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Враховуючи вищесказане, а також соціально-політичне становище України, на наш погляд, основний шлях
до виходу української економіки з кризи лежить через стимулювання та пожвавлення економічної активності.
Вінницька область, яку ми представляємо, є однією з областей України, які є краєм індустрії і високомеханізованого сільського господарства, з помітною науково-виробничою і мінерально-сировинною базою.
За даними Держкомземресурсу України, показник сільськогосподарської освоєності території дорівнює
понад 76% і становить 2 тис. км², з яких майже 50% – чорноземи. За розмірами сільськогосподарських
угідь область займає серед регіонів України 9 місце.
Загальна площа лісів та лісовкритих площ – 379,4 тис. га. На території області протікає близько 3,6 тис.
річок і струмків загальною довжиною 11,8 тис. км, в т. ч. 230 річок завдовжки понад 10 км. Вони належать
до басейнів Південного Бугу, Дністра та Дніпра. На річках створено 74 водосховища та понад 4 тисячі ставків, сумарна площа яких становить близько 32 тис. га.
Вінниччина – це край з багатою мінерально-сировинною базою. В її надрах відкрито 1159 родовищ та проявів 30 видів різноманітних корисних копалин, десятки родовищ торфу, а також унікальні поклади граніту,
каоліну, гранату і флюориту. Розроблені й діють цілющі джерела мінеральної води, зокрема з високим
вмістом радону в м. Хмільнику. Крім того, розвідано 21 джерело столової води. Виявлено мінеральні води
типу «Миргородська».
Вінницька область має великі поклади первинних каолінів, що складають 44% від загальних по Україні.
Глухівецький гірничо-збагачувальний комбінат, виробляє майже третину каоліну в державі і експортує
його в 12 країн світу. Відходи збагачення каоліну – кварцові піски використовуються у будівництві, виробництві скла, карбіду кремнію та тонкої кераміки, для очистки води та в інших галузях. В області розвідано
єдине в Європі родовище гранатів. Велику перспективу має Шахтинське родовище флюоритів (плавикового шпату), яке є одним з найпотужніших родовищ Європи. Також в області розвідано й розробляються
3 родовища гранітів. Унікальні декоративні властивості вінницьких гранітів дозволяють виготовляти з них
камінь, облицювальні плити, підвіконня, пам’ятники тощо. На Поділлі знайдено боксити – руду на алюміній. За оцінкою геологів, прогнозні ресурси бокситів становлять близько 3 млн тонн.
Сировинний потенціал будівельного виробництва представлений в області буто-щебеневою сировиною,
пиляним каменем, карбонатними породами для виробництва місцевих в’яжучих матеріалів, сировиною
для грубої кераміки, пісками, окремими родовищами облицювального каменю, керамзитової сировини.
Рівень використання корисних копалин області нижчий середньо-державного.
202 км державного кордону з Молдовою та сусідство з областями України створюють сприятливі умови
для розвитку економіки області.
Область має розгалужену мережу залізничних (1124 км) та автомобільних шляхів загальнодержавного і
місцевого значення (9519,2 км). Вінницька область по коефіцієнту транзитності території займає перше
місце в Україні. Щільність доріг одна з найбільших в Україні і складає 339 км на 1000 км2 території.
В області працює понад 330 великих і середніх підприємств різних форм власності, обсяги виробництва
продукції яких в основному розподілені за такими галузями: харчова (53,3%), електроенергетика (27,1%),
машинобудування (3,7%), добувна (2%), хімічна та нафтохімічна (4,9%) та інші. Флагманами промисловості
області є: українська горілчана компанія «Nemiroff», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ВАТ «Вінницький олійно5
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Кожна країна прагне до ідеалу, де будуть поєднуватись всі аспекти високого економічного розвитку, де
буде спостерігатися низький рівень безробіття, висока частка експорту, де ВВП на душу населення буде
вищим за середній і при цьому соціально-економічне становище країни буде відповідати цьому показнику. Досить важко не погодитись, що економіка країни складається з різних складових елементів, тобто
економік регіонів, які, власне, й складають економічне становище всієї країни. Соціально-економічний
добробут кожної країни в цілому залежить від розвитку кожного регіону окремо, тому для того, щоб побудувати могутню країну з високою репутацією у сфері економіки, перш за все, потрібно розпочати з перших
цеглинок, які й стануть фундаментом для нових звершень.

Вінниччина є лідером України у продукції сільського господарства, показник якої становить 15 065,0 тис.
грн, де частка продукції рослинництва становить 36,8%, а тваринництва – 74,2%. Основною спеціалізацією
в рослинництві є вирощування зернових культур і цукрових буряків; у тваринництві – виробництво м’яса
та молока. Питома вага області у валовій продукції сільського господарства України становить 5,8%.
Станом на 1 січня 2014 року у Вінницькій області чисельність наявного населення становила 1 641,2 тис.
осіб, з них міське населення – 814,1 тис. осіб або 49,6% від загальної кількості жителів, сільське – 827,1 тис.
осіб або 50,4% від загальної кількості жителів. Кількість економічно активного населення Вінницької області віком 15-70 років у 2014 році становила 773,9 тис. осіб, з яких 698,7 тис. осіб, або 90,3%, були зайняті
економічною діяльністю, а решта 75,2 тис. осіб – класифікувалися як безробітні.
Підбиваючи підсумок, можна виділити наступні сильні сторони регіону:
• географічне розташування, транзитний потенціал;
• наявність значних розвіданих запасів мінерально-сировинних ресурсів;
• значний потенціал для розвитку туристично-рекреаційної сфери;
• розвинуте транспортне сполучення та інфраструктура;
• потужний сільськогосподарський комплекс;
• високий рівень кооперації з переробними підприємствами;
• концентрація підприємств харчової промисловості;
• наявність конкурентоспроможних підприємств машинобудування, приладобудування, хімічної промисловості;
• зниження рівня забруднення навколишнього середовища.
Серед ключових проблем розвитку Вінницької області, можна виділити такі:
високий ступінь зношеності основних фондів (близько 80%);
• обмеженість власних інвестиційних ресурсів підприємств для модернізації виробництва;
• висока питома вага зайнятих в неофіційному секторі економіки;
• недостатній рівень інноваційних технологій в аграрно-промисловому секторі економіки;
• недостатня пропозиція робочих місць у сільській місцевості;
• значний рівень відтоку активних і кваліфікованих працівників за межі регіону в пошуках більш високих
заробітних плат;
• нераціональне використання земельних ресурсів.
З огляду на наявний потенціал регіону, а також на проблеми, які перешкоджають його розвиткові, хочемо
виділити наступні кроки, які, на наш погляд, дозволять підвищити ступінь соціально-економічної забезпеченості регіону:
1. Зростання обсягів залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Для того щоб покращити інвестиційну
діяльність, слід брати приклад з багатьох європейських регіонів, які мають регіональні агентства з технологій та інновацій, які створені за підтримки держави і здійснюють підтримку інноваційної діяльності в регіонах шляхом: проведення семінарів для дослідників з питань управління знаннями; надання допомоги в
отриманні патентів та ліцензій; організації трансферу технологій; проведення конкурсів серед інноваторів;
фінансування участі інноваційних суб’єктів у міжнародних виставках; організації інноваційних форумів та
фестивалів; надання грантової допомоги для виконання наукових тем студентам; координації діяльності
університетів та наукових установ; підтримки діяльності інноваційних кластерів. Також не слід боятися ризиків, адже якщо взяти до уваги Сінгапур, вони теж мали багато ризиків, але ризикнувши, вони отримали
підприємства та корпорації, які мають світове визнання.
2. Підвищення експорту продукції сільського господарства, мінеральних ресурсів. Для цього більшості підприємств, які виготовляють продукцію сільського господарства, необхідно оптимізувати вирощування та
підготовку сировини, оновити склад своїх основних засобів, переглянути технічну та технологічну складові
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жировий комбінат», ВАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів», Жмеринське підприємство з обмеженою відповідальністю «Експрес», ВАТ «Барський машинобудівний завод», ВАТ «Калинівський машинобудівний завод» та інші.

3. Оновлення та підвищення популярності санаторно-оздоровчих центрів Вінничини не тільки серед
громадян України, але і за кордоном. Адже властивості наших оздоровчих вод та інших речовин не поступаються іншим. Тому слід здійснювати інвестування у технології, які покращать використання наявних
ресурсів та підвищать ефективність оздоровлення відвідувачів. У Вінницькій області особливо популярні
санаторії Хмільника. Лікування тут здійснюється радонотерапією, мінеральними водами та торф'яними
грязями. Санаторії у Хмільнику лікують захворювання серцево-судинної, нервової, сечовивідної, бронхолегеневої, ендокринної системи, гінекологічні та шкірні захворювання. У Хмільнику також проводиться
прекрасна загальнозміцнююча і омолоджуюча терапія.
4. Здійснення політики заохочення громадян до здійснення підприємницької діяльності за рахунок надання пільг на початку їхньої діяльності. Тут ми можемо скористатися системою пільгового оподаткування на
прикладі Сінгапуру, де передбачені пільги в оподаткуванні для новостворених компаній протягом перших
трьох років ведення діяльності. У разі використання пільги щодо податку для новостворених компаній в
перші три роки ведення діяльності перші 100 000 сінгапурських доларів оподатковуваного доходу компанії
звільняються від податку. До наступних 200 000 сінгапурських доларів оподатковуваного доходу застосовується знижена ставка податку – 8,5%. Це досить ефективний спосіб, адже саме за рахунок підприємств і
будується все виробництво регіону, а в подальшому і країни. Також за допомогою впровадження, наприклад, лізингу під державні гарантії новостворені або вже існуючі підприємства із легкістю змогли б забезпечити або оновити процес виробництва інноваційними технологіями, причому кредитори мали б впевненість у позичальникові за рахунок гаранта держави.
5. У сфері освіти досить важливим буде можливість студентів, молодих професіоналів збільшувати практичну діяльність, а не теоретичну, зокрема за рахунок обміну з іншими іноземними ВНЗ, фірмами, для
того, щоб певним чином отримати досвід інших країн у сфері бізнесу.
Досвід щодо залучення молодих спеціалістів є не дуже великий, але, знову ж таки, практика щодо використання своїх власних молодих громадян у сфері бізнесу та підвищення їхньої кваліфікації мала місце
в Сінгапурі. Вони вірили в своїх молодих службовців, в їхню чесність, інтелект, енергію, нехай навіть і при
повній відсутності ділового досвіду. З кожного випуску відбирали і посилали кращих випускників своїх
шкіл в кращі університети Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Німеччини, Франції, Італії,
Японії та інші. За рахунок цього вони змогли «виростити» з них своїх власних підприємців, щоб заснувати
такі процвітаючі компанії.
Отже, Вінницька область має великий потенціал для подальшого розвитку. Для інвесторів цей регіон зможе стати одним з найприбутковіших, адже тут присутня велика кількість природних ресурсів, сировина або
ж вироби, які можуть із впевненістю завоювати позиції не тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому
ринках.
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випуску готової продукції шляхом приведення їх до світових стандартів, що дасть можливість підвищити
якість випущеної продукції, а тому й «відчинить двері» до світового ринку, а також скласти гідну конкуренцію імпортним продуктам харчування із поступовим витісненням їх із внутрішнього ринку, що скоротить їх
імпорт, а отже дасть змогу підвищити рівень сальдо платіжного балансу, який відіб’ється на фінансовому
становищі нашої держави.
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Незважаючи на той факт, що в Україні створено певну законодавчу базу державної регіональної політики,
існує необхідність її удосконалення та подальшого розвитку. Чітко визначений євроінтеграційний курс
України зумовлює потребу в розробці та розвитку державної регіональної політики, що базуватиметься на
нових принципах, враховуватиме кращий європейський досвід, передбачатиме активну участь регіональних та місцевих громад, державних установ, неурядових організацій, бізнес-кіл та регіональної еліти.
Ця задача може бути вирішена за допомогою реалізації науково-обґрунтованої соціально-економічної політики регіону. Розробка такої політики базується на використанні теоретичного і методичного інструментарію дослідження і оцінки соціально-економічного потенціалу регіону та його тенденцій, вдосконаленні
форм і методів програмного регулювання на підставі аналізу соціально-економічного потенціалу регіону
Враховуючи вищесказане метою нашого дослідження є розробка рекомендацій щодо покращання соціально-економічних показників в рамках стратегії сталого соціально-економічного розвитку регіону до
2020 року на прикладі Вінницької області.
Розробка Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року була ініційована Вінницькою обласною державною адміністрацією та Вінницькою обласною радою. Необхідність підготовки
нового проекту Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року викликана:
• наближенням до завершення терміну (2015 рік) нині чинної Стратегії регіонального розвитку;
• зміною зовнішніх та внутрішніх умов, в яких відбувається розвиток регіону;
• доцільністю підготовки нового стратегічного документу, розробленого за європейськими стандартами
та на період, що синхронізується із періодом, на який готується нова Державна стратегія регіонального
розвитку.
Нормативно-правовою базою для розробки Стратегії є Закони України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», Концепція
державної регіональної політики, Стратегія економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції».
Для нашого дослідження проведемо соціально-економічний аналіз потенціалу Вінницького регіону та
ефективності його використання. Для проведення такого аналізу буде доцільним порівняти сильні та
слабкі сторони розвитку регіону, що дасть можливість визначати оперативні цілі, реалізація яких повинна
усунути нагальні проблеми.
Сильні сторони:
• географічне розташування, транзитний потенціал;
• наявність значних розвіданих запасів мінерально-сировинних ресурсів;
• значний потенціал для розвитку туристично-рекреаційної сфери;
• розвинуте транспортне сполучення та інфраструктура;
• потужний сільськогосподарський комплекс;
• значний резерв енергетичних потужностей;
• позитивна динаміка росту малого та середнього бізнесу;
• позитивний досвід залучення інвесторів у регіон;
• наявність науково-інноваційного потенціалу;
• конкурентні умови залучення робочої сили до регіону;
• наявність розвиненої освітньої мережі ВНЗ.
Слабкі сторони:
• технічна та моральна зношеність інфраструктури;
• значний моральний і фізичний знос обладнання та недостатня технологічна забезпеченість підприємств;
• значний рівень відтоку активних і кваліфікованих працівників за межі регіону.
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В сучасних ринкових умовах стає все більш актуальною задача визначення внутрішніх резервів економічного розвитку, рішення якої зв'язується в першу чергу з розробкою нових підходів до визначення суті,
структури і методів оцінки соціально-економічного потенціалу регіону.

Загрози:
• політична та фінансова залежність від центру (централізація фінансових ресурсів), що обмежує можливості регіонального розвитку;
• нераціональна державна регуляторна політика, що загрожує занепадом провідних галузей економіки
Вінниччини;
• зменшення абсолютного приросту прямих іноземних інвестицій;
• недосконалість нормативної бази із регулювання інвестиційних процесів і недостатній захист прав
інвесторів;
• зростання цін на енергоресурси обмежує можливості розвитку традиційних секторів економіки області;
• обмеженість фінансових ресурсів (відсутність дешевих кредитів), первинного капіталу.
На основі проведеного аналізу можна визначити ключові проблеми розвитку Вінницької області, які перешкоджають гармонійному розвитку регіону, а саме:
• високий ступінь зношеності основних фондів;
• обмеженість власних інвестиційних ресурсів підприємств для модернізації виробництва;
• висока питома вага зайнятих в неофіційному секторі економіки;
• слабодиверсифікована економіка регіону;
• недостатня пропозиція робочих місць у сільській місцевості;
• значний рівень відтоку активних і кваліфікованих працівників за межі регіону в пошуках більш високих
заробітних плат;
• нераціональне та неефективне використання природних ресурсів, туристичного і рекреаційного потенціалу;
• низький рівень професіоналізму представників інститутів громадянського суспільства.
Ми зупинимося на оцінці потенційних можливостей використання туристичного і рекреаційного потенціалу Вінницького регіону, оскільки, втілення концепції сталого розвитку в життя робить туризм з кожним
роком все більш важливим. Ефективне і раціональне використання природного потенціалу та оптимальне
вирішення проблем регіонального розвитку – ось дві найважливіші мети, які намагається досягти стратегія сталого розвитку для будь-якої території. Ці дві мети знайшли б свою реалізацію в розвитку зеленого
туризму, що дозволить зберегти унікальну красу природних територій, зменшити антропогенний тиск на
природне середовище, збільшити в підростаючого покоління обсяг знань про природу і досвід спілкування з нею, покращити добробут місцевого населення тощо.
Основним ресурсом зеленого туризму виступає незмінене природне середовище. Цей вид туризму може
здійснюватися як на природоохоронних об’єктах різного ступеня заповідності: біосферних і природних заповідниках, заказниках, природних парках, регіональних ландшафтних парках, штучно створених об’єктах
– ботанічних садах і зоологічних парках, дендрологічних парках та парках-пам’ятках садово-паркового
мистецтва, пам’ятках природи (печери, водоспади, мальовничі ландшафти) загальнодержавного та місцевого значення, а також на територіях і об’єктах, що виконують як природоохоронну так і господарську
функції (міські і приміські парки, лісові господарства тощо).
Також туриста можуть привабити ландшафти старовинних садиб, монастирів тощо, адже цей вид туризму включає в себе ознайомлення не лише з красою природних об’єктів, але й з різноманітністю культур,
релігій.
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Сприятливі можливості:
• зацікавленість зовнішніх інвесторів регіоном;
• розвиток інноваційних виробництв, зростання підприємств з високотехнологічними виробництвами;
• формування кластерів переробної промисловості;
• створення міжнародних транспортних коридорів на території області;
• зростання внутрішнього попиту на окремі види продукції та послуг;
• впровадження системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств;
• наближення рівнів стандартів України до стандартів ЄС;
• спрощення процедури отримання дозволів та ліцензій;
• допомога міжнародних організацій з економічного розвитку.

Вінниччина має надзвичайно багату природно – й етнокультурно-ресурсну базу, що створює передумови
для його широкого використання у відпочинкових цілях. М’який клімат, мальовничі ландшафти, цікава
історико-культурна спадщина є запорукою організації різнобічного відпочинку й сприяє розвитку зеленого
туризму.
Актуальною проблемою залишається раціональне використання ландшафтів, а в окремих випадках і їх
відродження та охорона, а це можливо лише тоді, коли зможемо використати те, що було набуто народом у минулому: етнічну культуру, землеробський досвід, звичаї та традиції сільського населення, а також
врахувати сучасні можливі тенденції розвитку поселень та поліпшення їх ландшафтної структури. До таких
тенденцій відродження ландшафтів, які уже частково проявляються відносяться:
• поєднання «двох культур», що враховує як традиційні так і сучасні форми відродження сіл;
• збільшення якості сіл-музеїв під відкритим небом, або сіл у яких частково проведена «музеєфікація»
(окремих частин села, їх «куточків» або об’єктів); створення у селах спеціалізованих музеїв у залежності
від захоплення (»хобі») їх жителів, або роду діяльності, звичаїв та традицій;
• використання інвестицій та можливостей приватних осіб щодо відродження сіл де вони народилися,
або є у них зацікавлення у використанні коштів для створення у селах ранчо, збереження культових або
історичних об’єктів;
• широкий розвиток зеленого туризму з відродженням місцевих промислів на які так багата Вінниччина,
традицій та звичаїв місцевого населення.
Отже, зелений туризм – корисний як для відпочиваючих, так і для господарів – селян, сільських громад,
регіонів і держави в цілому, сприяє розвитку багатьох пов’язаних з ним галузей економіки. Його розвиток
також сприятиме збереженню селянства як носія української ідентичності, культури і духовності, це додаткові можливості для популяризації української культури, поширення знань та інформації про історичні,
природні, етнографічні особливості України, що заслуговує на всіляку підтримку з боку держави.
Враховуючи вищесказане, сформуємо загальні пропозиції щодо необхідних управлінських рішень за даним напрямком змін:
• розробляти та впроваджувати нові маршрути зеленого туризму з урахуванням історико-краєзнавчої,
літературно-мистецтвознавчої, історико-етнічної та іншої тематики;
• розширювати інфраструктуру для організації туристичних маршрутів;
• створювати нові підприємства зеленого туризму;
• створити інформаційний Центр (веб-ресурс, сайт) зеленого туризму;
• організувати механізм відрахувань на утримання Центру зеленого туризму та місцевим органам управління на розвиток благоустрою території в місцях відпочинку туристів;
• розробити методичні рекомендації з ведення спрощеного обліку і звітності підприємств зеленого
туризму;
• залучати інвесторів до фінансування проектів, пов’язаних із розвитком зеленого туризму.

11

↑ повернутися на початок збірника

вінницька область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

Сучасний досвід та наукові дослідження засвідчують, що прискорений розвиток зеленого туризму може
відіграти роль каталізатора структурної перебудови економіки, забезпечити демографічну стабільність та
розв’язання нагальних соціально-економічних проблем. Тому, що стане можливим відродження і подальший економічний та соціальний розвиток сільських громад України, які будуть пов'язують з індустрією
зеленого туризму.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Вінницька область
Вінницький технічний коледж

склад команди
Якімцев Олександр
Павлік Марина
Чорнобаєв Андрій
Гранатова Аліна
Довгопола Олена

/ 2015 /

Подільський район є одним з найменш населених районів України. За останні десять років кількість населення зменшилась на 13%, що визначається демографічними процесами, які характеризуються поступовим зниження темпів природного приросту населення. Середня чисельність населення станом на 1 січня
2010 року становила 1655,3 тис. осіб. Середня густота населення складає 62,3 осіб на км2. Саме ж місто Вінниця постійно зростає щодо кількості жителів, і на 1 серпня 2015 року тут проживало понад 372 тис. осіб.
Вінницька область стабільно знаходиться в першій п'ятірці областей України з валового виробництва
продукції. За обсягом виробництва в галузевій структурі промисловості Вінницької області виділяються
харчова промисловість, машинобудування, легка промисловість, виробництво будматеріалів. В даний час
спостерігається значне зростання питомої ваги галузей, які визначають науково-технічний прогрес народного господарства. До таких галузей належать електротехнічна і радіотехнічна промисловість, сільськогосподарське машинобудування, а також приладобудування.
Трудові ресурси економічного району становлять понад половину загальної чисельності населення, але
ця частка поступово знижується. Дуже зменшується працездатне населення у сільській місцевості, що
впливає на зростання демографічного навантаження на зайняте населення. Найбільше зайнятих працює у
промисловості й державних установах та організаціях. Понад 10% працездатного населення працює в сільському господарстві і майже 1/3 трудових ресурсів свідчить про те, що в економічному районі, насамперед у містах, особливо малих, є певні надлишки працездатного населення, що призводить до безробіття.
Район має значні можливості перспективного розвитку господарства. Поряд з цим є ще ряд соціальноекономічних проблем, які потрібно вирішувати. Він ще значно відстає у виробництві товарної продукції
промисловості (на 37,2%) серед економічних районів України, де він не поступається тільки Західно-Поліському і Центральноукраїнському районам. Район мало забезпечений землею з розрахунку на сільського мешканця. Не вирішено питання збереження і поліпшення родючості сільськогосподарських угідь, активізації великої кількості малих міст і селищ міського типу, зокрема віддалених від великих міст району.
Сучасний стан промисловості Подільського економічного району потребує суттєвої структурної перебудови в напрямі конверсії оборонних підприємств, розвитку тих галузей, які використовуватимуть місцеву
сировину. Оптимальний напрям – це розвиток електронної техніки, точного приладобудування, побутової
електронної техніки. Проте при цьому потрібні надійні постачальники сировини, матеріалів, комплектних
деталей і ринків збуту. Аналіз даних про економічний район свідчить про те, що є всі підстави для успішного функціонування малих підприємств заготівлі і переробки вторинної сировини, а також використання
міцевих сировинних ресурсів. Назріла потреба змінити механізм залучення і використання населення, не
зайнятого тимчасово або постійно на виробництві, що передбачає насамперед економічні та організаційні
стимули участі його в сезонних роботах, впровадження господоговірних підприємств із сезонними працівниками.
Головними стратегічними діями з соціально-економічної стабілізації будуть наступні заходи:
• збільшення кількості реалізації готової продукції за грошові кошти;
• збільшення кількості робочих місць для населення та зменшення прихованих форм безробіття;
• зростання заробітної плати та поступове погашення заборгованості по виплаті зарплати і пенсій.
Досягнення цих цілей передбачає формування чітких кроків з їіхньої реалізації, спрямованих на пряму та
опосередковану підтримку провідних галузей та підприємств області по збільшенню обсягів виробництва
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Положення Вінницької області в економіці України характеризується значним природно-ресурсним потенціалом та достатнім рівнем розвитку всіх складових народногосподарського комплексу. Вінниччина – край
високого рівня господарського освоєння і розвитку. Область характеризується динамічною індустрією, потужним агропромисловим комплексом та розвиненою транспортною системою. Народне господарство є
лідируючою частиною економіки України. Вінницька область поміж інших виділяється аграрним сектором
та переробною промисловістю. У цілому домінуючими галузями народного господарства на Вінниччині є
машинобудування, промисловість будівельних матеріалів, низка галузей легкої та харчової промисловості, бурякоцукрове і зернове виробництво, м’ясо-молочне тваринництво. За виробництвом національного
доходу з розрахунку на душу населення Вінниччина займає 16-ту позицію в України. Це зумовлено, в основному, сільськогосподарською спеціалізацією.

