану 

зовнішнього середовища. Тому в найзагальнішому вигляді ресурсний потенціал 

підприємницької структури можна представити, як її здатність формувати, 

розвивати і активно використовувати матеріальні та нематеріальні активи для 

забезпечення стійких конкурентних переваг в умовах ринку. 

У результаті систематизації різних теоретичних підходів до обґрунтування 

сутності ресурсного потенціалу пропонується наступне його визначення: під 

ресурсним потенціалом підприємницьких структур слід розуміти сукупність 

накопичених ресурсів, використання яких дозволяє забезпечити процес 

виробничої діяльності структур, зберігаючи їх стійкі конкурентні переваги [207]. 

Стратегічна орієнтація сталого розвитку підприємства обумовлює 

необхідність структурування ресурсного потенціалу на підсистеми, 

організаційно-економічна взаємодія яких визначає можливості реалізації як 

оперативно-тактичних, так і стратегічних завдань бізнес-структури. Механізм 

організаційно-економічної взаємодії процесів використання структурних 

складових ресурсного потенціалу визначає, по суті, і стратегічну орієнтацію 

суб’єкта господарювання, і, тим самим, встановлює необхідний рівень 

економічної ефективності його функціонування на ринку. 

Систематизація основних наукових поглядів щодо економічної сутності 

потенціалу підприємства та їх критичний аналіз дав змогу визначити принципи 
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вказані вище, які доцільно застосовувати при виявленні економічної сутності 

потенціалу підприємства, в цілому, та виробничого потенціалу, зокрема, а також 

ідентифікації його елементів і компонент. Принцип функціональності дає змогу 

розрізняти типи базових потенціалів підприємства, до яких відноситься і 

виробничий потенціал, та функціональні потенціали. 

Таким чином, аналіз досліджених питань стосовно сталого розвитку 

підприємства дозволив нам з’ясувати, що в його основі закладено потенціал, 

однак потенціал з його великою кількістю складових має свою певну структуру, 

за якою він розвивається на підприємстві. Вважаємо, що управління потенціалом 

розвитку відбувається в ієрархічному порядку за трьома рівнями реалізації і 

взаємоузгодженості цілей: матеріальний – технологічний – інформаційний, в 

результаті вдалої побудови такого процесу підприємство може підтримувати 

сталість свого розвитку, з напрацюванням певних результатів всіх задіяних 

складових [205]. Отже, особливістю управління сталим розвитком підприємства 

є цілісне розуміння безперервності управлінням процесу розвитку, основа якого 

формується у внутрішніх ресурсах підприємства при необхідному збалансуванні 

матеріально-технолого-інформаційного обміну для набуття стійкості системи 

(рисунок 4.2).  

Таким чином, розвиток підприємства відбувається всередині системи на 

основі збалансування матеріально-технолого-інформаційного обміну, а стійкість 

є базовою складовою, на якій вибудовуються процеси управління розвитком. У 

сучасних умовах наявний процес трансформації між економічною та 

стратегічною стійкістю за рахунок інтеграційних зв’язків між ресурсами, які 

задіяні в реалізації розвитку підприємства. Це доводить необхідність управління 

даними зв’язками, саме з позиції взаємодії у внутрішньому середовищі. 

Особливістю наведеної моделі управління сталим розвитком є побудова 

внутрішніх управлінських процесів на основі потенціалу підприємства таким 

чином, щоб сформувати цільово-управлінську узгодженість за рахунок 

налагодження потоків інформації, через органічне поєднання управлінських 
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взаємодій на різних ієрархічних рівнях таким чином, щоб успішно проходити 

критичні точки і переходити на нові стадії розвитку, створюючи тим самим 

«циклічно-безперервний розвиток». Досягти безперервності в процесі 

управління розвитком можна напрацюванням такого матеріально-технолого-

інформаційного обміну в ієрархічній структурі потенціалу, щоб сформований 

рівень компетенцій  підтримував гомеостаз системи. Важлива умова  в його 

досягненні – обов’язково врахувати впливи зовнішнього і внутрішнього 

середовища та будувати процеси адаптації до змін. 
 

 
 

Рисунок 4.2 – Модель управління сталим розвитком підприємства 
 

Управляюча система проводить порівняння фактично одержаних 

результатів, по-перше, із попередньо сформованими на рівні матеріальних цілей 

установками; по-друге – із зовнішніми адаптаційними орієнтирами (умовами 

середовища, досвідом конкурентів тощо), при цьому результатом її 
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функціонування є: 

1) коригування ресурсних складових підприємства – майбутня зміна 

кадрових і фінансових ресурсів; 

2) коригування компетенційних складових, зміна кадрових та виробничих 

компетенцій, при цьому як за рахунок внутрішнього самонавчання системи 

(зважаючи на фактично одержані результати та досвід використаних для цього 

ресурсів і компетенцій), так і за рахунок зовнішніх джерел зміни компетенцій; 

3) коригування перспективних цілей на матеріальному рівні потенціалу, з 

урахуванням очікуваних внутрішніх змін у ресурсах і компетенціях 

матеріального рівня та нових зовнішніх установок. 

Модель зв’язків підприємства зі складовими зовнішнього середовища 

ґрунтується на поєднанні інституційного і господарського механізмів, реалізація 

яких дасть змогу збалансувати елементи зовнішнього мікро- та макросередовищ 

у взаємодії зі складовими внутрішнього середовища, що внаслідок активізації 

відповідних зв’язків створюватиме передумови для вчасного задіяння елементів 

визначених підсистем. Оптимізацію системи управління розвитком необхідно 

проводити шляхом знаходження міжфункціональної і міжрівневої інтеграції 

інтересів у внутрішньому середовищі з використанням різних видів потенціалів 

за рівнями ієрархії системи управління підприємством. Таким чином, 

оптимальною можна визнати таку систему, яка забезпечує гармонізацію базових 

інтересів основних задіяних соціально-економічних груп та 

внутрішньокорпоративних відносин. 

Виходячи з вищевикладеного, визначимо сутнісний зміст формування 

потенціалу розвитку підприємства. Під останнім розуміємо систему 

взаємопов’язаних елементів, які характеризуються наявними видами ресурсів, 

результатів діяльності, компетенціями, що використовуються залежно від 

цільової узгодженості на матеріальному, технологічному та інформаційному 

рівнях ієрархічної структури та визначають спроможність створювати нові 

синергетичні ефекти внаслідок внутрішньорівневої та міжрівневої взаємодії, які 
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приводять до якісних та кількісних змін, що в кінцевому підсумку сприяє 

сталому розвитку підприємства. Трирівневий концептуальний підхід до його 

формування дає змогу під кутом внутрішнього спектра поглянути на процеси, за 

якими у взаємозалежності та взаємозв’язку можна оцінити рівень розвитку 

підприємства (рисунок 4.3). 

 
Третій рівень -  
Інформаційний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другий рівень – технологічний 
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Рисунок 4.3 – Трирівневий концептуальний підхід формування потенціалу 

підприємства 

 

Основа потенціалу розвитку підприємства ґрунтується на складових 

потенціалу шляхом використання можливостей щодо нарощування ресурсів, 

компетенцій, результатів. Взаємозалежність ресурсного, виробничого, 

економічного потенціалів прослідковується в ієрархічному порядку на 

відповідних матеріальному, технологічному, інформаційному рівнях через 

прямий і зворотний зв’язки.  Базовим рівнем є ресурсний потенціал, в основі 

успішної побудови якого визначається та формується результат діяльності 
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підприємства. При цьому під виробничим потенціалом варто розуміти складну 

багатогранну та багаторівневу системну характеристику підприємства, яка 

ототожнює його можливості щодо отримання певних результатів своєї 

діяльності у визначених напрямах за рахунок певних організаційно-

управлінських дій в процесі поєднання складових ресурсного потенціалу з 

технологіями, організацією та управлінням виробництвом на підприємстві. 

Реалізація економічного (сукупного) потенціалу підприємства здійснюється в 

широкому інформаційному просторі, основна орієнтація якого націлена на 

довгострокове майбутнє, через вміння напрацьовувати нові і використовувати 

ключові можливості й компетенції, що виникли в процесі становлення та 

розвитку підприємства на попередніх рівнях, трансформувати їх до вимог 

мінливого зовнішнього середовища. 

Таким чином, наведений теоретико-методологічний підхід оцінювання 

потенціалу розвитку розкриває його формування у тримірному просторі, 

складовими якого є вектори функціональних складових, внутрішньорівневої та 

міжрівневої збалансованості показників/індикаторів потенціалу (рисунок 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Ієрархічна структура потенціалу підприємства 
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Внутрішньорівнева збалансованість потенціалу характеризує 

рівномірність розвитку його функціональних складових одного рівня, виступає 

індикатором ефективності горизонтальних взаємозв’язків у системі управління 

підприємством – зв’язків кооперації, узгодження і  підпорядкування ресурсів та 

компетенцій для одержання результатів на даному ієрархічному рівні 

потенціалу. Міжрівнева збалансованість свідчить про ефективність внутрішніх 

комунікацій між функціональними підрозділами і рівнями менеджменту 

підприємства та обґрунтуванні розподілу пріоритетів розвитку підприємства за 

цілями, бюджетами.   

На підставі проведених досліджень наведемо систему залежностей різних 

видів потенціалів за трьома рівнями і групами, що характеризують ієрархічну 

структуру та дають змогу визначити взаємозв’язки між складовими потенціалу 

розвитку підприємства. Матеріальний рівень формує потенціал для існування 

підприємства та є базисом створення передумов для ведення господарської 

діяльності та забезпечення існування підприємства в поточній і 

середньостроковій перспективі за рахунок виробничої, кадрової та фінансової 

складових. На технологічному рівні створюються можливості та умови для 

прибуткового та конкурентоспроможного існування за рахунок маркетингової, 

інвестиційної, управлінської складових.  На  інформаційному рівні потенціалу у 

взаємодії між собою перебувають функціональні складові, пов’язані зі 

створенням необхідного динамізму в діяльності підприємства, серед яких 

інноваційна, організаційна та інтелектуальна складові [209]. 

При цьому завважимо, що зміна цілей на матеріальному рівні потенціалу 

може спричинити ланцюгову реакцію у зміні цілей більш високого рівня ієрархії 

– технологічних та інформаційних, що у окремих випадках може призвести до 

радикальних змін ключових стратегічних установок підприємства – набору 

стратегій або місії підприємства взагалі. 

Відзначимо при цьому, що наявність ефективної внутрішньорівневої 

взаємодії між складовими потенціалу одного рівня є обов’язковою, проте 
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недостатньою умовою підтримки сталого динамічного розвитку підприємства. 

Він забезпечується за рахунок міжрівневої взаємодії складових потенціалу 

різного рівня ієрархії – матеріального з технологічним, технологічного з 

інформаційним. Так, наприклад, результат виробничої діяльності – послуга із 

пасажироперевезень – виступає у якості базового ресурсу для маркетингової 

діяльності перевізників, додаючи якому необхідних атрибутів (імідж, 

конкурентне позиціонування, додаткові характеристики, канали просування, 

маркетингові комунікації тощо) сфера маркетингу продає на ринку вже 

завершений, цільний продукт, формуючи тим самим передумови для одержання 

кінцевого результату діяльності на рівні внутрішнього управління – чистого 

прибутку, рентабельності активів, прибутковості продажів, тощо. 

На даному рівні ресурси у сфері розробки і впровадження на ринок нових 

послуг, об’єднані з ресурсами і компетенціями у сфері розвитку персоналу та 

доповнені компетенціями, пов’язаними з можливостями застосування 

перспективних моделей, концепцій та форматів управління бізнесом, 

забезпечують інтегральний результат на найвищому, інформаційному, рівні 

потенціалу, створюючи можливості для стійкого, сталого і прибуткового 

розвитку підприємства у перспективі. При цьому на інформаційному рівні 

потенціалу кінцевий результат набуває переважно якісних ознак («стійкість», 

«надійність», «потужність», «гнучкість», «адаптивність»), тоді як його 

кількісним вимірником може бути ефективність діяльності підприємства, 

пов’язаної зі створенням та впровадженням на ринок нових послуг. 

Таким чином, сталому розвитку підприємства сприяє забезпечення 

динамічної взаємодії між чинниками зовнішнього середовища та ключовими 

внутрішніми підсистемами підприємства – інформаційно-аналітичною, 

підсистемами стратегічного і корпоративного управління та контрольно-

адаптаційною підсистемою, які у взаємодії між собою створюють ще одну 

підсистему – підсистему динамічного управління потенціалом розвитку 

підприємства. 
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При цьому звернемо увагу на зворотно-спрямований характер 

функціонування підсистеми динамічного управління потенціалом розвитку 

підприємства: на відміну від підсистем стратегічного і корпоративного 

управління, які побудовані за принципом «зверху до низу» і працюють у 

ланцюжку послідовностей «середовище – місія – ієрархія цілей – набір стратегій 

– необхідні ресурси і компетенції», підсистема управління потенціалом працює 

за принципом «знизу наверх». 

Таким чином, система управлінської діяльності підприємства формується 

завдяки динамічним взаємозв’язкам між чинниками зовнішнього середовища та 

ключовими підсистемами підприємства – стратегічного і корпоративного 

управління, інформаційно-аналітичною та контрольно-адаптаційною 

підсистемою, які у взаємодії між собою створюють підґрунтя для запуску 

підсистеми динамічного управління потенціалом розвитку підприємства. 

Підсистема стратегічного управління формує верхній, зовнішньо орієнтований, 

рівень управлінської ієрархії підприємства, а підсистема корпоративного 

управління створює нижній, внутрішньо орієнтований, рівень управлінської 

ієрархії. Система управлінської діяльності набуває ознак управління сталим  

розвитком завдяки узгодженню зовнішнього і внутрішнього рівнів управлінської 

ієрархії, яке відбувається на рівні формування  місії, цілей діяльності 

підприємства та визначення необхідних для їх досягнення ресурсів, результатів 

і компетенцій [205]. 

