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ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ
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Стаття присвячена розгляду підходів до стратегічного планування розвитку підприємництва в контексті
розвитку об’єднаних територіальних громад. У статті аргументовано необхідність системності стратегічного
планування розвитку підприємництва у громадах, яка розкривається у певній сукупності елементів і
послідовності етапів цього процесу. Дана характеристика елементів попередньої діагностики підприємницького
потенціалу громад та ключових чинників зовнішнього бізнес-середовища, економічних інструментів аналізу і
прогнозу стану малого та середнього підприємництва в громадах. Визначено принципи формування цілей
стратегій розвитку підприємництва у громадах, які повинні ґрунтуватися на соціальних вигодах для населення
громади, інноваційності розвитку, ефективному використанні ресурсів, екологічній безпеці. Розкрито підходи
до розробки стратегій розвитку бізнесу в громадах на основі концентрації зусиль на напрямках конкурентних
переваг, які полягають у пошуку нових видів діяльності з оглядом на існуючий досвід та ресурси, технологічній
модернізації вже існуючих підприємств, розвитку міжгалузевих напрямків підприємництва, які знаходяться
на стику технологій. Ці напрямки, що мають мобілізувати внутрішній підприємницький потенціал громади, треба
органічно поєднати з можливостями зовнішнього бізнес оточення, тобто вбудовуванням в зовнішні ланцюжки
доданої вартості, співробітництвом громад, державно-приватним партнерством, впровадженням просторової
складової у моделях розвитку сільськогосподарського виробництва. Приділено увагу допоміжним заходам
стратегічного планування підприємництва в громадах: утворенню центрів надання адміністративних послуг
для підприємців за принципом «єдиного вікна», популяризації підприємництва, організації навчання та тренінгів
для підприємців, участі у програмах міжнародної технічної допомоги.
Ключові слова: реформа децентралізації, об’єднана територіальна громада, стратегія розвитку
підприємництва, підприємницький потенціал, стратегічні напрямки.

Постановка проблеми. У даний час Україна проходить етап інтенсивного економічного і
політичного реформування. Одним із ключових напрямків якого є реформа місцевого самоврядування.
Мета реформи – створення нової моделі регіонального управління, яка дасть місцевим громадам
більшу самостійність, більші повноваження, але накладає на них і більшу відповідальність у вирішенні
питань місцевого значення. Це дозволяє долучити широкі верстви населення до відбудови держави на
дійсно демократичних засадах, можливість розкрити та реалізувати інтелектуальний потенціал
громадян.
Центральне місце реформи децентралізації, концепція якої була затверджена у квітні 2014 року
Кабінетом Міністрів України, займає формування спроможних об’єднаних територіальних громад
(ОТГ) та перерозподіл повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування. На 1.07.2017 року за даними [1, с. 4] створено 542 ОТГ, які об’єднали
2586 територіальних громад (23,4% від загальної кількості рад базового рівня на 1.01.2015 року) і цей
процес активно триває. На перший план виходить завдання підвищення якості створених громад.
Насамперед, мова йде про фінансову спроможність новоутворених територіальних одиниць.
Ключовим аспектом забезпечення спроможності ОТГ є розвиток бізнес-активності в громадах.
На даний час на державному рівні розроблена «Стратегія розвитку малого і середнього
підприємництва (МСП) в Україні на період до 2020 року» (схвалено Постановою Кабінету Міністрів
України від 24.05.2017 року). Цей документ окреслює проблеми, що потребують розв’язання та
напрями державної політики у цій сфері [2].
Водночас передбачається, що на регіональному і місцевому рівнях будуть створені регіональні
та місцеві програми розвитку МСП з урахуванням кластерного підходу та місцевих пріоритетів.
Однак керівництво об’єднаних територіальних громад, володіючи питаннями комунальної
інфраструктури, житлового фонду, освітніх та медичних закладів, в той же час зараз стикається
з відносно новим для них викликом – необхідністю виходу на новий рівень взаємовідносин
з представниками малого бізнесу, головною відмінністю яких є потреба у систематичній роботі
з всебічного розвитку бізнесової активності громади.