Подальше зростання економічного потенціалу області відбуватиметься відповідно до цілей і пріоритетів
розвитку економіки, визначених прогнозом економічного і соціального розвитку України. Фінансові ресурси області визначаються потенціалом підприємств і організацій області, надходженнями податків і зборів
до державного та місцевих бюджетів. Зростання промислового виробництва, активізація інвестиційної та
підприємницької діяльності, покращення фінансово-кредитних відносин сприятимуть розвитку малого та
середнього бізнесу, збільшенню податкових надходжень до бюджетів.
Підвищення ефективності фінансової політики області буде здійснюватись за рахунок:
• стабільних темпів зростання макроекономічних показників області;
• нарощування виробничого потенціалу підприємств області, впровадження у виробництво нових видів
конкурентоспроможної продукції;
• пошуку нових ринків збуту продукції та збільшення обсягів споживання продукції та послуг населенням;
• активної співпраці з іноземними інвесторами;
• економного використання бюджетних коштів за рахунок оптимізації об’єктів соціальної сфери;
• забезпечення повноти сплати нарахованих податків і платежів та скорочення податкового боргу;
• скорочення кількості збиткових підприємств та сум задекларованих збитків;
• збільшення податкового навантаження малоприбуткових підприємств.
У результаті вжитих заходів прогнозується забезпечити:
• зростання надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів на 16,2 відсотка;
• збільшення питомої ваги прибуткових підприємств і організацій у загальній кількості суб’єктів господарювання.
Отже, наші пропозиції по розвитку регіону будуть сприяти економічному та соціальному підвищенню рівня життя населення у Вінницькому регіоні.
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та підвищенню його ефективності, зокрема:
• в машинобудівній – реконструкція Могилів-Подільського машинобудівного заводу та Калинівського
машзаводу, виробників комбікормового, зернопереробного, борошномельного і елеваторного обладнання різної продуктивності, розширення виробництва та реалізації сільгосптехніки. Це створить нові
місця для роботи та підніме на новий рівень фермерство у регіоні. З цього виходить що галузь сільського
господарства буде мати основу для обробки та збору врожаю, що підвищить якість продукції та кількість
посіву та врожаю.
• в енергетичній – розвиток малих генеруючих об’єктів, широкий розвиток енергозбереження в усіх
напрямках і галузях. Будівництво заводу з виробництва сонячних батарей, підтримка у впровадженні і
застосунку енергозберігаючих технологій, що дозволить економніше витрачати природні ресурси, такі як
газ та нафту.
• в м’ясній та молочній промисловості – розробка та реалізація механізмів стимулювання виробництва
м’яса в приватному та громадському секторі, структурна перебудова м’ясопереробних підприємств,
пошук та розширення ринкового збуту продукції. Покращення якості готової продукції, акцент на виробництві екологічно чистого продукту.
• в цукровій галузі – реструктуризація галузі, залучення інвестицій, переробка цукру-сирцю, освоєння виробництва нових видів продукції в міжсезоння, розширення зовнішніх ринків збуту цукру. Реконструкція
та переобладнання Корделівського цукрового заводу, що залучить інвестиції, відкриє нові робочі місця і
підніме цукрову галузь сільського господарства у районі.
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Фінансово-економічна криза показала неспроможність регіональної економічної системи тримати
свій розвиток на сталому рівні. Підприємництво, в свою чергу, не змогло виконувати свої соціальні
зобов’язання перед суспільством, що призвело до різкого падіння соціального потенціалу регіонів. Разом
зі скороченням рівня розвитку соціально-економічного потенціалу відбувається погіршення екологічного
стану регіонів, що вимагає перегляду існуючих підходів до розвитку регіональної економіки від парадигми економічного зростання, яка ігнорує екологічну небезпеку від розвитку за екстенсивною моделлю, до
моделі сталого економічного зростання.
Вінниччина – край індустрії і високомеханізованого сільського господарства, з помітною науково-виробничою і мінерально-сировинною базою. У її надрах понад 1100 родовищ і покладів 30 видів різних корисних
копалин, десятки родовищ торфу, а також унікальні поклади граніту і каоліну, гранату і флюориту. Розроблено і діють в області ряд цілющих джерел мінеральної, а також радонової води в м. Хмільнику.
Маючи такі неоціненні запаси мінеральних ресурсів, Вінниччина може незабаром зайняти провідні позиції з їхнього експорту у країни СНД, а також на світовий ринок.
Сильні сторони економічного і соціального потенціалу Вінницької області:
• збереження окремих, традиційних для області, промислових виробництв, оновлених технологічно та
структурованих виробничо;
• наявність спільних промислових підприємств, у виробництві яких застосовуються передові зарубіжні
технології та завдяки яким забезпечуються зовнішні ринки збуту продукції;
• дешева та відносно добре кваліфікована робоча сила є привабливою для залучення іноземних інвесторів в сільське господарство;
• вигідне геополітичне розташування області;
• розширення туристичних послуг агентствами області;
• розробка нових туристичних маршрутів: «Життя та творчість Марко Вовчок у Немирові», «Життя та творчість О. Ф. Можайського», «Козацькими шляхами», колишня ставка Гітлера «Вер-вольф» у смт Стрижавка
та інших;
• оновлення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я.
Слабкі сторони економічного і соціального потенціалу:
• значна диференціація економічного розвитку районів;
• зменшення обсягів промислового виробництва;
• низька інноваційна активність підприємств, зокрема відсутність проявів інноваційної діяльності
у 13 районах;
• не сформований регіональний ринок сільськогосподарської продукції;
• слабка матеріально-технічна база великої кількості сільськогосподарських підприємств;
• недостатня кількість кваліфікованих керівників сільськогосподарських підприємств;
• великий розрив між 20% багатих верств населення і 20% найбідніших, що перевищує європейські показники в декілька разів;
Крім сильних і слабких сторін соціально-економічної ситуації Вінницької області, оцінені можливості використання та покращення стану регіону.
Можливості:
• підвищення зацікавленості зовнішніми інвесторами регіоном як стратегічним партнером у реалізації
інвестиційних проектів;
• залучення нових технологій в економіку;
• збільшення доходів населення Вінницької області;
• орієнтація уряду країни на створення умов для прискорення інвестиційно-інноваційного розвитку;
• розвиток малого та середнього підприємництва на селі;
• зростання обсягів залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій;
• покращення житлово-побутових умов сільського населення;
• заохочення молоді до роботи та проживання в сільській місцевості.
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I. Аналіз соціально-економічного потенціалу регіону та ефективності його використання.

Комплексний аналіз, який враховує ступінь впливу слабких і сильних сторін на соціально-економічний
розвиток Вінницької області, дозволив виділити основні проблеми Вінницької області:
1. Економічні структурно-інвестиційні проблеми:
• асиметрія у розвитку економічного потенціалу районів;
• низька інноваційна активність підприємств за недостатнього розвитку наукоємних і високо-технологічних виробництв;
• високий ступінь зносу матеріально-технічної бази виробничого комплексу (промислового і сільськогосподарського);
• нерозвинутий ринок землі;
• обмеженість власних інвестиційних джерел для модернізації виробництва.
2. Соціальні проблеми:
• відносно низький рівень доходів населення;
• складна демографічна ситуація — «старіння населення»;
• скорочення чисельності зайнятих в економіці;
• диференціація розвитку соціального потенціалу районів.
3. Екологічні проблеми:
• забруднення навколишнього середовища на території Вінницької області;
• загроза втрати контролю за поводженням з непридатними, невизначеними та забороненими пестицидами;
• проблема утилізації побутових відходів;
• забруднення водного басейну.
Сучасну цивілізовану державу неможливо уявити без повноцінної та дієвої системи місцевого самоврядування. Саме його органи забезпечують реальну участь людей у розв'язані життєво важливих проблем,
налагоджують зв'язки між громадянами та їхніми об'єднаннями, створюють умови для безконфліктної
реалізації суспільних та приватних інтересів. Державна влада ніколи не стане ефективною, якщо не буде
оптимально організованою на місцях.
За роки незалежності України у місцевому самоврядуванні, без сумніву, зроблено чимало, але далеко не
все. Скажемо відверто, залишається ще дуже багато невирішених питань і проблем, які сьогодні стримують розвиток місцевого самоврядування, гальмують соціальний та економічний прогрес територіальних
громад.
III. Обґрунтування пріоритетних напрямків змін економіки регіону, реалізація яких може забезпечити кращі соціально-економічні результати.
Пріоритетні напрями розвитку економіки Вінницької області («точки росту»).
«Точкою зростання» для регіону є вид діяльності, сектор економіки або конкретний проект, розроблення
якого забезпечує розвиток соціально-економічної системи регіону в цілому. Однак, в кінцевому рахунку,
різні типи зростання є умовою або передумовою подальшого зростання ВРП в регіоні і даний показник є
одним з основних критеріїв ефективності або показником результативності активізації точок зростання в
регіоні. Зростання може здійснюватися на основі різних факторів або конкурентних переваг. В результаті
дослідження структури та динаміки розвитку валового регіонального продукту Вінницької області за період з 2004 по 2014 рік було визначено, що закладені у цей період темпи зростання економіки Вінницької
області дозволяють прогнозувати подальше зростання за всіма видами економічної діяльності на період
до 2020 р. В цей час економіка повинна показати достатньо стрімкі темпи приросту виробництва ВДВ, що
дозволить досягти і перевищити докризові показники ВРП регіону.
Основними точками зростання економіки Вінниччини повинні стати наступні галузі:
• сільське господарство, мисливство, лісове господарство;
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II. Визначення проблем, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток регіону.

Фактично мова йде про сталий розвиток галузей спеціалізації Вінниччини, які й надалі зберігатимуть високі темпи економічного росту.
Для регіону ми обираємо таку точку зростання, як «туризм і рекреація», а саме розвиток зеленого туризму
на Вінниччині. Тому що рекреаційні зони області протягом останніх років не зазнали змін. Найбільш потужними серед туроператорів є Вінницьке обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Вінницятурист», «Укрвіза» тощо.
IV. Формулювання загальних пропозицій щодо необхідних управлінських рішень за обґрунтованими вами
напрямками (напрямком) змін.
Вінницька область завдяки географічному положенню має значні рекреаційні ресурси. Основним з них
є клімат, оскільки його особливості сприяють організації санаторно-курортного лікування та інших видів
рекреаційної діяльності. Мальовнича природа Вінниччини, природно-територіальні комплекси є важливими рекреаційними ресурсами. Проводиться відповідна робота зі створення нових туристичних маршрутів,
зокрема екстремального, культурно-пізнавального, релігійного, спортивно-оздоровчого спрямувань. В
області є всі умови та екскурсійні можливості для розвитку туризму, а саме: природна та культурна спадщина, історико-культурний комплекс, городище трипільської культури, пам’ятки архітектури і археології,
парки, дендропарки, місця поширення народних ремесел, заказники, пам’ятки природи, бази «зеленого»
туризму. Проте цей потенціал не використовується туристами в достатній мірі, оскільки матеріально-технічна база туристично-рекреаційних об’єктів не відповідає сучасним вимогам і потребує значних капіталовкладень для переоснащення та модернізації. Адже найголовнішою запорукою позитивних вражень про
область є туристична інфраструктура. Відпочинок сприяє відновленню та розвитку фізичних і духовних сил
людини та її працездатності, саме це стало однією з причин вибору тематики даного проекту.
Ми пропонуємо проект під назвою «Зелений туризм у селах Вінниччини». Адже за основну мету проекту
ми взяли поповнення районного бюджету, що сприяв би розвитку сіл Вінниччини.
Даний вид туризму призначений в основному для іноземців, які хочуть ознайомитися з культурою України, з її звичаями і традиціями, буденним життям простих українських селян. Найбільшою популярністю
регіон користується серед туристів із Німеччини, Грузії, Польщі, Росії, Ізраїлю, Молдови, Канади, Болгарії.
Але можливість відпочити саме так може отримати будь-хто.
Вам набрид шум мегаполісів? Ви хочете гармонії та тиші? Прагнете скуштувати домашньої кухні чи відчути
смак дитинства в бабусиних смаколиках? Чи просто спробувати щось нове? Тоді вам слід ознайомитися з
нашим проектом краще. Актуальним питанням для Вінниччини є розвиток сільського зеленого туризму.
З метою визначення перспективних територій для розвитку з надання туристичних послуг на селі вже забезпечено діяльність 38 садиб, що пропонують комфортне проживання, сімейний відпочинок, народну
традиційну кухню, екологічно чисті продукти харчування, цікаве дозвілля.
Для відпочиваючих широко представлені народні промисли: різьба по дереву, гончарство, вишивка,
писанкарство, теслярство, лозоплетіння, каменотесний промисел, живопис, кераміка, флористика, лялька-мотанка, плетіння, а для любителів гострих відчуттів є можливість доглядати за худобою та домашніми
тваринами.
Основним завданням розвитку туристичної галузі в області є створення конкурентоспроможного Вінницького турпродукту та розвиток внутрішнього туризму.
Рекреаційні зони області протягом останніх років не зазнали змін. Площа земель рекреаційного призначення становить 0,3 тис. га, земель оздоровчого призначення – 0,6 тис. га. З покращенням матеріального
становища населення зростає кількість відпочиваючих. Для відпочинку населення використовуються ліси,
долини річок, кемпінги, будинки відпочинку, санаторії.
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• переробна промисловість;
• туризм і рекреація;
• сфера торгівлі, сервісу та побутового обслуговування.

Ми згодні з тим, що Україна – європейська держава, але чи можна роздивитись красу нашої Батьківщини
за стінами мегаполісів? Наші терени і українське село описував в своїх віршах і картинах Шевченко та інші
відомі митці. Вони пишались тим, що були українцями і кричали про це на весь світ. Тільки уявіть різноманітні хати в обіймах лісостепу над Бугом. Напевно, це і спонукало нас до створення такого проекту, що
зможе відновлювати нашу Україну з самого її серця – Поділля, з історичної краси українського села.
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Отже, ми пропонуємо створити новий вид послуг в туристичних агенціях. Перевага нашої ідеї полягає в
тому, що затрати на реалізацію даної туристичної послуги мінімальні. В основному 75% витрат займатиме маркетингова діяльність, а саме – реклама даного виду туризму. Процес оформлення цієї туристичної
послуги не складний і нічим не відрізняється від інших послуг, що надає туристична агенція. Суть полягає в тому, що туристи, заповнивши всі необхідні документи, обраним видом транспорту, представленим турфірмою, прямують в певний район до сільської місцевості, оселяються у звичайної сільської
бабусі(господині садиби), яка на всі дні відпочинку стає їхнім туристичним гідом. Щодо прибутковості:
сплачені туристом кошти будуть ділитися на три частини. 50% – туристичній агенції, 30% – сільраді, 20% –
родині, що приймає туриста.
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1. Аналіз соціально-економічного потенціалу регіону та ефективності його використання.
Для формування свого бачення розвитку економіки Вінницької області необхідно, в першу чергу, провести
аналіз соціально-економічного потенціалу нашого регіону та ефективності його використання.
Сильні сторони економічного потенціалу Вінницької області, які створюють умови для сталого розвитку:
• збереження окремих, традиційних для області, промислових виробництв, оновлених технологічно та
структурованих виробничо;
• наявність спільних промислових підприємств, у виробництві яких застосовуються передові зарубіжні
технології та забезпечуються зовнішні ринки збуту продукції;
• започаткування нових промислових виробництв у рамках реалізації проектів вітчизняних та іноземних
інвесторів;
• наявність потужного бурякоцукрового комплексу, здатного виробляти значні обсяги цукру. Наявність 14
діючих цукрових заводів;
• наявність потужних державних підприємств спиртової промисловості, здатних виробляти конкурентоспроможну продукцію на експорт та внутрішній ринок. Наявність 11 спиртових заводів;
• потужний молокопереробний комплекс: ТОВ «Люстдорф» ТОВ «Тульчинський маслосирзавод», ВАТ
«Літинський молокозавод», ВАТ «Вінницький міський молокозавод»;
• великий потенціал власної сировини для будівельної індустрії;
• наявність значних виробничих потужностей будівельної галузі;
• великий попит на продукцію будівельної галузі;
• чисельність наявного населення забезпечує в достатній мірі потребу економіки у трудових ресурсах;
• високоефективний розвиток зернового, молочного та тваринницького підкомплексів АПК;
• дешева та відносно добре кваліфікована робоча сила є привабливою для залучення іноземних інвесторів в сільське господарство;
• наявність аграрних освітніх закладів різних рівнів акредитації для підготовки спеціалістів різного напрямку;
• активна позиція регіональної влади щодо залучення інвестицій;
• позитивна динаміка розвитку малого та середнього бізнесу;
• загальна інвестиційна привабливість Вінницької області та практична зацікавленість іноземних інвесторів у використанні інвестиційного потенціалу регіону;
• вигідне геополітичне розташування області на перехресті комунікаційних шляхів;
• унікальний природо-ресурсний потенціал регіону, потужна сировинна база;
• наявність програми створення Інноваційного центру Вінницького національного аграрного університету
«Поділля»;
• формування Інноваційно-технологічного кластера «Альтернативна біоенергетика» з розробки та впровадження альтернативних видів енергії;
• густа мережа доріг загального користування з твердим покриттям;
• наявність аеропорту «Вінниця».
Слабкі сторони економічного потенціалу:
• значна диференціація економічного розвитку районів;
• зменшення обсягів промислового виробництва;
• високий ступінь зносу основних фондів, енерго- та матеріалоємності виробництва;
• низька інноваційна активність підприємств, зокрема відсутність проявів інноваційної діяльності у 13
районах;
• низька якість молочної продукції та сировини;
• збільшення безробіття;
• несформований регіональний ринок сільськогосподарської продукції;
• слабка матеріально-технічна база великої кількості сільськогосподарських підприємств;
• недостатня кількість кваліфікованих керівників сільськогосподарських підприємств;
• відсутність ринку землі, що зменшує приплив іноземних інвестицій у сільське господарство;
• відсутня логістична та сучасна транспортна інфраструктура;
• збільшення процентних ставок кредитування суб’єктів підприємницької діяльності;
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Бачення розвитку економіки Вінницької області з врахуванням соціально-політичної ситуації в Україні.

2.Визначення проблем, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток регіону.
2.1. Економічні структурно-інвестиційні проблеми:
• асиметрія у розвитку економічного потенціалу районів;
• низька інноваційна активність підприємств за недостатнього розвитку наукоємних і високо-технологічних виробництв;
• високий ступінь зносу матеріально-технічної бази виробничого комплексу (промислового і сільськогосподарського);
• нерозвинутий ринок землі;
• обмеженість власних інвестиційних джерел для модернізації виробництва.
2.2. Соціальні проблеми:
• відносно низький рівень доходів населення;
• складна демографічна ситуація — «старіння населення»;
• скорочення чисельності зайнятих в економіці;
• диференціація розвитку соціального потенціалу районів.
2.3. Екологічні проблеми:
• забруднення навколишнього середовища на території Вінницької області;
• загроза втрати контролю за поводженням з непридатними, невизначеними та забороненими пестицидами;
• проблема утилізації побутових відходів;
• забруднення водного басейну.
3.Обґрунтування пріоритетних напрямків змін економіки регіону, реалізація яких може забезпечити кращі
соціально-економічні результати (наприклад, у екологічній сфері).
За визначенням окремих учених економістів-екологів, екологізація визначається як об'єктивно зумовлений процес перетворення всієї суспільної праці, спрямований на збереження і розвиток суспільно-економічних функцій природи.
На сьогодні питання екологізації економіки Вінниччини стає особливо актуальним – процеси деградації
довкілля мають місце практично в усіх регіонах нашої області, а змінене людиною навколишнє природне
середовище впливає на суспільство в зворотному напрямку і не завжди позитивно. У «Рекомендаціях
парламентських слухань щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства» вказується: «Екологічна ситуація залишається вкрай складною, навантаження на навколишнє природне середовище зростає.
Забруднення і виснаження природних ресурсів продовжує загрожувати здоров'ю населення, екологічній
безпеці та економічній стабільності держави».
Насамперед, це пов'язано зі стрімким зростанням техногенного навантаження на природне середовище,
значним виснаженням природних ресурсів, із щорічним збільшенням екологічних проблем і катастроф, зі
збільшенням питомої ваги природо експлуатуючих галузей.
Проте слід зазначити, що частка всіх природоохоронних витрат становить близько 0,5% ВВП України. Це
надзвичайно недостатній рівень, особливо враховуючи низьку абсолютну величину ВВП на душу населення. І це при тому, що частка природного капіталу у складі національного багатства України становить 54%.
У більшості країн Східної Європи частка природоохоронних витрат перебуває в межах 1,5-4% ВВП, а показник ВВП на душу населення перевищує український у 2-10 і більше разів. Тому для стабілізації екологічної
ситуації і її поступового покращення передусім необхідні величезні асигнування на ліквідацію екологічних
збитків, завданих у попередні роки. Такими ресурсами держава, на жаль, не володіє.
Основними екологічними загрозами сьогодні виступають глобальні екологічні загрози антропогенного
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• наявність загальнодержавних адміністративних бар’єрів на шляху становлення та розвитку підприємництва (ліцензування, сертифікація, регулювання орендних відносин тощо);
• технічна та моральна зношеність комунальної інфраструктури;
• недостатнє фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг з бюджетів всіх рівнів.

4.Формулювання загальних пропозицій щодо необхідних управлінських рішень в екологічній сфері Вінниччини.
На наш погляд, варто виділити декілька важливих і першочергових напрямків екологізації економіки. Насамперед, екологізацію законодавчої бази – це облік екологічних наслідків для держави і населення при
прийнятті того чи іншого закону в будь-якій галузі, орієнтація законодавчих і нормативних документів на
екологічні проблеми та їхнє попередження (недопущення).
Також екологізацію податкової системи на основі затвердженого законодавства. Необхідно затвердити
податки і податкові ставки таким чином, щоб будь-якому виробнику було максимально вигідно переорієнтувати свою діяльність на екологічно безпечну, ніж сплачувати штрафи.
Безперечно, актуальним напрямком є формування об’єктивної необхідності екологізації промислових
процесів. Запровадження екологічно чистого виробництва у всіх галузях українського господарства є
необхідною передумовою переходу на шлях сталого розвитку. Технологічна відсталість, велика енерго- та
матеріаломісткість вітчизняної економіки спричиняють надмірне забруднення природного середовища
та інші форми його деструкції, що негативно впливає на стан здоров'я населення і природно-ресурсний
потенціал.
Ще одним з напрямків, який варто відзначити, є формування екологічної свідомості суспільства, екологічне виховання й освіта. Вкрай необхідним є усвідомлення тієї природної спадщини та її якості, яку отримають від нас майбутні покоління. Одним зі способів екологізації, власне, суспільного життя є впровадження,
починаючи з дошкільної та шкільної освіти предметів, які слугуватимуть основою для розуміння визначальної ролі природи, навколишнього природного середовища в житті суспільства і необхідності зберігати
та раціонально використовувати наявні природні блага, з подальшим продовженням екологічної освіти у
вищих навчальних закладах. Також необхідно забезпечити доступність екологічної інформації для населення й розвивати екологічну освіту з позиції законів самозбереження.
Одним з головних шляхів вирішення екологічних проблем вбачається перехід на інноваційну модель
розвитку національної економіки, як основного засобу екологобезпечної модернізації виробництва та
впровадження процесів ресурсозбереження. Інноваційна модель виробництва в поєднанні з ресурсозбереженням дозволить при тому самому рівні видобутку ресурсів (адже процес виробництва неспинний і не
може зменшуватися) виробляти з них більше продукції, матеріалів, сировини завдяки безвідхідним технологіям, вторинній переробці, використанню відходів тощо. В сьогоднішньому вигляді Держекоінспекція
України не відповідає тим вимогам і завданням у сфері природоохоронної діяльності, які ставить перед
нашим суспільством сьогодення. Катастрофічний стан нашої екології вимагає створення єдиного ефективного контролюючого органу в системі Мінекології на якісно новій основі з урахуванням кращого світового
досвіду з потужною матеріально-технічною базою. Саме тому необхідне реформування Держекоінспекції
України.
Отже, екологізація суспільного розвитку – це динамічний процес, спрямований на комплексне оздоровлення екологічної, економічної, соціальної і духовної сфер суспільної діяльності. Екологізація суспільного
розвитку повинна привести до зменшення антропогенного навантаження на зовнішнє природне середовище та розвиватися під впливом ефективних інструментів екологічної політики. Даний процес є інструментом втілення в життя концепції, яка передбачає пріоритет духовного розвитку над виробництвом
матеріальних благ.
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походження, які можна розділити на дві групи, що відображатимуть прямі і потенційні екологічні загрози.
Прямі глобальні екологічні загрози безпосередньо пов'язані з негативними впливами антропогенної діяльності на екосистеми Землі. Потенційні глобальні екологічні загрози пов'язані з антропогенною діяльністю, яка за певних обставин може трансформуватися у пряму глобальну екологічну загрозу. Так, наприклад, руйнація атомних електростанцій внаслідок впливу антропогенних або природних чинників може
призвести до знищення цілих екосистем (Чорнобильська катастрофа). Причому наслідки мають не тільки
регіональний, а й глобальний характер.
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Історичним та культурним центром Волині є місто Луцьк, унікальність якого змушує дивуватись неповторністю та історичною значимістю. Місто Луцьк – історичне місто з належною йому сторінкою історії України
та Європи. Місто, насичене визначними подіями, відомими людьми, загадковими легендами, вражаючими історіями, унікальними місцями.
Поступ цивілізаційного процесу ХХI століття і виклики сьогодення, вимагають чіткого бачення векторів
регіонального розвитку і використання соціально-економічного, ресурсного та історичного потенціалу нашого краю. Так, сьогодні ми будуємо незалежну Українську державу! І мета нашого будівництва – зробити
життя для наших дітей кращим, а майбутнє Волині європейським! Зберегти і прикрасити нашу волинську
землю, що історично передана нам від дідів і прадів, навчитись господарювати на ній і навчити любити і
цінувати це прийдешні покоління.
Волинська область розташована у північно-західній частині України, на перетині важливих торгівельних
потоків до країн Західної Європи, межує на заході з Холмським і Замостським воєводствами Республіки
Польща (135 км), на півночі – з Республікою Білорусь (205 км), на півдні та сході – з Львівською і Рівненською областями.
Територія Волині становить 20,1 тис. км2 (3,3% території України), простягається з півночі на південь на 187
кілометрів, а з заходу на схід – на 163 кілометри.
Структура земельного фонду області станом на 01.01.2015 (%)

Земельні ресурси: сільськогосподарські угіддя 1050,8 тис га (52%), в тому числі 33 відсотки – рілля (1);
0,6 відсотка – багаторічні насадження (2); 8 відсотків – сіножаті (3); 10,1 відсотка – пасовища (4), що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєності земель. Під лісами та лісовкритими площами
(5) знаходиться 34,6 відсотків, забудовані землі (6) займають 3 відсотки, болота (7) – 5,7 відсотка, відкриті
землі без рослинного покриву (8) – 0,7 відсотка, води (9) – 2 відсотки.
Волинська область відзначається унікальністю природного середовища з високоцінними мальовничими
водно-болотними та лісовими ландшафтами. Більша частина області розташована в межах Поліської низовини, четверта частина – на Волинсько-Подільській височині в лісостеповій зоні.
На території області під охороною держави перебуває 1534 об’єкти культурної спадщини, налічується 20
історичних населених місць, діють два історико-культурні заповідники, знаходиться 265 озер, 231 рекре25
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Волинь! Замріяна краса сотень озер, повільний плив річок, сотні тисяч гектарів лісів, щедрість неозорих
полів і садів – все це наша рідна земля! А ще це багатовікова історія, у якій вдосталь як радісних, так і трагічних сторінок.

Область у своєму складі має 16 адміністративних районів, 11 міст, 22 селища міського типу, 1054 сільських
населених пункти та 4 міста обласного підпорядкування.
Понад 70 відсотків міського населення зосереджено в містах обласного підпорядкування – Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі та Нововолинську.
Демографічна характеристика: чисельність наявного населення області за оцінкою на 1 серпня 2015 року
становить 1043,2 тис. осіб (2,3% населення України).
У липні 2015 року в економіці та соціальній сфері області зайнято 169,9 тис. штатних працівників, з них
22,8% – в промисловості.
Станом на 1 вересня 2015 року кількість зареєстрованих безробітних становила 11704 осіб. Серед зареєстрованих безробітних: жінки – 6882 особи (58,8%); молодь у віці до 35 років – 4946 осіб (42,3%); особи,
що проживають у сільській місцевості – 5060 (43,2%); особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню – 3997 (34,2%).
Мінерально-сировинна база області має значний потенціал, спроможний забезпечити дальший розвиток промисловості в ринкових умовах та характеризується наявністю в надрах 18 видів корисних копалин,
серед яких 12 (вугілля, газ природний, торф, германій, пісок скляний, підземні прісні та мінеральні води,
торф’яна грязь, сировина цементна, мідь і фосфорити, бурштин) належать до корисних копалин загальнодержавного значення. Газ природний представлено одним Локачинським родовищем, балансові запаси
якого становлять 7,8 млрд м3, що дасть змогу протягом 20 років задовольняти потреби області в споживанні газу на 50 відсотків. Кам’яне вугілля представлене 10 родовищами, балансові запаси якого становлять 73,7 млн тонн. У цілому надра області достатні для забезпечення збалансованого розвитку промисловості та сільського господарства і могли б задовольнити потреби області у мінеральній сировині. Проте
є ряд недоліків, які істотно знижують ефективність використання надр, не забезпечують їхньої належної
охорони і спричиняють виникнення протиріч між використанням надр і охороною навколишнього природного середовища.
Розвиток економіки Волинської області за динамікою показників валового регіонального продукту та
валової доданої вартості протягом 2004–2014 років (за винятком 2009 року) характеризується стійким приростом обсягів валового регіонального продукту в порівнянних цінах. За фізичним обсягом ВРП область
перебуває на 22 позиції серед областей України, а за показником ВРП у розрахунку на одну особу область
на 20 позиції.
Промисловість є однією з найважливіших складових господарського комплексу. Це пріоритетна і перспективна галузь, якою створюється 14 відсотків валової доданої вартості області. Питома вага іноземних
інвестицій в промислове виробництво становить понад 62 відсотки від загального обсягу інвестицій, залучених в область. В області діє понад тисячу промислових підприємств з них: 297 – великих, середніх та
вагомих за обсягом малих підприємств, де зосереджено понад 70 відсотків працівників та промислової
продукції області. У 2010-2014 роках (за виключенням 2012 року) спостерігалось зростання промислового
виробництва. За величиною індексу промислової продукції у 2014 році область зайняла шосте місце серед
регіонів України (103%). У середньому по Україні цей показник склав 89,3%.
Виробництво промислової продукції за січень – серпень 2015 року порівняно з січнем – вереснем минулого року зросло на 2,0%, обсяги валової продукції сільськогосподарського виробництва (у постійних цінах
2010 р.) зросли на 1,2% проти відповідного періоду минулого року. В структурі реалізації промислової
продукції переважають такі галузі, як виробництво харчової продукції, машинобудування, оброблення
деревини та виробництво виробів з деревини, меблів. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
становив 101,2%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах – 107,8%, домогосподарствах – 97,5%.
Пріоритетними галузями для розвитку Волині є агропромисловий комплекс, харчова та переробна промисловість; машинобудування, деревообробна та легка промисловість; будівництво; охорона довкілля,
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аційна зона та три національні природні парки (Цуманська пуща, Прип'ять-Стохід, Шацький), достатньо
розвинена мережа туристично-рекреаційних закладів.