 

 

4.2 Адміністративні методи управління трудовим потенціалом, 

орієнтовані на сталий розвиток суб’єктів господарювання в промисловості 

 

Покращення якісних характеристик трудового потенціалу має сприяти 

досягненню запланованої результативності діяльності суб’єктів господарювання 

в промисловості. Однією з важливих характеристик трудового потенціалу є 
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трудова активність, яка відображає відношення людей до праці й організації 

зайнятості через конкретні результати діяльності [210]. Економіка України має 

певні потенційні можливості для розвитку, але їх реалізація залежить від 

використання нових сучасних методів управління, в тому числі 

адміністративних для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, 

спрямованих на результат, а ні на процес за для процесу. Промисловість України 

є основою розвитку її економіки, перш за все, за рахунок використання 

потенційних можливостей розвитку певних видів промисловості. Потенціал 

суб’єктів господарювання накопичується та реалізується на промислових 

підприємствах, що мають в структурі загального потенціалу розвитку, 

виробничий, трудовий, фінансовий, інвестиційний, інноваційний, маркетингово-

збутовий, зовнішньоекономічний, управлінський потенціали. Фінансовий 

потенціал промислових підприємств має велике значення для формування 

фінансової основи їхнього розвитку. Фінансові результати суб’єктів 

господарювання в промисловості є узагальнюючими показниками їх 

результативності. Фінансовий потенціал визначається за певною сукупністю 

фінансових показників, що характеризують рівень фінансової стійкості 

підприємства. Багато вчених вважають фінансові показники узагальнюючою 

характеристикою результативності діяльності підприємств, тому існує 

необхідність узагальнити показники фінансової стійкості підприємств в 

інтегральній оцінці потенціалу їх фінансової стійкості, що є індикатором 

результативності діяльності промислових підприємств [211 – 222]. 

Потенціал фінансової стійкості – це узагальнююча характеристика 

накопичених в фінансових показниках результатів діяльності підприємства, а 

також можливостей їх покращення, тому потенціал фінансової стійкості має 

характеризуватися реальним та номінальними рівнями [223; 224]. Показники 

фінансового стану промислового підприємства подані у таблиці 4.1.  
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Таблиця 4.1 –  Показники фінансового стану промислового підприємства 

 

 

Показники Умовні позначки 
- коефіцієнт автономії (коефіцієнт фінансової 
незалежності) 

К
ВККА =  

ВК  – сума власного капіталу підприємства; 
К  – загальна сума капіталу підприємства. 

- коефіцієнт абсолютної ліквідності 

ПЗ
ГАКЛ .Аб =  

ГА  – грошові активи підприємства; 
ПЗ  – поточні зобов’язання підприємства. 

- коефіцієнт оборотності оборотних коштів 

ОА
ОР

=КО .к.Об  

ОР  – обсяг реалізації продукції (чиста 
виручка); 
ОА  – загальна сума оборотних активів 
підприємства. 

- коефіцієнт рентабельності власного капіталу 

ВК
ЧП

=Р .К.В  
ЧП  – чистий прибуток підприємства; 
ВК  – сума власного капіталу підприємства. 

- коефіцієнт маневреності власного капіталу 

ВК
НАВК

=К .ВК.В.М  
ВК  – власний капітал; 
НА  – необоротні активи. 

- коефіцієнт концентрації залученого капіталу 
 

К
Д+ПЗ+ДЗ+ЦФ

=К .П.М
.К.З.К  

ЦФ  – цільове фінансування; 
ДЗ  – довгострокові зобов’язання; 
ПЗ  – поточні зобов’язання; 

.П.МД  – доходи майбутніх періодів; 

К  – загальна сума капіталу підприємства. 
- коефіцієнт покриття довгострокових 
вкладень 

НА
ДЗК .Вкл.Д.П =  

ДЗ  – довгострокові зобов’язання; 
НА  – необоротні активи. 

- коефіцієнт довгострокового залучення 
позикових коштів 

ВКДЗ
ДЗК .К.П.З.Д +

=  

ДЗ  – довгострокові зобов’язання; 
ВК  – власний капітал. 

- коефіцієнт співвідношення залучених та 
власних коштів 

ВК
Д+ПЗ+ДЗ+ЦФ

=К .П.М

.к.В
.к.З  

ЦФ  – цільове фінансування; 
ДЗ  – довгострокові зобов’язання; 
ПЗ  – поточні зобов’язання; 

.П.МД  – доходи майбутніх періодів; 

ВК  – власний капітал. 
- коефіцієнт фінансової незалежності 
капіталізованих джерел 

ВК+ДЗ
ВК

=К .Д.К.Нез.Ф  

ВК  – власний капітал; 
ДЗ  – довгострокові зобов’язання. 
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Реальний рівень фінансового потенціалу підприємства визначається за 

фактично досягнутими значеннями певних показників, що характеризують 

рівень фінансової стійкості (таблиця 4.2), а номінальний – за еталонними 

значеннями показників фінансової стійкості підприємства [210].  

Різниця між еталонними значеннями показників фінансової стійкості, що 

узагальненні в інтегральному показнику, та реально досягнутими – є 

потенціалом фінансової стійкості промислового підприємства (формула 4.1). 

 

                                          ПФСТ. = ЕПФСТ. – РПФСТ.,                                   (4.1) 

де ПФСТ. – потенціал фінансової стійкості підприємства; 

ЕПФСТ. – еталонний або максимально можливий потенціал фінансової 

стійкості підприємства; 

РПФСТ. – реальний потенціал фінансової стійкості підприємства. 

Визначення еталонного та реально досягнутого рівня потенціалу 

фінансової стійкості підприємства полягає у реалізації таких етапів: 

 1. Формування таблиці вихідних даних за показниками, що 

характеризують результативність діяльності підприємства, виражену в певних 

фінансових показниках (див. таблицю 4.2); 

 2. Розподілення вихідних показників на показники стимулятори та 

дестимулятори запланованої результативності підприємства. При цьому до 

показників стимуляторів належать коефіцієнти: автономії; абсолютної 

ліквідності; оборотності оборотних коштів; рентабельності власного капіталу; 

маневреності власного капіталу; фінансової незалежності капіталізованих 

джерел. До показників дестимуляторів належать коефіцієнти: зносу основних 

фондів; концентрації залученого капіталу; покриття довгострокових вкладень; 

довгострокового залучення позикових коштів; співвідношення залучених та 

власних коштів; 

 3. Розрахунок інтегрального показника, що узагальнює часткові показники 

фінансової стійкості підприємства можна здійснити за такою формулою: 
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.К.В

.К.З.К.П.З.Д.Вкл.Д.П.К.З.Конц.Ф.О

.Нез.Ф.К.В.М.К.В.К.Об.Аб

.СТ КККККЗ
ККРКОКЛКА

РПФ
++++
+++++

= ,                 (4.2) 

де КА  – коефіцієнт автономії; 

.АбКЛ  – коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

.К.ОбКО  – коефіцієнт оборотності оборотних коштів; 

.К.ВР  – коефіцієнт рентабельності власного капіталу; 

.К.В.МК  – коефіцієнт маневреності власного капіталу; 

.Нез.ФК  – коефіцієнт фінансової незалежності; 

.Ф.ОКЗ  – коефіцієнт зносу основних фондів; 

.К.З.КонцК  – коефіцієнт концентрації залученого капіталу; 

.Вкл.Д.ПК  – коефіцієнт покриття довгострокових вкладень; 

.К.П.З.ДК  – коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів; 

.К.В
.К.ЗК  – коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів. 

Слід зазначити, що в разі негативного значення показника «коефіцієнт 

маневреності власного капіталу», його необхідно виключити із формули 

розрахунку реального потенціалу фінансової стійкості підприємства (див. 

формулу 4.2). 

Результати розрахунку інтегральних показників, що характеризують 

результативність діяльності промислових підприємств подані у таблиці 4.3 і на 

рисунку 4.5. Запропонований методичний підхід було ограбовано на 

машинобудівних підприємствах Харківської області. Аналіз результатів показав, 

що 23,8% машинобудівних підприємств мають низький рівень показника 

фінансової стійкості (результативності діяльності); 66,7% – середній; 9,5% – 

високий. Аналіз машинобудівних підприємств, що мають низьку 

результативність діяльності, було виявлено такі проблеми: 

− високий рівень зносу основних фондів; 

− високий коефіцієнт залучення власних коштів; 

− високий коефіцієнт концентрації залученого капіталу; 

− мінлива динаміка коефіцієнтів покриття довгострокових вкладень і 
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довгострокового залучення позикових коштів; 

− позитивна динаміка коефіцієнту співвідношення залучених і власних 
коштів; 

− негативна динаміка коефіцієнту автономії; 

− низький рівень і мінлива динаміка коефіцієнту абсолютної ліквідності; 

− низький рівень коефіцієнту рентабельності власного капіталу, 

обумовлений або низьким чистим прибутком, або його відсутністю; 

− негативне значення коефіцієнту маневреності власного капіталу; 

− нестабільна динаміка коефіцієнту фінансової незалежності 

капіталізованих джерел. 

Результати класифікації та оцінювання реального рівня трудового 

потенціалу машинобудівних підприємств і результативності їх діяльності подано 

у таблицях 4.3 і 4.4. У началі докризового періоду (п’ять років) за середніми 

даними перший кластер об’єднав 11 підприємств машинобудування, що мали на 

83% низький та на 17% середній реальний рівень трудового потенціалу та на 71% 

дуже низьку та на 29% низьку результативність діяльності, оцінену за 

фінансовими показникам, які було узагальнено в показники фінансової стійкості 

підприємств. За середніми даними по 21 підприємству машинобудування другий 

кластер об’єднав підприємства, що мали на 100% дуже низький реальний рівень 

трудового потенціалу та низьку результативність діяльності.  

У третій кластер увійшло одно підприємство машинобудування, що 

характеризувалося 100% низьким рівнем реального трудового потенціалу та 

дуже високим рівнем результативності діяльності. У середині до кризового 

періоду співподання реальних рівній трудового потенціалу підприємств 

машинобудування та результативності їх діяльності спостерігалося у першому 

кластері, який об’єднав вісім підприємств, (низький рівень зі 100% впевненістю) 

та у третьому кластері, який об’єднав 18 підприємств (дуже низький зі 100% 

впевненістю). В інших випадках спостерігалося неспівпадіння реальних рівнів 

трудового потенціалу підприємств і результативності їх діяльності.  
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Таблиця 4.2 – Результати розрахунку інтегральних показників, що характеризують результативність діяльності 

машинобудівних підприємств в докризові роки 

Підприємства Значення показників за роками 
n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

1. ЗАТ "Лозівський завод ТРАКТОРОДЕТАЛЬ" 0,22221 0,21562 0,20014 0,16189 0,18579 0,23433 
2. ВАТ "Харківський завод ТОЧМЕДПРИЛАД" 0,14405 0,14102 0,13849 0,22391 0,27785 0,18191 
3. ЗАТ "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" 0,18258 0,15593 0,09859 0,06896 0,08541 0,36333 
4. ВАТ "Харківський завод електромонтажних виробів" 0,11419 0,09388 0,09199 0,09967 0,11961 0,10464 
5. ВАТ "Харківський електроапаратний завод" 0,10259 0,07787 0,08737 0,13992 0,10203 0,05981 
6. ВАТ «НВП СИСТЕМА» 0,18051 0,17972 0,19117 0,24463 0,69909 0,86469 
7. ВАТ "Дослідний Зміївський електромонтажний завод" 0,18726 0,16678 0,22258 0,24248 0,33730 0,23177 
8. ВАТ "Харківський верстатобудівний завод" 0,08889 0,06279 0,05666 0,04737 0,06466 0,03485 
9. ЗАТ "Інститут Укроргвертатінпром" 0,04540 0,05083 0,05209 0,04380 0,08716 0,10061 
10. ЗАТ "Харківський Ордена Знак Пошани машинобудівний 
завод "Червоний жовтень" 0,16559 0,18770 0,21068 0,19863 0,17187 0,18399 
11. ВАТ "Ізюмський тепловозоремонтний завод" 0,15985 0,22385 0,16396 0,16277 0,18727 0,08250 
12. ЗАТ "Харківський вагонобудівний завод" 0,03587 0,03718 0,03509 0,02614 0,02398 0,03348 
13. ВАТ "Харківський електротехнічний завод 
"ТРАНСЗВ’ЯЗОК" 0,20203 0,20056 0,18119 0,13020 0,12599 0,13012 
14. Державне підприємство Харківський електромеханічний 
завод 0,06728 0,05790 0,05376 0,04529 0,02809 0,00913 
15. ВАТ "Завод ПОТЕНЦІАЛ" 0,10075 0,08206 0,07033 0,05012 0,04244 0,03702 
16. ЗАТ "ЕЛОКС" 0,11392 0,14225 0,13569 0,16472 0,19812 0,22928 
17. ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРО" 0,28778 0,25202 0,35447 0,48282 0,79216 0,61322 
18. Спільне підприємство ЗАТ "ХЕМЗ-ІРЕС" 0,40992 0,40341 0,37780 0,28941 0,31417 0,32659 
19. ТОВ підприємство "ВЛАДАР" 0,03718 0,03719 0,02988 0,02838 0,02521 0,00891 
20. Об’єднання підприємств електротехнічна корпорація 
"ЕЛКОР" 0,06506 0,04485 0,03920 0,04364 0,03360 0,03178 
21. ВАТ Харківський електротехнічний завод 
"УКРЕЛЕКТОМАШ" 0,16988 0,10090 0,08908 0,10569 0,08726 0,04538 
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Продовження таблиці 4.2 

Підприємства Значення показників за роками 
n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

22. ВАТ "ЕЛЕКТОМАШИНА" 0,12168 0,07974 0,08117 0,11715 0,14325 0,05164 
23. ВАТ "Завод ім. Фрунзе" 0,24874 0,20842 0,19721 0,24406 0,16443 0,14602 
24. ВАТ "АВТРОМАТ" 0,12336 0,10618 0,11845 0,12507 0,11529 0,10914 
25. ЗАТ "УНТЕРКОНДИЦІОНЕР" 0,18552 0,24823 0,17457 0,29869 0,26905 0,35780 
26. ВАТ "РОСС" 0,12788 0,10817 0,09703 0,09194 0,07113 0,06355 
28. Український державний центр по експлуатації 
спеціалізованих вагонів "УКРСПЕЦВАГОН" 1,00000 0,55202 0,38009 0,26512 0,23326 0,26036 
29. ТОВ Харківський завод під’ємно-транспортного 
устаткування 0,08714 0,09126 0,09413 0,10732 0,14985 0,17403 
30. ВАТ "Харківський підшипниковий завод" 0,05907 0,06058 0,04245 0,04227 0,04066 0,03739 
31. ВАТ «Харківський машинобудівний завод «СВІТЛО 
ШАХТАРЯ» 0,13687 0,20511 0,28759 0,32207 0,30535 0,24416 
32. Державне підприємства "Завод ЕЛЕКТРОВАЖМАШ" 0,08453 0,08741 0,07263 0,05765 0,05473 0,04549 
33. ВАТ "Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе" 0,05216 0,04876 0,03781 0,03365 0,02812 0,00000 
34. ЗАТ "Завод ПІВДЕНКАБЕЛЬ" 0,30036 0,34840 0,31174 0,29398 0,24072 0,17658 

 

Таблиця 4.3 – Результати кластерізації підприємств машинобудування в докризовий період 

Показники/роки n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Середні 
Зн. Оц. Зн. Оц. Зн. Оц. Зн. Оц. Зн. Оц. Зн. Оц. Зн. Оц. 