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Підтвердженням цього слугують дані про кількість проектів від ОТГ, поданих до Державного
фонду регіонального розвитку (ДФРР), створеного для фінансування проектів регіонального розвитку
на конкурсній основі та відповідно до регіональних стратегій розвитку (Таблиця 1). Варто зазначити,
що кошти ДФРР, якими фінансуються проекти ОТГ, що мають конкретну бізнес-направленість,
спрямовані насамперед на вирішення соціальних, чітко виражених інноваційних, або специфічних
питань громад (соціальне підприємництво, індустріальні та інноваційні парки, сільськогосподарська
діяльність).
Таблиця 1 – Розподілення кількості проектів ОТГ, поданих до ДФРР, за сферою реалізації станом
на грудень 2017 року [3]
Сфера реалізації проекту
Дошкільна освіта
Загальна середня освіта
Вища та професійно-технічна освіта
Водопостачання
Водовідведення
Охорона здоров’я
Соціальний захист
Охорона природи
Дорожньо-транспортна інфраструктура
Культура та самобутність
Фізична культура та спорт
Енерго (газо, тепло, електро) забезпечення
Поводження з твердими побутовими відходами
Соціальне підприємництво та економічна діяльність
Сільськогосподарська діяльність
Індустріальні та інноваційні парки
Містобудівна документація
Громадська безпека і порятунок
Благоустрій
Усього

Кількість проектів
303
794
20
253
114
488
71
24
469
215
305
197
34
9
4
5
50
38
76
3469

Ознака
прибутковості
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
так
так
так
ні
ні
ні
18 прибуткових

Дані таблиці свідчать, що загальна кількість проектів, поданих до Державного фонду
регіонального розвитку, становить 3469 проектів, з них дуже невелика частка, тільки 18 проектів,
зв’язана з підприємництвом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У світовій практиці стратегічне планування територій
не має єдиної методики. П. Мавко зазначає наявність американської (канадської), європейської
(британської та французько-швейцарської), а також польської і литовської, як синтезу американської і
європейської методик [4]. Ґрунтовний підхід до проблем розвитку територій на мезорівні (області,
агломерації, субрегіони, райони, міста, села, селища) приведений у монографії Н.В. Сментиної [5],
у якій доводиться необхідність стратегічного планування розвитку цих територій, визначені основні
етапи цього процесу: аналіз потенціалу території, визначення цілей, пріоритетів, механізмів реалізації,
моніторингу та оцінки. Вказується на важливість державно-приватного партнерства та
співробітництва, розвитку мезосистем на засадах партнерства влади, бізнесу та громадськості.
Про різні аспекти стратегічного територіального планування йдеться також в монографіях
М.І. Звєрякова [6] та Л.Н. Гавкалової [7].
Зараз в Україні накопичений значний обсяг досліджень і публікацій з проблематики
децентралізації. Зокрема багато уваги приділяється різним аспектам місцевого соціально-економічного
розвитку, серед яких є підтримка підприємництва та створення сприятливого бізнес клімату. Ю. Третяк
відзначає, що новий підхід до регіонального розвитку базується на конкурентних перевагах та власних
можливостях регіонів за умови прогнозованих обсягів державної підтримки [8]. А. Ткачук вказує
на досвід реформ адміністративно- територіального устрою і місцевого самоврядування західних країн
(Данії, Швеції), який свідчить, що головним джерелом наповнення місцевих бюджетів є створені
робочі місця, а не впровадження податку на нерухомість чи на землю [9, c.23]. У статті І.В. Козюри
[10, c.401] йдеться про необхідність сприятливого інвестиційного клімату, належної інфраструктури,
важливість знаходження «точок зростання», стимулювання підприємницької ініціативи, підтримки
агентств регіонального економічного розвитку. В аналітичній записці по матеріалам Міжнародної
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науково-практичній конференції «Розвиток регіонів та громад в умовах адміністративнотериторіальної реформи: перспективи та загрози», Тернопіль – Вишнівець, 20-21 жовтня 2015 року
[11, с. 168-170] наголошується на необхідності інноваційного та структурно-технологічного розвитку,
стимулюванні «точок зростання», використовуванні проектного менеджменту, моніторингу
середовища, ресурсозберігаючого ведення виробництва, стимулюванні громадської активності,
розвитку горизонтальних зв’язків між територіями. О.І. Тимченко досліджені теоретичні, методичні та
практичні аспекти розвитку малого підприємництва в контексті регіональних пріоритетів [12].