Соціально-економічний розвиток нашого краю найбільш суттєво гальмують незадовільний стан автомобільних доріг, незначне використання природного та культурного потенціалу для розвитку туризму, відсутність комплексного туристичного продукту, низька ефективність та конкурентоздатність сільськогосподарського виробництва, недостатні потужності наявних підприємств по видобутку та переробці корисних
копалин, високий рівень безробіття, значна тіньова зайнятість, високий рівень енергозалежності, фінансова неспроможність переважної більшості підприємств до оновлення та технічного переобладнання, незадовільний технічний стан і зношеність значної частини основних засобів систем водопостачання та водовідведення, інженерних мереж у житловому фонді, значні диспропорції у розвитку сільських та міських
територіальних громад, низька диверсифікація прикордонних пропускних пунктів, низька самодостатність
територіальних громад, нерозвиненість і диспропорції на ринку праці.
Волинська область потребує швидкого і ефективного шляху вирішення вищезазначених проблем. Пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку області та інфраструктури, що суттєво покращить
життя волинян у майбутньому, є ефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу Волинського краю. Динамічний розвиток туризму спостерігається у всьому світі. Ця галузь господарства має
неабияке суспільно-економічне значення, оскільки впливає на рівень ВВП, сприяє розвитку підприємництва, створює робочі місця, формує імідж країни у світі, а також її регіонів. Нині суттєво зростає інтерес до волинських пам’яток історичної та культурної спадщини, серед яких вирізняються Замок Любарта,
історико-культурний комплекс Старий Луцьк, луцькі підземелля. Захоплення і зацікавленість викликають
автентичність, місцева культура та історія волинських земель, а отже стають популярними подорожі, які
поєднують відпочинок і розваги з вивченням культурних та історичних принад древнього Луцька.
Велика кількість пам’яток історії та культури – об’єктів туристичного показу, ще потребують проведення
ремонтно-реставраційних робіт, встановлення туристичних знаків-вказівників до них та облаштування їх
засобами для доступу людей з обмеженими фізичними можливостями, створення нових музейних експозицій та розробки нових інноваційних туристичних продуктів стежками Древнього Лучеська.
Комплексний розвиток туристичної галузі Волині можливий за умови поліпшення бізнес-клімату на державному рівні, реалізації соціальних і бізнесових проектів, у тому числі туристичного напряму, зростання
популярності внутрішнього туризму серед молоді, створення належної інфраструктури центрального ринку, впровадження заходів збереження і примноження культурної спадщини старого міста, популяризації
екологічного способу життя серед волинян.
Ми з вірою, надією і любов’ю у серці крокуємо у майбутнє. І бережемо пам'ять поколінь, зберігаючи
пам’ятки давнини і природи, щоб передати своїм нащадкам нашу землю, чистою і величною.
Глибоко переконані, що славетні традиції наших предків, які ще в XV столітті проводили з’їзд європейських монархів, зможуть набути нового звучання в наближенні нашого міста до когорти найбільш відомих
туристичних перлин європейського простору.
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соціальна інфраструктура; туристично-рекреаційний комплекс. Це зумовлено рядом конкурентних переваг нашого регіону, найважливішими з яких є унікальність рекреаційних та природних ресурсів, вигідне
економіко-географічне розташування, значний туристичний потенціал, виробництво основної сільськогосподарської продукції більше потреби на 50-80 відсотків, великі площі природних пасовищ та сінокосів,
наявність достатньої кількості сільськогосподарських угідь, достатня забезпеченість трудовими ресурсами
робітничих та інженерних професій і науковими кадрами, фахівцями ІТ-сфери, а також відповідними
освітніми закладами, достатнє інфраструктурне забезпечення населених пунктів області, вагомий виробничо-інвестиційний потенціал провідних галузей промисловості (харчова промисловість, деревообробна,
машинобудування).

Конкурентоспроможність територій: практ. посіб. А. Ткачук, В. Толкованов, С. Марковський [та ін.]. – К.: ЛС,
2011. – 252 с.
К. І. Оксенюк. Інвестиційний розвиток Волинської області // Ефективна економіка. – 2012. – №6
Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://volynrada.gov.ua/sites/default/files/strategiya_do_2020_zatv.doc
Доповідь «Про соціально-економічне становище області за січень-серпень 2015 року» // [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: // http://lutsk.ukrstat.gov.ua/
Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України / Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій. – К., 2014. – 390 с.
Інвестиційний паспорт Волинської області // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.voladm.gov.
ua/
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Волинська область займає особливе місце у економічному розвитку України. Цьому сприяє багато чинників: від особливостей розташування регіону до його соціально-економічного потенціалу, можливостей у
сільськогосподарському та рекреаційному секторах.
Волинь знаходиться у північно-західній групі економічних районів України. Площа області становить
20,2 тис. км2 (тобто 3,3% території України), вона межує з Білоруссю, Польщею, а також з Львівською та Рівненською областями. Територією регіону проходять важливі міжнародні транспортні шляхи, що з’єднують
Україну з країнами Західної Європи. Вдале географічне розташування регіону формує стійкі міжнародні
економічні та культурні зв’язки, сприяє зовнішній торгівлі та туризму.
В області є родовища кам’яного вугілля та торфу, поклади міді, бурштину, природного газу, піску, цементної сировини. Саме через нелегальний видобуток бурштину й так звану «бурштинову контрабанду» на
території Волині недавно розгорілися конфлікти й суперечки, що й показує неефективність діяльності у
цій сфері. Володимир Гунчик наголосив, що «на території регіону запасів бурштину на 4 млрд дол.», що є
величезною для Волинської області сумою.
Географічне положення регіону також зумовлює його спеціалізацію, а саме орієнтування на аграрно-промисловий сектор, розвиток сільського господарства. Вага області у загальноукраїнському виробництві
сягає 3%, однак, на нашу думку, регіон може виробляти більше. Перспективи існують у скотарстві, зерновиробництві, посіві цукрових буряків тощо
Також на території області існує своєрідна мережа рекреаційно-туристичних зон, яка великою мірою використовується неефективно. Це й Шацькі озера на півночі області, і архітектурні пам’ятки Волині (замок
Любарта, собор Петра й Павла тощо).
2. Визначення проблем, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток регіону.
Які ж проблеми є найбільш важливими серед тих, які заважають соціально-економічному розвитку? Щоб
позбавитися суб’єктивності в наших роздумах, було проведене опитування серед населення Волинської
області. Різним соціальним категоріям було запропоноване питання: «Які три основні проблеми, на вашу
думку, гальмують соціально-економічний розвиток Волинської області?». У питанні був список пунктів,
серед яких респонденти могли вибрати те, що їм подобається, або написати власну думку. Перша категорія – молодь (додаток А). Усього було опитано 82 особи, серед яких учні й студенти.
Більше третини респондентів визначили, що найважливішими проблемами, що заважають соціально-економічному розвитку Волинської області є корумпованість у держустановах, неефективна робота державних органів і невиправдано низькі доходи в населення регіону.
Таке ж саме опитування серед людей старшого віку (додаток Б) показало, що трійка проблем залишається майже незмінною: корумпованість у держустановах, надмірна бюрократизація і невиправдано низькі
доходи в населення регіону. Респондентами опитування стали вчителі Луцького НВК №26, батьки учнів і
студентів, а також випадково вибрані люди на вулиці.
Остання група респондентів – експерти. Наша команда звернулася з проханням відповісти на дане запитання викладачів кафедри економіки Східноєвропейського національного університету. Загалом 7 респондентів із науковими досягненнями в економіці висловили свою думку (додаток В).
Усі 100% науковців погодилися, що основною проблемою, яка гальмує розвиток Волинської області, є надмірна бюрократизація. Більше половини визначили, що неповне використання можливостей по видобутку
копалин і недостатній розвиток малого й середнього бізнесу є одними з найважливіших проблем. Корумпованість у держустановах і неефективність державних органів науковці теж відзначили, однак лише
3 людини із семи. Усе інше експерти не вважають основними проблемами.
Тому, проаналізувавши думки громадськості й експертів, наша команда прийшла до висновків, що най30
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1. Аналіз соціально-економічного потенціалу регіону та ефективності його використання.

3. Обґрунтування пріоритетних напрямків (напрямку) змін економіки регіону, реалізація яких (якого) може
забезпечити кращі соціально-економічні результати (наприклад, у екологічній, інфраструктурній, інвестиційний, рекреаційній сферах тощо).
Визначивши головні проблеми, що заважають соціально-економічному розвитку регіону, наша команда
пропонує такі вектори змін економіки:
• Зниження рівня бюрократизації. Цей пункт сьогодні тривожить усіх: і простих громадян, які мають годинами, днями, а то й місяцями бігати за простими папірцями від відомства до відомства, і економістів, які
розуміють негативні наслідки такого явища.
• Сільське господарство. Це перспективна галузь, яка вже сьогодні має виходи на ринки ЄС і сусідніх країн.
Волинська область має всі перспективи збільшити обсяг виробництва й конкурувати навіть із закордонними постачальниками. Як наслідок, буде розвиватися малий і середній бізнес у цій галузі.
• Корупція в державних органах і ефективність їхньої роботи. На жаль, це величезна проблема, яка
гальмує розвиток абсолютно усієї економіки регіону. До прикладу, нелегальне видобування бурштину
пов’язують із корупцією в лавах правоохоронних органів. Окрім того, існує беззаперечний факт: місцева
влада нічого не може з цим вдіяти.
• Туристична галузь. Волинська область має багато історичних пам’яток, які в перспективі могли би бути
популярними й приносити прибутки. Вирішення ряду проблем на Шацьких озерах також може збільшити податкові надходження до бюджету країни.
• Видобувна галузь. Волинська область має запаси різних корисних копалин, які в регіоні не видобуваються або видобуваються неефективно. Як вже було сказано, запасів бурштину на території Волинської
області є на 4 млрд дол., однак ці гроші сьогодні йдуть у тіньову економіку, а не в казну держави.
4. Формулювання загальних пропозицій щодо необхідних управлінських рішень за обґрунтованими вами
напрямками (напрямком) змін.
Задля вирішення проблем у обраних пріоритетних напрямках економіки регіону, ми пропонуємо:
• Спрощення бюрократичних процедур. Перехід на електронну основу всіх державних служб та відомств
дасть змогу спростити всі бюрократичні процедури. Як наслідок, можна в декілька разів пришвидшити
процес створення бізнесу, зменшити час, що витрачається на отримання необхідних документів, тощо.
Спрощення бюрократизації дасть поштовх малому й середньому бізнесу розвиватися й знизить їхньої
витрати (у тому числі альтернативні витрати часу), що також стосується й простих громадян.
• Розвиток сільського господарства. Надання субсидій перспективним підприємцям у галузі сільського
господарства та зменшення відповідних податків створить оптимальні умови для виробництва, а впровадження обов’язкової сертифікації, що відповідатиме стандартам ЄС, дозволить вийти продукції на
зовнішній ринок та успішно конкурувати на ньому.
• Зниження рівня корупції. Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо переглянути відповідне законодавство, встановити можливість контролю за діяльністю державних службовців громадськими організаціями.
• Сприяння розвитку туристичної галузі. Будівництво нових доріг, туристичної інфраструктури, реконструкція історико-архітектурних пам’яток дозволить створити відповідні умови для функціонування туристичного бізнесу. Шацькі озера теж мають можливості розвиватися. Нелегальний зелений туризм, проблема
водовідведення, смітники та туалети на пляжах – усе це зменшує престижність і привабливість зони
відпочинку, а значить, і можливі прибутки. Виправити це можна створенням чітких правил користування
рекреаційними ресурсами в цьому регіоні й уведенням адміністративної відповідальності за їх порушення.
• Легалізація видобутку бурштину. Такий закон вже запропонований у Верховній Раді (№1351-1 «Про
видобування та реалізацію бурштину»). Однак існують проблеми, що роблять цей закон більшою мірою
неефективним. По-перше, на думку нашої команди, продаж ділянок із корисними копалинами потрібно
31
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важливішими проблемами в нашому регіоні є:
• Надмірна бюрократизація.
• Корумпованість у держустановах.
• Недостатній розвиток малого й середнього бізнесу.
• Неповне використання можливостей по видобутку копалин.
• Неефективна робота державних органів.

ДОДАТОК А

волинська область
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зробити доступним для всіх, а не лише для комунальних підприємств, як сказано в законі. По-друге, не
витримує жодної критики норма щодо можливості отримання спецдозволу на користування надрами
без гірничого відводу, оскільки саме в ньому визначено засади охорони праці на гірничих об’єктах. Тому
норму потрібно замінити. По-третє, слід також оцінити втрати й екологічну шкоду від вирубки лісів у
регіоні (адже ліси становлять 90% площі залягання бурштину) й компенсувати їх за рахунок власників
ділянок.

Рис. 1. Опитування серед молоді (15-35 р., 82 особи)
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ДОДАТОК Б

Рис. 2. Опитування серед старшого населення (після 35-ти років, 64 особи)
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ДОДАТОК В

Рис. 3. Опитування серед науковців (викладачі економіки в СНУ, 7 осіб)
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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у понад 40% осіб віком 50-65 років виявляють
чотири-п’ять хвороб, а у 66% людей віком понад 75 років − їх уже більше п’яти. В Україні в останні п’ять
років спостерігають тенденцію до зниження показників захворюваності та поширеності хвороб серед осіб,
які досягли пенсійного віку. Принаймні, за даними ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України» поширеність зменшилася на 10%, захворюваність − на 13%, зокрема максимальне зниження зазначених показників відбулося в 2015 р. Однак пояснюється це не поліпшенням здоров’я людей, а низкою інших чинників: по-перше, відсутністю або отриманням неповних статистичних даних у зв’язку з проведенням АТО
(окуповані території, анексований Крим), значною міграцією населення, по-друге, суттєвим погіршенням
соціально-економічного становища в Україні. Передусім це стосується людей похилого віку, які заощаджують на своєму здоров’ї і не звертаються по медичну допомогу навіть при гострих і невідкладних станах,
займаються самолікуванням, що призводить до збільшення кількості задавнених захворювань і навіть до
летальних наслідків.
На жаль, несприятливі соціально-економічні умови та низький рівень медичного обслуговування підвищують ризик передчасної смерті людей літнього віку. Держава має подбати про створення фізичних і соціальних умов, які є сприятливими для здоров’я людей літнього віку. Відповідні національні програми вже
реалізуються в багатьох країнах світу, зокрема США, Канаді, Франції, Іспанії, Португалії, Словенії та ін. Щоб
успішно вирішити цю проблему, сучасне суспільство має подолати стереотипи ставлення до людей літнього віку як до тягаря й усвідомити, що в умовах глобального постаріння населення світу вони становлять
значний економічний і соціальний ресурс. Натомість збільшення очікуваної тривалості життя, забезпечення активного довголіття допоможе його розширити, а задля цього слід забезпечити можливості забезпечення здорового способу життя ще з молодого віку. Якщо держава зможе забезпечити здоров’я людей,
зменшаться її фінансові витрати. Тому потужний демографічний зсув першої половини ХХІ ст. потребує
відповідних заходів громадської охорони здоров’я, і ВООЗ виділяє їх як пріоритетні.
Для Дніпропетровського регіону на даний момент часу існує чимало актуальних проблем – плачевна
екологічна ситуація, нестабільне економічне становище, постійні політичні перипетії, виснаження природних ресурсів та багато інших негараздів, які, проте, є досить закономірними. Обговорення цих проблем та
можливих варіантів їх вирішення ведеться постійно як спеціалістами відповідних галузей, так і звичайними жителями нашого регіону.
Проте існує одна важлива проблема, недостатня увага до якої може призвести до фатальних наслідків не
лише для Дніпропетровського регіону, а й країни в цілому. Мова йде про розвиток молоді в регіоні – причому розвиток як моральний, інтелектуальний, так і фізичний. Саме молодь є майбутнім нашої країни,
тією опорою та надією на процвітання та щасливе життя. Молода людина − це губка, яка вбирає у себе
все те, що її оточує, тож розвитку молоді слід приділяти увагу чи не в найпершу чергу. Дніпропетровський
регіон завжди був ковальнею талановитих молодих людей, проте чи забезпечені у нас достатні умови для
розвитку та всебічного вдосконалення юнаків та дівчат? Нас, як жителів регіону, особливо засмучує низька
зацікавленість сучасних підлітків у фізичному розвитку та здоровому способі життя – зайва вага, паління,
алкоголь стали, на жаль, невід’ємними супутниками великої кількості молодих людей Дніпропетровська
та інших міст області. В епоху високого технологічного розвитку та безмежних можливостей Інтернету
молодь майже повністю перестала цікавитися спортом, здоров’ям та гармонійним розвитком не лише
духу, а й тіла. Це може призвести до негативних наслідків, таких як скорочення якості та тривалості життя
в регіоні та концентрація в майбутньому на вирішенні проблем зі здоров’ям, яким можна було б запобігти вже сьогодні. Вирішенням проблеми, на нашу думку, є зацікавлення молоді в занятті спортом та своїм
фізичним станом.
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За прогнозами фахівців, до 2050 р. кількість осіб віком понад 60 років зросте до двох мільярдів, а понад
80 років − до 400 млн Майже 80% людей літнього віку проживатимуть на той час у країнах з низьким і середнім рівнем економічного розвитку. Там же приблизно в 4 рази зросте кількість осіб, нездатних піклуватися про себе. Яка доля чекає Україну, коли вже нині ми б’ємо рекорди навіть серед країн пострадянського простору? Наприклад, якщо в державах Середньої Азії на одну людину літнього віку припадає 15-20
осіб працездатного віку, то в Україні − лише 5. У республіках Середньої Азії частка людей віком понад
65 років не перевищує 4%, у Казахстані та Азербайджані − 6%, в Україні ж їх найбільше − близько 15%,
як і дітей віком до 15 років.

До прямих економічних втрат внаслідок захворюваності відносяться витрати на надання медичної допомоги: амбулаторне, стаціонарне, санаторно-курортне лікування, санітарно-епідеміологічне обслуговування, а також на науково-дослідну роботу, підготовку кадрів. Також до прямих економічних втрат внаслідок
захворюваності відносять допомоги по соціальному страхуванню при тимчасовій втраті працездатності та
пенсії по інвалідності.
Непрямі економічні втрати − це втрати у зв’язку зі зниженням продуктивності праці в результаті захворюваності, обсяг недовиробленої продукції на промисловому підприємстві та інтегральне зниження
національного доходу на рівні всього народного господарства в результаті тимчасової або стійкої втрати
працездатності чи смерті людей у працездатному віці. Необхідно також враховувати той факт, що непрямі
економічні втрати у багато разів перевищують прямий економічний збиток внаслідок захворюваності.
Зниження економічних втрат держави можливе за умови:
• профілактики хронічних захворювань і захворювань інфекційного характеру;
• посилення санітарно-просвітницької роботи серед населення;
• поліпшення матеріального забезпечення лікувальних установ і підвищення зарплати медичних працівників, оскільки їхня професія є однією з найбільш важливих на сучасному етапі розвитку охорони
здоров’я регіону;
• фінансування пошукових наукових досліджень в галузі біомедицини та впровадження в лікувальний
процес передових медичних технологій;
• розвитку масової культури фізичної активності із залученням до неї всіх вікових груп населення.
На нашу думку, фізично-оздоровча культура й спорт є невід’ємною частиною національної історії й культури народу, сприяють гармонічному розвитку особистості, досягненню довголіття, утвердженню здорового
способу життя. У сучасних умовах все більш зростаючого значення набуває масова фізична культура.
Незважаючи на те, що в останні роки в рамках регіональної політики намітилися позитивні тенденції в
розвитку системи фізично-оздоровчої культури й спорту, створено самостійні структури у вигляді асоціацій, федерацій за видами спорту, відкриваються фітнес-центри, формуються групи здоров’я, одержують
поширення нетрадиційні форми оздоровчої фізичної культури (шейпінг, стретчинг, каланнетика, східні
види гімнастики та ін.), налагоджене виробництво спортивних товарів, інвентарю, вжиті заходи щодо
переорієнтації галузі на масову фізичну культуру на противагу існуючому пріоритету спорту вищих досягнень, підлітки та молоді люди ще мало уваги та часу приділяють заняттям фізичною культурою.
Але щоб насправді зацікавити підлітків, молодих людей, спонукати їх до заняття спортом, звичайних
спортивних залів на теперішній час уже замало. Ні в кого не виникає заперечень, що сучасні молоді люди
з більшим бажання і ентузіазмом проводять час перед комп’ютером, планшетом, мобільним телефоном,
подорожуючи просторами Інтернету чи віртуальних ігор, ніж займаються спортом.
Тому ми пропонуємо поєднати заняття спортом з віртуальною реальністю, від якої переважна більшість
молодих людей не в змозі відмовитись, та реалізувати проект спортивного комплексу, головною відмінністю якого є використання переважно велотренажерів, які виробляють електроенергію, а також використовують 3D-простір. Запропонована конструкція є прототипом веломашини, яка виконує водночас
функції велотренажера та генератора електроенергії. Принцип дії таких тренажерів досить простий. Вони
підключені до генераторів, які приводяться в дію рухом педалей або бігової доріжки. Генерована енергія акумулюється в батареях, які можна підключити до перетворювачів, щоб забезпечити енергією різні
електроприлади тренажерного залу. Таким чином ми матимемо зручний у використанні та багатофункціональний тренажер, який вироблятиме електроенергію та у поєднанні з окулярами віртуальної реальності
дозволить заглибитися у захоплюючу подорож по віртуальному простору.
Актуальність запропонованого підходу полягає в перевагах як для власників спортивних комплексів, так
і для їхніх клієнтів. Перші отримують можливість стати власниками унікального залу для тренувань, який
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Як відомо, здоров’я населення і економіка держави мають тісний взаємозв’язок і взаємозалежність: не
тільки економіка впливає на здоров’янаселення, але і здоров’я населення впливає на економіку держави.
Загальні економічні втрати, які несе суспільство у зв’язку із захворюваністю населення, діляться на прямі і
непрямі.

Крім того, організація спортивного клубу такого напряму створить додаткові робочі місця та допоможе
залучити більше людей до занять спортом. Проект матиме як соціальний, так і економічний ефект, але
головним чином він спрямований на пропаганду здорового способу життя як запоруки довголіття і добробуту нації, що і обумовлює доцільність подальшого розгляду і розробки освітленої теми.
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допоможе скоротити витрати на обслуговування приміщення, приверне нових клієнтів сучасним підходом і привабливою дисконт-програмою. Користувачам же, в свою чергу, надається можливість отримати
якісне кардіотренування з більш розширеними опціями, у розважальній формі, з вигідною дисконт-пропозицією на основі самостійно виробленої електроенергії, що є додатковою мотивуючою складовою.
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Кривий Ріг – місто обласного значення у Дніпропетровській області, центр Криворізької промислової агломерації, головною ресурсною базою якого є поклади залізної руди та залізних кварцитів. Місто металургів
і гірників – талановитих і працьовитих людей, об’єднаних в громаду з сильною та компетентною владою;
«сталеве серце» України, з покладами багатих залізних руд, що посідає 6-е місце у світі та 2-е в Європі,
потужний металургійний центр світового значення з величезним промисловим комплексом. Однак на
сучасному етапі, з огляду на існуючі прогнози, запасів зазначених копалин вистачить за наявного рівня видобутку приблизно на 50-100 років.
І.С. Паранько, Л.В. Бурман, С.В. Ярков у своїй монографії «Мінерально-сировинний потенціал України»
стверджують, що деякі підприємства мають незадовільну забезпеченість запасами. Без існуючої потужної
бази локально розташованих природних ресурсів (залізної руди), імовірно, Кривий Ріг поступово втрачатиме значення потужного гірничо-металургійного комплексу. А відповідно, виникає необхідність у визначенні можливих перспективних напрямів диверсифікації економіки міста. У Кривому Розі перспективні
напрями диверсифікації економіки міста розробляють фахівці структурних підрозділів виконкому міської
ради, зокрема у межах реалізації міжнародних та національних проектів. Проаналізований звіт підготовлено в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» (Проект РЕОП), що впроваджується за фінансової
підтримки уряду Канади, наданої через Канадське агентство міжнародного розвитку.
У рамках діяльності проекту РЕОП спеціалісти розробили Стратегію розвитку міста Кривий Ріг, в основу
якої покладено концепцію сталого розвитку на основі нормалізації процесів відтворення населення міста
(до 2030 року кількість населення зменшуватиметься й надалі старішатиме, незважаючи на покращення
умов, через вплив низьких коефіцієнтів народжуваності в 1990-х та на початку 2000-х років), його робочої
сили, науково-технічного, фінансового та соціального капіталів із поступовим переходом на якісно нову
інноваційно-інвестиційну модель розвитку за умов максимальної мобілізації внутрішніх резервів і розширення кола інвестиційних пропозицій. Це передбачає поступове звуження поля дії системних ризиків,
обмежень і загроз; активне розгортання інноваційної діяльності як основи модернізації економіки міста;
розвиток нових прогресивних форм територіальної організації виробництва з метою розширення сфери
продуктивної зайнятості населення (згідно з розробленим прогнозом до 2030 року соціальне та фінансове
навантаження на мешканців міста, які працюють, збільшиться, оскільки їм доведеться утримувати більшу
кількість осіб непрацездатного віку), зниження рівня прихованого та зареєстрованого безробіття.
У результаті проведеного аналізу було з’ясовано сильні та слабкі сторони міста Кривий Ріг і, відповідно,
до останніх імовірні можливості та загрози. Як сильні сторони названо вигідне географічне розташування;
наявність вільних земельних ділянок; розвинута соціальна інфраструктура; розвинена транспортна інфраструктура; відсутність дефіциту питної води тощо. Як слабкі сторони можна назвати несприятливу екологічну ситуацію; високий рівень зношеності транспортної інфраструктури та дорожнього господарства;
високий рівень зношеності інженерних мереж у комунальному господарстві; низький рівень диверсифікації економіки; недостатньо розвинуті окремі сфери малого бізнесу; наявність тіньового сектору економіки; незбалансований ринок праці; недостатню кількість робочих місць для жінок; недостатню кількість
соціального житла; неналежний рівень медичного обслуговування; застаріле медичне обладнання тощо.
Із результатів аналізу стало зрозуміло, що перспективними напрямками розвитку економіки міста є такі:
1. Традиційні, які необхідно підтримувати, а саме: видобуток та збагачення залізної руди, металургійне
виробництво.
Розвиток залізорудної галузі регіону, а відтак і країни потребує в першу чергу запровадження найсучасніших технологій видобутку й збагачення залізної руди та залізних кварцитів, що дасть змогу оптимізувати
економічні показники промисловості й зменшити техногенне навантаження на навколишнє середовище.
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Наразі планування та аналіз економічного розвитку регіону – це надзвичайно складний процес урахування всіх мінливих і нестабільних факторів впливу на процеси виробництва, розподілу та використання матеріальних благ, тому що сучасна економічна система (як світова, так і регіональна) надзвичайно чутлива
до зовнішніх впливів. Здійснення зазначеного процесу в окремих регіонах України має свою специфіку
залежно від головних галузей промисловості міста.