Кількість 
підприємств, 
що формують 
1 кластер 
2 кластер 
3 кластер 

 
 
 

11 
21 
1 

 
 
 
3 

12 
18 

 
 
 
8 
7 

18 

 
 
 

22 
7 
4 

 
 
 
8 
2 

23 

 
 
 
4 

27 
2 

 
 
 

12 
4 

17 
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Продовження таблиці 4.3 
 

Показники/роки n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Середні 
Зн. Оц. Зн. Оц. Зн. Оц. Зн. Оц. Зн. Оц. Зн. Оц. Зн. Оц. 

Трудовий потенціал машинобудівних підприємств 

1 кластер 0,3668 

Н 
(0,83) 0,3172 Н 0,2787 Н 0,8944 ДВ 0,4069 

Н 
(0,43) 0,2094 

ДН 
(0,41) 0,2441 

ДН 
(0,06) 

С 
(0,17) 

С 
(0,57) 

Н 
(0,59) 

Н 
(0,94) 

2 кластер 0,1237 ДН 0,3654 

Н 
(0,85) 0,3228 Н 0,7189 В 0,1595 

ДН 
(0,91) 0,1207 ДН 0,2344 

ДН 
(0,16) 

С 
(0,15) 

Н 
(0,09) 

Н 
(0,84) 

3 кластер 0,2642 Н 0,1541 

ДН 
(0,96) 0,1149 ДН 0,6864 В 0,1629 

ДН 
(0,87) 0,7390 В 0,1860 

ДН 
(0,64) 

Н 
(0,04) 

Н 
(0,13) 

Н 
(0,36) 

Результативність діяльності машинобудівних підприємств 

1 кластер 0,1790 

ДН 
(0,71) 0,4346 

Н 
(0,15) 0,2928 Н 0,1141 ДН 0,2578 Н 0,5847 

С 
(0,65) 0,4026 

Н 
(0,47) 

Н 
(0,29) 

С 
(0,85) 

В 
(0,35) 

С 
(0,53) 

2 кластер 0,1257 Н 0,1592 

ДН 
(0,91) 0,0823 ДН 0,3137 Н 0,7456 В 0,1837 

ДН 
(0,66) 0,8877 ДВ Н 

(0,09) 
Н 

(0,34) 

3 кластер 1,000 ДВ 0,1025 ДН 0,1032 ДН 0,0730 ДН 0,0979 ДН 0,2232 

ДН 
(0,27) 0,0988 ДН Н 
(0,73) 

Примітка: Зн. – значення показника; Оц. – оцінка показника; критерії оцінювання ДН – дуже низький; Н – низький; С – середній; В – 
високий; ДВ – дуже високий.  
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Рисунок 4.5 – Результати визначення результативності діяльності машинобудівних підприємств в середньому за 

п’ять докризових річних періодів
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Алгоритм визначення та оцінювання трудового потенціалу промислового 

підприємства подано на рисунку 4.6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.6 – Алгоритм визначення та оцінювання трудового потенціалу 

промислових підприємств 

1. Формулювання мети визначення та оцінювання трудового 
потенціалу промислового підприємства 

2. Формування системи часткових показників трудового 
потенціалу промислового підприємства, їх формалізація. 

Формування таблиці вихідних даних 

3. Розрахунок інтегрального показника, що характеризує трудовий 
потенціал підприємства 

4. Розробка критеріїв оцінювання трудового потенціалу 
підприємства та оцінювання його рівня 

6. Прийняття та реалізація 
адміністративно-управлінських 

рішень щодо забезпечення 
стабільності існуючого рівня 

трудового потенціалу 
підприємства в певному періоді 

5. Чи відповідає рівень 
трудового потенціалу 

підприємства 
запланованим цілям 

його діяльності? 

8. Прийняття та реалізація адміністративно-управлінських рішень щодо 
забезпечення відповідності реального рівня трудового потенціалу 

підприємства запланованим цілям його діяльності в певному періоді 

7. Аналіз результатів 
визначення та оцінювання рівня 

трудового потенціалу 
підприємства, виявлення факторів, 

що забезпечили неприйнятний 
результат 
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Враховуючі те, що основними складовими трудового потенціалу 

промислового підприємства є трудовий потенціал персоналу та умови його 

реалізації, що з однаковою вагою впливають на його рівень, то визначення за 

певними складовими трудового потенціалу підприємства та поєднання їх в 

інтегральному показнику можна здійснити за такою формулою: 

 

                                      ∑ ∑
1 1

..

n

i

m

j

t
j

t
іПр

t
kП УРТПТП

= =

+= ,                                        (4.3) 

де 
t

.kПТП  – трудовий потенціал k-го підприємства в певному періоді t; 
t

і.ПрТП  – трудовий потенціал працівників k-го підприємства в певному 

періоду t, що складається з сукупності і-х показників, n,...,1i = ; 
t
jУР  – умови реалізації трудового потенціалу працівників k-го 

підприємства у певному періоді t, що складається з сукупності j-х показників, 
m,...,1j = ; 

k – певне підприємство, р...,,1k = ; 

t – певний розрахунковий період. 
 

Трудовий потенціал персоналу промислового підприємства можна 

визначити за такою формулою: 
 
                       .Пр.Пр.Пр.Пр.Пр.Пр СЗРТАОХССВСТП +++= ,                     (4.4) 

де .ПрВС  – віковий склад персоналу; 

.ПрСС  – статевий склад персоналу; 

.ПрОХ  – освітні характеристики персоналу; 

.ПрРТА  – рівень творчої активності та інтелектуального розвитку персоналу; 

.ПрСЗ  – стан здоров’я персоналу. 
 

Умови реалізації трудового потенціалу персоналу промислового 

підприємства можна визначити за такою формулою: 

 

           .Пр.К ОПЗХУПраціВФРЧРППРОПраціУР +++= ,                 (4.5) 
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де РОПраці  – рівень оплати праці персоналу; 

.ПрОП  – система охорони праці на підприємстві; 

.КРПП – рівень підготовки та перепідготовки кадрів; 

ВФРЧ – ефективність використання фонду робочого часу; 

ЗХУПраці  – загальна характеристика умов реалізації трудового потенціалу 

персоналу промислового підприємства. 
 

Формалізація часткових показників трудового потенціалу промислових 

підприємств подано у таблиці 4.4. 

Таким чином, результати кластерізації машинобудівних підприємств за 

інтегральними показниками, що характеризують реальний трудовий потенціал 

машинобудівних підприємств і результативність їх діяльності показали, що існує 

в більшості випадків неспівпадання певних рівнів, що обґрунтовує необхідність 

пошуку залежності між даними інтегральними показниками для обґрунтування 

управлінських рішень, спрямованих на зміцнення трудового потенціалу.  

Пошук залежності між трудовим потенціалом підприємств 

машинобудування та результативності їх діяльності призвів до неадекватних 

економіко-математичних моделей, які не можна рекомендувати для аналізу та 

формування інформації в процесі обґрунтування управлінських рішень. Тому 

було використано метод нелінійного оцінювання (Nonlinear Estimation) на основі 

лінійної регресії з перериванням (Piecewise linear regression) який дав можливість 

отримати таку функціональну залежність:  
 

         { }160715,0РПякщо,ТПП040110,0252566,0РП
160715,0РПякщо,ТПП168964,0106361,0РП

≥×+=
≤×=             (4.6) 

де, РП – результативність діяльності машинобудівних підприємств, що 

виражена показниками фінансової стійкості; 

ТПП – трудовий потенціал підприємств. 
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Таблиця 4.4 – Система показників трудового потенціалу промислових підприємств 
Показники Формалізований вид Умовні позначки 

Характеристики трудового потенціалу персоналу промислового підприємства 

t
ПkКС  – кадровий склад підприємства 

3
ДВАУ

t
Пk К×К×К=КС  

t
ПkКС  (КАУ; КВ; КД) 

КАУ = 
АУП.н

АУП

К
К

 

КВ = 
ВП.н

ВП

К
К

 

КД = 
ДП.н

ДП

К
К

 

КАУП – кількість адміністративно-управлінського персоналу; 

АУП.нК  – нормативне значення адміністративно-управлінського персоналу 
для k-го підприємства; 
КВП – кількість виробничого персоналу; 

ВП.нК  – нормативне значення виробничого персоналу для k-го 
підприємства; 
КДП – кількість допоміжного персоналу; 

ДП.нК  – нормативне значення допоміжного персоналу для k-го 
підприємства; 
КАУ – питома вага адміністративно-управлінського персоналу k-го 
підприємства в нормативній чисельності адміністративно-управлінського 
персоналу даного підприємства; 
КВ – питома вага виробничого персоналу k-го підприємства в нормативній 
чисельності виробничого персоналу даного підприємства; 
КД – питома вага допоміжного персоналу k-го підприємства в нормативній 
чисельності допоміжного персоналу даного підприємства; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 

t
k.ПрОХ  – освітні характеристики 

працівників підприємства 

3
ЗОССОВО

t
k.Пр К×ПВ×ПВ=ОХ  

t
k.ПрОХ  (ПВВО; 

ПВССО; ПВЗО) 

ПВВО = 
ВО.н

ВО

К
К

; 

ПВССО = 
ССО.н

ССО

К
К

; 

ПВЗО = 
ЗО.н

ЗО

К
К

 

ПВВО – питома вага працівників підприємства, що мають вищу освіту; 
ПВССО – питома вага працівників, що мають середню спеціальну освіту; 
КВО – кількість працівників підприємства, що мають вищу освіту; 

ВО.нК  – нормативна кількість працівників k-го підприємства, що мають 
вищу освіту; 
КССО – кількість працівників, що мають середню спеціальну освіту; 

ССО.нК  – нормативна кількість працівників k-го підприємства, що мають 
середню спеціальну освіту; 
ПВЗО – питома вага працівників, що мають середню загальну освіту; 

ЗО.нК  – нормативна кількість працівників k-го підприємства, що мають 
загальну освіту; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 
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Продовження таблиці 4.4 
Показники Формалізований вид Умовні позначки 

t
ПkПКС  – професійно-кваліфікаційний 

склад підприємства 

ji
t

.Пр РВ×РВ=ПКС  

t
ПkПКС  (РВі; РВj) 

РВі = Н
Пі

Ф
Пі

К

К
; 

РВj = Н
Пj

Ф
Пj

К

К
 

РВі – рівень відповідності фактичної кількості працівників, які мають і-ту 
спеціальність, нормативній; 
РВj – рівень відповідності фактичної кількості працівників, які мають j-ту 
професію, нормативній; 

Ф
ПіК  – фактична кількість працівників підприємства, які мають і-ту 

спеціальність; 
Н
ПіК  – нормативна кількість працівників підприємства, які мають і-ту 

спеціальність; 
Ф
ПjК  — фактична кількість працівників підприємства, які мають j-ту 

професію; 
Н
ПjК  – нормативна кількість працівників підприємства, які мають j-ту 

професію; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 

t
k.ПрДР  – рівень кваліфікації 

працівників, обумовлений досвідом 
роботи 

6

30понад
30П29П

10П
3ППt

.Пр

ПВ
1

×ПВ×ПВ×

×ПВ×
ПВ

1
×

ПВ
1

=ДР  

t
k.ПрДР  (ПВП; ПВП3; 

ПВП10; ПВП20; 
ПВП30; ПВПпонад30) 

ПВП – питома вага персоналу, який не має досвіду роботи в обліковій 
кількості працівників k-го підприємства; 
ПВП3 –питома вага персоналу, який має досвід роботи до 3-х років в 
обліковій кількості працівників k-го підприємства; 
ПВП10 – питома вага персоналу, який має досвід роботи до 10-ти років в 
обліковій кількості працівників k-го підприємства; 
ПВП20 – питома вага персоналу, який має досвід роботи до 20-ти років в 
обліковій кількості працівників k-го підприємства; 
ПВП30 – питома вага персоналу, який має досвід роботи до 30-ти років в 
обліковій кількості працівників k-го підприємства; 
ПВПпонад30 – питома вага персоналу, який має досвід роботи понад 30-ти 
років в обліковій кількості працівників k-го підприємства; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 

t
k.ПрРІР  – рівень творчої активності та 

інтелектуального розвитку працівників 
підприємства* 

t
k.ПрРІР  = 

ОК
КІН

ПР  

ІН
ПРК  – кількість працівників підприємства, які мають результати 

інноваційної діяльності* в певному періоді t, що підтверджено документами; 
ОК – середньооблікова кількість працівників підприємства в певному 
періоді t; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 
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Продовження таблиці 4.4 
Показники Формалізований вид Умовні позначки 

t
k.ПрСЗ  – стан здоров’я працівників 

підприємства** 
t

k.ПрСЗ  = 
ОК
КПХ

 

КПХ – кількість працівників підприємства, які в певному періоді t були 
відсутні на робочих місцях унаслідок хвороби, що підтверджено 
лікарняними; 
ОК – середньооблікова кількість працівників підприємства в певному 
періоді t; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 

t
k.ПрРОЯ *** – рівень розвитку 

особистих якостей працівників 
підприємства, що впливає на 
результати трудової діяльності 

t
k.ПрРОЯ  (РВСПП; 

