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Abstract: У статті дано характеристику сучасного 
стану розвитку промислового сектору економіки. 
Визначено основні проблеми та причини їх виникнення. 
Запропоновано концепцію соціально-економічного 
розвитку промислового підприємства в умовах 
становлення територіальної громади на основі 
удосконалення системи управління адміністративним 
районом та впровадження інвестиційно-інноваційної 
моделі розвитку. 
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1. Постановка проблеми. 
 

Реалізація державних реформ децентралізації влади, організація добровільних 
об’єднань територіальних громад, вимагає формування нових підходів до управління 
соціально-економічним розвитком усіх суб’єктів господарювання й адміністративного 
району в цілому. 

Загалом під регіональним розвитком промисловості, в умовах сучасної 
територіальної громади, слід розуміти сукупність суспільних відносин, що виникають у 
процесі реалізації суб’єктами господарювання соціально-економічних та інших прав, 
що гарантують реалізацію жителям регіону конституційних прав на формування 
повноцінного життєвого середовища. 

Активізація цих процесів дозволить подолати кризові явища економіки та 
створити передумови регіонального розвитку добровільних об’єднань територіальних 
громад. Власне ці та інші обставини обумовлюють своєчасність та актуальність 
проблем розвитку промислових підприємств в умовах трансформаційної економіки. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
 

Дослідженню аспектів формування теоретико-методологічних засад 
регіонального розвитку присвячено велику кількість наукових праць як зарубіжних, 
так і вітчизняних вчених, серед яких, І. Ансофф, А. Воронкова, В. Герасимчук, П. Друкер, 
Ю. Іванов, М. Кизим, В. Коростелев, Я. Лейманн, В. Пономаренко, А. Ткачук, О. Тридід, 
С. Хамініч, та інші. У працях зазначених науковців розглянуто особливості 
регіонального розвитку підприємств в складних умовах управління, види 
конкурентних переваг та механізми їх формування, стратегії розвитку і методи їх 
оцінювання тощо. Проте, формування соціально-економічної стратегії розвитку 
об’єднаних територіальних громад та цілісної концепції регіонального розвитку 
промисловості вимагають подальших досліджень. 

 

3. Постановка завдання. 
 

Дослідити стан, тенденції регіонального розвитку та діяльності промислових 
підприємств в умовах адміністративно-територіальної реформи, а також формування 
концепції соціально-економічного розвитку підприємств в умовах трансформаційної 
економіки. 

 

4. Виклад основного матеріалу.  
 

Як відомо, у регіоні, аграрний сектор (харчова і переробна промисловість, 
сільське господарство) забезпечують продовольчу безпеку  держави, формує 17 
відсотків валового внутрішнього продукту та близько 60 відсотків фонду споживання 
населення. Крім того, агропромисловий сектор є одним з основних 
бюджетоутворюючих секторів не лише національної, а і знову ж таки, регіональної та 
районних економік, частка якого у зведеному бюджеті України за останні роки 
становить 8-9 відсотків, а також займає друге місце серед секторів економіки у 
товарній структурі експорт. 

У будь-якому регіоні України сільське господарство забезпечує роботу харчової 
та переробної промисловості і сприяє розвитку інших галузей, які поставляють засоби 
виробництва та споживають продукцію сільського господарства як сировину, а також 
надають транспортні, торговельні та інші послуги. 

Однак ситуація, що склалася в галузі на даний час, не дає змоги подолати 
негативні явища без державної та регіональної підтримки. 
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Найгострішими проблемами на рівні адміністративного району є відсутність 
мотивації до праці, бідність, трудова міграція, безробіття, занепад соціальної 
інфраструктури, поглиблення демографічної кризи та зникнення сіл з карти країни. 

Нами визначено основні причини виникнення проблем та вивчено, чим вони 
зумовлені: 

 невідповідністю програм реформування економіки і результатів їх виконання 
визначеним техніко-економічним та соціальним пріоритетам; 

 невизнанням при формуванні бюджетної політики об’єктивної нерівності 
умов відтворення виробництва і сферами діяльності, що спричинено сезонністю 
виробництва, тривалістю виробничих циклів і відповідно уповільненим оборотом 
капіталу; 

 недостатнім рівнем фінансової підтримки виробництва та соціальної сфери 
села; 

 недостатнім стимулюванням впровадження інноваційних технологій та 
інвестицій в агропромислове виробництво; 

 відсутністю паритетних економічних відносин між аграрним сектором, 
промисловістю та іншими галузями економіки; 

 недостатнім рівнем державної підтримки облаштування сільських територій; 
 відсутністю умов для підвищення рівня продуктивної зайнятості, створення 

додаткових робочих місць у сільській місцевості та підвищення рівня доходів тощо [1]. 
Власне ці обставини обумовлюють необхідність обґрунтування основних 

напрямів та пріоритетів розвитку району, визначення мети, показників, та засобів її 
досягнення. На даний час потребують додаткового вивчення основних причин 
виникнення районних проблем в означених сферах життєдіяльності. 