С.Д. Щеглюк і С.Г. Коломієць визначили можливості регіонального керівництва по впровадженню
інструментів стратегування, програмування і прогнозування для підтримки місцевих виробників [13].
Також значна увага дослідниками приділена економічному розвитку сільських громад.
М.Ф. Кропивко запропоновані організаційні механізми забезпечення розвитку сільськогосподарського
виробництва [14]. Л.І. Михайловою досліджені питання територіального брендінгу сільських
територій і використання його у стратегіях сільського розвитку [15]. М.Й. Маліком, О.Г. Шпикуляк,
В.А. Пеховим обґрунтовані можливі напрями розвитку кооперативних відносин в аграрному секторі
України та умови їх реалізації [16].
Метою статті є розробка
підходів до вибору стратегії розвитку підприємництва
у новоутворених об’єднаних територіальних громадах.
Основні результати дослідження. Для успіху ОТГ у розвитку підприємництва необхідна
зважена лінія поведінки або стратегія. Схематично можна виділити такі кроки її розробки:
 аналіз підприємницького потенціалу громади та її зовнішнього середовища;
 визначення цілей;
 визначення стратегічних напрямків;
 дорожня карта, або план дій;
 моніторинг та оцінка.
Передуючим елементом до аналізу є діагностика підприємницького потенціалу громади,
яка базується на виявленні якості таких чинників:
 існуюча технологічна інфраструктура (будівлі, споруди, газо-, водо-, електро-,
теплопостачання, наявність транспортних комунікацій);
 фінансова інфраструктура (фінансові заклади та якість їх фінансових технологій та
інструментарію);
 інфраструктура зв’язку;
 якість трудових ресурсів (кваліфікація, досвід роботи у певних галузях, навички, гендерна і
вікова характеристики);
 стан підприємництва в ОТГ (кількість суб’єктів господарювання, їх розподіл за видами
діяльності, обсяг виробництва);
 науково-технічні передумови (кількість науково-дослідних та проектних організацій, вищих
навчальних закладів);
 наявність природних ресурсів (корисні копалини, структура земельного фонду, вода тощо).
Увага має приділятися двом групам питань функціонування МСП:
 функціональні потреби МСП  це може бути, наприклад, недостатній захист прав власності,
труднощі доступу до ресурсів (фінансових, майнових, природних) та зовнішніх ринків,
нерозвинена структура підтримки;
 структурні проблеми МСП (це може бути, наприклад, низька конкурентоспроможність,
низька додана вартість продукції ).
Для повної оцінки місцевої ситуації необхідно звернути увагу на якість взаємовідносин «владабізнес» [17, c. 83].
У результаті такого аналізу з’ясовуються сильні та слабкі сторони підприємницького потенціалу
громади, вузькі місця та ключові проблеми.
Важливим аспектом в аналізі стану МСП є його зовнішнє середовище, особливо зовнішні
зв’язки: технологічні, логістичні, та інші. Аналіз потоків товарів, послуг, технологічних і інших видів
знань можуть дати поштовх до можливих моделей інтеграції з майбутніми партнерами. Також повинна
бути проведена оцінка активів громади у порівнянні з іншими, та дана оцінка своїх конкурентних
переваг.
Інструментами аналізу підприємницького потенціалу громади та її зовнішнього середовища
за умови відсутності якісної статистичної основи є цільові обстеження, експертні оцінки.
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Результативним елементом аналізу має стати прогноз на основі методів матриці можливостей,
матриці загроз, SWOT-аналізу, профільного аналізу (оцінка ступеню важливості чинника), методу
сценаріїв. Етапи аналізу і прогнозу потребують участі зовнішніх експертів.