РОВП; РКРП) 

РВСПП – рівень відповідальності, сумлінності і порядності працівника; 
РОВП – рівень організованості і вимогливості до себе працівника; 
РКРП – рівень культурного розвитку працівника; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 

Умови реалізації трудового потенціалу персоналу 

t
kРОПраці  – рівень оплати праці 

працівників підприємства 

4
43

21

t
раціk З×З×

З
1

×
З
1

=РОП  

t
kРОПраці  (З1; З2; 

З3; З4) 

З1 = 
ОК
КМЗП

; 

З2 = 
ОК
КПМ

; 

З3 = 
ОК
КСЗП

; 

З4 = 
ОК

КВСЗП
 

КМЗП – кількість працівників підприємства, що отримують заробітну плату 
на рівні офіціально встановленого мінімального рівня; 
КПМ – кількість працівників підприємства, що отримають заробітну плату на 
рівні офіціально встановленого прожиткового мінімуму для працездатного 
населення; 
КСЗП – кількість працівників підприємства, що отримають заробітну плату 
на рівні середньомісячної в регіоні; 
КВСЗП – кількість працівників підприємства, які отримають заробітну плату 
на рівні вище середнього в регіоні; 
ОК – середньооблікова кількість працівників підприємства в певному 
періоді t; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 

t
k.ПрРОРМ  – рівень оснащення 

робочих місць 

3

РМ
2РМ1РМ

t
k.Пр ПВ

1
×ПВ×ПВ=РОРМ  

t
k.ПрРОРМ  (ПВРМ1; 

ПВРМ2; ПВРМ3) 

ПВРМ1 – питома вага робочих місць, що оснащені на рівні краще світових 
стандартів; 
ПВРМ2 – питома вага робочих місць, що оснащені на рівні світових 
стандартів; 
ПВРМ2 – питома вага робочих місць, що оснащені нижче рівня світових 
стандартів; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 
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Продовження таблиці 4.4 
Показники Формалізований вид Умовні позначки 

t
ПkСОП  – система охорони праці t

ПkСОП  = ∏
=

n

1і і

і
Н
Ф  

і

і
Н
Ф  – співвідношення фактичного значення показника, що характеризує 

умови праці щодо її охорони на підприємстві, та нормативного; 
і – частинна сфера охорони праці на підприємстві, n...,,1i = ; 
n – кількість частинних сфер охорони праці на підприємстві; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 

t
ПkСС  – стан соціальної сфери на 

підприємстві**** 
t
ПkСС  = ∏

=

m

1j
н
j

ф
j

СОП

COП
 

ф
jСОП  – фактична соціальна забезпеченість одного працюючого 

соціальними благами та послугами; 
н
jСОП  – нормативна соціальна забезпеченість одного працюючого 

соціальними благами та послугами; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 

t
КkМПК  – морально-психологічний 

клімат у колективі 

t
КkМПК  ( t

КСВ ) 

t

t

t
К ЗКК

УК
=СВ  

 

t
КСВ  – співвідношення усунутих конфліктів, що фактично виникли в 

певному періоді t, та їх загальна кількість у цьому періоді 
tУК  – кількість усунутих конфліктів у періоді t; 

tЗКК  – загальна кількість конфліктів, що виниклі в колективі в періоді t; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 

t
ПkПР . – можливості професійної 

ротації працівників 

t
ПkПР  (ПВПр) 

ПВП = 
ОК
КР

П  

ПВП – питома вага працівників, які мали професійне просування по службі 
в певному періоді; 

Р
ПК  – кількість працівників, які мали професійне просування по службі в 

певному періоді; 
ОК – середньооблікова кількість працівників підприємства в певному 
періоді t; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 
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Закінчення таблиці 4.4 
Показники Формалізований вид Умовні позначки 

t
ПkПР  – підготовка та перепідготовка 

кадрів 

ППКПК
t
Пk Р×Р=ППК  

t
ПkПР  (ППК; ПППК; 

ФПК; ФППК); 

РПК = 
ПК

ПК

П
Ф ; 

РППК = 
ППК

ППК

П
Ф  

ППК – кількість працівників підприємства, які мають пройти планову 
підготовку кадрів; 
ПППК – кількість працівників підприємства, які мають пройти планову 
перепідготовку кадрів; 
ФПК – кількість працівників підприємства, які фактично пройшли підготовку 
кадрів у певному періоді; 
ФППК – кількість працівників підприємства, які фактично пройшли 
перепідготовку кадрів у певному періоді; 
РПК – рівень підготовки кадрів на підприємстві; 
РППК – рівень перепідготовки кадрів на підприємстві; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 

t
ПkВФРЧ  – ефективність 

використання фонду робочого часу 

t
ПkВФРЧ  ( t

ФПВ ) 

t

t
t
Ф

НВРЧ
ФВРЧПВ =  

t
ФПВ  – питома вага фактично використаного фонду робочого часу ( tФВРЧ

) у нормативному ( tНВРЧ ) в періоді t; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 

t
ПkСТВ  – рівень розвитку соціально-

трудових відносин 
Визначається та оцінюється на основі результатів соціологічних опитувань працівників 
підприємства 

t
ПkЕАУ  – ефективність 

адміністративного управління на 
підприємстві 

t
k

t
kt

Пk ВУАУПр
ЧП

=ЕАУ  

 

ЧП – чистий прибуток, отриманий у періоді t; 
ВУАУПр – витрати на утримання адміністративно-управлінського 
персоналу у періоді t; 
k – k-те промислове підприємство, що досліджується в періоді t. 

Примітка: * – наявність результатів інноваційної діяльності працівників мають визначати та оцінювати їх практичну значущість експерти 
в разі впровадження в діяльність підприємства. 
** – Всесвітня організація охорони здоров’я визначає здоров’я як гармонічну єдність біологічних, фізіологічних і психологічних функцій, 
що обумовлюють повний фізичний, душевний і соціальний комфорт, а також можливість оптимальної участі людини в різних видах 
соціально-трудової діяльності [224]; 
*** – рівень розвитку особистих якостей працівників підприємства, що сприяють покращенню трудової діяльності мають бути оцінені за 
допомогою соціологічних опитувань; 
**** – доступність соціальних благ та послуг на підприємстві розраховується на одного працюючого. Норми соціальної забезпеченості, а 
також види соціальних благ і послуг, що пропонуються працівникам, вирішують на підприємстві на зборах трудового колективу. 
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Аналіз параметрів адекватності економіко-математичної моделі (4.6) 

показав, що коефіцієнт кореляції (RР) показує тісноту зв’язку між ТПП і РП 

дорівнює 0,79, що перевищує його нормативне значення (RР > RН = 0,7); 

коефіцієнт детермінації ( 2
РR ) показує долю впливу ТПП на РП дорівнює 0,63, що 

також перевищує його нормативне значення ( 2
РR  > 2

НR  = 0,5); критерій 

Ст’юдента показує значущість фактора ТПП і дорівнює 7,23, що при імовірності 

0,95 більше tкр = 2,04, отже гіпотеза о нульовому значенні коефіцієнту кореляції 

не підтверджується; критерій Фішера показує значущість рівняння регресії та 

дорівнює 52,35, що більше Fкр = 4,1830 (0,95; 1; 29), тому дану модель, що 

відображує залежність результативності діяльності машинобудівних 

підприємств від реального рівня їх трудового потенціалу можна вважати 

адекватною та використовувати для обґрунтування управлінських рішень, що 

приймаються та реалізовуються в системі управління трудовим потенціалом.  

Розрахунки коефіцієнтів еластичності показали, що у першому випадку, 

коли РП ≤ 0,160715, то збільшення трудового потенціалу підприємства на один 

відсоток обумовлює зменшення результативності його діяльності на 0,0425%. У 

другому випадку, коли РП > 0,160715, то збільшення трудового потенціалу 

підприємства на один відсоток обумовлює збільшення результативності його 

діяльності на 0,3353%. Доля впливу трудового потенціалу підприємства на 

результативність його діяльності при умові, що РП ≤  0,160715, складає 11,25%, 

а при умові, що РП > 0,160715, складає 88,75%.  

Інтерпретація залежності результативності діяльності машинобудівних 

підприємств від реального рівня їх трудового потенціалу (див. економіко-

математичну модель 4.6) полягає у тому, що для досягнення запланованої 

результативності необхідно забезпечити відповідний рівень трудового 

потенціалу (за рахунок яких часткових показників – має визначати адміністрація 

підприємств). Так, якщо результативність діяльності машинобудівних 

підприємств характеризується інтегральним рівнем від нуля до 0,160715, то існує 

негативна залежність між результативністю діяльності машинобудівних 
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підприємств та підвищенням реального рівня їх трудового потенціалу, тобто 

збільшення трудового потенціалу машинобудівних підприємств призводе до 

зниження їх результативності. Якщо результативність діяльності 

машинобудівних підприємств характеризується рівнем інтегрального показника 

від 0,160715 до одиниці, то існує позитивна залежність між результативністю 

діяльності машинобудівних підприємств та підвищенням реального рівня їх 

трудового потенціалу, тобто збільшення трудового потенціалу машинобудівних 

підприємств приводе до збільшення їх результативності (див. економіко-

математичну модель 6). Але доцільним є запропонувати для реального рівня 

трудового потенціалу зміни у діапазоні від 0,756 до 1,0, що характеризує високий 

і дуже високий рівні трудового потенціалу, які забезпечують результативний 

показник у діапазоні від 0,282889 до 0,292675. При цьому необхідно звернути 

увагу на те, що можливі зміни трудового потенціалу знаходяться у межах від 

0,076739 до 1,0, а результативного показника у межах від 0,255644 до 0,292675.  

Алгоритм визначення та обґрунтування впливу трудового потенціалу на 

результативність діяльності машинобудівних підприємств полягає у послідовній 

реалізації таких кроків: 

Крок перший. Формування таблиці вихідних даних. 

Крок другий. Використання функції нелінійного оцінювання (Nonlinear 

Estimation) на основі лінійної регресії з перериванням (Piecewise linear 

regression). 

Крок третій. Отримання частинного виду залежності між трудовим 

потенціалом машинобудівних підприємств і результативністю їх діяльності (див. 

економіко-математичну модель 4.6). 

Крок четвертий. Оцінювання параметрів адекватності моделі на основі 

коефіцієнтів кореляції, детермінації, критеріїв Фішера і Ст’юдента.  

Крок п’ятий. Формулювання рекомендацій щодо застосування 

запропонованої залежності між реальним рівнем трудового потенціалу 

машинобудівних підприємств і результативністю їх діяльності.  
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Таким чином, запропонована економіко-математична модель може 

використовуватися для формування інформаційної бази для обґрунтування 

управлінських рішень, спрямованих на покращення результативності діяльності 

промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудівної галузі) 

шляхом збереження та зміцнення трудового потенціалу за рахунок підвищення 

якості персоналу та покращення умов реалізації їх трудового потенціалу. При 

цьому адміністрація підприємств має певну свободу в прийнятті управлінських 

рішень щодо покращення вікової структури персоналу, його освітньої та 

кваліфікаційної структур, стимулювання праці, а також вибору напрямків 

покращення умов реалізації трудового потенціалу персоналу. Але якщо стає 

вибір за рахунок яких часткових показників збільшувати результативність 

діяльності машинобудівних підприємств, то на перше місце стає зменшення 

коефіцієнту зносу основних засобів і збільшення коефіцієнту рентабельності 

власного капіталу [225]. 
 

 

4.3 Розвиток системи управління стратегічним маркетингом на 

підприємстві 

 

Стратегічний маркетинг – це розробка та реалізація тривалої 

маркетингової політики підприємства – своєрідної генеральної програми дій. У 

ній визначається мета і завдання діяльності та розвитку підприємства, 

розробляється його стратегія. Найважливіший вихідний момент стратегічного 

маркетингу – аналіз і прогнозування реальних і потенційних потреб споживачів. 

Головним у стратегічному маркетингу є освоювання перспективних ринків 

товарів (послуг) і груп споживачів (ринкових сегментів), забезпечення і 

планомірне підвищення конкурентоспроможності продукції і підприємства в 

цілому, зосередження зусиль на перспективних напрямках діяльності [226]. 

Стратегічний маркетинг є складовою частиною маркетингового 
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менеджменту та стратегічного менеджменту підприємства. Його основна мета 

полягає в розробленні маркетингової стратегії для досягнення маркетингових 

цілей підприємства з урахуванням ринкових вимог та можливостей 

підприємства. 

Отже, розглядаючи стратегічний маркетинг як складову стратегічного 

менеджменту, ми виходимо з поняття «функціональна стратегія». Адже саме 

така стратегія визначає напрям діяльності тієї чи іншої функціональної служби в 

межах ділової стратегії підприємства. Приділяючи належну увагу 

функціональній стратегії, підприємство має змогу результативно впливати на 

розмір внеску того чи іншого функціонального підрозділу в ділову стратегію 

підприємства і на обсяг витрат для фінансування цього підрозділу. Оскільки 

служба маркетингу є складовою частиною організаційної структури 

підприємства, остільки стратегічний маркетинг – важлива невіддільна частина 

стратегічного менеджменту підприємства. 

Місце стратегічного маркетингу у структурі управління маркетингом 

підприємства (тобто у структурі маркетингового менеджменту) визначається 

тим, що він охоплює стадію планування маркетингу в аспекті постановки 

маркетингових цілей і розроблення маркетингових стратегій. 

Основні категорії стратегічного маркетингу такі: місія підприємства, 

стратегічний господарський підрозділ, маркетингова ціль, портфель бізнесу 

підприємства, маркетингова стратегія, ринкова частка підприємства, відносна 

ринкова частка підприємства.  

Місія підприємства (або корпоративна місія) – відтворює ті різновиди і 

різновиди бізнесу, на які орієнтується підприємство. Визначення і розуміння 

місії підприємства дають змогу розглянути панораму бізнесу підприємства і 

оцінити його зі стратегічного боку. 

Категорія «стратегічний господарський підрозділ» (СГП) – це відокремлена 

зона бізнесу підприємства, яка відповідає за певний вид її ринкової діяльності. 