Основною метою пропонованої концепції є забезпечення життєздатності 
господарства територіальної громади адміністративного району, його 
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Основними завданнями концепції повинні стати: 
 створення організаційно-правових та соціально-економічних передумов для 

комплексного розвитку адміністративного району, наближення та вирівнювання умов 
життєдіяльності міського та сільського населення; 

 підвищення рівня ефективної зайнятості, посилення мотивації населення до 
розвитку підприємництва як основної умови підвищення рівня життя населення; 

 підтримка конкурентоспроможності адміністративного району, 
територіальної громади  в умовах інтеграції України у Європейський економічний 
простір; 

 подолання стихійності та тінізації ринку; 
 створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності населення, 

збереження навколишнього природного середовища та раціонального використання 
природних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського призначення. 

Таким чином, актуальність розроблення концепції зумовлена невідкладною 
потребою вжиття заходів для забезпечення соціально-економічного та гуманітарно-
культурологічного розвитку адміністративного району відповідно до обсягів та джерел 
фінансування. 

Найважливіші віхи реалізації концепції розвитку промисловості в умовах 
трансформаційної економіки та шляхи вирішення соціально-економічних проблем 
промислового виробництва на прикладі адміністративного району представлено на 
рис. 1. 

У результаті впровадження концепції передбачається: 
 розвинути районний центр та забезпечити їх об`єктами соціальної 

інфраструктури відповідно до визначених соціальних стандартів та нормативів; 
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 підвищити рівень ефективної зайнятості населення, рівень доходів сільської і 
середньомісячної заробітної плати працівників до рівня, не нижче середнього в галузях 
національної економіки; 

 забезпечити формування ємності ринку шляхом виробництва вітчизняної 
продукції; 

 сприяти створенню інфраструктури внутрішнього ринку, збільшенню обсягів 
торгівлі, сформувати мережу оптових ринків, інформаційно-комунікативні мережі та 
активізувати розвиток транспортного забезпечення; 

 сформувати прозорі та ефективні канали надходження продукції від 
виробника до споживача; 

 щороку оновлювати ресурсну та матеріально-технічну базу сільського 
господарства на 15 відсотків. 

 

 
 

Рисунок 1. Найважливіші віхи реалізації концепції розвитку промисловості 
в умовах трансформаційної економіки [1] 
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Таким чином за рахунок згаданих чинників передбачається збільшити обсяг: 
 виробництва валової продукції в 2025 році порівняно з 2016 роком у 1,6 раз; 
 експорту продукції та продовольчих товарів (переважно з високою доданою 

вартістю) у два рази; 
 забезпечити залучення інвестицій в виробничу сферу у два рази; 
 довести обсяг частки органічної продукції у загальному обсязі валової 

продукції сільського господарства до 10 відсотків; 
 збільшити завантаження переробних підприємств, зберегти робочі місця у 

галузях-партнерах сільського господарства; 
 впровадити у практику базові агроекологічні вимоги і стандарти відповідно 

до регламентів ЄС; 
 довести обсяг споживання населенням у 2025 році основних продуктів 

харчування до раціональних норм. 
У 2017-2025 роках доцільно передбачити забезпечити впровадження соціальних 

стандартів і нормативів у діяльність територіальної громади, виробничу сферу, 
удосконалити  форми паспорта соціального розвитку територій та методику його 
заповнення, провести паспортизацію сільських населених пунктів, з урахуванням 
результатів якої розробити програми розвитку адміністративного району на період до 
2025 року. 

Створення сприятливих умов для розширення сфери застосування праці у та 
підвищення рівня доходів населення пропонується здійснювати шляхом: 

 стимулювання розвитку підприємництва у районному господарстві; 
 сприяння пріоритетному розвитку малих приватних підприємств побутового 

обслуговування в результаті залучення соціально незахищених верств населення; 
 здійснення заходів щодо стимулювання розміщення нових підприємств 

легкої, харчової та інших галузей промисловості, обслуговуючих організацій; 
 залучення осіб, що провадять підприємницьку діяльність, та тих, що зайняті в 

особистих господарствах, до участі в системі загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, а також добровільного пенсійного забезпечення; 

 здійснення заходів щодо забезпечення кваліфікованою робочою силою, 
підвищення професійно-кваліфікаційного рівня працівників, зокрема в результаті 
розвитку системи професійного навчання персоналу підприємств, установ та 
організацій. 