Започаткування нових видів діяльності завжди становить певну проблему, адже потребує фінансування у
великих розмірах. Розвиток легкої промисловості, зокрема текстильного виробництва, дасть змогу підвищити зайнятість жінок у виробничій сфері, яка наразі є доволі низькою (у загальній кількості безробітних
жінки складають 73,5%).
Комплексна переробка териконів та відвалів є постійно актуальною проблемою міста, адже вказані побічні продукти залізорудної галузі створюють екологічні загрози, займають значні території й потребують
принаймні впорядкування процесу накопичення.
3. Види діяльності, які необхідно розвивати, а саме: будівництво, логістика, сфера послуг, машинобудування, виробництво продуктів харчування, промисловий туризм, медичне обслуговування, індустрія розваг.
Зазначені перспективні види діяльності вже започатковано в Кривому Розі, але рівень їхнього розвитку
й ефективності є низьким. Особливої уваги потребує промисловий туризм на Криворіжжі, адже в регіоні
розташовані унікальні геологічні та промислові об’єкти. Досвід інших міст (зокрема канадський) із подібною промисловою структурою свідчить про наявність попиту в зарубіжних туристів на відвідування
об’єктів подібного типу. Тому необхідно розширити даний напрямок, і пропонуємо розробити проект діяльності рекреаційно-туристичного комплексу нашого міста.
Цільова функція рекреаційно-туристичного комплексу як системи буде виражена у виробленні рекреаційно-туристичних послуг з метою задоволення потреб споживачів територій при екологічно збалансованому
використанні рекреаційних ресурсів та економічно-соціальній вигоді для суспільства. Виробництво соціально-корисного продукту – рекреаційної послуги та наявність економічного результату у вигляді прибутку
від виробничої діяльності, а також створення робочих місць дозволяє характеризувати рекреаційно-туристичний комплекс як соціально-економічну систему.
Однією з особливостей рекреаційної послуги є той відомий факт, що в процесі її створення будуть брати
участь багато промислових підприємств, шахт, заводів, готелів, ресторанів, тобто задоволення рекреаційних і туристичних потреб кожного споживача й суспільства в цілому здійснюється підприємствами різних
галузей і різних форм власності, які створюють окремі складники комплексного продукту – рекреаційної
послуги. Ці підприємства і є головними елементами системи, що розглядається як рекреаційно-туристичний комплекс. В Кривому Розі до їхнього складу будуть входити підприємства, що створять комплексний
продукт та організують його споживання, нададуть послуги гостинності, транспортні послуги, розважальні
та інші.
До міського рекреаційного комплексу відносяться всі природні, історико-культурні та соціальні рекреаційні ресурси міста, а також заклади, що працюють на їхній базі.
Тому ми, молодь Криворіжжя, вважаємо, що саме розвиток промислового туризму в місті дасть поштовх
значному збільшенню потоку туристів у Кривий Ріг, як з боку жителів інших міст України, так і з-за кордону,
а разом з цим і ефективна реалізація виготовленої сувенірної продукції з унікальною символікою (мінерали, декоративні та колекційні камені, аналоги яких не зустрічаються ніде в Європі і інколи навіть в усьому
світі). І в недалекому майбутньому кожен мешканець нашого міста (або просто турист) чи закордонний
гість зможе придбати унікальні криворізькі сувеніри, аналогів яким не буде в жодному регіоні країни і які
будуть гідно презентувати «залізне серце» України. Туризм необхідно розвивати і це допоможе перетворити Кривий Ріг на рекреаційно-туристичний центр принаймні обласного значення.
Коротко окреслені перспективні напрямки економіки міста Кривий Ріг потребують залучення значних обсягів інвестицій. І хоча Кривий Ріг та Дніпропетровська область у цілому на сьогодні є лідерами за залученням інвестицій в окремі сфери, цей процес потребує інтенсифікації, яка має відбуватись за рахунок запровадження світового досвіду діяльності в цьому напрямі.
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2. Види діяльності, які необхідно започатковувати, – текстильне виробництво, переробка твердих побутових відходів, комплексна переробка відвалів.
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Центр області і найбільше місто – Дніпропетровськ. Інші великі міста: Кривий Ріг, Дніпродзержинськ,
Нікополь, Павлоград. У складі області 22 адміністративні райони, має 20 міст, 48 селищ міського типу, 1441
сільський населений пункт.
Клімат – помірно-континентальний. Середня температура січня становить від -15 °С в південно-західній
частині до -17 °С на північному сході; липня – відповідно -25 °С та -31 °С. Опадів за рік випадає від 450 мм
на півдні до 400 мм – на півночі. Термін вегетаційного періоду – 210 днів.
Дніпропетровська область є одним з провідних регіонів України. Її внесок у валовий регіональний продукт
держави становить більш ніж 10% і значною мірою визначає загальну ситуацію в державі. Дніпропетровщина самодостатній регіон з потужним промисловим та науковим потенціалом, розвиненим сільськогосподарським виробництвом, високим рівнем розвитку транспорту і зв'язку, вигідним географічним розташуванням та багатими природними ресурсами.
Область володіє близько 50% загальнодержавних запасів корисних копалин: 100% марганцевої руди, 80%
залізної руди, 45% розвіданих запасів вугілля. В області видобувається 40 видів мінеральної сировини. На
її території розташоване єдине в Україні родовище талько-магнезитів.
Дніпропетровська область має потужний промислово-аграрний потенціал. В регіоні сконцентровано 613
промислових підприємств 15 галузей, на яких працює 446,3 тис. осіб, що складає 38% загальної кількості
робітників області. Питома вага загального обсягу виробництва в області за 2000 рік складає 15,6% промислового виробництва України, валова вартість якого – 23093,5 млн грн, що на 16,3% більше ніж у 1999
році.
Область мас потужний промисловий потенціал, який характеризується високим рівнем розвитку важкої
індустрії. У регіоні діють понад 500 великих та середніх промислових підприємств майже всіх основних
видів економічної діяльності, на яких працюють 325,5 тис. осіб. Найбільша кількість великих та середніх
підприємств зосереджена у промисловості і торгівлі (54,3%), найбільша кількість малих підприємств – у
сільському господарстві і торгівлі (49,3%).
В структурі промисловості області переважають галузі важкої індустрії. В 2013 р. провідне місце займала чорна металургія разом з гірничорудною промисловістю (68,3% вартості валової продукції області),
машинобудування і металообробка (7,7%), електроенергетика (5,9%). Із інших галузей значну питому вагу
посідають харчова промисловість (6,6%), хімічна і нафтохімічна (5,5%), паливна (2,9%), промисловість будівельних матеріалів (1,2%).
На Дніпропетровщині виробляється понад 20% (240,2 млрд грн усієї реалізованої промислової продукції
України. За цим показником область посідає перше місце по Україні.
Основа промисловості області – металургія. На підприємствах цього виду діяльності зайнято 88,1 тис. осіб.
Обсяги реалізованої продукції становлять 36,6% від загального обсягу по області. В регіоні виробляється
72,4% труб, 31,9% прокату, 35, 9% чавуну, 49,0% сталі, 27,0% коксу від загального обсягу по Україні. Більша
частина продукції сертифікована та відповідає світовому рівню якості. Продукція трубопрокатних підприємств області експортується майже у 70 країн світу.
Регіон входить до числа провідних експортерів, займає перше місце за обсягами експорту серед областей
України. На нього припадало 16,3% експортних товарних операцій України. Товарна структура експорту
обумовлена промисловим потенціалом області. Основу товарної структури складали чорні метали (41,3%
загального обсягу експорту товарів), руди, шлак і зола (24,7%), вироби з чорних металів (11,3%). сільгоспродукція (6,0%), продукція хімічної промисловості (4,1%).
В сільському господарстві області на 2513,6 тис. га (78,7% загальної площі області) вирощуються різноманітні рослинні культури і виробляється широка гама продукції тваринництва. Спеціалізація області – зернові культури, соняшник, цукровий буряк, овочі. В складі агропромислового комплексу галузь повністю
забезпечує підприємства харчової і переробної промисловості потрібною сировиною.
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Дніпропетровська область розташована в центральній частині України. Площа області становить 31,9 тис.
км (5,3% площі території України, друга за територією в Україні). Населення – 3 261 974 осіб.

Очікувана тривалість життя при народженні після 1995 року скоротилась порівняно з народженими до
1991 року: у чоловіків – на 4 роки (з 64 до 60 років), у жінок – на 2 роки (з 74 до 72 років).
Дніпропетровський регіон об’єднує 79 вищих навчальних закладів (61 ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та 18 ВНЗ
ІІІ–ІV рівня акредитації), в яких навчається майже 162 тис. студентів.
Позитивним моментом є те, що на фоні загального скорочення чисельності персоналу зростає доля персоналу, що має освіту через навчальні заклади як I та II, так і III та IV рівнів акредитації.
Таким чином, щодо кількісних та якісних характеристик (за віковою ознакою) трудового потенціалу області
прогноз виглядає доволі песимістично. Позитивним фактором залишається високий якісний рівень трудових ресурсів за професійно-освітньою ознакою.
По насиченості транспортними мережами область займає одне з перших міст в Україні. Зв’язок як галузь
інфраструктури області представлений поштовим і електричним зв'язком. Існують інші спеціальні види
зв'язку, у тому числі щільна мережа мобільного телефонного зв'язку. Бурно розвивається комп’ютерна
мережа Internet. Впровадження інформаційних технологій та сучасного поштового обладнання дозволяє
організувати надання послуг електронної та гібридної пошти, здійснення банківських операцій, різних видів розрахунків та надання інформаційних послуг.
В Дніпропетровській області зосереджено значний науково-технічний потенціал. Щороку кількість завершених наукових та науково-технічних робіт складає понад 3 тис. одиниць. В області діє розгалужена
мережа наукових, конструкторських установ, частина яких реорганізована у акціонерні товариства різних
форм власності, а частина продовжує розвиватися як державні установи.
В останні роки в області спостерігається тенденція до зменшення ефективності використання природного,
виробничого та трудового потенціалу, а також відсутність заходів щодо його кількісного та якісного відтворення. Як слідство – накопичення проблем виробничого, соціального та екологічного характеру. Промислово-господарський комплекс Дніпропетровської області створювався та розвивався протягом багатьох
років майже без урахування екологічних наслідків. Станом на 1 січня 2013 року в Дніпропетровській
області накопичено майже 9,5 млрд т промислових відходів. Їх переробка та утилізація складає близько
32,5% від загального річного утворення, інші промислові відходи продовжують поповнювати накопичувачі
та звалища. Отже, темпи накопичення промислових відходів продовжують зростати та складатимуть не
менше 98 млн т щороку за існуючих темпів утилізації. Таким чином, до 2020 р. кількість неутилізованих
відходів І–ІV класів небезпеки на території області досягне 10 млрд т. Основну частину загального обсягу
становлять великотоннажні відходи гірничо-металургійного комплексу. Найбільша їхня концентрація зосереджена в промислово розвинених регіонах області – Дніпропетровську, Кривому Розі, Дніпродзержинську, Нікополі.
Окреслимо основні, на наш погляд, існуючі проблеми: 1) висока ресурсо- і енергоємність виробництва;
2) значна зношеність інженерної інфраструктури; 3) монополізований ринок житлово-комунальних послуг;
4) погіршення стану довкілля внаслідок продовження політики незбалансованого природокористування;
5) відсутність переробки та утилізації промислових і твердих побутових відходів; 6) брак робочих місць
для жінок у більшості населених пунктів; 7) незначна частка малого та середнього бізнесу в структурі економіки області, брак інфраструктури підтримки МСБ.
У регіоні склалася критична ситуація з вивозом й утилізацією ТПВ. Відсутність комплексного підходу в
галузі поводження та видалення побутових відходів у населених пунктах, схем їхнього санітарного очищення та полігонів для розміщення ТПВ призводить до того, що навіть в обласному центрі численні балки
й цвинтарі перетворилися на стихійні звалища.

44

↑ повернутися на початок збірника

дніпропетровська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

Складною є ситуація з трудовими ресурсами області. За період з 2002 по 2013 роки населення області
зменшилось на 288,3 тис. мешканців (на 8,1%). Таке скорочення кількості населення відбулося за рахунок
міграційних процесів та природного скорочення. Спостерігається прискорення темпу природного скорочення населення – з 7,2 до 10,3 людини на 1000 осіб за 1995-2014 роки, що є гіршими показниками, ніж в
середньому по Україні.

При вирішенні даної проблеми очікуємо отримати наступні результати в соціальній, інвестиційній, екологічній та рекреаційних сферах: зменшення рівня забруднення промисловими та твердими побутовими
відходами; покращення управління твердими побутовим відходами; забезпечення додаткових робочих
місць; залучення додаткових інвестицій у регіон.
Індикаторами ефективності даних пропозицій є річний обсяг генерації ТПВ на території області; зменшення питомих обсягів утворення ТПВ; річний обсяг генерації промислових відходів на території області;
охоплення населення послугами зі збирання ТПВ; відсоток утилізованих ТПВ; відсоток утилізованих / використаних для переробки промислових відходів.
Для здійснення поставленої цілі пропонуємо реалізувати проект створення комплексу з переробки відходів. На наш погляд переробка всього сміття – це сьогодні об’єктивне питання і проблема для всієї планети,
і оскільки в державних масштабах це питання вирішується дуже повільно, то є сенс малим і середнім підприємствам захопити «сміттєвий» ринок. Організація такого заводу вимагає наявність конкретного і дуже
об’єктивного бізнес-плану, і нижче будуть перераховані основні моменти, які слід враховувати в такому
плані в першу чергу.
1. Грошове питання. Влада будь-якої держави ставиться дуже позитивно до так званих «санітарів міста»,
тому природно буде надавати їм усіляке сприяння. За оцінками професійних операторів рентабельність
такого комплексу може становити в перші роки 20%, а в наступні роки цей відсоток може вирости навіть
до 40%.
2. Розробка технічної та дозвільної документації. Для проекту подібного масштабу слід зібрати велику
кількість найрізноманітніших документів. До таких документів належать: проектна документація, ліцензії
Мінекології, висновки екологічної експертизи, водного та комунального господарства відповідних громад,
пожежні та санітарні висновки та інші.
Наступною пропозицією є перехід на використання альтернативних ресурсів у виробництві. Підприємства
видобувної, енергетичної, машинобудівної, переробної сфер використовують дуже значну кількість природних і енергетичних ресурсів, здебільшого через прийняття нераціональних рішень щодо їх використання, а також у зв’язку із застарілим обладнанням, ігноруванням ведення інноваційних технологій. У зв’язку
з цим ми пропонуємо: використання альтернативних ресурсів у виробництві, а саме: енергію сонця (розпочати модернізацію енергетичної системи впровадженням на підприємствах сонячних батарей, які суттєво зменшать витрати ресурсів, збережуть екологію, і найголовніше – є джерелом відновлювальної енергії)
такі інновації потребують значних коштів, тому подібна модернізація повинна бути поступовою.
Щодо проблеми застарілого обладнання на підприємствах, то наша пропозиція є такою: для малого та
середнього бізнесу при впровадженні сучасних технологій і інженерії, які відповідають міжнародним стандартам якості, держава частково відшкодовує вартість цього обладнання залежно від сфери виробництва,
що призведе до виходу продукції нашого регіону на міжнародні ринки, зменшить її собівартість, а також
підвищить НТП.
Для великих підприємств провести модернізацію свого наявного обладнання. Створення на місцях незалежних комісій для контролю якості інвентарю, виявлення існуючих з ним проблем та їх ліквідацію.
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Ситуація, що склалась в сільській місцевості в галузі збору та вивезення твердих побутових відходів, є критичною, адже менше 5% сільського населення охоплено відповідними послугами.
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Кривий Ріг – найпотужніший економічний центр України. Місто вважається найдовшим у Європі. Засноване як супутник найбільших у світі родовищ залізних руд, воно поступово перетворилося не тільки на
потужний виробничий комплекс, а й на науково-дослідний центр у галузі металургії.
Місто відоме та розвивається завдяки неоціненним природним багатствам. Загальні розвідані запаси залізних руд у Кривбасі сягають до 32 млрд тонн.
Сучасний Кривий Ріг − це велике індустріальне місто, адже щомісячний обсяг виробництва промислової
продукції дорівнює аналогічним показникам столиці України міста Києва.
Головною містоутворюючою галуззю, що визначає профіль міста в територіальному розподілі праці, є чорна металургія. Питома вага гірничо-металургійного комплексу складає 86% загальних обсягів промислового виробництва в місті. Потужний гірничо-металургійний комплекс представлений гірничо-металургійними, гірничозбагачувальними підприємствами. Тут розташовано 8 з 11 підприємств України з видобутку та
переробки залізорудної сировини.
Незважаючи на значну довжину, місто зручне та комфортне для мешканців. Його територія об’єднує 7
адміністративних районів (Дзержинський, Довгинцівський, Інгулецький, Жовтневий, Саксаганський, Тернівський, Центрально-Міський). У кожному створено районні ради. До складу Кривого Рогу також входять
3 селища (Авангард, Гірницьке, Коломійцеве) та 2 села (Новоіванівка, Тернуватий Кут).
Освітня інфраструктура представлена різноманітними навчальними закладами. На сьогодні в Кривому
Розі налічується 149 дошкільних навчальних закладів, 148 загальноосвітніх закладів усіх типів, серед яких
25 закладів нового типу: ліцеї, гімназії, спеціалізовані школи, колегіуми. Діють 15 професійно-технічних та
32 вищих навчальних заклади.
Постійною турботою міста є забезпечення належного розвитку сфери фізичної культури та спорту. Кожного року подвоюється кількість сучасних дитячих і спортивних майданчиків у мікрорайонах. Функціонують
1407 спортивних споруд, серед яких: 17 стадіонів, 15 плавальних басейнів, 2 криті споруди зі штучним
льодом, 1 автодром «Кривбас-Екстрім».
Місто стало центром міжнародних фестивалів «Горизонти джазу», «Кубок Кривбасу», фестивалів «Джаз
і юність», «Чарівна флейта», «Україна моя», «Маски», «Молодий цирк України», «Срібне джерело»,
«Спiвограй», хорової духовної музики. Щорічно проводиться міський фестиваль народної творчості «Весна Рудани».
На території Кривого Рогу функціонують 75 закладів культури та мистецтва: 3 театри, 46 масових бібліотек,
18 позашкільних мистецьких навчальних закладів, 15 палаців культури та клубів, історико-краєзнавчий
музей та 2 його філії, виставковий зал, цирк, музичне училище, 5 кінотеатрів.
Розгалужене міське сполучення дозволяє за допомогою швидкісного трамвая та міського автотранспорту
комфортно й швидко досягти центру міста з найвіддаленіших його куточків.
Розташоване в південно-західній частині Дніпропетровської області, місто має належне автомобільне, залізничне й авіаційне сполучення із сусідніми областями, столицею держави, а також сполучення з деякими країнами Европи.
Розташоване в південно-західній частині Дніпропетровської області, місто має належне автомобільне, залізничне й авіаційне сполучення із сусідніми областями, столицею держави, а також сполучення з деякими країнами Европи.
За опитуванням серед студентів, найбільш суттєво гальмують соціально-економічний розвиток регіону проблеми зайнятості населення, інфляції, охорони довкілля і комунальних підприємств та послуг населенню.
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Місто металургів і гірників − талановитих і працьовитих людей, об’єднаних у громаду з сильною та компетентною владою; «сталеве серце» України, потужний металургійний центр світового значення з величезним промисловим комплексом; культурний, науковий, освітній, спортивний центр Дніпропетровщини, з
великою кількістю парків і скверів, що розташувався на берегах річок Інгульця та Саксагані.

Місту необхідна належна охорона довкілля, адже висока концентрація підприємств гірничо-металургійного комплексу зумовлює високий рівень забруднення навколишнього середовища відходами виробництва,
які накопичуються упродовж тривалого часу і левова частка яких повинна бути додатково перероблена
та утилізована. Забруднення повітря в місті за багатьма показниками перевищує встановлені норми. У
Кривому Розі необхідно раціоналізувати споживання ресурсів на одиницю виробленої продукції та збільшити відсоток перероблення промислових та твердих побутових відходів. Реалістичність проектів у сфері
захисту довкілля та раціональне використання ресурсів здатні забезпечити відносно невеликі терміни
повернення інвестицій та незалежність від бюджетного фінансування. Необхідно сприяти раціональному
використанню водних та енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві через надання
технічної та консультаційної допомоги органам місцевого самоврядування щодо обліку води і тепла,
технологій покращення якості питної води, підвищення енергоефективності, фінансування встановлення
засобів обліку води і тепла для малозабезпечених домогосподарств. Слід також покращити можливості
перероблення та утилізації промислових і твердих побутових відходів через інвентаризацію всіх сховищ
небезпечних відходів і підприємств міста, що забруднюють навколишнє середовище, запуск регулярної
інформаційної кампанії у школах та дитячих садках на тему поводження з побутовими відходами та раціонального використання природних ресурсів, розвиток міжнародної співпраці та вивчення досвіду у сфері
утилізації промислових відходів на території міста.
Перед нами також постала проблема комунальних підприємств і послуг населенню. Міська інфраструктура потребує оптимізації та підвищення якості управління. Специфіка розвитку міста зумовлюється його
великою протяжністю, що визначає додаткові витрати місцевого бюджету на організацію та утримання
комунікацій та інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста. З іншого боку, така територіальна
особливість міста ускладнює забезпечення рівного доступу громадян до ринкових, а також публічних,
у тому числі адміністративних послуг. Рекомендовано розробити програму приватизації підприємств та
інших активів, що перебувають у комунальній власності міста. Визначити механізми залучення приватних
інвестицій у державні (комунальні) підприємства, сформулювати вимоги та критерії роботи керівників
комунальних підприємств та провести конкурси для залучення нових кадрів, що відповідатимуть визначеним критеріям, забезпечити ефективне використання інфраструктурних об’єктів у сфері охорони здоров’я
та освіти, провести опитування та громадські обговорення в районах міста. Влада міста може розробити
схеми співфінансування (наприклад, встановлення лічильників енергоресурсів чи заміну застарілих котлів
на сучасні) за участі споживачів і комунальних підприємств та часткового фінансування з бюджету міста,
сприяти поширенню страхової медицини на підприємствах міста (зокрема в межах програм соціальної
відповідальності бізнесу) та наданню комерційних послуг жителям та підприємствам комунальними
закладами охорони здоров’я міста; забезпечити технічну та фінансову підтримку процесу переходу на
електронне врядування в органах влади та на підприємствах комунальної та державної власності в місті,
що сприятиме підвищенню ефективності надання державних послуг та зростанню внутрішнього попиту
на IT-послуги. Важливим для міста є перехід на надання так званих е-послуг у банківській, освітній, частково ― медичній та інших сферах, обслуговуванні жителів міста, зважаючи на велику протяжність міста та
труднощі з доступом до певних об’єктів інфраструктури. Це передбачає використання послуг високошвидкісного Інтернету як домогосподарствами, так і бізнесами, що надають послуги через мережу Інтернет.
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Першою постала проблема зайнятості, адже саме зайнятість визначає соціальний статус людей, доступність для них багатьох соціальних можливостей, послуг тощо. Людина, яка має роботу і постійне джерело
доходу, хоча навіть і невеликого, може певним чином планувати своє майбутнє, користуватися доступними для себе соціальними благами і забезпечувати життєздатність своєї сім’ї. Конкурентність на ринку
праці змушує людей у пошуку робочих місць з вищою оплатою праці прагнути до вдосконалення своїх
професійних навичок, підвищення рівня компетентності, освоєння нових професій і спеціальностей тощо.
У зв’язку з цим ми розглядаємо зайнятість населення як одну з найважливіших соціальних проблем, вирішення якої буде сприяти підвищенню якості життя. Враховуючи, що для Кривого Рогу характерна концентрація виробництва з досить складними технологіями, які вимагають залучення найманих працівників
певної кваліфікації, за статистикою з року в рік поступово зростає частка працюючих з відносно високими
рівнями номінальної заробітної платні. Зважаючи на те, що життєвий рівень населення суттєво залежить
від наявності високооплачуваної роботи, частіше звільняються і втрачають можливість отримання високоякісних медичних послуг наймані працівники з низькою кваліфікацією. Зайнятість населення розглядається як умова доступності якісних медичних послуг для населення, тобто як економічна основа охорони
здоров’я і ефективності лікування кожної людини.
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В суспільній географії поняття «потенціал» визначається як здатність задовольняти певні потреби суспільства. З даного поняття випливає те, що економічний потенціал – це кількісно-якісна характеристика наявності й можливості використання всіх видів ресурсів, які має регіон для свого економічного та соціального
прогресу та розвитку.
Соціальний потенціал є системною сукупністю можливостей і мотивацій, здібностей і якостей індивідів,
соціальних груп, суспільства, що забезпечують їхню життєдіяльність, соціальну активність та його відтворення.
Дніпропетровська область розташована в південно-східній частині України і є другою серед областей України за кількістю населення (3 333 195 мешканців станом на 1 січня 2011 року).
Від 2005 до 2010 р. середній СКН у Дніпропетровській області становив 1,34, тобто був нижчим за середні
показники в Європі та Україні, проте вищим, ніж найнижчий у Європі (у Боснії і Герцеговині).
Кількість працездатного населення становить 1058,5 тис. осіб. За офіційними даними, в 2002 році до обласної служби зайнятості звернулося 180 тис. осіб. Надання соціальних послуг сприяло працевлаштуванню
кожного четвертого, забезпечило тимчасову зайнятість на громадських роботах понад 10 тис. осіб, а 7 тис.
дозволило отримати нову конкурентоспроможну професію або підвищити кваліфікацію.
Найвище значення ВРП на одну особу населення території мають Донецька (36,5 тис. грн і Дніпропетровська (42,1 тис. грн області.
Дніпропетровська область розташована у степовій зоні України.
Мінерально-сировинна база характеризується широкою різноманітністю видів і значними запасами
деяких корисних копалин. В області виявлено близько 300 родовищ та значні запаси паливно-енергетичної сировини — вугілля, нафти, газу і газоконденсату, а також талько-магнезитової, каолінової, уранової,
будівельної та ін. Родовища залізної (Кривий Ріг) та марганцевої руди (м. Марганець та м. Орджонікідзе)
— світового значення.
Завдяки значним покладам корисних копалин, потужній промисловій базі, розвинутому агропромисловому комплексу Дніпропетровська область займає одне з перших місць в Україні по рівню економічного
розвитку, особливо у таких галузях, як гірничо-видобувна і харчова промисловість, металургія, енергетика,
рослинництво.
На Дніпропетровщині виробляється 100% марганцевої та майже 80% залізної руди, 64,1% труб, 27,1%
металопрокату, 33,3% чавуну, 42,6% сталі, 20,1% коксу, 17,3% цементу, 20,0% вугілля, 11,2% азотних, мінеральних чи хімічних добрив, 13,7% кислоти сірчаної, 7,3% електродвигунів, 7,5% свинини, 16,1% ковбасних
виробів, 7,6% електроенергії.
Питома вага господарського комплексу області в загальнодержавних показниках за роки незалежності
України відчутно зросла. Питома вага промислового виробництва збільшилась — з 14,5 до 18,4 відсотка,
сільськогосподарського — з 5,4 до 5,8, іноземних інвестицій — з 5,4 до 15,3, експорту — з 14,1 до 14,7,
роздрібного товарообігу — з 7 до 7,9. Частка області в загальному обсязі інвестицій, фонду оплати праці
стабільно знаходиться на рівні 8-10 відсотків.
Область має потужний промисловий потенціал. Він характеризується високим рівнем розвитку важкої
індустрії. У регіоні діють понад 700 основних промислових підприємств двадцяти основних видів економічної діяльності, на яких працюють 354,3 тис. осіб. На Дніпропетровщині виробляється 18,4% (майже
205 млрд грн усієї реалізованої промислової продукції України. За цим показником область посідає друге
місце по Україні. Основа промисловості області — металургія. На підприємствах цього виду діяльності
зайнято 94,2 тис. осіб. Обсяги реалізованої продукції складають 33,7% від загального обсягу по області.
В області виробляється 64,1% труб, 27,1% прокату, 33,3% чавуну, 42,6% сталі, 20,1% коксу від загального
обсягу по Україні. Більша частина продукції сертифікована і відповідає світовому рівню якості. Продукція
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Аналіз соціально-економічного потенціалу регіону та ефективності його використання.