СГП може охоплювати важливий підрозділ підприємства, кілька товарних груп 
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або навіть один товар чи товарну марку, яку виробляє підприємство. 

Порівнюючи складові елементи СГП та місії підприємства, можна 

помітити їхню схожість. Різниця між цими двома категоріями полягає в тому, що 

СГП – первинна зона стратегічного планування підприємства, а місія – 

узагальнююча, об’єднувальна на рівні підприємства категорія, яка передбачає 

визначення певних пріоритетів серед СГП.  

Основне завдання стратегічного маркетингу щодо СГП таке: визначити 

конкурентний стан цього підрозділу на ринку та напрями його стратегічного 

розвитку. Для цього використовується здебільшого інструментарій матричного 

аналізу (матриці І. Ансоффа, БКГ, «МакКінсі-Дженерал Електрик», стратегічна 

модель Портера тощо). 

Маркетингова ціль встановлюється після формування місії підприємства 

та визначення впливу маркетингового середовища. Вона визначає основну мету 

маркетингової діяльності. Маркетингові цілі мають відповідати таким вимогам: 

− ієрархічність (підпорядкованість); 

− кількісна визначеність; 

− реальність; 

− взаємоугодженість (сумісність); 

− гнучкість. 

Ієрархічність цілей передбачає, що місії підприємства мають бути 

підпорядковані цілі підприємства, а цілям підприємства (у тому числі 

маркетинговим) мають бути підпорядковані цілі його функціональних 

підрозділів. Ціль маркетингу, у свою чергу, поділяється за напрямами товарної, 

цінової політики, політики товарного руху та просування. Йдеться про так зване 

дерево цілей. Коли ми говоримо про ціль, необхідно конкретизувати рівень 

підприємства, оскільки те, що є ціллю для одного рівня, може бути стратегією 

для другого і тактикою для третього підрозділу.  

Кількісна визначеність – це визначеність цілей за розміром і в часовому 

аспекті: поставлені цілі мають бути кількісно конкретизовані. Наприклад, ціль – 
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збільшити рентабельність, кількісна конкретизація – збільшити рентабельність 

на 15% протягом року. 

Реальність цілей передбачає необхідність їх узгодження з реальними 

можливостями підприємства. Реальність цілей підтверджується аналізом 

можливостей і конкурентних позицій підприємства, а не лише суб’єктивним 

бажанням керівництва. 

Гнучкість цілей означає необхідність внесення певних змін у цільову 

орієнтацію підприємства в результаті змін, які відбуваються в навколишньому 

середовищі. 

Взаємоузгодженість (сумісність) цілей означає, що дії та рішення щодо 

досягнення однієї цілі не повинні заважати досягненню інших цілей. Несумісні 

цілі – так, коли досягнення однієї з них перешкоджає досягненню іншої цілі. 

Після формування маркетингових цілей розробляється маркетингова 

стратегія. Цілі встановлюють напрям руху підприємства в ринковому 

середовищі, а стратегія визначає метод реалізації цілей [227, с. 6-9]. 

Таким чином, стратегічний маркетинг – вид маркетингової діяльності (або 

напрямок наукових досліджень), спрямованої на визначення адекватної умовам 

господарювання маркетингової стратегії підприємства [228]. 

Основним завданням стратегічного маркетингу є формулювання 

адекватної стратегії, яка: 

− формується в умовах і з урахуванням непередбачуваності розвитку подій; 

− має бути пов’язана з майбутніми перспективами; 

− враховує поетапне розгортання діяльності, наявність проміжних цілей за 

кожним з етапів та пов’язує ці етапи і цілі єдиними підставами для ухвалення 

рішень; 

− враховує реальну наявність ресурсів і потенційні можливості їх 

одержання [229]. 

Багато підприємств України незалежно до якої галузі економіки вони 

відносяться вже усвідомили принципово важливу роль маркетингу в діяльності 
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власного підприємства. Стратегічний маркетинг розглядається їх менеджерами 

як об’єднана система організації всієї роботи підприємства і являє собою один з 

найважливіших елементів організації маркетингової діяльності. Чітка реалізація 

і контроль виконання стратегічного маркетингу підприємства допомагає 

підприємству отримувати бажані економічні результати [230].  

В умовах ринкових відносин підприємства мають можливість самостійно 

формувати свою систему стратегічного маркетингу. Підвищений динамізм 

маркетингового середовища вимагає від підприємств (незалежно від стадії їх 

життєвого циклу) комплексного підходу до стратегічного маркетингового 

управління, який передбачає розробку і впровадження комплексної системи 

стратегічного маркетингового управління. 

Існує кілька пропозицій щодо формування систем стратегічного 

маркетингу на підприємствах. Автори досліджень [231 – 234] при формуванні 

системи стратегічного маркетингу здебільшого приділяють увагу управлінню 

збутовою політикою підприємства і не мають чіткої структури та повного 

переліку функцій та без функціональних зв’язків в рамках системи, або мають 

лише вербальний опис.  

Так Митрохіна Ю.П. [235] представила систему управління з 13 підсистем, 

поділених на 3 групи. Але запропонована система не має функціональних 

зв’язків, а тільки перелік функцій по кожній з підсистем. Інші обмежуються лише 

перелік функцій [236]. 

Гуржій Н.М. [237] в систему управління стратегічним маркетингом 

пропонує чотири підсистеми:  підсистему управління стратегічною 

маркетинговою позицією;  підсистему управління маркетинговою 

компетенцією; підсистему управління стратегічним маркетинговим 

потенціалом;  підсистему управління якістю стратегічного маркетингу. 

У зв’язку з вище наведеним існує потреба у формуванні системи 

стратегічного маркетингу на підприємстві. Для реалізації всіх завдань 

управління стратегічним маркетингом на підприємстві потрібно сформувати 



 

278 
 

систему з повним переліком функцій з управління стратегічним маркетингом та 

визначеними функціональними зв’язками, що забезпечить підприємству 

довгострокову конкурентну перевагу на цільовому ринку.  

Для реалізації функцій стратегічного маркетингового управління на 

підприємстві пропонується система, що наведена на рисунку 4.7. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Система управління стратегічним маркетингом 
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Наведена система стратегічного маркетингового управління складається з 

трьох основних підсистем: 

− підсистема розробки стратегічних маркетингових планів; 

− підсистема стратегічної маркетингової організації; 

− підсистема контролю і координації. 

Система стратегічного маркетингового управління розпочинається з 

вибору стратегічного напряму розвитку підприємства у відповідності до якого 

необхідно сформувати систему стратегічних маркетингових цілей та розробити 

маркетингові стратегії управління, необхідно зазначити, що вибір стратегічного 

напряму розвитку повинен бути направлений на управління життєвим циклом 

підприємства і управління позицією підприємства на ринку. 

Управління життєвим циклом підприємства відбувається за допомогою: 

вивчення стадії життєвого циклу підприємства; розробки і реалізації заходів 

відповідно до стадії життєвого циклу; розробки програми подовження життєвого 

циклу підприємства. 

Життєвий цикл підприємства і його стадія, на якій підприємство перебуває 

у певний період часу, безпосередньо обумовлюють спрямування управління 

збутовою політикою.  

Після того, як обрано стратегічний напрям розвитку необхідно провести 

аналіз нестабільності зовнішнього середовища. 

При виборі найбільш ефективної стратегії підприємства особливу увагу 

необхідно приділити обліку впливу зовнішнього середовища, оскільки 

можливості зворотної дії суб’єкта менеджменту, організації на елементи 

макросередовища опосередковані і істотно обмежені в порівнянні з внутрішнім 

середовищем.  

Зовнішнє середовище включає макросередовище, що складається з 

чинників соціального плану і загального, переважно непрямого, впливу, і 

мікросередовище, тобто певних суб’єктів, дії і відносини яких можуть бути 

направлені на даного суб’єкта: споживачів, посередників, конкурентів і т.д. У 
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будь-якому випадку зовнішнє середовище може бути середовищем як прямої, 

так і непрямої дії.  

Ступінь нестабільності зовнішнього середовища пропонується оцінювати 

для того, щоб при виборі виду управління уявляти, якого роду зміни чекають 

підприємство в майбутньому.  

Компонентами нестабільності зовнішнього середовища приймаємо 

запропоновані авторами [238], а саме: 

а) параметри товарних ринків (попит, пропозиція, внутрішні і зовнішні 

ціни тощо); 

б) чинники географічного характеру (місце розташування, близькість до 

постачальників і споживачів, рівень розвитку інфраструктури);  

в) демографічні чинники (тенденції змін чисельності населення, рівень 

міграції тощо); 

г) зовнішні загальнополітичні і правові умови (зміна політичного устрою, 

зміна методів управління державою, стабільність законодавства, наявність пільг 

тощо). 

Наступним етапом пропонується проводити аналіз позиції підприємства на 

ринку по відношенню до конкурентів, аналіз цільового ринку і аналіз рівня 

конкуренції. 

Стратегічне позиціювання підприємства на ринку – це його існуюче і 

бажане у перспективі місце на ринку, яке забезпечує досягнення стратегічних 

цілей з урахуванням впливу сукупності взаємодіючих факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

Визначення стратегічної позиції підприємства здійснюється в три етапи: 

1. Оцінка стратегічного клімату підприємства.  

2. Оцінка стратегічного потенціалу підприємства.  

3. Визначення стратегічної позиції.  

Результати визначення та оцінки стратегічної позиції підприємства та 

перспектив розвитку його стратегічного потенціалу можуть бути використані для 



 

281 
 

розробки стратегічних альтернатив на корпоративному рівні.  

Аналіз цільового ринку включає такі елементи, як стратегічний STP-

маркетинг, стратегічне маркетингове управління взаємовідносинами з 

покупцями. Стратегічний STP-маркетинг є центральною ланкою стратегічного 

маркетингового управління цільовим ринком. STP-маркетинг охоплює три 

основні стадії: сегментація ринку,  вибір цільових сегментів ринку, 

позиціонування продукції (послуг) на ринку [239]. Стратегічне маркетингове 

управління взаємовідносинами з покупцями засноване на тому, щоб залучити 

якомога більше покупців, заволодіти їх прихильністю та довірою це все 

сприятиме розширенню цільового ринку підприємства. 

Одним з найважливіших етапів при формуванні системи стратегічного 

маркетингу є аналіз рівня конкуренції. Без поглибленого аналізу особливостей і 

характеру стратегії найбільших конкуруючих підприємств неможливо оцінити їх 

дії на ринку збуту, побудувати прогноз поведінки на перспективу. Складність 

полягає в необхідності отримання детальнішої достовірної інформації про 

результати економічної діяльності конкурентів, їх організаційної та кадрової 

структури, поточних і стратегічних цілей. Оскільки збір такої інформації є досить 

трудомістким та довготривалим з причини збереження комерційної таємниці 

підприємств, то виконання даного етапу фактично є найскладнішим. 

На основі отриманої інформації, що характеризує продукцію і конкурентів, 

ми рекомендуємо позиціонувати конкурентів на ринку та прогнозувати можливі 

конкурентні реакції. Це дає змогу визначити, як ідентифікують споживачі наявні 

на ринку товари і послуги конкурентів, виявити цілі і стратегії конкурентів у 

досягненні цих позицій, а також визначити місце власної підприємства щодо 

конкурентів.  

На основі отриманих кількісних показників, які характеризують продукцію 

та послуги конкурентів, ми можемо вивчити конкурентні можливості власного 

підприємства. Такий етап, на нашу думку, є обов’язковим елементом 

маркетингового аналізу конкуренції і конкурентів, оскільки виявити сильні і 
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слабкі сторони конкурентів можна тільки на основі порівняння та аналізу з 

власними конкурентними можливостями підприємства. 

П’ять складових, а саме: вибір стратегічного напряму розвитку, аналіз 

нестабільності зовнішнього середовища, аналіз позиції підприємства на ринку, 

аналіз цільового ринку, аналіз рівня конкуренції – являються основою для 

розробки стратегічних маркетингових планів. Важливо відмітити, що 

стратегічне маркетингове планування є найбільш важливою складовою системи 

управління стратегічним маркетингом, оскільки від ефективності панування 

залежить майбутня результативність діяльності підприємства і його позиція на 

ринку.  

Формування системи стратегічного маркетингового планування потребує 

розробки маркетингової стратегії управління. Саме стратегія управління 

покликана забезпечити обґрунтування цілей і завдань на кожному окремому 

сегменті ринку і стосовно кожного виробу з урахуванням особливостей 

конкурентного середовища, конкуренції і попиту споживачів. Усіма своїми 

засобами вона орієнтує підприємство на ринкові цінності, підпорядковує його 

діяльність забезпеченню споживчих потреб покупців цільового ринку. 

У процесі формування маркетингової стратегії можна виділити вхідні та 

вихідні елементи. Вхідні елементи – це ті фактори, аналіз яких передує 

розробленню маркетингової стратегії. Отже, йдеться про фактори 

маркетингового середовища і цілі підприємства. Вихідними елементами 

маркетингової стратегії є стратегічні рішення щодо маркетингового міксу, тобто 

комплексу компонентів маркетингу, який включає чотири складові – товар, ціну, 

збут та просування. 

Основне призначення маркетингової стратегії полягає в тому, щоб 

взаємоугодити маркетингові цілі фірми з її можливостями, вимогами споживачів, 

використати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні переваги. 

Незважаючи на те, що базова ціль функціонування всіх підприємств-

виробників на ринку однакова (одержання прибутку), не існує єдиної 



 

283 
 

маркетингової стратегії щодо її досягнення, яка була б прийнятна для всіх 

підприємств. Однакова ціль може бути досягнена реалізацією різних 

маркетингових стратегій. Різноманітність маркетингових стратегій пояснюється 

різницею в їх складових елементах – у конкурентних позиціях підприємств, їх 

маркетингових цілях, фінансових, технологічних, можливостях та кадровому 

забезпеченні. 

Стратегія виживання – виключно захисна стратегія, яка застосовується в 

умовах глибокої кризи економічної діяльності підприємства, коли підприємство 

перебуває на межі банкрутства. Основна мета цієї стратегії полягає у виході з 

кризового стану шляхом перегляду і перебудови всього маркетингового 

комплексу підприємства (товарної, цінової політики, системи товароруху та 

просування товарів). 