Заходи щодо розвитку транспортного сполучення та зв’язку передбачається 
здійснювати шляхом: 

 будівництва, ремонту та реконструкції автомобільних доріг загального 
користування, збільшення обсягів робіт з облаштування сільських вулиць; 

 забезпечення належного транспортного сполучення населених пунктів з 
автомобільними дорогами загального користування за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів; 

 забезпечення населення загальнодоступними телекомунікаційними 
послугами, комп’ютеризації сільських рад та вільного доступу до Інтернету. 

У сфері розвитку освіти доцільно передбачити: 
 надання освітніх послуг відповідно до державних стандартів початкової, 

базової і повної середньої освіти; 
 створення умов для функціонування мережі дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості; 
 регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому дітей 

шкільного віку та педагогічних працівників у сільській місцевості; 
 активізації профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів з метою 
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підготовки їх до усвідомленого обрання професій для подальшої роботи в умовах 
територіальної громади. 

З метою забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я та поліпшення 
демографічної ситуації першочергова увага приділяється: 

 реалізації державної політики щодо поліпшення демографічної ситуації, 
надання оздоровчо-профілактичної та медичної допомоги населенню, створення 
належних виробничих і побутових умов, забезпечення дотримання вимог техніки 
безпеки та виробничої санітарії; 

 реструктуризація мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги; 
 підвищення якості спеціалізованої, швидкої та невідкладної медичної 

допомоги, що надається населенню. 
Основою агропромислового ринку є виробництво і переробка 

сільськогосподарської продукції. 
У результаті виконання заходів, передбачених концепцією, у 2025 році 

очікується забезпечити виробництво сировини для переробки в обсягах: м’яса – у 2,1 
рази більше, молока – в 1,4, плодів, ягід, – у три, овочів і баштанних культур, зерна, 
цукрових буряків, олійних культур, овочів, картоплі, плодів і ягід, молока у – 1,3 рази 
порівняно з 2017 роком, що гарантуватиме досягнення науково обґрунтованих норм 
споживання харчових продуктів та підтримку ефективного експортного потенціалу [3]. 

Розвиток рослинництва здійснюється шляхом удосконалення земельних 
відносин і запровадження сучасних технологій, що сприятиме забезпеченню 
стабільності та ефективності використання земель сільськогосподарського 
призначення, підвищенню добробуту сільського населення, шляхом: 

 впровадження ринкових методів регулювання виробництва продукції 
рослинництва з урахуванням балансу попиту і пропонування; 

 запровадження механізму надання сільськогосподарським виробникам 
державної підтримки; 

 стимулювання ведення органічного сільського господарства; 
 розширення застосування ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту. 
Для розв’язання завдань з розвитку тваринництва як джерела сировини для 

переробної промисловості необхідно здійснити такі заходи: 
 створити систему селекції у тваринництві і птахівництві; 
 сприяти концентрації виробництва продукції тваринництва в особистих 

селянських господарствах, розширення заготівельної інфраструктури, підвищення 
товарності продукції тваринництва у 1,5 рази; 

 сприяти розвитку комбікормової промисловості на кооперативних засадах та 
створенню культурних пасовищ; 

 запровадити систему доплат  та стимулювання товаровиробникам. 
Шляхами розв’язання проблеми зовнішньоекономічної діяльності об’єктів 

господарювання є: 
 сприяння залученню іноземних інвестицій для забезпечення впровадження 

сучасних технологій, менеджменту, розвитку кооперації та вертикальної інтеграції, 
підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і 
зовнішньому ринку; 

 стимулювання збільшення обсягів виробництва і постачання на зовнішній 
ринок екологічно чистої сільськогосподарської продукції; 

 завершення розроблення національних стандартів згідно з вимогами СОТ та 
директивами ЄС; 

 удосконалення механізму інформаційного забезпечення розвитку 
експортного потенціалу. 