Варто розуміти переваги та особливості еволюційного і революційного підходу до розвитку
МСП в ОТГ. Еволюційний підхід орієнтується на соціально-економічний розвиток громади, який
базується на типових для громади видах бізнесу та збереженні системи економічних взаємодій,
що склалися. Він реалізується за умови орієнтації місцевих владних структур, громадськості та
підприємців на консервативні принципи та певній замкненості системи соціально-економічних
відносин у громаді. Революційний підхід спрямований на оновлення всіх сторін життєдіяльності
громади, залученні зовнішніх ресурсів, реформування економічної структури та зміну домінування
типових економічних секторів території і орієнтований на прискорення економічного зростання
у громаді. Розвиток підприємництва є головним рушієм революційної моделі розвитку громади.
Кількісне зростання підприємницького прошарку зумовлює становлення культури підприємництва,
яка є невід’ємною частиною загальної громадянської культури та має привести до якісно нового рівня
соціальної активності населення.
Важливим етапом розробки стратегії розвитку підприємництва в ОТГ є визначення цілей. Кожна
окрема громада особлива, тому цілі будуть відрізнятися, але загальний напрямок руху можна
сформулювати трьома тезами:
 розвиток підприємництва, що супроводжується соціальними вигодами для населення,
створенням нових робочих місць, скороченням бідності, вирішенням екологічних проблем;
 розвиток підприємництва, який заснований на інноваціях та на нових технологіях.
Інноваційність розвитку розглядається у широкому сенсі цього слова. Це не тільки розвиток
новітніх технологій, який народжується у наукових і технологічних центрах у великих містах,
а і вдала бізнес-модель для розвитку МСП, маркетингові, управлінські, сервісні, соціальні
інновації;
 пріоритет має надаватися ефективному використанню власних ресурсів та переваг,
екологічній безпеці.
Економіка України знаходиться зараз у кризовому стані, тому центральний підхід до формування
стратегії громад полягає у концентрації ресурсів на невеликій кількості пріоритетних напрямків, де є
реальні конкурентні переваги. У цьому процесі є три ключових моменти:
 пошук нових видів діяльності з урахуванням того, що виробляється, який є професійний досвід
у населення громади, які є природні ресурси;
 технологічна модернізація вже існуючих підприємств;
 розвиток міжгалузевих напрямків підприємництва, які знаходяться на стику технологій
(це більше стосується технологічно розвинутих територій).
Чітке і вірно визначене розуміння підприємницького потенціалу дасть можливість успішного
використання можливостей кредитування, участі у програмах розвитку малого та середнього
підприємництва, долучення до донорських програм.
Концентрація зусиль на обмеженій кількості пріоритетних напрямків повинна поєднуватися
з пошуком партнерів, пошуком співробітництва з сусідніми ОТГ, з вбудовуванням в ланцюжки доданої
вартості.
Значним чинником цього напрямку є співробітництво сусідніх громад, тим більше, що його
важливість підтверджується ухваленням закону України «Про співробітництво територіальних
громад». Хоча закон був прийнятий три роки тому, його впровадження йде повільно, співробітництво
здебільшого стосується проектів у сфері дорожньо-транспортної інфраструктури, благоустрою, роботи
комунальних служб. Важливим є завдання активізації співробітництва громад у сфері МСП.
У сільськогосподарському виробництві співробітництво громад може реалізуватися у співпраці
галузевих малих сільгосптоваровиробників шляхом організації кооперативів (пайова участь фермерів
у спільній діяльності). Це дасть можливість ведення агро-логістики на вищому рівні, придбання
дорогого устаткування, якісної переробки сільськогосподарської продукції та доведення її
до продажного стану, виходу дрібних виробників на нові ринки. Крім того, це крок до впровадження
інвестицій у передові інноваційні технології, а також до участі у амбіційних проектах, зокрема
у проекті ЄС/ПРООН [18], який опікується розвитком сільськогосподарської кооперації. Це створить
додаткові робочі місця, поповнить бюджет і стимулюватиме розвиток громади.