Стратегія стабілізації використовується за умов швидкого або 

несподіваного падіння базових показників підприємства, чи за умов, коли 

розвиток підприємства має коливальний характер. Ця стратегія передбачає 

вирівнювання показників з їхнім наступнім підвищенням і перехід до стратегії 

росту. 

Стратегія росту передбачає ріст обсягів продажу, прибутку, капіталу та 

інших показників підприємства. 

Маркетингові стратегії росту поділяються на такі різновиди: 

− маркетингова стратегія інтенсивного (органічного) росту; 

− маркетингова стратегія інтеграційного росту; 

− маркетингова стратегія диверсифікації. 

Маркетингове стратегічне планування пронизує усі ці рівні: 

− на корпоративному рівні стратегічний маркетинг бере участь у 

розробленні місії підприємства, встановленні його довгострокових цілей; 

− на бізнес-рівні за допомогою маркетингу здійснюється аналіз портфеля 

бізнесу, досліджуються ринкові позиції СГП підприємства та визначаються 

стратегічні напрями їх розвитку; 
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− на рівні товару маркетингове стратегічне планування встановлює 

маркетингові цілі та визначає стратегічні шляхи їх досягнення щодо певних 

різновидів товарів, які виробляє підприємство. 

Кількість рівнів стратегічного управління підприємством залежить від 

розміру підприємства та ступеня диверсифікації його діяльності. Великі за 

розміром та за масштабом діяльності підприємства здійснюють стратегічне 

управління за трьома зазначеними вище рівнями. На невеликих підприємствах 

можливо об’єднувати бізнес-рівень та рівень товару в один рівень [240]. 

Маркетингове стратегічне планування – це управлінський процес 

установлення рівноваги між маркетинговими цілями та маркетинговими 

можливостями і ресурсами підприємства [241]. 

Основна мета маркетингового стратегічного планування – побудувати 

діяльність підприємства таким чином, щоб органічно і найефективніше поєднати 

виробництво, задоволення потреб споживачів, прибуток та розвиток 

підприємства. 

Завдання і функції маркетингового стратегічного планування такі: 

1) аналіз конкурентного середовища підприємства; 

2) оцінка маркетингових можливостей і маркетингових ризиків 

підприємства; 

3) оцінка сильних і слабких позицій підприємства на ринку; 

4) управління портфелем бізнесу підприємства у напрямі визначення 

маркетингових стратегій щодо СГП підприємства. Кожен СГП підприємства має 

різний потенціал прибутку за рахунок різниці в конкурентному становищі та 

напрямах розвитку ринків збуту. Тому недоцільно вкладати кошти пропорційно 

в усі СГП - необхідні пріоритети, які й визначає маркетингове стратегічне 

планування; 

5) розроблення маркетингової концепції підприємства – вибір 

довгострокових напрямів його діяльності; 

6) трансформування місії підприємства в сукупність маркетингових цілей; 
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7) вибір і формування маркетингової стратегії; 

8) адаптація існуючої маркетингової стратегії згідно зі змінами в 

навколишньому середовищі підприємства. 

Результатом маркетингового планування взагалі та стратегічного 

маркетингового планування зокрема є план маркетингу.  

План маркетингу включає такі складові: ситуаційний аналіз, визначення 

цільових ринків підприємства, маркетингові цілі, маркетингову стратегію, 

організацію маркетингу, визначення взаємодії між підрозділами підприємства 

щодо виконання плану маркетингу, бюджету маркетингу; реалізацію, оцінку і 

контроль маркетингу. 

Варто зазначити, що маркетингова стратегія має два основних орієнтири – 

ринок і продукт. Співвідношення цих складових дає змогу підприємствам 

заповнювати «стратегічний пробіл» як старими продуктами, що будуть 

продаватись на нових ринках, так і новими, запланованими до реалізації на 

«старих», тобто освоєних, ринках. Для цього використовуються різні варіанти 

рекламних компаній просування товарів як інструментів виконання стратегій 

насичення ринку або проникнення на ринок.  

Іншою опорною точкою маркетингових стратегій є продукт (товар). 

Продуктова складова стратегії стосується більшою мірою процесу виготовлення 

та створення споживчих якостей, а товарна – процесу збуту та реалізації.  

Процес оновлення продукції, що знаходить вираження в змісті та структурі 

продуктово-товарних стратегій, здійснюється на основі маркетингових 

стратегій, які стосуються визначення:  

− товарного асортименту з розрахунками обсягів випуску кожного виду 

продукції з акцентом на нову;  

− очікуваного рівня цін на продукцію, в тому числі враховуючи рівень 

витрат на виробництво та якість продукції;  

− запланованих ринків збуту з визначенням імовірності їхнього освоєння;  

− форм і методів організації каналів просування та продажу товарів;  
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− форм і методів, які планує здійснити підприємство стосовно цільових 

груп покупців.  

Дуже вагомим складовим елементом маркетингової стратегії підприємства 

є  формування ефективної товарної політики підприємства. Від структури 

асортименту продукції прямо пропорційно залежить процес розподілу 

сировинних ресурсів підприємства. Лише їх розумне та збалансоване 

використання дасть змогу запобігти перевитратам сировини та отримати 

максимальний результат від її використання. Відповідно до розподілу сировини 

відбувається формування фінансових потоків, які охоплюють всі аспекти 

виробництва чи будь-якого процесу на підприємстві [242].  

Після розробки маркетингової стратегії управління та розробки 

стратегічних маркетингових планів йде стратегічна маркетингова організація, 

яка спрямована на пристосування діяльності підприємства до обраних стратегій 

управління і мінливого середовища. Адаптація діяльності підприємства до 

обраних маркетингових стратегій управління і мінливого маркетингового 

середовища переходять на стратегічне маркетингове управління 

взаємозв’язками з покупцями.  

Далі, після проведення стратегічного маркетингового управління 

взаємозв’язками з покупцями ми рекомендуємо провести оцінку результатів 

діяльності підприємства. Оцінка результатів діяльності підприємства 

характеризує економічний ефект господарювання підприємства. Оцінка 

ефективності управління стратегічним маркетингом дозволяє використовувати 

сильні сторони підприємства чи окремого товару, а також нейтралізувати чи 

елімінувати слабкі. Досягнення високого рівня підприємством дає можливість 

своєчасно реагувати на зміни в ринковій ситуації, цілеспрямовано впливати на 

ринок, а, отже, досягати вищого рівня прибутковості. Необхідно відмітити, що 

оцінка ефективності управління стратегічним маркетингом проводиться після 

діагностики процесів управління стратегічним маркетингом та після оцінки 

результатів діяльності підприємства. 
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Розроблена маркетингова стратегія управління не може правильно 

функціонувати якщо не проведено оцінку рівня ризиків підприємства. Оцінка 

рівня ризику є найбільш складним і відповідальним моментом, оскільки саме від 

її результатів залежать подальші дії підприємства. В першу чергу необхідно 

встановити перелік ризиків, які є найбільш реальними. Зміст даної процедури 

поділяють на два основних етапи. 

По-перше, необхідно визначити перелік тих ризиків, зниження яких 

залежить безпосередньо від підприємства. До них, передусім, відносяться 

внутрішні ризики, (ризики, рівень яких залежить від організаційної структури, 

професійного рівня працівників, системи управління і контролю), вплив яких 

можна послабити або, навіть, частково ліквідувати за рахунок підвищення 

ефективності менеджменту. 

По-друге, необхідно визначити ризики зовнішні, рівень яких не залежить 

від особливостей функціонування підприємства (наприклад, ризик змін 

законодавства). Ці ризики не можуть бути усунені, проте вони піддаються 

мінімізації [243]. 

Виявлення факторів ризику у сфері управління збутовою політикою 

повинно здійснюватись на основі постійного моніторингу маркетингового 

середовища підприємства. 

З метою нівелювання виявлених ризиків необхідно їх проаналізувати з 

погляду їх імовірності, небезпеки і важливості та на основі цього розробити 

маркетингові стратегії щодо управління ризиками у сфері управління. 

Ризики виникають в усіх сферах і на всіх етапах підприємницької 

діяльності. З економічної точки зору ризик відображає ступінь відхилення від 

цілей, від очікуваного результату. В класичній теорії «економічний ризик 

ототожнюється з очікуваними втратами, які можуть відбутися в результаті 

обраного рішення» [244, с. 10].  
Однак ризик – це не тільки небажані результати прийнятих рішень. За 

певних обставин існує можливість отримати результат, що перевищить 
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очікуваний прибуток. Ризики викликані спонтанним і суперечливим характером 

процесів, що протікають на підприємствах. Ризики виникають також на рівні 

окремих галузей та секторів економіки [245, 246].  
Кількісний аналіз ризиків, на відміну від якісного, є менш суб’єктивним і 

дає нам можливість чітко визначити ступінь окремих видів ризиків і ризику 

певного виду діяльності в цілому. Він базується на теорії ймовірностей та 

математичній статистиці. Під час кількісного оцінювання ступеня ризику ми 

виділили два основних параметри: 

− ймовірність появи втрат (ймовірність реалізації ризику) – чим вона 

вища, тим більший ризик; 

− величину втрат (розмір можливих збитків) – чим вона більша, тим 

більший ризик. 

Також ми з’ясували, що з ризиком підприємець стикається на різних етапах 

своєї діяльності, і, природно, причин виникнення конкретної ризикової ситуації 

може бути дуже багато. Звичайно під причиною виникнення мається на увазі 

якась умова, що викликає невизначеність результату ситуації. Для ризику такими 

джерелами є: безпосередньо господарська діяльність, діяльність самого 

підприємця, нестача інформації про стан зовнішнього середовища, що робить 

вплив на результат підприємницької діяльності. Виходячи з цього варто 

розрізняти: ризик, зв’язаний з господарською діяльністю; ризик, зв’язаний з 

особистістю підприємця; ризик, зв’язаний з нестачею інформації про стан 

зовнішнього середовища [247]. 

Оскільки основна задача підприємця – ризикувати обачливо, не 

переходячи ту грань, за якою можливо банкрутство дприємства, варто виділяти 

припустимий, критичний і катастрофічний ризики. Припустимий ризик – це 

погроза «повної втрати прибутку від реалізації того чи іншого проекту чи від 

підприємницької діяльності в цілому». У даному випадку втрати можливі, але 

їхній розмір менше очікуваного підприємницького прибутку, у такий спосіб, 

даний вид підприємницької діяльності чи конкретна угода, незважаючи на 
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імовірність ризику, зберігають свою економічну доцільність. 

Наступний ступінь ризику, більш небезпечний в порівнянні з 

припустимим, – це критичний ризик. Цей ризик зв’язаний з небезпекою втрат у 

розмірі зроблених витрат на здійснення даного виду підприємницької діяльності 

чи окремої угоди. При цьому критичний ризик першого ступеня зв’язаний з 

погрозою одержання нульового доходу, але при відшкодуванні зроблених 

підприємцем матеріальних витрат. Критичний ризик другого ступеня зв’язаний 

з можливістю втрат у розмірі повних витрат у результаті здійснення даної 

підприємницької діяльності, тобто ймовірні втрати наміченого виторгу і 

підприємцю приходиться відшкодовувати витрати за свій рахунок. 

Під катастрофічним ми розуміємо ризик, що характеризується небезпекою, 

погрозою втрат у розмірі, рівному чи перевищуючому весь майновий стан 

підприємця. Катастрофічний ризик, як правило, приводить до банкрутства 

підприємства, тому що в даному випадку можлива втрата не тільки усіх 

вкладених підприємцем у визначений вид діяльності чи в конкретну угоду 

коштів, але і його майна. Це характерно для ситуації, коли підприємство 

одержало зовнішні позики під очікуваний прибуток; при виникненні 

катастрофічного ризику підприємцю приходиться повертати кредити з 

особистих засобів. 

Завершальним етапом системи стратегічного маркетингового управління 

являється контроль і координація управління стратегічним маркетингом. Оцінка 

і контроль реалізації стратегії є логічно завершальним процесом, здійснюваним 

у стратегічному управлінні. Даний процес забезпечує стійкий зворотний зв’язок 

між ходом процесу досягнення цілей і власне цілями, що стоять перед 

організацією. Зміни внутрішніх і зовнішніх факторів маркетингового середовища 

можуть призвести до необхідності перегляду окремих елементів стратегії. Тому 

необхідно розробляти механізм контролю, який дозволяє не тільки проводити 

аудит компанії, але й своєчасно вносити корективи в стратегію і тактику своєї 

поведінки на ринку.  
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4.4 Нормативне-методичне забезпечення планування та контролю витрат 

в системі управління розвитком підприємства 

 

Складність ринкового середовища та високий рівень динамічності 

обумовлюють необхідність приділяти особливу увагу питанням розвитку 

підприємства, що як правило пов’язують з впровадженням різних інноваційних 

заходів,  ростом обсягів виробництва, нарощуванням виробничих потужностей, 

удосконалюванням технології виробництва, підвищення якості продукції.  

На сьогоднішній день в економічній літературі немає єдиної думки  до 

визначення поняття «розвиток підприємства», при цьому склалися різноманітні 

підходи, кожному з котрих характерні свої методи планування та контролю 

витрат.  

В загальному виді розвиток визнають як процес, внаслідок якого 

відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного стану до 

іншого, або як процес переходу з одного стану в інший, більш досконалий.  

Виділяють три основні підходи до розуміння розвитку: через вивчення і 

виділення властивостей систем, які розвиваються; через формування трактувань 

цієї дефініції; як порівняльної характеристики об’єкта. За першим підходом, 

розвиток є незворотним, спрямованим, закономірним і унікальним процесом 

змін відкритої системи у просторі та часі. Другого підходу дотримуються такі 

вчені, які визначають розвиток як процес формування нової відкритої системи, 

який виражений у якісній зміні складу, структури і способу функціонування 

системи, що виявляється у кризовій формі та спрямований на досягнення цілей 

підприємства. Інші вчені розуміють розвиток як унікальний процес 

трансформації відкритої системи в просторі та часі, що характеризується 

постійною зміною цілей його існування шляхом формування нової відкритої 

системи і переводом його в нову траєкторію розвитку [248, с.108].  