Область входить до числа провідних експортерів та займає друге місце за обсягами експорту серед областей України. На область припадало 14,7% експортних товарних операцій України. Товарна структура експорту обумовлена промисловим потенціалом області. Основу товарної структури складали чорні метали
(37,5% загального обсягу експорту товарів), мінеральні продукти (22,6%), вироби з чорних металів (14,3%),
транспортні засоби (10,1%), продукція хімічної промисловості (2,4%). Але такий потужний потенціал використовується неповністю.
Проблемами ефективного використання соціально-економічного потенціалу області є:
• вилучення фізично й технологічно застарілих знарядь праці;
• впровадження у виробництво науково-технічних досягнень;
• виховання власних талановитих трудових та наукових кадрів;
• велика частка галузей матеріального виробництва;
• недостатньо розвинені галузі невиробничої сфери.
Визначення проблем, існування яких найбільше гальмує соціально-економічний розвиток регіону.
Україна – велика країна, яка має в економіці свої плюси та мінуси. Ми живемо у невеликому місті Жовті
Води. Жовті Води – це місто економічної деградації. Вся справа в тому, що тут, як і в інших містах, регіонах,
може навіть і в країнах процвітає корупція.
Давайте разом подивимося на обставини, які виникли протягом цих 2-3 місяців. Що ми маємо? Щоб втертися в довіру до мешканців міста, депутати зробили нам дороги по місту. Так, вони зробили добру справу,
люди починають думати про те, що можна голосувати за них. А якщо депутат зробив це тільки для того,
щоб замилити очі? А якщо ця людина і стане причиною корупції? На жаль, чесних людей, які засідають в
чиновницьких кріслах, дуже мало. Їх практично немає. Спостерігаючи це, все більше впевнюєшся в тому,
що гроші вирішують усе.
Поговоримо тепер про заробітну плату. В наші скрутні часи, часи війни, тяжко прожити. А ще ці податки,
вони просто шалені. Одне діло, коли гроші йдуть за призначенням, інше – в кишеню нашим чиновникам.
Тепер перейдемо до Дніпропетровського регіону в цілому. Ми впевнені, що наша область нічим не різниться від нашого міста. Тільки обсяги корупції збільшені у кілька разів. Чим більше людей населяє той чи
інший населений пункт, тим більше грошей покладуть собі у кишеню депутати.
Загальний економічний план розвитку нашого регіону невтішний. Та люди, сидячи за чиновницькими столами, вже не зміняться. Єдиний вихід – змінити їхнє ставлення до розпорядження податками, повернути
у потрібну течію, але це тільки надії.
Обґрунтування пріоритетних напрямків змін економіки регіону, реалізація яких може забезпечити кращі
соціально-економічні результати:
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній
політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку.
Одним з інструментів забезпечення збалансованості Стратегії розвитку Дніпропетровської області стало
застосування в процесі її розроблення стратегічної екологічної оцінки.
Регіональна стратегічна екологічна оцінка Стратегії розвитку Дніпропетровської області є першим в Україні
прикладом застосування цього підходу при розробці комплексної стратегії розвитку регіону.
Дніпропетровська область є однією із найбільш напружених щодо екологічної ситуації, яку можна охарактеризувати як глибоку еколого-економічну кризу. Основна частина території (70%) знаходиться в
конфліктній екологічній ситуації. В кризі або в критичному стані великі міста області: Дніпропетровськ,
Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Нікополь, Марганець, Павлоград, Зеленодольськ, Орджонікідзе. За дани51

↑ повернутися на початок збірника

дніпропетровська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

трубопрокатних підприємств області експортується у 70 країн світу.

Одним із пріоритетних питань інвестиційної політики держави в умовах глобалізації є забезпечення умов
для спрямування інвестицій в ключові галузі національної економіки, які зможуть забезпечити стійкий
економічний розвиток країни та успішну інтеграцію в європейське та світове товариство.
На сьогодні є дуже актуальною проблема створення умов для залучення інвестицій в регіон та ефективного їх застосування (розміщення) за принципом пріоритетності технологій світового рівня, випуску продукції світових стандартів, здійснення структурних змін в економіці, вирішення соціальних та екологічних
питань.
В цьому плані найбільш перспективними є капіталовкладення в виробництва з високими технологіями, а
також в такі, що забезпечують структурні зміни в економіці та вирішення соціальних і екологічних питань.
Структурні зміни повинні відбуватися в напрямку збільшення випуску високотехнологічної продукції (машинобудування, наукомісткої продукції) та зменшення питомої ваги сировинних галузей, матеріаломістких та екологічно шкідливих виробництв. Тому попит на інвестиційні товари повинен бути спрямованим
на пошук нових технологій, розвиток науково-технічного прогресу, які є основними факторами структурної
перебудови.
Зв’язок як галузь інфраструктури області представлений поштовим і електричним зв'язком. Існують інші
спеціальні види зв'язку, у тому числі щільна мережа мобільного телефонного зв'язку. Бурхливо розвивається комп’ютерна мережа Internet. Впровадження інформаційних технологій та сучасного поштового обладнання дозволяє організувати надання послуг електронної та гібридної пошти, здійснення банківських
операцій, різних видів розрахунків та надання інформаційних послуг.
Головна мета Стратегії розвитку Дніпропетровської області – це максимальне використання економічного потенціалу регіону, забезпечення безпеки, гідного рівня життя та комфорту мешканцям області. Ми
вважаємо, що необхідно забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату пенсій, стипендій, допомоги
інвалідам, забезпечити стабільність на ринку праці, підвищити кількість малих підприємств, забезпечити
виплати щорічної разової допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, ветеранам війни. Також для покращення життя мешканців області потрібно залучати інвесторів. Це сприяння
залученню іноземних інвестицій у малий та середній бізнес шляхом розміщення інформації про інвестиційну привабливість регіону через торгово-економічні місії, пропагування через засоби масової інформації
позитивного досвіду залучення іноземних інвестицій в економіку області.
Формулювання загальних пропозицій щодо необхідних управлінських рішень за обґрунтованими напрямками.
Місцеве самоврядування в області здійснює Дніпропетровська обласна рада, виконавчу владу – обласна
державна адміністрація. Главою області є голова облдержадміністрації, який призначається Президентом
України. Обласна рада VI скликання має у своєму складі 140 депутатів (у V скликанні було 100 депутатів). В
даний час головою державної адміністрації Дніпропетровської області є Резніченко Валентин (з 25 березня 2015 року).
Управлінське рішення – це початковий і основний момент в організації діяльності кожного керівника.
Прийняття рішення є основою управління. Своєчасно прийняте науково-обґрунтоване рішення стимулює
виробництво, а слабке або несвоєчасно прийняте – знижує результативність праці. Відповідальність керівника за прийняття рішень дуже висока, особливо службовців державного рівня. Керівник не має права
приймати непродуманих і необґрунтованих рішень.
Конкретні управлінські рішення:
• Залучення громади до вирішення екологічних проблем (висвітлення у засобах масової інформації);
• Залучення інвестиційних проектів в різні сфери;
• Створення центрів муніципальних послуг;
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ми Держкомгідромету, область займає перше місце за обсягом забрудненості повітряного та водяного
басейнів і за загальною деградацією природного середовища.

Отже, завдяки саме таким поступальним крокам ми бачимо можливість виходу України із економічної
кризи та її сталий розвиток.
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• Залучення громади до благоустрою міста;
• Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в установи освіти і медицини для надання
якісних послуг;
• Впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері;
• Проведення екологічного моніторингу;
• Вирішення конкретних питань роботи транспорту;
• Співпраця державного, комунального та приватного секторів у вирішенні питань місцевого значення
(наприклад благоустрою міст, створення дитячих парків);
• Залучення молоді до вирішення різних питань;
• Реалізація міжнародних освітніх проектів.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація
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Давайте припустимо, що я був призначений керівником Дніпропетровської області. Це дуже велика відповідальність, адже цей регіон займає одне з найважливіших місць у державі і має великий потенціал.
Наприклад, в Дніпропетровській області виготовляється 15,6% усієї промислової продукції України (марганцева товарна руда, залізна руда, труби, металопрокат, чавун, сталь, кокс, феросплав). У нашому регіоні
створили гірничо-металургійний комплекс, у склад якого входить 57 підприємств. Дніпропетровщина –
один із світових центрів ракетно-космічного будівництва. Ми маємо достатньо ресурсів, та не можемо використати усі можливості через перешкоди. У обов’язки керівника входить знищення цих перешкод. Тож
давайте розглянемо деякі проблеми, які заважають розвитку усіх можливостей регіону.
Фактично Дніпропетровщина зараз занурена у стан штучної управлінської коми, однією з причин якої є наявність монополій. Вважається, що за умов монополій ціна товару вища, а обсяг виробництва менший, і це
призводить до суспільних втрат. Процеси стали зовсім непрозорими. Великі підприємства були і повинні
залишатись основним в розвитку економіки України в цілому. Та потрібно взяти до уваги, що без малих та
середніх підприємств неможливо збудувати стабільну економіку. Кошти, які ми витрачаємо на купівлю імпортного товару, могли б йти в бюджет регіону та примножувати його. Нам потрібно виробляти продукти
щоденного використання, щоб обіг коштів відбувався лише в Дніпропетровській області. Для цього потрібно відновити роботу покинутих заводів. Ця ідея вимагає великих коштів, але прибуток підприємств буде
набагато вищим витраченої суми. Продукти виробництва цих заводів можна експортувати в інші населені
пункти й розвивати зовнішні ринкові відносини.
З погіршенням фінансово-економічного становища на підприємствах, який загострився у зв'язку з проявом впливів негативних тенденцій світової фінансової кризи, що перейшло вже в розряд економічної
кризи, багато компаній починають панічно знижувати свої витрати. У зниженні витрат керівництво компаній бачить один з головних рецептів виживання в період кризи. Тому в погоні за економією почали «зрізатись» без розбору навіть цілі статті витрат. Рішення в таких ситуаціях потрібно приймати дуже швидко,
практично миттєво. А рішення, що стосуються витрат – це одні з найлегших рішень, які керівництву належить прийняти, оскільки вони стосуються того, чим підприємство в реальності володіє. Тому зрозуміло, що найпростіше «затягувати тугіше пояси». При прийнятті швидких рішень щодо зменшення обсягу
витрат часто також беруться до уваги категорії «хороших» або високопродуктивних витрат, що приносять
компанії величезний мультиплікаційний економічний ефект. Тому тут справедливе застосування народної
мудрості: «Сім разів відміряй і один раз відріж»!
Боротися потрібно за зниження не всіх, а тільки непродуктивних, неефективних, нераціональних витрат.
Потрібно ставити перед собою наступні питання:
• Як можна інтенсифікувати, збільшити віддачу і ефективність витрат, які підприємство збирається знизити?
• Як зниження тієї чи іншої статті витрат вплине на підприємство через рік, два, три, п'ять і десять років?
• Які ризики пов'язані з тими чи іншими витратами, як зниження витрат вплине на ймовірність прояву цих
ризиків?
• Чи має обсяг певної статті витрат «критичну вагу», які покладені на ці витрати завдання та функції?
• Які є альтернативні рішення? Чим можна компенсувати скорочення витрат?
Підтримка функціонування неоптимізованих структур обертається для компанії великими фінансовими
витратами, дублюванням функцій, проявами безвідповідальності, зниженням ініціативи негативними наслідками.
Важливою та невід'ємною частиною будь-якого регіону є сільське господарство, котре має забезпечувати
народ продуктами харчування, але в Дніпропетровській області воно вже двадцять два роки перебуває в
стані кризи. У результаті розвалених потужних сільгосппідприємств, збанкрутілих господарств-мільйонерів, відсутності добрив зменшилися посіви зернових культур, технічний парк зменшився на 70%, скоротилося поголів'я великої рогатої худоби, зруйновані тваринницькі приміщення.
У Дніпропетровській області переважають родючі чорноземи і каштанові ґрунти, що в свою чергу впливає
на перевагу розвитку рослинництва в регіоні. Вони прекрасно підходять для виробництва зерна, соняшни55
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Для кожної людини важливо жити в комфорті та безпеці. Як сказав один політик: «Щоб керувати народом,
треба навчитись керувати собою».

На даному етапі розвитку галузі необхідне впровадження нових рішень, нових технологій і техніки, економічно раціональних і ефективних. По-перше, ми хочемо запропонувати ввести системи паралельного
постачання. Вони дозволили б більш ефективно використовувати нову широкозахватну техніку, проводити
нічні польові роботи, наприклад під час обприскування культур, звести до мінімуму «людський фактор»,
коли від уміння і можливостей працівника залежить врожайність. Застосування курсоуказателів в сільському господарстві дозволить зменшити витрати на добриво, паливо, використовувати техніку більш інтенсивно, збільшити продуктивність праці. По-друге, ми пропонуємо освоїти технології отримання біопалива,
засновані на переробці сировини. В якості сировини можна використовувати відходи сільськогосподарського виробництва та побічну продукцію продовольчих виробництв.
Щорічно мільйони побутового сміття складуються на 6 тисячах українських звалищ і полігонів. Частина із
них давно перевантажені або не відповідають нормам екологічної безпеки. У той же час поки в країні не
існує чітко налагодженої системи роздільного збору, допомогти рідному місту не потонути у смітті може
кожен. Для цього потрібно лише навчитися правильно поводитися з домашніми відходами.
Термін придатності більшості побутових відходів в декілька разів більший тривалості життя людини: поліетиленові пакети (100-400 років), жерстяні банки (100 років), пластикові пляшки (200-250 років), скляні
пляшки (не менше 1000 років).
У кожної людини є хоча б одна річ, яку шкода викинути, та тримати її дома недоцільно. Як правило таку
річ ми прагнемо комусь віддати, щоб вона могла приносити користь тому, кому вона потрібна. Те саме
ми можемо зробити й з відходами: віддати їх на вторинну переробку, щоб вони могли також принести
користь. Як це зробити? Дуже просто – почати сортувати відходи. Для вирішення цього питання потрібно
поставити у кожному дворі контейнери певного кольору для різних видів відходів: зелені (для скла), сині
(для паперу), жовті (для картону), чорні (для органічних залишків та харчових відходів), коричневі (небезпечні відходи, наприклад батарейки), червоні (для непереробних відходів), помаранчеві (для пластикових
пляшок та пластикових упаковок).
Вартість розділення сміття та його переробки достатньо висока. Але вона окупається наявністю великого
прибутку від виробництва вторинних продуктів. Навіть коли даного економічного результату досягнути не
вдається, є користь для навколишнього середовища: повітря чистіше, покращується якість води та загальний рівень забруднення знижується. Це допомагає заощадити державі певну суму на закупці первинної
сировини.
Створення виробництв по вибірковому збору сміття та підприємств по його переробці створює нову необмежену потребу у робочій силі. Це потужна зброя проти безробіття.
Весь час ми розглядали та пояснювали проблеми з погляду політики та економіки, а тепер давайте розглянемо ці питання з іншого погляду. Основою кожної держави та кожного суспільства є людина. Вона має
життєві потреби: світло, тепло, їжа, чисте повітря, сон, місце проживання тощо. Для підняття рівня щастя
у регіоні потрібно наділити його щонайменше умовами сприятливого проживання, тобто задовольнити
потреби людей.
У першу чергу для життя людині потрібні тепло та світло. Дніпропетровська область — одна з найбільш
енергонасичених в Україні. Вона займає друге місце по встановленій потужності. Електроенергетика являє
собою високорозвинену галузь економіки. Основну частину у структурі електрогенеруючих потужностей
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ку, цукрових буряків, овочів для продовольчих і кормових цілей, продукції тваринництва. Але при цьому
Дніпропетровська область залишається імпортером сільськогосподарської продукції, і основна причина
полягає в недосконалості техніко-технологічної бази. Технічне забезпечення сільськогосподарського виробництва характеризується не тільки кількістю технічних засобів, але і їхньою надійністю, продуктивністю, відповідністю вимогам екології і безпекою машин в роботі. За всіма названими параметрами Дніпропетровська область стоїть значно нижче регіонів з розвиненим сільським господарством. Друга, не менш
важлива проблема – це недоцільне використання земельних ресурсів. Велика кількість орних земель
знаходяться в руках власників, які використовують їх не за призначенням. Я вважаю, що земля не повинна
бути в приватному володінні, вона повинна належати державі і може бути віддана ефективному товаровиробнику тільки в короткострокову оренду.

Та це стосується не тільки електроенергії, а й усіх галузей регіону та держави взагалі. На мою думку,
для уникнення цієї проблеми треба змінити суспільно-економічну систему країни. Зараз в Україні панує
капіталізм. Виробництво належить невеликій групі олігархів (капіталістів), які сидять у Верховній Раді. Їм,
ясно, немає ніякого діла до народу. Єдине, що їх хвилює, це розмір свого капіталу, тому народ завалений
боргами та кредитами. Та усі гроші, що вони віддають у банки, йдуть до виробництва, після чого знов до
капіталістів. Я – прихильник соціалізму. При цьому соціальному ладі влада належить народу. Народ планує створення якихось підприємств з урахуванням потреб усього суспільства. Та підприємства не належать
якійсь конкретній особі, вони належать людям. При цій системі люди не поділяються на багатих та бідних.
Вони усі рівні. Тому, я вважаю, зміна суспільно-економічної системи вкрай змінила б життя у нашій державі.
Ще однією з потреб людини в проживанні є чистий кисень. Та маю сказати, що брудне повітря не є єдиною слабкою ланкою в екології регіону. У більшості міст Дніпропетровської області каналізаційні мережі
потребують заміни або капітального ремонту, оскільки споруди з очищення загальноміських стічних вод
перевантажені. У водойми без будь-якої очистки скидається величезна кількість виробничих стічних вод.
Ми пропонуємо посилити штрафні санкції за скидання неочищених вод і модернізувати очисні споруди.
Ми думаємо, що такі заходи зможуть поліпшити якість питної води, без якої життя людей неможливе.
Не менш важливою проблемою Дніпропетровської області є масова вирубка лісів. «Зелені зони» у великих містах є головними «фільтрами», що виробляють кисень і очищають повітря від шкідливих викидів
автомобілів і промислових підприємств. Наприклад, доросле дерево каштана очищає від вихлопних газів
повітря об'ємом до 20 тис. кв. м. На жаль, постійно спалахують скандали, що стосуються стрімкого зменшення «зелених» зон через їхню житлову та офісну забудову. У зв'язку з цим ми рекомендуємо зупинити
вирубку «зелених районів», а також впровадити обов'язкові державні та місцеві програми з озеленення
екологічно несприятливих міст. Ми радимо висаджувати тополі, берези, каштани і модрини, оскільки ці
дерева-рекордсмени з виробництва кисню.
Незважаючи на те, що Дніпропетровська область займає провідну роль в економіці країни і є прикладом
для багатьох інших регіонів держави, залишаються проблеми, які необхідно якомога швидше усунути. У
моїй роботі я розглянув основні з них і запропонував найбільш оптимальні методи їхнього швидкого врегулювання. Я пропоную:
• поновити роботу покинутих промислових підприємств;
• усунути нераціональні витрати,
• удосконалити технологічну базу регіону;
• заборонити використовувати орні землі не за призначенням;
• ввести систему паралельного постачання;
• застосовувати технології отримання біопалива;
• почати сортувати відходи: поставити в кожному дворі контейнери певного кольору;
• створити підприємства з переробки сміття;
• відремонтувати каналізаційні мережі;
• боротися з екологічно брудними районами шляхом посадки дерев.
Я вірю, що мої пропозиції допоможуть прискорити процес модернізації регіону і задати хороший темп
іншим областям України, щоб вивести нашу країну з економічної кризи.
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складають Придніпровська й Криворізька теплові електростанції загальною потужністю 4,7 тис. мВт та
Дніпродзержинська гідроелектростанція потужністю 0.35 тис. мВт. У регіоні виготовляється 8,9% обсягу
виробництва електроенергії в Україні. У галузі електроенергетики працює 14,1 тис. людей. Тому людям, які
живуть на Дніпропетровщині, взагалі можна не турбуватись за електроенергію. Але тут таки є одна проблема – це олігархи, які мають цілі електростанції у своїх руках. Кошти за енергію йдуть в кишені капіталістів, хоча мають йти у бюджет держави. Крім того, вони завжди можуть підняти ціни на свої продукти.
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Однією з головних проблем розвитку самої області є той фактор, що регіон «годує країну», а натомість не
розвиває власну структуру. Більшість коштів відправляються до державного бюджету, а потім розподіляються по всій країні, в результаті цього на власний розвиток залишається лише менша частина всього
прибутку. Відповідно наше місто розвивається набагато повільніше, ніж могло б. Ми пропонуємо звернути
увагу на внутрішні проблеми. Більшість галузей є сталими у всій країні. Всі однаково платять за комунальні
послуги державі, чекають коли з`явиться якийсь меценат та зробить наше життя кращим. Але ніхто не хоче
брати фінансові справи в свої руки! Треба ламати застарілу та невигідну для суспільства систему і брати
життя, своє життя, під власний контроль!
На даний момент головною затратою всієї України є імпорт газу. Ми витрачаємо величезні кошти для його
закупівлі в інших країнах, коли в нашій є самостійне видобування (Харківська, Закарпатська, Львівська області). Проте кількість українського газу є набагато меншою, ніж нам потрібно, але й закупівля його в тієї ж
Росії вимагає великих коштів, що відображається на економіці країни.
Саме тому ми пропонуємо зробити перебудову структури теплозабезпечення нашого регіону, що суттєво
вплине на економіку не тільки Дніпропетровської області, а й всієї держави.
СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
*далі ми оговоримо всі головні питання стосовно даної проблеми, доведемо реальність рішення та наведемо ряд переваг нашої ідеї.
Для перебудови структури теплозабезпечення необхідна заміна всієї системи. Всі кошти людей, котрі платять комунальну плату, благочинні внески, вклади державних діячів у розвиток регіону «проходять» через
велику кількість осіб. Наша країна не може хизуватись звільненням від корупції, а саме тому ми розуміємо
– чим більше людей задіяні в процесі, тим менше шансів досягти поставленої мети.
Ми створили план системи, яка буде працювати безвідмовно:
• вузьке коло контролюючих осіб;
• доступ до всієї документації та звітів;
• можливий подальший розвиток напрямку через задіяння інших сфер обслуговування міста;
• голова витрачає гроші з бюджету лише за згодою більшої частини мешканців, тобто всі витрати будуть
обговорені;
• кошти вкладаються лише у те, що дійсно необхідне.
ПЛАН ДІЙ
І. Створення асоціації ОСББ* (10-30 будинків)
(ОСББ – об`єднання співвласників багатоквартирних будинків)
Початковий крок до нової системи. Його роль у даному проекті – об`єднання мешканців окремих районів для впровадження нових пропозицій. Рекомендована кількість будинків від 10 до 30 задля того, аби
покрити всі затрати. У випадку, якщо дім не входить в жодне з ОСББ, його автоматично зараховують до
найближчого. В плані Дніпропетровської області вже існує впровадження ОСББ замість ЖЕКової системи
до кінця 2016 року. Подальші пункти розраховані на період 2-3 років.
ІІ. Підняття питання про створення власної котельні для будівель ОСББ та закупівля газу
Власна котельня – це головний пункт вирішення проблеми. Жителі будуть незалежні від сезону опалення
та державних рішень щодо ціни. Вся бухгалтерія буде «прозорою», адже рахунки буде вести довірена
особа, член ОСББ. А головне – при розповсюдженні цього плану на всі існуючі області держави з`являється
можливість відмовитись від експортування російського газу. Закупівля необхідної для опалення кількості
газу буде відбуватися у приватних осіб. Оскільки їхня ціна значно відрізняється від державної. Також сплачувати люди будуть безпосередньо за газ та роботу керівників ОСББ, в той час як зараз йде «накрутка» на
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Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» головною метою є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. Дніпропетровськ як промисловий
центр країни відіграє важливу роль у економічному розвитку всієї держави.

ІІІ. Відмова від центрального опалення
Переваги відмови від центрального опалення на користь власної котельні:
• Значна економія грошей порівняно зі сплатою послуги до ЖЕКу;
• »прозора» бухгалтерія (бюджет контролює довірена особа – Голова ОСББ);
• виключення можливості корупції через безпосередній доступ до звіту витрат;
• певна автономія від держави.
Розрахунки
Вартість опалення за цінами 2015–2016 року буде складати приблизно 25 грн за 1 м2. Для трьохкімнатної
квартири із квадратурою 56 м2 ціна буде складати 1400 грн на місяць!
За умови наявності власної котельні з котлом НИИСТУ-5, який здатен опалювати площу приблизно
4000 м2, затрати газу будуть 60 м3/годину. Тобто 43 200 м3/місяць. Дві котельні будуть працювати на 2-3
п`ятиповерхових будинки. Отже, ціна для 3-ьох будинків за 1 місяць опалення складатиме 108 000 грн
(1м3 газу на біржі коштує 2,2 грн). Отже, ціна за 1 м2 складатиме 13,5 грн. Для трьохкімнатної квартири із
квадратурою 56 м2 ціна буде складати756 грн на місяць! Що на 644 грн менше!
IV. Збір коштів
В неопалювальний сезон розпочати збір коштів для будування котельні. З кожної квартири в середньому
по 500 грн на місяць (приблизно 15 грн за 1 м2). Необхідна сума для будування котельні збереться за 5 місяців (розрахунки в додатку 1). Витрати на створення власного опалення покриються в перші ж місяці його
використання. Розрахунки наведені вище.
Додаткок 1
15 грн за 1 м2. 5-поверховий будинок має квадратуру в середньому 3500 м2. Тобто 52 500 грн в місяць з будинку. 1 050 000 грн з 20 будинків за 1 місяць. 5 250 000 грн з 20 будинків за 5 місяців. Вартість 1 котельні
з двома НИИСТУ-5 дорівнює 600 000 грн. Для 20 будинків необхідно 16 НИИСТУ-5. Отже для купівлі котлів
необхідно 4 800 000 грн + 100 000 грн на проведення труб до будинків та зарплату робітникам.
В результаті 4 900 000 грн Залишається 350 000 грн. Вони залишаються на закупівлю газу на перший місяць
опалення. Отже, перший місяць буде коштувати навіть дешевше ніж 13,5 грн за 1 м2.
V. Будування котельні
На зібрані кошти побудувати власну котельню для будинків-членів ОСББ. Провести пластикові труби в
квартири. Ми пропонуємо саме пластикові труби, бо вони є більш енергозберігаючими, ніж металеві. Але
якщо ви захочете залишити старі труби та батареї, то їх обов’язково потрібно прочистити від іржі. Обидві
пропозиції будуть ефективними.
Для власної котельні все одно необхідний газ. Проте ми пропонуємо закупати його не в країни-експортера, а в приватних осіб (в них ціна буде менша).
VI. Сплата податків до міського бюджету
Оскільки відмова всієї області від постачання тепла через вже налагоджену систему принесе збиток не
тільки самій області, а й всій країні (відсоток з комунальних платежів йде до бюджету країни та комунальних служб), буде налагоджена система податків за кожну працюючу особу, проживаючу в квартирі. Тобто
розмір податку буде залежати не від квадратури помешкання, а від кількості працездатних мешканців (це
надасть певну підтримку сімейним бюджетам багатодітних родин та пенсіонерам). Це буде невелика сума
(2-3 грн /місяць), проте, враховуючи кількість осіб, що будуть її сплачувати, в міському бюджеті з`являться
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звичайну ціну, аби державні діячі могли не тільки купити газ в іншої держави, а й залишити певну суму на
інші потреби (і не завжди безпосередньо на корись держави).