Розвиток інтеграційних процесів в сільськогосподарському виробництві також може йти на базі
корпоратизації (створення об’єднань через злиття або поглинання, в Україні – це агрохолдинги), та
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на базі кластеризації (мережеві прості товариства, асоціативні об’єднання) [14, c. 11]. Для забезпечення
конкурентоспроможності сільського господарства необхідне збалансоване відношення всіх трьох
можливих інтеграційних механізмів. Однак, в Україні спостерігається лише розвиток корпоративних
агропромислових об’єднань [14, c. 12]. Застаріла галузева модель розвитку сільськогосподарських
районів на відміну від сучасного поєднання галузевої і просторової моделі звужує можливості
соціально-економічного розвитку громад, посилює асиметрію місцевого розвитку, збільшує
навантаження на природне середовище.
Реалізація вищеперелічених базисних стратегічних напрямків розвитку підприємництва
у громадах має забезпечуватися через наступні допоміжні заходи:
 створення комфортних умов ведення бізнесу, зокрема шляхом утворення центрів надання
адміністративних послуг, в яких підприємці зможуть отримати приблизно
50 адміністративних послуг в «одному вікні»;
 популяризація підприємництва: до цього часу українські підприємці стикаються з негативним
ставленням до них з боку суспільства, що є стримуючим чинником для розвитку МСП.
Важливо забезпечити підвищення масовості таких програм, як «Кращий підприємець /
новатор / експортер», «Європейський тиждень малого та середнього підприємництва
в Україні», а також організації подібних заходів на місцевому рівні;
 організація навчання підприємництву: на даний час розвиток підприємництва гальмує
низький рівень знань, навичок у питаннях підприємництва, відсутність фінансової
грамотності у населення. Таке навчання, а також тренінги підприємців з різних аспектів їх
діяльності можна проводити і через систему освіти, і через службу зайнятості, тим більше,
що зараз управління цими структурами передається до компетенції ОТГ. До цього процесу
долучаються агентства регіонального розвитку, структурні підрозділи місцевих державних
адміністрацій, вищі учбові заклади. У сфері навчання діють і загальнодержавні програми,
наприклад, програма ЕС «Еразмус для молодих підприємців», сільськогосподарська дорадча
служба з метою підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового
ведення господарства, надання дорадчих послуг з питань економіки, технологій, управління,
обліку, податків, права, тощо. Ця діяльність регламентується законом України
«Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»;
 ознайомлення та долучення до кращих іноземних практик. Євроінтеграційний напрямок
України дає можливості для отримання допомоги у регіональному реформуванні і зокрема
у питаннях розвитку МСП в ОТГ. В Україні на даний час діє кілька програм міжнародної
допомоги по реформі місцевого самоврядування. Треба зауважити, що цінність можливостей,
які відкриваються за умови участі у таких програмах, у прозорості і дотриманні інтересів всієї
громади. Це обумовлено тим, що гранти є засобами не зв’язаними інтересами локальних
стейколдерів
Висновки. Основним викликом для новоутворених об’єднаних територіальних громад у даний
час є їх фінансова спроможність. Шлях до вирішення цього питання – це розвиток МСП. Однак реалії
України свідчать про недостатню готовність локальних органів управління, що обумовлено браком
методології та практичних підходів до розвитку підприємництва в громадах.
Формування цілей стратегії підприємництва в ОТГ має відбуватися на основі соціальних вигід
для населення, інновацій та нових технологій, ефективного використання ресурсів
Основними принципами формування стратегії розвитку підприємництва в ОТГ мають бути
концентрація ресурсів на невеликій кількості стратегічних напрямків і які полягають у пошуку нових
видів діяльності з оглядом на існуючий досвід та ресурси, технологічній модернізації вже існуючих
підприємств, розвитку міжгалузевих напрямків підприємництва, які знаходяться на стику технологій.
Концентрація зусиль на пріоритетних напрямках повинна поєднуватися з пошуком партнерів,
з вбудовуванням в ланцюжки доданої вартості за межами ОТГ, державно-приватним партнерством,
організацією сільськогосподарських кооперативів, інтеграційними схемами на базі кластеризації.
Ці основні підходи до формування стратегії розвитку підприємництва в громадах потребують
допоміжних заходів: утворення центрів надання адміністративних послуг для підприємців
за принципом «єдиного вікна», популяризації підприємництва, організації навчання та тренінгів
для підприємців, широкого використання зарубіжного досвіду.
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