Серед основних принципів управління розвитком підприємства виділяють 

наступні: комплексність; інтегрованість; оптимальність; економність; гнучкість; 
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альтернативність; об’єктивність та безперервність. Процес управління 

підприємством характеризується постійним впливом на діяльність його 

структурних підрозділів з метою спільної  узгодженої роботи, спрямованої на 

досягнення єдиного високого результату господарювання.  

Досить часто ефективність діяльності підприємства розглядається як 

одержання найбільших результатів при найменших витратах, що відповідає 

головній цілі системи управління витратами. З цього погляду ефективність являє 

собою результативність, тобто досягнення підприємством визначеного 

результату  на одиницю використаних або витрачених ресурсів [249].  

Здійснення процесу розвитку відбувається на основі дотримання певних 

принципів, вимог та закономірностей, що визначають не тільки порядок 

перетворень предметів та явищ в процесі розвитку, але й засіб їх існування, 

характер внутрішньої організації, а також особливості управління витратами 

[250, с.6]. 

Прийняття управлінських рішень в сфері утворення витрат підприємства 

надає суттєвий вплив на усі аспекти виробничо-збутової діяльності, що, в свою 

чергу, призводить до необхідності розробки та реалізації належного 

комплексного підходу щодо регулювання рівня споживання різного роду 

економічних ресурсів, потрібних для виготовлення товарів і послуг. Реалізація 

такого підходу, виходячи з економічної сутності витрат, передбачає здійснення 

активних заходів щодо регулювання діяльності підприємства щонайменш у двох 

основних сферах: по-перше, при формуванні структури та обсягів споживання 

виробничих ресурсів (при чому важливе значення в даному випадку має вибір 

оптимального варіанту побудови виробничої програми на основі збалансованого 

поєднання оцінок за критеріями результативності, підтримки сталості і 

ритмічності виробничого процесу і т. і.), і, по-друге, в ході аналізу розподілу і 

визначення ефективності використання фінансових ресурсів.  

В. Міщенко та П. Орлов [251, с.68] наголошують, що саме витрати являють 

собою вихідний і найважливіший критерій оцінювання й відбору варіантів 
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розподілу і використання ресурсів в економічній системі, розвиток якої 

стикається з перешкодами обмеженості ресурсного забезпечення. Так, особливе 

значення для визначення альтернатив розвитку підприємства пов’язано з тим, що 

залучення ресурсів до одного певного виробничого процесу повністю виключає 

можливість їхнього використання за іншим призначенням, тобто вибір 

конкретних ресурсів для випуску певного товару означає неможливість 

реалізації альтернативних варіантів розвитку. Розгляд такого роду альтернатив 

обов’язково вимагає оцінювання не тільки фактичних (або планових) витрат, 

здійснюваних у грошовій формі, але й не оплачуваних підприємством розходів, 

у т.ч. – пов’язаних із упущеними можливостями реалізації інших  варіантів 

використання ресурсів.  

Суттєве різноманіття факторів, що впливають на сумарні витрати, веде до 

множинності способів розрахунку та методів управління витратами. До них 

можна віднести кількісні методи оцінки динаміки витрат: аналіз беззбитковості 

виробництва, метод кривих росту продуктивності, метод планування запасів, 

метод оцінки та перегляду планів (pert), мінімаксний та регресійний методи 

розподілу перемінних витрат, ситуаційний аналіз, визначення операційної та 

фінансової залежності та ряд інших методів. 

При формуванні системи управління витратами, а також в процесі вибору 

методів планування та контролю витрат, що знайдуть впровадження в межах цієї 

системи, слід обов’язково враховувати їхні особливості, як економічної 

категорії. По-перше, це динамізм витрат, те, що вони постійно рухаються та 

змінюються. Так, у ринкових умовах постійно змінюються ціни на покупні 

сировину та матеріали, комплектуючі деталі та вироби, тарифи на енергоносії та 

послуги. Оновлюється продукція, переглядаються норми витрат матеріалів, що 

відображається на собівартості продукції. Тому витрати у статистиці 

розглядаються дуже умовно і без відображення їхнього рівня у реальному житті. 

По-друге, різноманіття витрат потребує застосування широкого спектра 

прийомів та методів в управлінні ними, що ускладнюється відсутністю 
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абсолютно точних методів виміру та обліку витрат.  

З огляду на характер впливу, який витрати надають на результати діяльності 

підприємства, науковці пропонують також зосереджувати ухвалення цільових 

настанов управління витратами навколо оптимізації (скорочення) від’ємної 

ресурсної складової формування цих результатів. Так, С. Покропивний [252, с. 

408], прямо пов’язують цілі управління витратами із зниженням сукупних 

видатків на виробництво і реалізацію продукції. А. Риндя [253, c.6] вважає, що 

удосконалення управління витратами на підприємствах має бути зосереджено на 

виправленні недоліків існуючого управлінського механізму (недосконалість 

форм обліку; труднощі при визначенні бази розподілу витрат між місцем 

виникнення і центрами відповідальності, виборі методів калькулювання 

собівартості продукції; недосконалість системи мотивації структурних 

підрозділів та їх керівників до досягнення високих результатів роботи та ін.). 

Проте, автор вважає, що роль витрат у виробничо-господарській діяльності 

підприємства не вичерпується тільки впливом на кінцеві показники 

результативності його роботи. Тому слід цілком погодитися з точкою зору 

О. Заруднєва та Г. Мерзлікіної [254, c.15], які вважають, що управління витратами 

має визначатися перш за все багатоцільовим характером, обумовленим складним 

поєднанням декількох різноспрямованих цільових настанов, до складу яких 

належать такі: визначення цін; об’єктивна оцінка та оптимізація фінансових 

результатів діяльності; обґрунтування коротко- і довгострокових управлінських 

рішень. Солідарність з такою позицією висловлює О. Кузьмін [255, с.134], який 

пов’язує розвиток прогресивних способів та прийомів управління витратами із 

розширенням можливостей для усунення та попередження непродуктивного 

розходу ресурсів (який може стати наслідками прорахунків в сфері 

менеджменту), із забезпеченням грамотного акумулювання та розміщення 

капіталу, цільового розподілу ресурсів, із покращенням ситуації з 

платоспроможністю і т.п.  

Складний зміст, неоднозначний і багатоаспектний характер цілей, 
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досягнення яких має бути забезпечено через використання управлінського 

механізму регулювання витрат, визначає необхідність узагальнення системи 

принципів, на основі яких має здійснюватися УВ. Так, наприклад, А.Череп 

[256, c.55] підкреслює, що управління витратами в цілому повинно ґрунтуватися 

на вимогах забезпечення системного підходу, методичної єдності, ефективності. 

О. Гарін пропонує доповнити склад принципів управлінської діяльності у цій 

сфері такими: орієнтація на стратегічні цілі розвитку підприємства; органічність 

поєднання заходів із зниження витрат з підтримкою високого рівня якості 

продукції; охоплення всіх стадій життєвого циклу продукції; недопущення 

зайвих витрат; взаємодія із загальною системою управління; варіація підходів до 

розробки окремих управлінських рішень і т. і. За думкою С. Чігасова [257, с.33], 

на особливу увагу заслуговує також забезпечення вимог вдосконалення 

інформаційного забезпечення рішень щодо коригування рівня витрат, 

підвищення зацікавленості виробничих підрозділів підприємства в зниженні 

витрат. В свою чергу, Т. Притиченко [258, с.23] вважає, що здійснення процесу 

управління витратами має враховувати вимоги оперативності отримання 

інформації, відповідності цілям управління, достовірності віднесення витрат за 

об’єктами, виявлення відхилень, встановлення взаємозв’язку трудових зусиль 

працівників та витрат, які виникли в результаті їх діяльності. 

Операції з виконання управлінських функцій планування, обліку та 

контролю витрат і собівартості продукції посідають провідне місце в системі 

управління витратами. Тому упорядкування виконання управлінських дій та 

процедур з планування, обліку і контролю витрат на підприємстві є важливою 

складовою комплексу організаційного забезпечення управління витратами. 

З точки зору С. Голова [259, с.23], коло управлінських цілей, які 

вирішуються в ході планування, обліку та контролю витрат і собівартості 

продукції, поширюється також на такі завдання: формування повної і достовірної 

інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства; 

виявлення і оцінка результатів діяльності структурних госпрозрахункових 
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підрозділів підприємства; виявлення резервів зниження собівартості продукції, 

їх мобілізація і ефективне використання; оцінка окупності виробничих і 

технологічних програм. О. Єфімов [260, с.14] вважає, що головним пріоритетом 

планово-контрольного процесу в сфері  стає виявлення можливостей 

раціональнішого використання виробничих ресурсів, інтегральна узагальнююча 

оцінка результативності й ефективності господарювання, пошук шляхів в 

обґрунтування заходів щодо зниження витрат на виробництво і реалізацію, а 

також забезпечення прибутку. 

Таким чином, планові та облікові відомості про обсяги витрат стають 

нормативною та інформаційною базою для розробки низки планів, узгодження 

матеріальних та фінансових потоків підприємства, а також використовуються 

для аналізу причин відхилень фактичних витрат від планових показників. Отже, 

широта та складність управлінських завдань, що вирішуються на ґрунті 

використання облікових відомостей, обумовлюють необхідність формування 

належного цілісного підходу щодо побудови безперервного процесу обліку та 

контролю витрат на засадах створення відповідної управлінської системи.  

Крім того, нормативно-методичне забезпечення планування, обліку й 

контролю витрат в сучасних мінливих господарських умовах обов’язково має 

зосереджуватися не тільки на результатах розрахунку грошових параметрів 

розходу витрачених на виробництво ресурсів і на екстраполяції виявлених при 

цьому тенденцій на майбутні потреби у ресурсних витратах, але й на виявленні 

глибинних закономірностей та взаємозалежностей між факторами формування 

витрат. Розв’язання низки зазначених управлінських завдань може 

здійснюватися на основі вибору однієї з двох можливих альтернатив побудови 

системи обліку та планування витрат (СОПВ) – системи планування і обліку 

повних або системи обліку неповних витрат. 

Перелік калькуляційних статей, які входять в різні види собівартості 

навдений у таблиці 4.5.  
 

 



 

296 
 

Таблиця 4.5 – Склад та види собівартості 

Вид собівартості Назва статті 
Залежать 

від обсягу (+), 
не залежать (-) 
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ь 
1.Сировина та матеріали + 
2.Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби + 
3.Роботи та послуги виробничого характеру + 
4.Паливо та енергія на технологічні цілі + 
5.Зворотні відходи (віднімається) + 
6.Основна заробітна плата * +/- 
7.Додаткова заробітна плата * -/+ 
8.Відрахування на соціальні заходи * -/+ 
9.Витрати на утримання та експлуатацію обладнання 
* -/+ 

10.Витрати на утримання та експлуатацію 
нематеріальних активів - 

11.Витрати на підготовку та освоєння виробництва + 
12.Витрати внаслідок браку ** -/+ 
13.Технологічні втрати ** + 

14.Загальновиробничі витрати -/+ 
15.Інші виробничі витрати  
16.Попутна продукція (віднімається від виробничої 
собівартості) + 

17.Адміністративні витрати - 
18.Витрати на дослідження, розробки - 
19.Інші витрати - 
20.Постійні витрати на збут - 
21.Витрати на утримання об’єктів соціально-культурного 
призначення - 

22.Фінансові витрати - 
23.Змінні витрати на збут - 

Примітка. 
* Ці витрати можуть включатися не в технологічну, а в виробничу собівартість. 
** Ці витрати можуть не включатися в виробничу собівартість. 

 

Характерна відмінність між згаданими альтернативами формування СОПВ 

на підприємстві полягає у різному ступені уваги до урахування закономірностей, 

наявних у динаміці змін витрат залежно від умов господарювання (насамперед – 

від обсягів діяльності). Функціонування системи повного обліку витрат звичайно 

зосереджується навколо визначення нормативного рівня витрат, фіксування 

фактичних розходів та встановлення відхилень між цими показниками. Для 
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системи обліку повних витрат притаманним є вивчення більш глибоких 

відмінностей, що існують між різними видами витрат залежно від економічної 

природи операцій використання ресурсів. Кожний з альтернативних варіантів 

побудови СОПВ, в свою чергу, може базуватися на використанні різних 

методичних засад обліку витрат, розрахованих на певні умови господарювання 

(таблиця 4.6). 