ВИСНОВОК
Встановивши власну котельню, щомісяця мешканці будуть економити 11,5 грн. П’ятимісячний внесок на
будування котельні за один квадратний метр буде трохи більшим, ніж вони зекономлять. Проте, вже в
опалювальний сезон жителі не тільки відшкодують цю суму, а й почнуть насправді заощаджувати. Лише в
період жовтня-березня країна заощадить на постачанні газу в Дніпропетровську область понад 50 000 000
грн ! А якщо поширити проект на всю країну, то заощаджена сума буде в десятки разів більша. Це сприятиме розвитку економіки не лише Дніпропетровської області, а й всієї України. З`являться мільйони доларів,
які можна вкладати в розвиток власного регіону та країни. Україна стане на шлях економічного піднесення
та виходу з кризи, а Дніпропетровськ з гідністю буде носити звання справжнього європейського міста!
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додаткові кошти, які можна використати для розвитку інших сфер по всій області.
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Шляхи, як відомо, забезпечують функціонування економіки як єдиного цілого. Наша команда наполягає
на тому, що шляхи мають ще й «людський» аспект: почуття комфортності (якщо йдеться про пасажирські
автоперевезення), задоволення (від використання власного транспорту), гідності (якщо йде мова про
імідж власної країни в порівнянні з іншими).
У ході «занурення» в проблему ми з’ясували таке.
Однією з найголовніших проблем Дніпропетровської області є стан її шляхів. Це не лише значно знижує
вагу нашого регіону у власній країні, але й підриває її імідж серед країн Європи та світу. (Бізнесмени та
дипломати, що бувають у владних структурах, дивуються неабияк!)
Наша команда прагне покращити інфраструктуру регіону, в тому числі шляхом будівництва доріг нової
якості. Зазначимо, що проблема якості доріг також пов’язана з ефективним використанням людських
ресурсів (нерівномірна урбанізація; села, що вимирають; швидка допомога, що не доїздить до хворих,
тощо). Думка команди така: шляхи мають не тільки економічну, але і соціальну складову.
Сьогодні Україна перебуває на 139 місці серед 144 країн, що брали участь у рейтингу за станом доріг. 95%
наших доріг у незадовільному стані, тобто потребують капітального ремонту.
Проблема стану доріг у Дніпропетровській області стоїть настільки гостро, що вона є у більшості передвиборчих програм на міських виборах – 2015.
У Дніпропетровській області 25 тис. км доріг, 16 тис. з них – це так звані комунальні дороги, тобто такі, які
знаходяться в межах населених пунктів; близько 9 тис. км – дороги загального користування державного
та місцевого значення (за їхній стан відповідає обласне управління «Укравтодору»). Вони знаходяться у
різному стані: найкращі державного значення, найгірші – сільські та районні в містах, включаючи під’їздні
шляхи до житлових будинків.
Оскільки наша область є промисловим регіоном, через Дніпропетровськ їдуть багато вантажівок, які через
відсутність завершення будівництва об’їзної дороги навколо Дніпропетровська змушені їхати дорогами
міста, що псує стан його мостів та доріг. Влітку асфальт нагрівається до критичних температурних показників, а саме понад +42 °С, внаслідок чого відбувається незворотний процес руйнування дорожнього
покриття, і конструкція дорожнього «одягу» під впливом динамічного навантаження може різко втратити
несучу здатність. У зв’язку з цим має бути посилений габаритно-ваговий контроль. Зараз він здійснюється
Укртрансінспекцією та відповідними підрозділами МВС. Але залишаючись влітку в місті, ми бачимо, що
такий контроль майже відсутній. Перевізники мають дотримуватися українського законодавства, зокрема
встановлених норм і порядку здійснення перевезень. Для цього контроль повинен бути суворіший.
Але вже близько 4,1 тис. км автомобільних доріг загального користування загалом не підлягають відновленню шляхом проведення «ямкового» ремонту. Через остаточну втрату несучої спроможності ці ділянки
потребують проведення щонайменше середнього поточного чи капітального ремонтів, або взагалі – реконструкції.
В цінах 2015 року орієнтовна нормативна вартість будівництва одного км автомобільної дороги 1-ї категорії становить від 70 до 100 млн грн, реконструкція – 40-80 млн грн, капітального ремонту 20-30 млн грн,
поточного середнього ремонту – 8-12 млн грн.
Таблиця «Частка інвестицій в бюджеті області»
Роки
2010
2012
2014
2015

Бюджет області, грн
4,28 млрд
3,4 млрд
9,49 млрд
8,85 млрд

Виділено на ремонт доріг, грн
53 млн
38 млн
135 млн
217 млн
63

Виділено,%
1,2
1,1
1,4
2,4
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Нові шляхи – нові можливості

На початок 2015 року на ремонт обласних доріг було заплановано виділити 1 млрд грн, за рахунок яких
шляховики мали підготувати опорну мережу доріг Дніпропетровщини, в повному обсязі ліквідувавши
ямковість на автошляхах державного значення, але було виділено лише 740 млн грн. Взагалі через держструктури за рік на будівництво та ремонт дорожнього покриття проходить близько 7-10 млрд грн бюджетних коштів. Експерти оцінюють корупційні збитки до 1-1,5 млрд грн. Рішенням цієї проблеми може
бути залучення іноземних та вітчизняних приватних інвесторів, яких можуть зацікавити перспективи будівництва сучасних доріг; поява шляхів з ділянками приватного будівництва (тобто платних) не виключає,
по-перше, участь у будівництві держави, а по-друге, не виключає будівництво суто за кошти держави.
Але побудувати нові дороги – це тільки перший крок. Їх треба утримувати. Навіть якщо передати шляхи на
сервісне обслуговування приватним підприємцям, регламентуючи їхню діяльність певним чином, можна
значно покращити стан шляхів. Адже всі із нас бачили сюжети, коли укладають асфальт в калюжі або майже на сніг, з яким він потім і сходить. Це така «стаття» бюджету, що не потребує витрат: «сумління» зветься. На розі, де сходяться Кіровоградська, Полтавська й Дніпропетровська області (траса Дніпропетровськ
– Київ через Дніпродзержинськ, Кременчук), за 10 хвилин поїздки видно, де та який господар у своєму
домі. Бути господарем може бути і громада, через територію якої проходить шлях. Але треба розробити
механізми цієї участі громад, враховуючи їхні фінансові можливості.
Наша команда не погоджується з тими, хто певен, що всі шляхи повинні бути безоплатними. В ринковій
економіці все має ціну. Тому і дивуємося, що переїжджаючи через мости, не видно терміналів для оплати
проїзду автотранспорту (звичайно, розмір плати для вантажівок один, а для легкових та маршруток, які
можуть перетинати міст кілька разів на день – інший).
Переконані, що певним чином могли би бути облаштовані найбільш небезпечні ділянки шляху: світлом,
попереджувальними табло, звуковими сигналами. Піклуються про твоє здоров’я – плати. За будь-яких обставин це дешевше, ніж завдана шкода життю або його втрата.
А якщо будемо їхати серед квітів, доглянутих та прикрашених зеленню узбіч або серед охайних галявин
лісу, то, може, білборд «Ви можете заплатити нам за цю красу» з номером банківського рахунку зробить
те чудо, що роблять «чайові» у певних закладах, за принципом «багато не дамо, але не дати соромно»?
Це буде ще одне джерело поповнення бюджету, виховання культури водіїв, крок до нової країни.
В обласній програмі «Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2015 рік» маємо розділ «Регіональний розвиток», де серед основних завдань – «розбудова та модернізація соціальної,
транспортної, житлово-комунальної інфраструктури», а також залучення інвестицій у розвиток території
регіону.
В перспективі – це створення нових робочих місць. За 9 місяців поточного року безробітними стали більш
ніж 88 тис. громадян (це на 6,3% більше, ніж за цей же період у 2014 році).
Ми не можемо викласти детально, але згадаємо, що будівництво шляхів добре «поглинає» робочі руки,
дає людям заробітну плату та повертає життєвий оптимізм. Досвід європейських країн, наших близьких
сусідів (Білорусі, Литви), мабуть, дає достатньо матеріалу для перебудови системи управління будівництвом і використання економічних важелів для підйому престижу професії будівельника автошляхів.
Серед можливих інвестиційних проектів можуть бути такі, що змінюють вагу України в міжнародних перевезеннях. Йдеться про певну переорієнтацію зі східного вектору на південний напрямок в міжнародному сполученні. Гадаємо, це треба врахувати й нам: потік автопасажирів та вантажоперевезень в області
падає саме завдяки різкому зменшенню пропуску транспорту на східному та кримському напрямках. Тому
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На виділення коштів під будівництво та ремонт автодоріг оголошується тендер, але на практиці у ньому
часто присутня корупційна складова. З цього приводу у Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» є програми про оновлення влади та антикорупційну реформу. Прозорість «процесу» отримання необхідних
документів буде досягнута завдяки належній реалізації нової антикорупційної стратегії та успішному впровадженню нових антикорупційних механізмів. Ми вважаємо важливим використання новітніх технологій,
зокрема для забезпечення доступу до інформації у формі «відкритих даних».

Але це також відкриває можливість позиціонувати Україну як державу, що має автокоридори для сполучення країн Північної Європи, Прибалтики, Польщі та Білорусі з півднем Європи, не тільки морем (створення сучасного торгівельного флоту), але й суходолом (Румунія, Болгарія, Греція, Туреччина) з виходом на
азійські та африканські ринки морем. Ці напрямки повинні стати самодостатніми незалежно від ситуації
на східних кордонах (яка, ми щиро бажаємо, повинна прийняти цивілізовані форми).
До речі, ми вважаємо, що серед бренд-меседжів про Україну може бути й такий: «Україна – країна для
транзиту». При розробці таких «коридорів» Дніпропетровськ міг би зайняти в них гідне місце: й інвестиціями, й людськими ресурсами. А менеджмент і технології можна було б запозичити у іноземних партнерів.
Так можна перейняти стиль управління й навчитися новітнім виробничим технологіям.
Шляхи Дніпропетровщини не стануть на заваді й при виконанні Програми розвитку туризму (брендмеседж: «Україна – країна, приваблива для туризму»), що є складовою програми Стратегії «Україна-2020».
Підсумуємо. Ми вважаємо:
• Шляхи треба зробити головною справою владних структур та мешканців Дніпропетровщини, яка зможе
корінним чином змінити обличчя області. Гладенькі, рівненькі, швиденькі дороги у купі з певними соціальними заходами, зроблять життя в невеликих містах та селах більш привабливим, ніж в мегаполісі й
містах-супутниках (Дніпродзержинську, Новомосковську, Кривому Розі та інших).
• Прокладання нових сучасних шляхів, збереження недавно збудованих, а не латання залатаного (хоча є й
такі технології) – це головний напрямок, який може створити багато робочих місць, дати певний поштовх
будівельній галузі (в області для цього є всі необхідні ресурси).
Особлива увага – створенню автокоридорів «із варяг в греки».
• Виведення вантажоперевезень за межі міст, в об’їзд, розвантаження центру міст у вихідні дні, пішохідні
центральні вулиці (на зразок Хрещатика) або повне закриття для транспорту історичного центру (в
Дніпропетровську, наприклад, від Гірничої академії до Театру опери та балету) оздоровить довкілля
й закладе основи нової міської культури мегаполісу, що навіть уже не сперечається з машинами, які
«поїдають людей» (забирають тротуари, площі, газони та двори). Основа цієї культури – усвідомлення
того, що місто не тільки для роботи, кар’єри: воно також повинно бути для гармонійного життя людини.
Наше гасло – «Місто в гармонії з людиною!». Але це може бути окремим дослідженням в рамках даної
проблеми.
Замість епілогу
Два роки тому, точно в жовтні, ми поверталися зі шкільної екскурсії з Канева до рідного Дніпра. Увечері,
десь у восьмій, в дощовій завісі на швидкості 60 км/год підкинуло автобус, і скло салону з правого боку
обсипалося тисячами дрібних скелець… А у полі – темрява, ні моря вогнів (як біля Мецу, на шляху до
Парижа), ні СТО, до Кременчука аж 70 кілометрів… А потім, в Кременчуці, люб’язний менеджер торговельного центру продав(!) картонні коробки, які були розібрані й прикріплені скотчем до боків вікна автобусу.
Три вчительки з розіп’ятими руками стояли, тримаючи непевний захист від вітру та дощу. 176 кілометрів…
Отака Європа.
Пройшов час, багато що змінилось навкруги. Наша впевненість у тому, що шляхи в Європу ведуть через
«Європу в собі» тільки зміцнилась.

65

↑ повернутися на початок збірника

дніпропетровська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

зростає значення Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей, які почнуть поступово приймати
більшу кількість внутрішнього автотранспорту.
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Гірківська сільська рада (надалі СР) розташована на півдні Синельниківського району Дніпропетровської області, за 16 км від
районного центру та за 90 км від обласного центру, та пролягає
вздовж берегів річки Терса. Утворилася 15.07.1996р. шляхом розподілу Новоолександрівської сільської ради на Новоолександрівську та Гірківську самостійні сільські ради.
На території СР розміщено шість сіл: Бурханівка, Володимирівське,
Гірки, Запорізьке, Надеждине, Третяківка, Троїцьке. Площа території 357 га. Кількість мешканців 1061 осіб, з них станом на 01.07.2015 зайнято в різних галузях 631 особа.
В розрізі житлово-комунального господарства всі села СР газифіковані та мають централізоване водопостачання і відведення. Поряд залізнична інфраструктура та автошляхи районного значення.
Сільська рада забезпечена: закладом охорони здоров’я – Гірківський та Троїцький фельдшерські пункти;
дошкільним навчальним закладом – Гірківський ДНЗ; комунальним закладом освіти – Шевченківська
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; закладами культури – Гірківський будинок культури та Гірківська бібліотека-філія №9; об’єктами соціальної сфери – футбольне поле та спортивно-дитячий майданчик;
відділенням поштового зв’язку – Гірки; має підприємства, в т. ч. фермерські господарства – 5 одиниць.
Туристичними об’єктами СР є пам’ятки: історичні (кургани) та культурні (братська могила, пам’ятник воїнам-односельцам, пам’ятник Т.Г. Шевченку).
Станом на 01.09.2015 зафіксовано приріст соціально-економічних показників СР (порівняно з минулим
2014 роком, в %): обсягу промислової продукції 0,6%, роздрібного товарообігу 27%, обсягу реалізації платних послуг населенню 22,7%, капітального будівництва 0,7%, середньої заробітної плати 5,5%.
II. Визначення проблем, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток регіону.
Існує ряд можливостей, які варто задіяти для покращення становища СР. Проаналізувавши порівняльні
переваги, виклики та ризики СР, а також врахувавши можливості впливу на вирішення існуючих проблем,
члени робочої групи визначили, що першочергову увагу слід зосередити на:
• еколого-економічному втручанні, спрямованому на збереження та відновлення земельних ресурсів на
деградованих, рекультивованих та порушених територіях, а також на розвиток інфраструктури і, особливо, на підвищення якості водопостачання та водовідведення.
• соціально-економічному втручанні, спрямованому на збереження та підвищення трудового потенціалу
території СР;
• економічному втручанні, пов’язаному зі збільшенням доданої вартості аграрного виробництва, формуванні додаткових доходів індивідуальних домогосподарств через підтримку малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції (обслуговуючих кооперативів, комунальних підприємств, асоціацій
виробників).
Очікується, що реалізація стратегічних цілей у середньостроковій перспективі призведе до таких результатів:
• Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.
• Диверсифікація сільськогосподарського виробництва.
• Підвищення частки сільськогосподарської продукції виробників СР у структурі споживання населення
району.
• Підвищення доходів індивідуальних домогосподарств.
• Створення нових робочих місць на території СР.
• Зростання числа самозайнятого населення території СР.
• Зменшення динаміки старіння населення території СР.
• Покращення забезпечення водою споживачів.
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I. Аналіз соціально-економічного потенціалу регіону та ефективності його використання.

Одним з головних роботодавців для мешканців сіл є аграрний сектор. Структура сільськогосподарського
виробництва за останні 20 років зазнала значних змін, що призвело до суттєвих змін у якості життя мешканців СР.
Приватизація земель і новий підхід до ринкової економіки не дали очікуваних результатів. Ціни на сільськогосподарські товари і харчову продукцію доходять до рівня розвинутих країн Європи, у той час як
заняття землеробством і тваринництвом не дає більшого прибутку працівникам і їхнім сім’ям у сільській
місцевості.
Брак ефективного управління в галузі тваринництва в сільському господарстві та системи планування
призвели до зменшення поголів'я худоби, що спричиняє виснаження ґрунтів через відсутність достатньої
кількості органічних добрив. Суттєво зріс ступінь концентрації земель.
Слабкі можливості для зайнятості в сільській місцевості є ключовою причиною низького рівня життя і, як
наслідок, відтоку та загального старіння населення, що прискорює занепад традиційних сіл. Село стало неперспективним для молоді і фактично вимирає – як правило, там живуть люди старшого віку.
Наявність достойно оплачуваних робочих місць є одним з ключових факторів, які визначають здатність
території утримувати населення.
Таким чином, для збереження існуючої на сільських територіях області поселенської мережі виникла потреба створити робочі місця у сферах, що не відносяться до сільськогосподарського виробництва. Члени
робочої групи обговорювали такі можливості для самозайнятості мешканців, як сільський зелений туризм,
сфера інформаційних технологій та розвиток приватного підприємництва. Також додаткові зусилля слід
спрямувати на покращення забезпечення сільських територій кадрами освіти, охорони здоров‘я, а також
робітничими професіями.
Для забезпечення добробуту населення, його всебічного розвитку необхідно створити належні умови. Від
соціальних умов залежать розвиток та ефективність сільськогосподарського виробництва та відродження
села взагалі. Проте нині більшість сільських поселень не в змозі надати селянам необхідний асортимент
соціальних послуг.
Через відсутність значної кількості об’єктів соціальної інфраструктури на селі переважна частина сільських
жителів змушена одержувати їх за межами місця постійного проживання. Тому доступність соціальних послуг для кожного сільського жителя є одним з визначальних показників соціальної характеристики населених пунктів та сільських територій.
Важливим фактором розвитку сільських територій є їхня доступність та розвиток транспортної мережі.
Якісна вода є одним з найголовніших чинників впливу на здоров‘я людини. Тому першочергова увага має
бути зосереджена на створенні можливостей для ефективного водопостачання та водовідведення населених пунктів, у першу чергу – сільських територій.
Таке становище потребує всебічного підходу до розвитку села, головним чином за допомогою політики і
втручань органів влади (обласних і місцевих), доповнених визначеними діями:
• Підвищення доданої вартості в аграрній сфері.
• Підтримка зайнятості сільського населення.
• Розвиток інфраструктури сільських територій.
IV. Формулювання загальних пропозицій щодо необхідних управлінських рішень за обґрунтованими вами
напрямками (напрямком) змін.
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III. Обґрунтування пріоритетних напрямків (напрямку) змін економіки регіону, реалізація яких (якого)
може забезпечити кращі соціально-економічні результати (наприклад, у екологічній, інфраструктурній,
інвестиційний, рекреаційній сферах тощо).

Сфери реалізації проектів
Створення роздрібних ринків сільськогосподарської продукції малих і середніх агро1. Розвиток
виробників на території СР.
потенціалу
Створення умов для забезпечення обладнанням малих та середніх агровиробників
малих і середніх для переробки продукції.
агровиробників,
Підтримка розвитку ферм сімейного типу.
покращення доступу до фінан- Стимулювання впровадження інноваційних технологій виробництва та переробки високоякісних і безпечних аграрних продуктів.
сування
Активізація взаємодії дрібних агровиробників з великими торговельними мережами.
Створення умов для забезпечення обладнанням малих та середніх виробників для
впровадження нових видів агровиробництва.
Створення тепличних комплексів.
Сприяння розвитку молочного скотарства, у тому числі через створення кооперативів.
2. Підтримка
Створення логістичних центрів та терміналів довготривалого зберігання сільськогосподиверсифікації дарської продукції.
агровиробниРозвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування.
цтва та заміщення імпорту Формування культури виробництва та споживання продукції органічного землеробства.
Підтримка кооперативного руху.
Розширення площ зрошуваних земель та інтенсифікація аграрного виробництва.
Організація навчання для дрібних товаровиробників з питань впровадження сучасних
агротехнологій.
Створення у навчальних закладах сільських територій матеріальної бази для покращення професійної підготовки у сфері інформаційних технологій, сільського зеленого
3. Підвищення
якості трудових туризму, тепличних господарств, садівництва.
ресурсів сільЗапровадження навчання для підвищення фінансової грамотності фермерів.
ських територій Проведення конкурсів з підтримки молоді, зацікавленої у переселенні в сільську місцевість.
Підтримка самозайнятості населення на селі, сприяння розвитку індивідуального під4. Сприяння
приємництва у сільській місцевості.
самозайнятості
Надання консультативного супроводу для особистих селянських господарств, ініціатив
у сільській місзі створення малих підприємств у сільській місцевості.
цевості
Промоція традиційних продуктів СР.
5. Покращення Проведення досліджень стану водних ресурсів СР.
забезпеченКонсолідація зусиль територіальних громад щодо управління водними ресурсами.
ня населених
пунктів питниРозробка проектів оптимізації водопостачання населених пунктів.
ми водними
ресурсами
Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення.
Формування та оприлюднення реєстру (рейтингу) потреб у ремонті та будівництві
6. Покращення сільських доріг.
стану сільських
Проведення ремонту сільських доріг згідно з визначеним переліком.
доріг
Будівництво сільських доріг згідно з визначеним переліком.
Розвиток освітньої мережі сільських територій (збільшення кількості груп).
Проведення оптимізації структури закладів охорони здоров’я в сільській місцевості.
7. ПокращенЗабезпечення умов для розвитку інституту сімейних лікарів.
ня соціальної
Запровадження системи стимулювання молодих лікарів.
інфраструктури
Сприяння розвитку мережі закладів соціальної інфраструктури в сільській місцевості.
села
Модернізація та проведення ремонту закладів культури.
Сприяння розвитку мережі закладів фізичної культури та спорту в сільській місцевості.
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Дніпропетровська область
Криворізька загальноосвітня спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
іноземних мов №4
склад команди
Євтєхов Володимир
Євтєхова Катерина

/ 2015 /

Кривий Ріг — важливий промисловий центр Дніпропетровської області, який розташований на території
Криворізького залізорудного басейну — найбільшого в Україні басейну з покладами залізних руд, що посідає 6-е місце у світі та 2-е в Європі. У загальному внутрішньому валовому продукті України частка продукції міста становить близько 6,4%, в експортному потенціалі країни – 7%.
Криворіжжя – один з найбагатших на корисні копалини регіонів України. Сьогодні в Кривбасі видобуваються три основні типи залізних руд: багаті залізні руди, які безпосередньо використовуються в металургії,
та бідні залізні руди – магнетитові та окислені (гематитові) залізисті кварцити, що потребують збагачення.
В економіці Кривого Рогу переважають видобувна та переробна промисловість. За рівнем зайнятості та
обсягом реального випуску переробна промисловість міста є найбільшою, а видобувна промисловість
посідає друге місце. Тому економічний розвиток Кривого Рогу значною мірою визначається економічним
розвитком переробної та видобувної промисловості. До інших великих галузей переробної промисловості
Кривого Рогу належать виробництво машин та обладнання, харчова промисловість.
Кривий Ріг – один з найзабрудненіших районів Дніпропетровської області. На відносно невеликій території
(близько 400 км2) досягнуто небувалої концентрації найбільших гірничовидобувних та переробних підприємств. Наслідками їхньої діяльності є:
• незворотне відторгнення величезних площ родючих земель;
• порушення природних режимів і складу підземних та поверхневих вод;
• негативний вплив на рослинний та тваринний світ;
• розвиток шкідливих екзогенних геологічних процесів;
• підтоплення території;
• деградація ґрунтів.
Але найгіршим є гігантська кількість шкідливих промислових викидів, що надходять в атмосферу, водне
середовище та поверхню землі. На кожного з жителів Кривого Рогу припадає на рік майже 2 тони газоподібних та твердих промислових викидів та відходів.
Специфіка діяльності гірничовидобувних підприємств створює небезпеку
для довкілля та населення внаслідок
проведення вибухових робіт у кар’єрах,
розташування відвалів розкривних та
пустих порід, утворення хвостосховищ
(рис. 1).
Чорною лінією зображені місця знаходження видобувних підприємств
(кар’єри); червоною лінією – місця
складування пустих порід – відвали; синьою лінією – місця розташування місць
складування відходів збагачення при
отриманні залізорудного концентрату –
хвостосховища.
Як видно з наведеної схеми, загальні
площі, які займають відвали пустих

Рис. 1. Схема розташування головних гірничовидобувних підприємств м. Кривого Рогу та місць складування їхніх відходів.
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Кривий Ріг – місто обласного значення Дніпропетровської області, розташоване у степовій зоні України на
злитті річок Інгулець і Саксагань – притоків річки Дніпро. Активний розвиток об’єктів та підприємств металургійного та гірничого профілю в ХХ сторіччі спровокував високі темпи розвитку міста в меридіональному
напрямку, і сьогодні довжина міста в напрямку південь-північ складає 126 км, в той же час ширина міста
в широтному напрямку складає всього лише 20 км. Площа території міста в існуючих межах становить
близько 430 км2. Населення міста складає близько 670 тис. осіб. Відстань від Кривого Рогу до Дніпропетровська – 146 км, Києва – 426 км.