Пріоритетними напрямами бюджетної політики є: 
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 інноваційний розвиток галузі; 
 створення умов для високотехнологічного конкурентоспроможного 

товарного виробництва; 
 фінансова підтримка підприємств у придбанні матеріально-технічних 

ресурсів; 
 забезпечення соціального захисту зайнятого у сільському господарстві 

населення. 
Основними напрямами розвитку системи кредитування району є: 
 формування кредитної інфраструктури: 
 удосконалення кредитних механізмів: 
 удосконалення механізму державної підтримки підприємств 

агропромислового комплексу через механізм здешевлення відсоткових ставок за 
користування кредитами; 

 здійснення заходів з розвитку ринку боргових зобов’язань і застав. 
У процесі виконання концепції формується інвестиційно-інноваційна модель 

розвитку, що зумовлено посиленням конкурентної боротьби на ринку та інтеграції 
економіки у міжнародний економічний простір. 

Формування зазначеної моделі забезпечується шляхом: 
 розроблення та виконання державних, регіональних та інших програм 

розвитку; 
 досягнення випереджувальних темпів приросту інвестицій за рахунок 

внутрішніх та зовнішніх джерел; 
 розвитку ринку інноваційної продукції; 
 створення інноваційних парків; 
 формування інвестиційної підтримки господарств з першочерговим її 

спрямуванням на реалізацію інноваційних проектів; 
 використання на конкурсних засадах бюджетних коштів для інвестиційних 

проектів соціально-економічного розвитку; 
 спрямування однієї третини надходжень до фондів на інноваційний розвиток 

шляхової мережі в районі; 
 створення економічних умов для розвитку органічного землеробства; 
 надання переваги товаровиробникам у процесі конкурентного відбору 

інноваційних проектів для їх фінансової підтримки за рахунок коштів держави; 
 поглиблення співробітництва в інноваційній сфері; 
 підвищення рівня комерціалізації результатів наукових досліджень та 

інновацій; 
 здійснення заходів, спрямованих на формування інвестиційно-інноваційної 

моделі розвитку районного господарства, забезпечить надходження інвестицій у 
район. 

Удосконалення та реформування системи управління в умовах регіону 
передбачає: 

 проведення аналізу проблемних сегментів управління, які перешкоджають 
формуванню та здійсненню ефективної регіональної політики у довгостроковий 
період; 

 концептуальне визначення та моделювання стратегії трансформаційного 
розвитку районного потенціалу України на основі запровадження інноваційних 
управлінських інструментів; 

 визначення методичних підходів та розроблення практичних механізмів 
удосконалення управління у сфері бюджетної підтримки, кредитування, страхування, 
податкової і тарифної політики, інших видах інфраструктурного забезпечення 
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розвитку територіальної громади 
 вирішення питань щодо формування науково-методичної, інституціональної, 

нормативно-технологічної, нормативно-правової та професійної бази для створення 
системи інформаційного забезпечення управління районною економікою, що 
відповідає сучасним стандартам; 

 цільове, структурне, функціональне та нормативно-правове приведення 
діяльності у відповідність з вимогами часу, державною стратегією соціально-
економічного розвитку та завданнями концепції.  

Основні критерії, що повинні забезпечити перехід до якісно нової сучасної 
системи управління, передбачають: 

 створення конкурентоспроможної системи управління районною економікою, 
яка відповідає міжнародним стандартам менеджменту та вимогам СОТ і директив ЄС; 

 запровадження моделі, яка раціонально поєднує державну і недержавну 
форму управління у тісній взаємодії з практичним менеджментом на рівні окремих 
галузей і підприємств; 

 чіткий та збалансований розподіл функцій, повноважень та відповідальності 
між органами управління, що сприятиме системності та результативності позитивних 
економічних процесів у виробничій сфері і в соціальному розвитку сільських 
територій; 

 створення системи управління надійними програмними інформаційно-
комунікаційними засобами і технологіями, що дасть змогу оперативно і високоякісно 
здійснювати за всіма напрямами процеси підготовки, прийняття, виконання та 
коригування управлінських рішень на різних рівнях управління і господарської 
діяльності; 

 інноваційну модернізацію системи підготовки і використання 
високопрофесійних управлінських кадрів із застосуванням прогресивних методів 
нормування, регламентації, оцінки і стимулювання управлінської праці, забезпечення 
прозорого і захищеного законодавством кар’єрного просування керівників і 
спеціалістів на державній службі; 

 створення сучасної наукової школи з питань організації та розвитку 
менеджменту, спрямованої на розроблення конкурентоспроможних теоретичних та 
практичних новацій. 