До складу безумовних переваг системи повного обліку і планування витрат 

(СПОПВ) насамперед належать наступні: простота побудови системи та 

методична прозорість аналітичних процедур; можливість оперативного 

корегування широкого кола економічних рішень у різних сферах (від закупівель 

ресурсів до ціноутворення на готову продукцію) відповідно до результатів 

аналізу відхилень фактичних розходів від передбаченого нормативного рівня, що 

дозволяє уникнути урахування впливу випадкових коливань собівартості. Слід, 

проте, відзначити, що у мінливих ринкових умовах методичне забезпечення 

системи повного обліку витрат характеризується також вагомими недоліками, 

такими як повторювані запізнення у наданні належної інформації про коливання 

розходів ресурсів, відсутність уваги до зв’язку між витратами та обсягами 

діяльності, скорочення точності функціонування облікової системи через 

можливе спотворення інформації про використання ресурів, що відбувається 

внаслідок непрямого розподілу великої кількості прямих і непрямих (загальних) 

витрат. Отже, використання СПОПВ є цілком доцільним за умови сталого 

виробничого процесу, відносно незмінних цін на більшість видів ресурсів та на 

вироблені товари (послуги), при наявності високих вимог щодо якості готової 

продукції. З іншого боку, практичне впровадження методичних засад розбудови 

СНОПВ звичайно утруднюється через відсутність єдиної економічно 

обґрунтованої бази, необхідної для об’єктивного розмежування витрат 

відповідно до характеру їхнього зв’язку із умовами діяльності підприємства, що, 

в свою чергу, часто може призводити до певного спотворення результатів 

обліково-аналітичних процедур. 
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Таблиця 4.6 – Характеристика методичного забезпечення функціонування системи планування, обліку і контролю 

витрат (СОПВ) на підприємстві   
Різновид 

СОВ 
Метод обліку 

витрат Об’єкт обліку Цілі використання методу 
обліку витрат 

Переваги, які досягаються 
при використанні методу 

Можливі труднощі при 
використанні методу 

Система 
обліку 
повних 
витрат 

Облік 
фактичних 
витрат 

Прямі та непрямі 
фактичні витрати 

Регулювання рівня витрат, 
контроль рівня витрат 

Оперативність обліку 
Неможливість 
поглибленого аналізу 
причин та факторів 
виникнення витрат 

Відносна простота 
використання методу 

Економічне обґрунтування 
рішень в сфері ціноутворення 

Простота здійснення 
контрольно-аналітичних 
процедур 

Нормативний 
(стандартний) 
облік 

Нормативи витрат, 
відхилення 
фактичних витрат 
від нормативів 

Регулювання рівня витрат, 
контроль витрат Простота виявлення обсягів 

та причин відхилень 
фактичних витрат від 
планів та нормативів  

Ймовірність надмірного 
суб’єктивізму при 
встановленні норм та 
нормативів 

Інформаційне забезпечення 
фінансового планування 
(насамперед, бюджетного 
планування) 

Система 
обліку 
не-
повних 
витрат  

Облік за 
змінною 
собівартістю 
(простий 
директ-костінг) 

Постійні та змінні 
витрати 
(відповідно до 
залежності від 
обсягів діяльності) 

Економічне обґрунтування 
широкого кола управлінських 
рішень 

Оперативність проведення 
та підвищення точності 
процедур обліку і аналізу Складність визначення 

точних залежностей між 
розміром витрат та 
обсягами діяльності; 
труднощі при 
встановленні 
релевантних коливань 
обсягів діяльності 

Інформаційне забезпечення 
гнучкого фінансового 
планування 

Можливість встановлення 
правдивих причин 
відхилень фактичних витрат 
від нормативів 

Визначення резервів та 
обґрунтування шляхів 
скорочення витрат  
Удосконалення нормативної 
бази планування витрат 

Відносна простота 
використання методу 

Облік прямої 
собівартості 
(ускладнений 
директ-костінг) 

Витрати, облік 
яких здійснюється 
за місцем 
виникнення 

Підвищення рівня 
відповідальності виконавців 
за дотримання встановлених 
нормативів витрат 

Створення сприятливих 
організаційно-економічних 
умов для децентралізації 
управління підприємством 

Складність рознесення 
загальних витрат, 
пов’язаних із спільною 
діяльністю підрозділів 
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Продовження таблиці 4.6 
Різновид 

СОВ 
Метод обліку 

витрат Об’єкт обліку Цілі використання методу 
обліку витрат 

Переваги, які досягаються 
при використанні методу 

Можливі труднощі при 
використанні методу 

Система 
обліку 
не-
повних 
витрат 

Те саме Те саме 

Розбудова мотиваційного 
механізму сприяння економії 
витрат, диференційованого 
відповідно до конкретних 
умов діяльності певних 
працівників 

Прозорість і зрозумілість 
(для виконавців) змісту 
облікових та планових 
процедур в сфері 
регулювання витрат 

Можливість виникнення 
структурних конфліктів 
при спробах локальної 
(в межах окремої 
структурно-
організаційної ланки) 
оптимізації витрат  

Облік 
поглинених 
витрат 
(абзорпшен-
костінг) 

Прямі та непрямі 
витрати (розріз-
няються за спосо-
бом віднесення на 
собівартість) 

Регулювання рівня прямих 
витрат, контроль прямих 
витрат 

Простота здійснення 
контрольно-облікових 
процедур, оперативність 
визначення витрат за 
позиціями товарного 
асортименту 

Неможливість 
поглибленого аналізу 
непрямих витрат, 
труднощі при 
плануванні непрямих 
витрат 

Економічне обґрунтування 
рішень в сфері ціноутворення 

Відносна простота 
використання методу, 
зрозумілість (для 
виконавців) змісту 
облікових процедур  

Низька мотивація 
працівників щодо 
скорочення 
непродуктивних витрат 

Функціональ-
ний облік 

Витрати, облік 
яких здійснюється 
причинно-наслід-
ковими зв’язками з 
факторами їх 
виникнення 
(виконанням 
однорідних 
функціональних 
завдань) 

Економічне обґрунтування 
широкого кола управлінських 
рішень 

Оцінка корисності витрат 
ресурсів на основі 
функціонального підходу 

Невизначеність складу 
функцій, за якими 
відбувається рознесення 
витрат 

Підвищення рівня мотивації 
працівників щодо скорочення 
непродуктивних витрат 

Визначення резервів 
зниження собівартості 
продукції та витрат ресурсів 

Складність рознесення 
загальних витрат, 
пов’язаних із 
реалізацією низки 
функцій (насамперед, 
управлінських) 
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Крім того, побудова СНОПВ звичайно має бути організаційно підкріплена 

реалізацією низки заходів з певної децентралізації управління, спрямованих на 

розширення сфери відповідальності виконавців (насамперед – у виробничих 

підрозділах) щодо регулювання рівня витрат ресурсів.  

Необхідність ресурсного забезпечення розвитку підприємства зумовлює 

застосування програмно-цільових методів та моделей, що зв’язують цілі 

розвитку з ресурсами, за допомогою спеціальних програм, що забезпечують 

ефективне освоєння продукції з реалізацією її на ринку. При цьому витрати усіх 

видів ресурсів прямо ув’язуються з динамікою процесів виробництва і збуту 

продукції. Одним з найбільш ефективних способів забезпечення такого зв’язку є 

методика калькулювання (планування та контролю витрат) на основі діяльності 

(англ. Activity-Based-Costing, скорочено – ABC). Методологія АВС виникла на 

базі бухгалтерського обліку та швидко перетворилася із звичайного інструменту 

управління витратами на ефективний засіб стратегічного управління ресурсами 

підприємством. 

Особливість методу АВС насамперед полягає в тому, що управління 

витратами має забезпечувати реальне їх зниження за рахунок скорочення 

діяльності, яка не створює доданої вартості, та удосконалювання діяльності, що 

створює додаткову вартість, тобто підвищує цінність виробу. Отже, АВС можна 

визначити як метод планування, контролю та аналізу собівартості продукції, 

робіт та послуг на основі розрахунку сукупності спожитих ресурсів для 

забезпечення виконання тієї або іншої функції або здійснення процесу 

виробництва продукції. Ця методологія дозволяє найбільш точно вимірювати 

вартість та ефективність операцій процесу та розпізнати причинно-слідчий 

зв’язок між факторами формування собівартості та процесами. На думку 

І. Мазура та В. Шапіро методологія АВС полягає у дотриманні досить простого 

підходу: «вироби споживають дії, дії споживають ресурси» [261, с. 421]. 

Сутність методу складається у виділенні трьох видів об’єктів: ресурсів, 

функцій та так званих вартісних об’єктів (продукції, товарів, послуг). 
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Підсумкова вартість кожної функції уявляє собою суму окремих вартісних 

елементів. Функції можуть утворювати ієрархічну структуру та групуватися у 

функціональні центри. У сукупності ці об’єкти та взаємозв’язок між ними 

утворять АВС-модель. Різноманітні фактори, названі факторами ресурсів, 

використовуються для переносу вартості ресурсу на вартість функції.  

Виділення принципів, методів, об’єктів та суб’єктів системи управління 

витратами зумовлює необхідність правильного визначення задач, які стоять 

перед цією системою та відповідають основній цілі одержання максимально 

можливого прибутку від реалізації продукції. Отже, критерієм оптимальності 

функціонування системи управління витратами виступає мінімізація 

інтегральних витрат на одиницю спожитої вартості виробу, спрямованих на 

забезпечення заданих технічного рівня і якості продукції, з одночасним 

збільшенням доходів системи за всіма стадіями життєвого циклу продукції. 

 Найбільш доцільним способом підвищення ефективності управління 

нормуванням праці є створення єдиного організаційно-методичного центру 

(ЄОЦ), а також (у великих виробничих підрозділах) – цехових бюро організації і 

нормування праці. ЄОЦ у рамках функціонування централізованого підрозділу 

по організації праці і заробітної плати при цьому здійснюватиме загальне і 

методичне керівництво, встановлюватиме норми на нову продукцію, а цехові 

бюро стануть виконувати усю поточну роботу по організаційно-нормативному 

обслуговуванню виробничого процесу: впровадження нових норм, перегляд 

застарілих і внесення оперативних змін до поточних норм, облік рівня виконання 

норм, облік трудомісткості, аналіз використання робочого часу тощо. 

Важливим напрямом вдосконалення управління і організації нормування є 

також створення спеціальних центрів продуктивності (як правило, у рамках 

функціонування децентралізованої за принципом центрів відповідальності 

організаційної структури підприємства), в яких об’єднуються зусилля 

технологів, економістів, нормувальників для комплексної розробки типових 

технологічних і трудових процесів, карт організації праці з використанням 
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обчислювальної техніки і поелементних нормативів часу.  

Провідним чинником вдосконалення організації нормування і підвищення 

його ефективності являється кваліфікація фахівців-нормувальників. Чисельність 

нормувальників визначається трудомісткістю виконання робіт, пов’язаних з 

вивченням виробничих процесів, розробкою методиці розрахунку норм і 

необхідністю створення нормативних матеріалів по місцях, виявленням резервів 

зниження витрат як матеріальних, так і трудових, проведенням обліку, 

переглядом і введенням норм, аналізом трудомісткості і матеріаломісткості 

продукції. Вдосконалення нормування праці також вимагає передачі функції 

встановлення норм для основного виробництва в технологічні служби (для 

забезпечення безперервного зв’язку проектування технологічних процесів з 

розробкою науково обґрунтованих норм, підвищення відповідальності 

технологічних служб за зниження трудових витрат). 

Встановлення норм на підприємстві дуже важливе для оперативного 

виробництва, оперативного контролю витрат і регулювання собівартості. 

Система нормування дає можливість детально і своєчасно виявляти відхилення 

для кожного центру відповідальності, причини цих відхилень; контролювати і 

узагальнювати дані про фактичні втрати і продуктивні витрати; встановлювати 

і коригувати цілі підприємства; оцінити результати роботи виробничих 

підрозділів і підприємства в цілому; створює базу для планування витрат. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отримані науково обґрунтовані результати вирішують важливу наукову 

проблему розвитку методологічних основ управління сталим розвитком в умовах 

глобальних викликів, що дало можливість зробити такі висновки: 

 1. Вивчення та узагальнення методологічних підходів до управління 

сталим розвитком дозволило розробити рекомендації щодо їх використання на 

регіональному рівні в діяльності організацій і установ державної влади та 

місцевого самоврядування, а також підприємств міського господарства та 

промисловості. Розвиток методології управління організаційними змінами 

спрямовано на забезпечення ефективності управлінського впливу для розвитку 

організацій та персоналу. Вдосконалення методологічних підходів до управління 

на різних рівнях, їх впровадження в практику регіонального управління та 

управління суб’єктами господарювання спрямовано на покращення 

результативності як на регіональному рівні, так і на рівні суб’єктів 

господарювання в умовах глобальних викликів.  

2. Вивчення та узагальнення методів управління сталим розвитком дало 

можливість удосконалити методичний інструментарій, використання якого в 

практиці сучасного менеджменту формує інформаційно-аналітичну базу для 

прийняття зважених адміністративних рішень на різних рівнях управління щодо 

проектування організаційних структур на системних засадах, зміцнення 

трудового потенціалу, реалізація якого спрямовано на забезпечення 

запланованої результативності, покращення організаційної культури в умовах 

глобалізації.  

3. Аналіз наслідків впливу глобалізації на сучасний стан економіки та 

можливості розвитку людських ресурсів у таких умовах показав, що розвиток 

системи державного управління, місцевого самоврядування, управління на рівні 

суб’єктів господарювання в промисловості регіону та міському господарстві дає 

можливість забезпечити ефективність управління в умовах глобальних викликів. 
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Забезпечення енергетичного розвитку через удосконалення енергосервісних 

контрактів, розробка та впровадження регіональних сценаріїв глобалізаційних 

процесів, їх врахування в сучасній системі менеджменту, вдосконалені методи 

та інструменти державної підтримки інноваційного розвитку промисловості в 

регіонах з індустріальним типом економіки дає можливість обґрунтувати 

найбільш результативні та актуальні напрями економічного розвитку регіону, 

міста, підприємств, що функціонують на певній території. 

4. Вивчення та аналіз методів, принципів, методик, методичних підходів 

до управління конкурентоспроможністю, узагальнення результатів дало 

можливість обґрунтувати особливості управління конкурентоспроможністю 

підприємств, організацій, установ регіону в умовах глобальних викликів. 

Управління конкурентоспроможністю, пошук нових ринків збиту, 

удосконалення маркетингової діяльності в роботі зі споживачами послуг, які 

надають підприємства та організації міського господарства, установи державної 

влади на місцях, системи місцевого самоврядування мають бути основані на 

оптимальному співвідношення вартості та якості послуг, гуманізації процесу 

взаємодії споживача та тих, хто надає такі послуги. Соціальне підприємництво в 

умовах глобальних викликів стає інструментом забезпечення заміжнього 

суспільства в контексті сталого розвитку сфери життезабезпечення міста на 

основі реалізації сучасних методів стратегічного управління. 

5. Удосконалення та обґрунтування інноваційних методів управління як 

інструменту забезпечення сталого розвитку показало, що на сучасному етапі 

регіональної економіки, формування механізму управління інноваційним 

розвитком промисловості регіону на основі науково-обґрунтованих підходів до 

управління сприятиме покращенню стану промисловості у контексті 

ефективного використання ресурсного потенціалу території з індустріальним 

типом регіональної економіки. Реалізація запропонованих методів управління 

інноваційною діяльністю у промисловості та міському господарстві спрямовано 

на підвищення рівня інноваційної активності суб’єктів господарювання. 
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Цілеспрямований вплив державних заходів щодо підтримки інноваційного 

розвитку території через державну підтримку стратегічно важливих 

промислових підприємств, сфери житлово-комунального господарства в умовах 

глобальних викликів забезпечить економічний розвиток регіону, надасть 

можливість спрямувати фінансові ресурси на соціальний розвиток, зберегти 

існуючі робочі місця, створити реальну основу для створення нових робочих 

місць. 
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