З огляду на те, що економічно доцільним та максимально ефективним є використання природних ресурсів Криворізького регіону, що повністю співпадає зі стратегією сталого розвитку «України–2020», на нашу
думку, одними з найпріоритетніших напрямків економічного розвитку нашого міста є екологічний та
соціальний. Екологічний напрямок – це комплексне та продуктивне використання мінеральних ресурсів
Криворізького залізорудного басейну. Соціальний напрямок – це створення додаткових робочих місць
шляхом формування нових новітніх підприємств для комплексної та продуктивної переробки корисних
копалин Кривого Рогу.
Окрім залізорудної сировини, в межах Кривбасу спостерігають родовища та прояви ще 50 типів корисних
копалин, як природного, так і техногенного походження.
Природні типи корисних копалин можуть видобуватися разом з залізорудною сировиною під час відпрацювання кар’єрів. Деякі з цих корисних копалин, місцевого значення (глини, піски, вапняки), таким чином
видобуваються та ідуть на користь територіальним громадам Криворізького району. Для використання
інших може бути потрібна побудова додаткових переробних та збагачувальних підприємств.
До корисних копалин техногенного походження відносяться відвали гірських порід, що утворилися в
результаті видобутку багатих та бідних залізних руд кар’єрами та шахтами Криворізького басейну, та
шламосховища, в яких накопичувалися та накопичуються відходи від збагачення бідних залізних руд, що
видобуваються в кар’єрах.
Для зменшення техногенного навантаження на територію нашого міста та прилеглих до нього територій
одними з найактуальніших екологічних питань є використання вже заскладованих відвалів та шламосховищ та більш продуктивне використання залізорудної сировини, що видобувається на підприємствах Кривого Рогу. У відвалах нагромаджені пусті гірські породи, які потрібно було видобути, щоб розкрити залізні
руди. До шламосховищ надходять рідкі відходи збагачення бідних залізних руд, які переробляються для
отримання з них залізорудних концентратів, що є подальшою сировиною для металургії.
Якщо розглянути пріоритетність цих двох техногенних об’єктів в плані їхньої економічної привабливості,
то перемогу треба віддати шламосховищам. Для відпрацювання відвалів потрібно побудувати повністю
повний цикл переробки корисної копалини: дроблення – подрібнення – збагачення. При чому найбільш
енергозатратними будуть дроблення та подрібнення. При переробці заскладованого матеріалу шламосховищ технологічні операції з дроблення та подрібнення не потрібні, тому що при збагаченні бідні залізні
руди вже зазнали цих операцій та мають придатний до збагачення розмір часток. Крім того, під час накопичення відходів в шламосховищах вони вже зазнали первинного збагачення за допомогою гравітації.
Також на користь відпрацювання шламосховищ можуть свідчити новітні технології збагачення зі зниженими енергозатратами.
За більш ніж піввікову промислову історію підприємствами Криворізького залізорудного басейну було
видобуто більше 5 млрд т бідних залізних руд. З них за допомогою збагачувальних фабрик було отримано
2,0-2,5 млрд т залізорудного концентрату. Решта – заскладована в шламосховищах.
Для вирішення одного з найболючіших екологічних питань Кривого Рогу необхідно створити привабливі
умови для інвестування в розвиток підприємств, що будуть переробляти матеріали, вже заскладовані в
існуючих шламосховищах.
Крім того, слід також сформувати прийнятні умови для переоснащення існуючих збагачувальних фабрик з
метою повного та продуктивного використання мінерального потенціалу бідних залізних руд, для зменшення кількості відходів збагачення.
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порід та хвостосховища, приблизно однакові та складають 65 та 71 км2 відповідно. Загальна площа гірничовидобувних підприємств (кар’єрів) складає 34 км2. Загальна площа порушених внаслідок видобутку
родючих земель складає 170 км2.
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Наше місто… Овіяне степовими вітрами, осяяне яскравими променями сонця, заколисане щирими українськими піснями.
Наше місто… Тут живуть привітні добрі люди, які щоденно працею своєю прославляють його, роблять
гарним і квітучим.
Наше місто… У скрутну хвилину воно дало прихисток тим, хто змушений був покинути рідні домівки в пошуках миру та кращої долі.
Ми любимо своє місто не тільки тому, що ми тут народилися і мешкаємо, а ще й тому, що з ним ми
пов`язуємо своє майбутнє. І від нас залежить, яким воно буде.
Місто-трудівник, місто-борець. Його життя не затихає ні вдень, ні вночі. Ми любимо зранку слухати, як
воно прокидається і будить мешканців гудками заводів. Ми любимо спостерігати за тим, як воно розквітає
навесні. Ми милуємося ним, коли восени місто вдягає яскраве, барвисте вбрання. Ми пишаємося ним, бо
яким би складним не було життя, наше місто не здається, не опускає руки, а продовжує боротися.
Місто машинобудівників, воно відоме не тільки в Україні, а й в багатьох країнах світу.
Краматорськ – це одне з міст Донецької області, тому його майбутнє залежить від майбутнього нашого Донецького регіону.
Донецька область розташована у південно-східній частині України. Завдяки вигідному фізико-географічному положенню область має сприятливі природні умови та ресурси:
• Рівнинний рельєф сприяє розвитку усіх видів господарської діяльності;
• Помірно континентальний клімат позитивно впливає на заселення території та її економічне використання;
• Багаті на гумус чорноземи створюють сприятливі умови для розвитку сільського господарства області;
• Незначні водні ресурси ускладнюють засвоєння природно-ресурсного потенціалу області.
Значні за запасами та різноманітні за видами корисні копалини облегшують засвоєння території, одночасно погіршують природне середовище. Донецький район практично не має аналогів за потужністю і
різноманітністю мінеральної бази. Донецька мінеральна полікомпонентна зона характеризується найвищим рівнем зосередження ресурсів – насамперед високоякісним кам'яним вугіллям – від висококалорійних антрацитів до дуже дефіцитних коксівного (малосірнистих і низькопопільних). Є тут перспективні
розвідані родовища нафти, природного газу і конденсату. Рудні корисні копалини регіону представлено
значними і єдиними в Україні запасами ртутних руд (Микитівківське родовище). Є розвідні запаси залізних
руд, а останнім часом виявлені запаси мідних, алюмінієвих і поліметалічних руд, які мають перспективу
розвитку. У Донецькому економічному регіоні є потужні поклади нерудних корисних копалин. Вони представлені різноманітною сировиною для абразивного виробництва, металургії, хімічної промисловості та
виготовлення конструктивних матеріалів. Абразивна сировина представлена графітом і каоліном. У Донбасі зосереджені основні запаси і видобуток вогнетривких глин (Часовоярське родовище) України. Присутні
також флюсові вапняки, доломіт, кварцити і формувальний пісок. Хімічна сировина представлена родовищами крейди для виробництва соди, фарбувальної сировини. Кам'яна сіль розташована поблизу Артемівська та Слов'янська, за обсягами запасів ці родовища є одними з найбільших у світі. У Донецькій області є
великі родовища мергелю – цементної сировини в Амвросіївському родовищі. У районі є значні поклади
піску, будівельного каменю, керамзитового, черепичної і скляної сировини. Ефективне використання мінерально-сировинних ресурсів лімітує: виведення з експлуатації родючих ґрунтів, збільшення площ відвалів,
утворення антропогенних, ерозійнонебезпечних форм рельєфу.
Звичайно, ситуація, що склалася на Сході України, не сприяє соціально-економічному розвитку регіону:
випуск промислової продукції області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) зменшився за серпень порівняно з серпнем 2014 року – на 4,0%, порівняно з липнем 2015 року – на
7,5%; виробництво електроенергії за січень – серпень 2015 року склало 13,8 млрд кВт/годин, що менше
січня – серпня попереднього року на 16,9%; обсяг сільськогосподарського виробництва області (без ура74
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На наш погляд, проблеми, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток
регіону:
• Військовий конфлікт на Сході України;
• Зупинення роботи заводів та гірнічнодобувних підприємств;
• Порушення роботи інфраструктури;
• Занедбання рекреаційної структури регіону;
• Забезпечення роботою вимушених мігрантів тощо.
Пріоритетні напрямки змін економіки регіону, реалізація яких може забезпечити кращі соціально-економічні результати: вирішення проблем гірнічнодобувних підприємств, перепрофілювання комбінатів чорної
металургії на випуск електросталі, розвиток легкої та харчової промисловості, раціональне використання
рекреаційних ресурсів.
1. Для вирішення проблем необхідно створити спеціальний режим інвестиційної діяльності, що включає
пільгове оподаткування для кожного інвестиційного проекту. Це забезпечить інвестиційні вливання у
розвиток та перепрофілювання підприємств. Це, у свою чергу, призведе до модернізації підприємств та
покращення умов праці.
2. Створення спеціальних економічних зон навколо великих промислових міст, що призведе до поновлення інфраструктури та відновлення роботи підприємств легкої та харчової промисловості для забезпечення
населення товарами народного споживання, продуктами харчування.
3. Розвиток фермерського господарства – шлях до покращення розвитку АПК, що надасть велику кількість
робочих місць для вимушених мігрантів, збільшить потік інвестицій у сільське господарство, створить умови для розвитку інфраструктури у депресивних селах.
4. Але головним напрямком є розвиток рекреаційних зон, які дадуть змогу регіону отримувати додаткові фінансові ресурси, вирішити ряд екологічних проблем. Розвитку рекреації сприяють наявні ресурси
Азовського моря, лісостепових і степових ландшафтів і місцевостей, придатних для відпочинку та оздоровлення. Рекреаційним можливостям сприяють помірно континентальний клімат, лікувальні грязі озер
біля Слов'янська, мінеральні води різних типів (хлоридно-натрієві, сульфатно-хлоридні, столові). Найбільша концентрація мінеральних вод спостерігається у Волноваському, Попаснянському, Старобільському
районах. Значні природно-рекреаційні ресурси економічного району зосереджені в основному в басейні
Сіверського Дінця, в межах Донецького кряжа і Приазовської низовини. Найбільшими центрами морської
кліматотерапії є Маріуполь і Новоазовськ. Перспективи подальшого розвитку рекреації в регіоні обмежені
через значне промислове і сільськогосподарське освоєння території, забруднення річок, водойм і акваторії Азовського моря. Проте можливі лісонасадження в значних масштабах в майбутньому дадуть можливість розширити рекреаційні ресурси Донецького економічного регіону.
5. Розвиток виїзного туризму – ще одна можливість залучати інвестиції у Донецький регіон, створювати
робочі місця, розвивати інфраструктуру. Зважаючи на порівняно недавнє освоєння і заселення краю, на
Донеччині збереглось небагато православних культових споруд, адміністративних і садибних будівель ХІХХХ ст., численні комплекси споруд кінних заводів, меморіальні пам'ятки, присвячені історичним подіям ХХ
ст. В Донецькій області дуже багато різноманітних музеїв: Меморіальний музей В. Гаршина (Переїзне), від-
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хування частини зони проведення антитерористичної операції) за січень – серпень 2015 року порівняно
з січнем – серпнем 2014 року зменшився на 37,0%; за січень – липень 2015 року експорт товарів з Донецької області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) склав 2225,5 млн
доларів США, що менше січня – липня 2014 року у 2,7 разу; підприємства регіону вивозили продукцію у 92
країни світу проти 117 країн у січні – липні 2014 року; рівень зареєстрованого безробіття на кінець серпня 2015 року становив 0,8% населення працездатного віку; чисельність наявного населення області, за
оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і
смерті та зміни постійного місця проживання, на 1 серпня 2015 року становила 4277,9 тис. осіб (упродовж
січня – липня чисельність населення зменшилася на 19,3 тис. осіб (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції), у тому числі внаслідок природного скорочення на 15,1 тис. осіб і на 4,2
тис. осіб – за рахунок міграційного скорочення).

У майбутньому ми бачимо наш Донецький регіон ще більш розвиненим і квітучим, а його мешканців –
щасливими і забезпеченими.
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критий на честь знаменитого письменника, гуманіста Всеволода Михайловича Гаршина, який народився
й жив у селі Переїзне, Музей В. Сосюри (Северськ), Горлівський музей мініатюрної книги ім. В. Разумова,
Фабрика-Музей ретро-автомобілів «Самоходъ» ім. Жемова (Краматорськ), Музей народної архітектури,
побуту й дитячої творчості під відкритим небом (Прелісне), Музей-Садиба В. Немировича-Данченка (Ненудне), Меморіальний музей С. Прокоф'єва (Червоне), відомого усьому світу композитора, піаніста й диригента, Музей Г. Сєдова (Сєдово) присвячений видатному полярному дослідникові. У Донецькій області
усього 12 заповідників, 32 заказники, 13 заповідних урочищ, 32 пам’ятники природи, кілька печер карстового походження та намивна коса. Об'єкти природно-заповідного фонду, що можуть бути цікавими для
туристів: три відділення Українського степового заповідника (Хомутівський степ, Кам'яні могили, Крейдова
флора), національний природний парк «Святі гори».
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На Донбасі сформувався індустріально-аграрний господарський комплекс з переважним розвитком важкої промисловості. Підприємства вугільної, металургійної, енергетичної, хімічної галузей, важкого маштнобудування мали міжрегіональне та міжнародне значення. У Донецькому регіоні була розвинена мережа
автомобільних і залізничних шляхів державного значення, що були частиною міжнародних транспортних
коридорів. Через нашу територію проходили важливі транзитні магістральні газо- і нафтопроводи, лінії
електромереж та зв'язку. Регіон характеризувався високою часткою сільськогосподарських угідь.
Втрати цивільного населення внаслідок воєнних дій на Донбасі становлять понад 7 тис. осіб і продовжують зростати. І зараз існує загроза життю населення, погіршується здоров’я людей у конфліктному регіоні,
порушуються нормальні умови життя. Не вистачає лікарських засобів і своєчасної медичної допомоги.
Існує ризик спалахів соціально небезпечних хвороб.
За деякими даними, міграційні втрати регіону внаслідок конфлікту наближаються до 1,5 млн осіб. Якщо
бойові дії будуть і надалі продовжуватися, то міграція населення буде ще більшою. Втрати робочих місць
оцінюються від 50% для великих підприємств до 80-90% – для малих та середніх підприємств регіону.
Внаслідок цього від 1,1 до 1,8 млн працездатних осіб на Донбасі частково або повністю залишилися без
роботи та засобів до існування (дані взяті з доповіді Національної академії наук України, «Відродження
Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики», Київ, 2015)
Збільшення масштабів бідності серед населення Донбасу внаслідок втрати основних джерел доходів, майна і соціального статусу навантажує систему державної соціальної підтримки.
Внаслідок конфліктної ситуації та бойових дій густозаселені Донецька і Луганська області зазнали найбільших міських поселень, дезорганізовані життєдіяльність населення та надання соціальних послуг. А середня щільність населення зменшилась приблизно на 20%. Дуже тривожні цифри для майбутнього Донбасу в
найближчій перспективі.
Більша частина руйнувань припадає на житлові будинки та системи енерго-, водо-, теплопостачання. Сума
збитків у Донецькій області перевищує 1 млрд грн. А значна кількість закладів соціального значення залишилась на тимчасово непідконтрольній Україні території.
Через бойові дії істотно постраждали машинобудування, важка та видобувна промисловість, зокрема вугільна, значна частка підприємств яких знаходиться в зоні АТО. Значних руйнувань зазнала інфраструктура
водопостачання та водовідведення, пошкоджено канал «Сіверський Донець–Донбас».
Програма відновлення та розвитку Донбасу повинна стати національним проектом комплексної модернізації економіки та інфраструктури України.
Економіка Донбасу вже давно не відповідала сучасним вимогам – застарілі технології, небезпечні та
шкідливі умови праці, висока енергоємність десятки років потребували докорінних змін. Але будь-яка
реконструкція неминуче призвела би до втрати робочих місць. І кожного разу влада не наважувалась на
рішучі дії. Наразі економіку зруйновано, і питання стоїть в контексті її відродження. Знищення технологічно застарілої економіки і розрив традиційних зв’язків з тимчасово окупованими територіями та Росією
змушує формувати інший господарський комплекс, шукати нові ринки постачання необхідної сировини і
збуту продукції. Країна в цілому вже будує свою стратегію, реалізує торгово-економічні й валютно-фінансові проекти.
Ми розуміємо, що змін потребують майже всі галузі економіки. Дуже складно визначитися з пріоритетними напрямками. Зрозуміло, що реформи та перебудови відбудуться у паливно-енергетичному комплексі,
транспортній та соціальній структурах, у житловому фонді, хімічній промисловості, машинобудуванні,
сільському господарстві.
По-перше, ми, вихованці школи-інтернату, дуже стурбовані станом екології у нашому регіоні. Ще в докризовий період у Донецькій області стан довкілля був незадовільним внаслідок переважання екологічно
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Ми живемо у прекрасному регіоні нашої України – на Донбасі. Це дуже красивий, багатий та економічно
потужний край. Нам дуже прикро, що масштабний воєнний конфлікт вкрай негативно впливає на економічний потенціал як нашого регіону, так і країни в цілому.

Утилізація та переробка відходів. У нашому місті вже були спроби залучення населення до сортування відходів. У дворах поставили різнокольорові контейнери для різноманітного сміття (пластик, скло). Але вивіз
такого сміття тривав недовго. Комунальні служби цим питанням не переймаються. Тому стоять ці контейнери покинуті, погорілі, набиті сміттям. Є декілька прийомних пунктів пластикових пляшок, використаних
батарейок, макулатури. Вони знаходяться переважно на ринках нашого міста. Але не кожний, ідучи за
покупками, буде нести пластикову пляшку, щоб її здати. Це не дуже зручно, бо більшість людей йде на
ринок за покупками у вихідні дні, пляшок та паперу може накопичитися досить немало, і людині простіше викинути батарейку або пляшку у звичайний сміттєвий бак. Тому в нас є пропозиція щодо пересувних
мобільних прийомних пунктів. Особливо це стосується селищних районів. При правильній постановці рекламної та роз’яснювальної роботи така діяльність має сенс. До того ж в нашому місті, як нам відомо, вже
існує невелике виробництво з переробки пластикової та поліетиленової продукції.
При цьому ми маємо наступне:
• зберігаємо навколишнє середовище;
• отримуємо додаткові робочі місця;
• економимо на виробництві (переробка вторинної сировини дешевша, ніж виробництво «з нуля»);
• кожна людина усвідомлює свою відповідальність та значущість у збереженні навколишнього середовища та свого здоров’я.
Збирання, переробка та компостування листя та гілок. Це питання у нашому місті зовсім не вирішене. Зараз, в осінню пору, листя димить по всьому місту. Ми не будемо зупинятися на тому, як це шкідливо для
здоров’я людини та навколишнього середовища. Якщо налагодити збирання листя (гілок), їх переробку, то
можна з безплатної сировини отримати додаткове джерело теплової енергії (пресовані брикети з високим
коефіцієнтом тепловіддачі) або прекрасне природне добриво. Ми повинні брати від природи те, що вона
нам дає, та з розумом це використовувати.
Що ми маємо:
• дихаємо чистим повітрям, бережемо родючий шар ґрунту;
• маємо додаткове джерело теплової енергії, а це означає економію газу та електроенергії;
• отримуємо природне добриво в результаті компостування;
• отримуємо додаткові робочі місця;
• долучаємо суспільство до вирішення екологічної та паливно-енергетичної проблеми, тобто кожна людина усвідомлює свій внесок в теперішнє і майбутнє своєї землі.
Загальні пропозиції щодо необхідних управлінських рішень за цими напрямками можуть бути наступними:
• агітаційна та роз’яснювальна робота (на підприємствах, навчальних закладах, у транспорті, супермаркетах тощо щодо шкідливого впливу на здоров’я людини та природне середовище негативних наслідків
спалювання листя, гілок; шкідливих речовин, що забруднюють ґрунтову поверхню землі, які містяться у
батарейках; переваг та необхідності вторинної переробки відходів);
• програма виділення коштів на придбання мобільних приймальних пунктів відходів;
• введення реальної системи штрафів, яка б сприяла більш усвідомленому підходу кожного до вирішення
даної проблеми;
• програми залучення малого бізнесу до приймання, переробки, компостування відходів.
По-друге, на нашу думку, актуальним є подолання негативних тенденцій у соціальному середовищі. Тому
дуже важливими є зниження рівня тривожності населення, надання необхідної психологічної допомоги,
проведення тренінгів з питань подолання посттравматичних стресів, негативних настроїв та формування
позитивного світогляду, толерантності і гуманізму, особливо серед молоді. Щодо вирішення проблем
такого напрямку пропонуємо наступне.
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брудних виробництв (вугледобування і вуглезбагачення, хімічна й коксохімічна, металургійна промисловість, важке машинобудування, виробництво цементу тощо). Минуть роки, закінчиться воєнний конфлікт...
Ми віримо, що наступить справжній мир на нашій землі, Україна стане єдиною сильною європейською
країною. І зараз від нас залежить, яким повітрям ми будемо дихати, наскільки плодюча земля буде нас
годувати, як чисто буде навкруги. Тому вважаємо, що заходи щодо зменшення забруднення навколишнього середовища досить актуальні. Ми маємо такі пропозиції.

Загальні пропозиції щодо необхідних управлінських рішень за цим напрямком:
• залучення коштів на реабілітацію табору. Це може бути державна програма із залученням іноземних
інвестицій або коштів в різних регіонів України, діти з яких в майбутньому будуть приїздити до цього
табору;
• всеукраїнський конкурс на право працювати у таборі, а це знову ж таки робочі місця.
Ми віримо і сподіваємося, що ті зміни, які чекають нашу країну, зроблять її сильною квітучою державою.
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Відродження табору для дітей та молоді. В нашому краї є прекрасний природний парк «Святі гори». Дуже
красиве, чисте святе місце у нашому Донбасі. Раніше там працював піонерський табір, який зараз стоїть
пустим та покинутим. Ще небагато років, і його можна втратити. Діти Донецької області їздять у табори,
які знаходяться на західній та центральній Україні. Ми дуже бажаємо, щоб діти з тих регіонів приїздили
до нас, до нашого красивого краю. Нам теж є чим пишатися. Якщо цей табір відродити, то там могли би
разом спілкуватися та ділитися враженнями діти зі всієї України, в тому числі і з тимчасово окупованих
територій. Це міг би бути не просто табір для дітей, а місце вільного спілкування, креативних ідей, різноманітних майстер-класів та зустрічей з цікавими людьми (вчителями, артистами, бізнесменами, навіть політиками). Кожний рік, або зміна, проходили би за різноманітними напрямками, тут могли би відбуватися
фестивалі мистецтв та творчості, конкурси ерудитів, вікторини, спортивні змагання. Це був би безцінний
внесок в майбутнє нашої країни, її нащадків.
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Добропільський район був утворений заново Указом Президії Верховної Ради УРСР від 8 грудня 1966 року
№ 359. 23 грудня 1966 року відбулось перше засідання сесії районної ради, ця дата вважається датою
створення району.
Адміністративний центр району знаходиться в м. Добропілля. До складу району входить селище Святогорівка, в якому ми проживаємо, та 61 сільський населений пункт.
Площа району 950 кв. км (95 тис. гектарів). Населення – 19 тис. жителів. Рельєф району різноманітний. Поверхня його сильно порізана густою сіткою річкових долин, глибоких балок і ярів. Характерні також гриви,
горби і куполи. З антропогенних форм рельєфу є терикони.
Ліси і лісові насадження займають близько 4% території (ясен, дуб, сосна, біла акація, клен, горобина).
З півдня на північ через Добропільський район протікає р. Казенний Торець зі своєю притокою р. Грузька,
а зі сходу на захід – р. Бик (притока Самари), яка зливається зі своїми притоками: р. Водяною – в с. Криворіжжі і р. Гришинка – в с. Юр'ївка. Неподалік с. Новотроїцького бере свій початок р. Самара, а біля с. Нововодяне її притока – друга р. Водяна. Всі річки невеликі і неглибокі, влітку пересихають і міліють, а з початку
грудня і до середини березня покриваються льодом. Є кілька водойм штучного походження. Селище
Святогорівка розташоване по обидва береги р. Бик.
Добропільський район – сільськогосподарський. Ґрунти, в основному, чорноземи, на берегах річок – лугові. Більша частина ґрунтів розорана і обробляється для вирощування зернових і технічних культур – озимої
та ярої пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшнику, рапсу та інших. Розвинене також тваринництво, птахівництво, бджільництво, садівництво, на штучних водоймах – розведення риби.
Клімат Добропільського району різкоконтинентальний. За агрокліматичним районуванням Донецької
області Добропільський район віднесено до другого помірно засушливого району, для якого характерні
жарке літо і помірно холодна зима.
Корисні копалини: кам'яне вугілля, поклади кварцитів, глин, піску.
В підземних надрах Добропільщини великі запаси кам'яного вугілля. Видобуток вугілля на території району ведуть 5 шахт – «Добропільська», «Алмазна» (колишня шахта ім. РСЧА), «Білозерська», «Новодонецька» і «Білицька».
Район багатий на поклади пластичних і вогнетривких глин, які використовуються для виробництва кераміки та будівельних матеріалів. Їх видобутком біля с. Октябрського займається ЗАТ «Глини Донбасу». Глини
Добропільщини експортуються майже в десяток країн для виробництва кераміки.
З 1967 р. проводився промисловий розлив мінеральної води «Золотий Колодязь», яку знали і цінували не
тільки в нашій області, але й далеко за межами України. Але на даний час завод не працює. Свердловини і
водогін потребують чистки і капітального ремонту. Також заводу потрібен досвідчений керівник.
Специфічні особливості сучасного демографічного потенціалу нашого регіону значною мірою обумовлені
екстенсивним характером господарювання, наслідками соціально-економічної кризи, а також високою урбанізованістю території. Це спричинило неухильне скорочення кількості населення. Зменшення населення
Добропільщини відбувається як за рахунок міграції, особливо з депресивних шахтарських регіонів, так і
через від'ємний природний приріст (скорочення) – становить мінус 167 осіб. Переважання смертності над
народжуваністю обумовлене зниженням життєвого рівня населення та зростанням кількості осіб похилого
віку.
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Добропільський район – наш рідний край, що знаходиться у північно-західній частині Донецької області.
Першим і найстарішим населеним пунктом на Добропільщині є село Золотий Колодязь, засноване у 1680
році. Більшість сіл виникла у ХVIII-XIX століттях. Добропільський район вперше був утворений постановою
Президії ЦВК УРСР від 22 січня 1935 року. В 50-60 роках адміністративний поділ Донецької області не раз
зазнавав змін. Територія, населені пункти Добропільського району теж зазнали змін – вони входили до
складу Красноармійського та Олександрівського районів.

Екологічна ситуація обумовлена значним антропогенним навантаженням та специфікою природно-кліматичних умов і ресурсного потенціалу регіону. Однією з найбільших екологічних проблем є дефіцит чистої
питної води у зв'язку з екстенсивним водокористуванням промисловістю, сільським господарством та
великими її потребами для комунально-побутового господарства. Очисні споруди і каналізаційна мережа
в переважній більшості створювалися кілька десятків років, тому і є морально та фізично застарілими.
Досить часто відбуваються викиди шкідливих стоків у річки і водоймища, що призводить до спалаху інфекційних захворювань, закриття місць відпочинку. Забруднені стічні води також потрапляють у підземні
води, що призводить до виведення з експлуатації підземних водозаборів.
Значні ділянки родючих земель регіону зайняті відвалами від видобутку корисних копалин та сміттєполігонами. Вони займають площу по декілька гектарів, а шахтні терикони ще й мають висоту від 10 до 50 м.
Видобуток будівельних матеріалів відкритим способом призвів до утворення в ландшафті регіону кар'єрів.
Потужні зрошувальні системи регіону практично не використовуються і знаходяться в занедбаному стані
через скрутне фінансове становище сільськогосподарських виробників. Це спричиняє засолення та запіщанення сільськогосподарських угідь. Подорожчання палива та низька купівельна спроможність населення, затримка початку опалювального сезону змушує населення здійснювати неконтрольовані рубки
незначних лісових насаджень району, які особливо шкідливими є в річкових заплавах, на вододілах та в
полезахисних смугах. Це призводить до збільшення кількості посух і суховіїв, вивітрювання родючого шару
ґрунту.
Спеціалізація регіону на гірничодобувній та паливно-енергетичній галузях обумовлює значні викиди шкідливих речовин в атмосферу. Добропільський район повністю не газифіковано. Тому всі котельні працюють
також на вугіллі, а викиди у повітря не фільтруються.
Збільшенню шкідливих викидів в атмосферу сприяє зростання кількості мікроавтобусів для перевезення
пасажирів як міськими, так і приміськими маршрутами. Єдиний маршрут тролейбуса, який був у м. Добропілля розкрадено та знищено.
Рівень розвитку соціальної сфери Добропільського району невисокий. Але через те, що значна частина
населення зайнята в паливній промисловості, середня зарплата в регіоні є вищою, ніж середня в Україні.
Однак це не свідчить про високий життєвий рівень населення, оскільки працівникам цієї галузі необхідно
досить багато поживних речовин для відновлення функціональних можливостей організму порівняно з
іншими.
Аналіз сучасного соціально-економічного потенціалу регіону дає підстави виділити шляхи подальшого
розвитку регіону. Це, перш за все, поліпшення демографічної ситуації та підвищення рівня життя населення. Для реалізації цього напряму необхідно всіляко стимулювати народжуваність. Потрібно забезпечувати
комфортне та безпечне життєве середовище для людини незалежно від місця її проживання. Надавати
якісні житлово-комунальні послуги, послуги транспорту та зв’язку.
Для поліпшення ситуації на ринку праці та збільшення обсягів виробництва доцільно швидкими темпами проводити реструктуризацію господарської діяльності в напрямку створення нових робочих місць в
галузях сфери обслуговування. У шахтарських селищах необхідно пропагувати розвиток приватних господарств з виробництва сільськогосподарської продукції.
З метою ліквідації галузевих диспропорцій у розвитку промисловості потрібно нарощувати потужності
легкої та харчової промисловості.
Для поліпшення екологічної ситуації в регіоні слід проводити перепрофілювання підприємств, впроваджувати екологічно безпечні технології, здійснювати рекультивацію земель, ліквідацію териконів, відстійників,
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Добропільський район має значний трудоресурсний потенціал, але використовується він далеко не в повному обсязі. Починаючи з 1990 р. в регіоні постійно відбувається скорочення зайнятих в усіх сферах матеріального виробництва, особливо в промисловості, і зростання кількості безробітних. Зменшення кількості
зайнятих та стрімке зростання безробіття відбувається під впливом загальнодержавної економічної кризи,
яка спричинила зменшення обсягів виробництва, та структурної перебудови економіки. Специфічною проблемою є вивільнення працюючих з паливно-енергетичного комплексу у зв'язку із закриттям шахт.