Роботу з удосконалення та реформування системи управління в аграрному 
секторі передбачається виконати етапами, які доповнюють один одного і базуються на 
єдиній концептуально-методологічній основі: 

Удосконалення методів управління включає в себе такі основні завдання: 
 аудиторсько-аналітичне обстеження системи управління, результатом якого 

стане відповідний звіт з пропозиціями щодо визначення основних принципів і 
напрямів її модернізації та реформування; 

 унормування структурних і функціональних показників організації діючої 
системи управління: центр – регіон – район; удосконалення типової штатної структури 
та положень про обласні і районні управління агропромислового розвитку з метою 
створення рівних і достатніх умов для їх ефективного функціонування; 

 запровадження методів управління, які сприяють підвищенню 
конкурентоспроможності в умовах вступу до СОТ; 

 удосконалення контрольно-інспекційної діяльності; 
 розроблення і прийняття регулятивних актів, виконання яких 

стимулюватиме виробництво та розвиток ринкового середовища; 
 створення системи моніторингу в різних сферах управління з високим рівнем 

достовірності, оперативності та уніфікованості інформаційних потоків. 
Етапи здійснення та контроль реалізації Концепції соціально-економічного 
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розвитку адміністративного району (територіальної громади) 
Концепція реалізується трьома етапами. 
На першому етапі (2017–2018 роки) одночасно з виконанням поточних завдань з 

розвитку району забезпечується: 
 розроблення та затвердження програм виробництва і постачання 

сільгосптоваровиробникам мінеральних добрив, засобів захисту рослин та хімічних 
меліорантів, відновлення і реконструкції зрошувальних і осушувальних систем; 

 удосконалення організаційно-правового механізму створення об’єднань 
особистих селянських господарств для спільного і ефективного використання 
земельних ділянок; 

 унормування ведення органічного сільського господарства; 
 гармонізації стандартів якості на основні види сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів до міжнародних вимог; 
 формування професійних і міжпрофесійних об’єднань товаровиробників із 

захисту їх інтересів та просування продукції на внутрішній і зовнішній ринок; 
 підготовка пропозицій до актів законодавства щодо спеціальних режимів 

оподаткування; 
 проведення паспортизації сільських територій, розроблення з урахуванням її 

результатів регіональних програм їх розвитку та містобудівної документації, 
визначення обсягів та джерел фінансування; 

 проведення організаційної, інформаційно-роз’яснювальної роботи із 
забезпечення виконання Програми. 

На другому етапі (2018 рік) забезпечується підготовка та виконання науково-
технічної програми, виконання передбачених Концепцією та Програмами соціальних і 
виробничих показників. 

На третьому етапі (2018–2025 роки) передбачається: 
 забезпечувати виконання визначених заходів за кожним напрямом розвитку 

виробничого сектору та територіальних громад; 
 досягти передбачених концепцією обсягів виробництва продукції; 
 передбачити подальшу роботу з розвитку та благоустрою села аграрного 

сектору; 
 створити соціальні, економічні та інші передумови для забезпечення 

необхідних темпів і обсягів виробництва та умов проживання населення. 
Проведення координації та здійснення контролю за виконанням завдань 

Концепції та науково-технічних Програм покладається на відповідну 
райдержадміністрацію та районну раду, добровільне об’єднання територіальних 
громад. 

Статистичний аналіз ефективності функціонування господарських суб’єктів має 
стати проблемою не лише регіонального, але і державного значення. 

 

5. Висновки. 
 

Отже, впровадження принципово нової для України соціально-економічної 
стратегії та державницької ідеології, що опирається на глибинні тисячолітні корені 
української нації та уявлення українців про свободу і справедливість, на відпрацюванні 
у сучасному світі найбільш досконалих механізмів управління розвитком суспільства 
XXI століття, які можуть бути закріплені в пропонованій нами Економічній  Конституції 
України [5]. 

Усі ці та інші обставини зумовлюють необхідність активізації економічних 
реформ, розроблення й упровадження Економічної Конституції України, яка, 
ґрунтуючись на економічних закономірностях, регламентуватиме економічну 
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діяльність національної економіки на мікро-, макро- і мезорівнях, галузей і регіонів. 
Власне, тоді реформи матимуть результат. 

Таким чином, створюються передумови для стабільного соціально-економічного 
розвитку держави, економіки, політичного спокою в Україні, зростання міжнародного 
авторитету України у світовому співтоваристві, створення сприятливого клімату для 
залучення в національну економіку зарубіжних інвестицій. 
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Abstract. The article describes the current state of development of the economy 
industrial sector, identifies the main problems and the causes of their occurrence. The conception 
of the socio-economic development of an industrial enterprise under the conditions of territorial 
association of citizens formation is proposed. It is based on the management system of the 
administrative district improving and an investment-innovative development model 
introduction. 
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