Для збереження і зміцнення здоров’я населення необхідне підвищення якості медичного обслуговування
та пропагування і створення умов для здорового способу життя.
Для формування духовно багатої, інтелектуально розвиненої людини: розвивати інтелектуальний капітал.
Розвивати мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи. Формувати позитивний імідж району
у сфері туризму. Консолідація та розвиток української нації, забезпечення прав громадян на свободу світогляду і віросповідання.
У сфері охорони навколишнього природного середовища: раціональне використання природних ресурсів;
удосконалення організаційних механізмів управління природоохоронною діяльністю; охорона від забруднення атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів; розвиток природно-заповідної справи; розвиток сфери поводження з відходами; екологічне виховання населення.
Наявність в районі джерел мінеральних вод, річок, лісових насаджень у річкових заплавах робить її привабливою для розвитку рекреації. В цілому для ефективного функціонування господарського комплексу
району необхідно залучати значні інвестиції в усі його галузі, що нині проблематично через обмеженість
вільних коштів у вітчизняних підприємств і несприятливий інвестиційний клімат для іноземних інвестицій.
В умовах ведення воєнних дій на території нашого регіону особливої актуальності для економіки набувають пошук шляхів та механізмів реформування регіональних економічних комплексів, визначення перспектив диверсифікації регіональної економіки. Від успішного вирішення цих питань залежать перспективи створення нових робочих місць, рівень та динаміка заробітної плати, доходи місцевих бюджетів, а в
кінцевому підсумку – соціально-економічна стабільність в регіоні.
Ми – майбутнє України. Ми хочемо жити у красивій, могутній державі. Для цього потрібно почати з самого найменшого – зі свого селища Святогорівка. На території нашого селища немає жодного працюючого
підприємства. Але у минулому тут працювали цегельний завод, цехи Добропільського заводу мінеральної
води, що виробляли олію, борошно та інші продукти. Тому потрібно відбудовувати ці підприємства.
Великою проблемою селища є забруднення території, річки сміттям. Тому ми пропонуємо побудувати на
території селища завод по знищенню сміття. На березі р. Бик відбудувати заново цегельний завод, який
буде працювати на своїй глині. Енергію, яка буде вироблятися під час знищення сміття, направити для потреб цегельного заводу. Продукцію цегельного заводу реалізовувати на території Добропільського району
та у сусідніх районах.
Необхідним є і відбудова цехів, що виробляють олію, борошно і продукцію із борошна. Соняшник, зерно
вирощується на землях нашого регіону. І тому є необхідним саме місцеве виробництво з його переробки,
щоб населення могло користуватися даними послугами. Тим самим буде наповнюватися місцевий бюджет. Будуть створені робочі місця. Мешканці селища зможуть працювати на території проживання, що
також сприятиме наповненню місцевого бюджету.
Буде наповнюватися місцевий бюджет – буде розвиватися на селі медицина, освіта, культура та побут.
З'явиться можливість відремонтувати Будинок культури, що збиратиме молодь і все населення селища.
А отже, це буде центр культури на селі. Робота гуртків дасть можливість розвитку як дітячої так і дорослої
творчості. Молодь буде зайнята ділом. Свята, які проходитимуть у Будинку культури, будуть зміцнювати
дружбу односельців. Відроджуватимуться національні традиції.
Основним завданням має бути створення інформаційного простору, щоб всі дії, всі фінанси були прозорими. Щоб не було корупції.
Треба нам будувати нове чесне, прозоре суспільство.
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а також більш ефективно використовувати вторинні ресурси, відходи виробництва, переводити підприємства на оборотне водопостачання.
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Корстуючись офіційними повідомленнями Головного управління статистики у Донецькій області про соціально-економічне становище регіону за січень – серпень 2015 року, наведемо дані по Донецькій області
(без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) про промислове та сільськогосподарське виробництво, будівельну діяльність, роздрібну торгівлю, ринок праці, рівень інфляції за січень
– серпень, дані за січень –липень про експорт товарів, заробітну плату та демографічну ситуацію, а також
дані про капітальні інвестиції за січень – червень 2015 року.
1.1 Промисловість
Випуск промислової продукції області (без урахування частини зони проведення антитерористичної
операції) за січень – серпень 2015 року порівняно з січнем – серпнем попереднього року зменшився на
45,0%, за серпень порівняно з серпнем 2014 року – на 4,0%, порівняно з липнем 2015 року – на 7,5%.
За січень – серпень 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року обсяг продукції скоротився у
виробництві, передачі та розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 21,5%,
в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 36,0%, у виробництві коксу
та продуктів нафтоперероблення – на 37,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 39,9%, в машинобудуванні – на 41,6%, у текстильному виробництві,
виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – у 2 разу, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів – у 2,1 разу, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – у 2,9 разу,
у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – також у 2,9 разу.
Видобуток рядового вугілля за січень – серпень 2015 року зменшився порівняно з січнем – серпнем 2014
року у 2,5 раза і склав 8,4 млн т. Обсяг кам'яного вугілля, яке включає відвантажене рядове вугілля і продукти збагачення, за січень – серпень 2015 року склав 6,5 млн т, що також менше січня – серпня попереднього року у 2,5 раза.
Виплавка чавуну за січень – серпень 2015 року, склавши 5,7 млн т, зменшилася порівняно з аналогічним
періодом попереднього року на 27,3%. Виробництво сталі склало 5,4 млн т, що менше січня – серпня 2014
року також на 27,3%. Виробництво готового прокату за січень – серпень 2015 року зменшилося порівняно
з січнем–серпнем 2014 року на 33,4% і склало 2,8 млн т.
Виробництво електроенергії за січень – серпень 2015 року склало 13,8 млрд кВт/годин, що менше січня
–серпня попереднього року на 16,9%. Виробництво електроенергії за січень – серпень 2015 року склало
13,8 млрд кВт/годин, що менше січня – серпня попереднього року на 16,9%.
1.2 Сільське господарство
Обсяг сільськогосподарського виробництва області за січень – серпень 2015 року порівняно з січнем–
серпнем 2014 року зменшився на 37,0%.
Виробництво м'яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) в січні – серпні 2015 року склало 82,5
тис. т, що менше січня – серпня попереднього року на 15,0%.
Надої молока, склавши за січень – серпень 2015 року 167,7 тис. т, зменшилися порівняно з січнем–серпнем 2014 року на 21,1%.
Яєць у січні – серпні 2015 року одержано 438,0 млн шт., що менше, ніж за аналогічний період 2014 року, у
2,9 разу.
Поголів'я великої рогатої худоби, склавши на 1 вересня 2015 року 96,1 тис. голів, скоротилося порівняно з
аналогічною датою 2014 року на 23,4%, в тому числі поголів'я корів зменшилося на 26,1% і склало 45,7 тис.
голів. Зменшилася на 14,8% чисельність свиней і склала на 1 вересня 482,7 тис. голів. Поголів'я птиці на
початок вересня 2015 року становило 5,3 млн голів, що менше порівняно з аналогічною датою 2014 року у
2,5 разу.
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1. Аналіз соціально-економічного потенціалу регіону та ефективності його використання

1.3 Капітальні інвестиції
За січень – червень 2015 року в області освоєно за рахунок усіх джерел фінансування 2973,9 млн грн капітальних інвестицій.
Головне джерело фінансування капітальних інвестицій – власні кошти підприємств та організацій, питома
вага яких склала 98,2%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 1,0% капітальних
інвестицій. На банківські кредити та інші запозичені кошти припадало 0,4%. Частка коштів населення на
будівництво житла становила також 0,4%.
Промисловими підприємствами за січень – червень 2015 року освоєно 1319,9 млн грн, або 44,4% всіх капітальних інвестицій.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво за січень – червень 2015 року становили 28,1 млн грн (0,9%
від загального обсягу).
1.4 Будівельна діяльність
Будівельними підприємствами області, які працювали за контрактами підряду, а також підприємствами,
що виконували будівельні роботи господарським способом, за січень – серпень 2015 року виконано будівельних робіт власними силами на 1,2 млрд грн. Порівняно з січнем – серпнем 2014 року обсяг будівельної продукції зменшився у 3,3 разу.
1.5 Експорт товарів
За січень – липень 2015 року експорт товарів з Донецької області склав 2225,5 млн доларів США, що менше січня – липня 2014 року у 2,7 разу.
Підприємства регіону вивозили продукцію у 92 країни світу проти 117 країн у січні – липні 2014 року.
На першому місці Італія, куди за січень–липень 2015 року експортовано товарів на 493,7 млн доларів, що
менше січня–липня попереднього року на 42,6% і склало 22,2% загального обсягу. Експорт усіх товарів на
європейський ринок за січень–липень 2015 року скоротився порівняно з січнем–липнем попереднього
року на 43,6%.
Друге місце зайняла Туреччина, поставки в цю країну за січень–липень 2015 року становили 314,9 млн доларів, або 14,1% загального обсягу. Порівняно з січнем – липнем 2014 року експорт в Туреччину зменшився у 2,1 разу. Вся валютна виручка від експорту товарів у країни Азії скоротилася за цей період у 3,7 разу.
Експорт товарів у країни Америки за січень – липень 2015 року порівняно з січнем – липнем попереднього
року зменшився у 4,4 раза, на африканський континент – у 5,1 разу.
Валютна виручка від експортних поставок чорних металів становила за січень – липень 2015 року 1696,4
млн доларів, або 76,2% експорту всіх товарів, і зменшилася порівняно з січнем – липнем попереднього
року у 2,5 разу.
Зменшився за січень – липень 2015 року порівняно з січнем – липнем 2014 року також експорт виробів з
чорних металів – у 2,5 разу, продукції машинобудування – у 2,8 разу, продукції хімічної промисловості – у
6,4 разу, готових харчових продуктів – в 11,7 разу.
1.6 Роздрібна торгівля
Оборот роздрібної торгівлі за січень – серпень 2015 року становив в області 21,3 млрд грн, що менше січня – серпня попереднього року в порівнянних цінах у 3,3 разу.
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Середні ціни продажу сільськогосподарськими підприємствами насіння соняшнику підвищилися в січні –
серпні 2015 року порівняно з січнем–серпнем попереднього року у 2,1 разу, зерна – в 1,7 разу, худоби та
птиці (у живій вазі) – також у 1,7 разу, яєць – на 33,6%, молока – на 8,4%. Дешевше, ніж рік тому, сільськогосподарські підприємства продавали картоплю – на 37,1%, плоди та ягоди – на 12,7%, овочі – на 0,4%.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2015 року становила в області 21,9 тис. осіб, що на
1,6% менше, ніж на кінець липня 2015 року.
Із загальної кількості безробітних 65,2% становили жінки, 38,6% – молодь у віці до 35 років.
Рівень зареєстрованого безробіття на кінець серпня 2015 року становив 0,8% населення працездатного
віку.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в серпні порівняно з липнем 2015 року збільшилася на 20,1% і на кінець місяця становила 1,8 тисячі.
Середній розмір допомоги по безробіттю в серпні 2015 року становив 1314 грн.
1.8 Ціни та тарифи
За серпень 2015 року діючі на споживчому ринку області ціни зросли порівняно з попереднім місяцем на
0,1%, порівняно з груднем 2014 року – на 37,6%. В річному вимірі, тобто за серпень 2015 року порівняно з
серпнем 2014 року, рівень інфляції склав 51,7%, за січень – серпень 2015 року порівняно з січнем – серпнем попереднього року – 44,6%.
У серпні продовжувалося сезонне зниження цін на фрукти – на 14,2% та овочі – на 14,6%. Підвищилися
порівняно з липнем ціни на молоко – на 0,9%, масло – на 1,0%, кондитерські вироби з цукру – на 1,2%, чай
– на 1,8%, цукор – на 3,2%, яйця – на 4,8%, м'ясо та м'ясопродукти – на 5,6%.
З початку року ціни на молоко зросли на 6,8%, кисломолочні продукти – на 12,3%, масло – на 20,6%, м'ясо
та м'ясопродукти – на 28,2%, цукор – на 34,3%, хліб – на 37,9%, рибу та продукти з риби – на 42,2%, макаронні вироби – на 45,0%, рис – на 48,8%, соняшникову олію, а також фрукти – в 1,7 раза, чай – в 1,9 раза.
Ціни на фармацевтичну продукцію підвищилися протягом січня – серпня в 1,6 разу.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива були в серпні 2015 року вищими,
ніж у грудні 2014 року, в середньому у 2 рази. Зокрема, природний газ для населення подорожчав за цей
період у 5,5 разу, каналізація – в 1,8 разу, водопостачання – в 1,7 разу, електроенергія – на 33,5%.
Ціни на паливо та мастила в серпні 2015 року порівняно з груднем попереднього року були вищі на 20,4%.
1.9 Заробітна плата
За січень – липень 2015 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника
підприємств, установ та організацій (з кількістю зайнятих 10 і більше осіб) склала в області 4775 грн. Порівняно з січнем – липнем 2014 року показник зріс на 26,8%, реальна заробітна плата (з урахуванням інфляції
і сплачених податків) знизилася на 13,8%. За липень 2015 року середня зарплата становила 5460 грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 серпня 2015 року становила в області 391,3 млн грн. Протягом липня борги
зменшилися на 7,4%, порівняно з 1 січня вони зросли на 7,6%. Борги по зарплаті на економічно активних
підприємствах на 1 серпня 2015 року становили 359,8 млн грн, або 91,9% всієї заборгованості. Порівняно з
заборгованістю на 1 липня це менше на 9,7%, порівняно з початком року – більше на 8,3%.
1.10 Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних
даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни постійного місця проживання, на 1 серпня
2015 року становила 4277,9 тис. осіб. Упродовж січня–липня чисельність населення зменшилася на 19,3
тис. осіб, у тому числі внаслідок природного скорочення на 15,1 тис. осіб і на 4,2 тис. осіб – за рахунок
міграційного скорочення.
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1.7 Ринок праці

2. Визначення проблем, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток регіону
2.1 Проблеми в промисловості
• Спад випуску промислового виробництва
• Падіння видобутку вугілля
• Зниження виробництва електроенергії
2.2 Проблеми в сільському господарстві
• Запущеність земель у зв’язку минулими бойовими діями.
• Зниження обсягу сільськогосподарського виробництва за всіма напрямками.
• Зростання цін на все, що пов’язане з сільським господарством: добрива, техніка, інше.
2.3 Проблеми в галузі капітальних інвестицій
• Відтік іноземного капіталу в зв’язку з проведення антитерористичної операції.
• Падіння промислового виробництва, яке привело до зменшення власних грошових коштів для розвитку.
• Падіння кредитоспроможності підприємств.
• Неможливість швидкого розвитку малого та середнього бізнесу.
• Великі фінансові ризики.
• Високий рівень корупції.
2.4 Проблеми в будівництві
• Відсутність грошових коштів фізичних та юридичних осіб для розвитку будівництва.
• Велика банківська кредитна процентна ставка кредитів на власне будівництво.
• Незацікавленість великого капіталу в розвитку регіону Донецької області зв’язку з проведення антитерористичної операції.
2.5 Проблеми експорту товарів
• Недостатнє вивчення іноземних ринків.
• Невідповідність внутрішньої сертифікації продукції до європейських та світових стандартів.
• Велика вартість сертифікації підприємства на відповідність до європейських та світових стандартів.
• Нерозуміння деяких топ-менеджерів необхідності обов’язкового проведення процесу отримання відповідних сертифікатів.
• Невідповідність деяких підзаконних актів сучасним вимогам торгівлі.
• Негнучка система експортного законодавства.
2.6 Проблеми в галузі роздрібної торгівлі
• Зниження життєвого рівня населення.
• Зменшення грошових надходжень.
• Неплатоспроможність населення, особливо вимушених переселенців.
• Пасивність голів підприємств при прийнятті рішень, щодо підвищення зарплатні та її своєчасної виплати.
• Зменшення товарного виробництва.
• Високе зростанння цін на продукцію в декілька разів.
2.7 Проблеми ринку праці
• Невідповідність потреб ринку праці переліку, що випускається працівниками.
• Відсутність кадрової політики.
• Перенасичення ринку праці деякими спеціалістами.
2.8 Проблеми ціноутворювання та тарифікації
• Зниження промислового виробництва.
• Падіння платоспроможності населення.
• Наявність прошарку населення, які є вимушеними переселенцями.
• Імпортування енергоносіїв (зокрема газу).
• Слабкий розвиток власних енергоресурсів.
• Небажання населення використовувати енергозберігаючі технології.
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У січні – липні 2015 року в області зареєстровано 9,8 тис. осіб народжених та 24,9 тис. осіб померлих.

2.9 Проблеми заробітної платні
• Падіння промислового та сільськогосподарського виробництва.
• Наявність тіньової зарплатні (в конвертах).
• Небажання підприємців показувати реальні доходи.
• Затримка виплат.
• Велика кількість податків для підприємств.
• Проблема відкриття об’єктів малого та середнього бізнесу.
2.10 Проблеми демографічної ситуації
• Старіння населення.
• Природне скорочення чисельності населення.
• Еміграція мешканців в інші регіони та країни.
• Нестабільна ситуація в регіоні.
• Неможливість знайти роботу вимушеним переселенцям, що призводить до нової вимушеної міграції.
3. Обґрунтування пріоритетних напрямків (напрямку) змін економіки регіону, реалізація яких (якого) може
забезпечити кращі соціально-економічні результати
Згідно зі Стратегією розвитку нашої країни та існуючими обставинами передбачається реалізація 62 реформ та програм розвитку держави за чотирма векторами:
• за вектором розвитку;
• за вектором безпеки;
• за вектором відповідальності;
• за вектором гордості.
Стратегія – це прекрасно, але реальність вимагає багато зусиль, поразок, непорозуміння.
Першочерговою є реалізація таких реформ і програм:
1) Реформа системи національної безпеки та оборони
Головна мета – підвищення обороноздатності держави, реформування Збройних Сил України та інших
військових формувань відповідно до сучасних вимог та з урахуванням досвіду, набутого у ході антитерористичної операції, а також розвиток оборонно-промислового комплексу для максимального задоволення потреб.
2) Оновлення влади та антикорупційна реформа
Основною метою антикорупційної реформи є суттєве зменшення корупції в регіоні, зменшення втрат державного бюджету та бізнесу через корупційну діяльність, а також підвищення позицій Донбасу в Україні та
в міжнародних рейтингах, що оцінюють рівень корупції.
3) Децентралізація та реформа державного управління
Метою реформи державного управління є побудова прозорої системи державного управління, створення професійного інституту державної служби, забезпечення її ефективності. Результатом впровадження
реформи має стати створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації
із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій (е-урядування), яка здатна виробляти і
реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики.
Пріоритетом в управлінні публічними фінансами має стати підвищення прозорості та ефективності їх розподілу та витрачання. Процес здійснення державних закупівель повинен стати максимально прозорим та
ураховувати загальні принципи конкуренції. Корупційна складова під час здійснення державних закупівель має бути ліквідована;
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• Пасивність владних структур до впровадження енергозберігаючих технологій на місцях.
• Політика перевірок, а не співпраці та інформування місцевих чиновників.

Середньостроковою метою дальших реформ у цій сфері є створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної
торгівлі та підвищення ефективності ринку праці. Необхідно скоротити кількість документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасувати регуляторні акти, які ускладнюють ведення підприємницької діяльності, скоротити кількість
органів державного нагляду (контролю), забезпечити надання послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді.
З метою розширення та спрощення доступу українських товарів на ринки держав – членів Європейського
Союзу необхідно привести систему технічного регулювання у відповідність із європейськими вимогами та
завершити реформування системи державного контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів.
Для підтримки інвестиційної активності та захисту прав інвесторів потрібно забезпечити ефективний захист права приватної власності;
5) Податкова реформа
Мета реформи – побудова податкової системи, яка є простою, економічно справедливою, з мінімальними
затратами часу на розрахунок і сплату податків, створює необхідні умови для сталого розвитку національної економіки, забезпечує достатнє наповнення Державного бюджету України і місцевих бюджетів. Головними напрямами реформи є перехід від наглядово-каральної функції фіскальних органів до обслуговуючої, що допомагає у нарахуванні та проведенні сплати податків, а не має на меті наповнення бюджету за
рахунок фінансових санкцій та переплат; зменшення кількості податків, їх розміру та спрощення порядку
розрахунку і сплати; впровадження електронних сервісів для платників податків; зменшення податкового
навантаження на заробітну плату з метою її детінізації; удосконалення законодавства України, спрямованого на посилення боротьби зі схемами ухиляння від сплати податків як юридичними, так і фізичними
особами, формування системи податкового контролю залежно від ступеня ризику в діяльності платників
податків, забезпечення відкритості доступу до інформації про сплату податків, удосконалення законодавства з питань трансфертного ціноутворення, впровадження контролю за видатками фізичних осіб;
6) Програма енергонезалежності
Головне завдання – забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. Основними
цілями у цій сфері є: зниження енергоємності валового внутрішнього продукту (на 20 відсотків до кінця
2020 року) шляхом забезпечення (впровадження) 100 відсотків обов'язкового комерційного обліку споживання енергоресурсів (енергії та палива), переходу до використання енергоефективних технологій та
обладнання, зокрема через механізм залучення енергосервісних компаній, реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії; запровадження прозорих конкурентних правил розробки та
використання родовищ енергоносіїв; лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу,
перехід на нову модель їх функціонування; повна реформа системи ціно- та тарифоутворення на енергію
та паливо, зокрема перегляд механізму формування балансу енергоресурсів, відмова від перехресного
субсидування та державного дотування; залучення іноземних інвестицій в енергетичний сектор Донбасу,
електрогенеруючих потужностей та електромереж; реформа вугільної галузі та залучення стратегічних
інвесторів, модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу регіону.
4. Формулювання загальних пропозицій щодо необхідних управлінських рішень за обґрунтованими вами
напрямками (напрямком) змін.
4.1 В сфері захисту територіальної цілісності регіону
Пріоритет 1. Облаштування об’єктів підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення відповідно до вимог чинного
законодавства
• Облаштувати об’єкти підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій.
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4) Дерегуляція та розвиток підприємництва

4.2 В соціально-гуманітарній сфері
Пріоритет 1. Гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення населення.
• Надання допомоги військовим, які беруть участь у збройному конфлікті в так званій зоні антитерористичної операції, щодо забезпечення їх необхідним обмундируванням і спецзасобами захисту, продуктами харчування.
• Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення зростання заробітної плати та формування джерел її
подальшого підвищення.
• Поетапне наближення рівня заробітної плати до реальної вартості робочої сили на ринку праці, відновлення нормування праці з метою ефективного використання трудового потенціалу та робочого часу.
• Запровадження додаткових заходів щодо посилення захисту прав працівника на своєчасне одержання
заробітної плати, забезпечення виплат поточної заробітної плати та повна виплата боргів із заробітної
плати на економічно активних підприємствах.
• Забезпечення належного соціального захисту незайнятого населення і безробітних шляхом надання
соціальних послуг, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття».
• Бронювання на підприємствах, в організаціях та установах робочих місць для працевлаштування осіб,
які потребують додаткових гарантій соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на
ринку праці.
• Надання організаційної та матеріальної підтримки безробітним для започаткування власної справи.
• Забезпечення працевлаштування осіб, які потребують додаткових гарантій соціального захисту та не
здатні на рівних конкурувати на ринку праці, з числа зареєстрованих у службі зайнятості, в тому числі з
наданням дотації роботодавцям.
• Забезпечення повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій.
• Проведення заходів щодо залучення громадян до укладення угод про добровільну участь в системі
загальнообов’язкового державного страхування.
• Застосування в повній мірі фінансових санкцій згідно з чинним законодавством до підприємств – порушників платіжної дисципліни.
Пріоритет 2. Сприяння повній, продуктивній зайнятості населення
• Вдосконалення методів професійної орієнтації населення, насамперед молоді як однієї з найбільш
вразливих категорій населення шляхом виконання системних заходів, які врахують індивідуальні особливості, інтереси кожної людини, а також потреби ринку праці.
• Вдосконалення взаємодії з роботодавцями, підвищення ефективності використання заявлених ними
вакансій, в тому числі шляхом попередньої професійної підготовки, перепідготовки безробітних на
замовлення.
• Вдосконалення технології надання соціальних послуг, персоніфікація соціальних послуг, що надаються
безробітним, підвищення їхньої якості.
• Зміцнення основ соціального партнерства, вдосконалення методів співпраці, зокрема з головами
сільських рад.
• Посилення соціального захисту осіб, які неспроможні скласти конкуренції на ринку праці, у тому числі
інвалідів.
• Збереження, оновлення та створення за рахунок усіх джерел фінансування нових робочих місць.
• Підтримка малого та середнього бізнесу, індивідуальної трудової діяльності, самозайнятості населення.
4.3 В економічній сфері
Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу області з метою насичення ринку конкурентоспроможними промисловими товарами. Залучення інвестицій в добувну та переробну промисловість області
• Запровадження технологічної модернізації підприємств за рахунок реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі впровадження енергозберігаючих та
екологічно безпечних технологій.
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• Продовжити впровадження технічних систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій.
• Передбачити в бюджеті видатки для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу на основі інтенсифікації
виробництва та впровадження інвестиційних проектів в галузі рослинництва, тваринництва та інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції.
• Організація участі сільськогосподарських підприємств у виставково-ярмаркових заходах.
• Застосування прогресивних ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур.
• Впровадження раціональної науково-обґрунтованої структури посівних площ.
• Своєчасне проведення профілактичних та винищувальних заходів боротьби зі шкідниками, хворобами
та бур’янами;
• Збільшення поголів’я корів у сільськогосподарських підприємствах за рахунок власного відтворення,
закупівлі як племінних тварин, так і поліпшених в особистих селянських господарствах.
• Підвищення рівня і якості годівлі молочної худоби.
• Впровадження використання високопродуктивного поголів’я м’ясного напряму з високою м’ясною продуктивністю.
• Забезпечення населення якісними молокопродуктами власного виробництва.
Пріоритет 3. Розвиток овочівництва та інфраструктури для збереження виробленої продукції з використанням сучасних технологій зберігання продукції
• Забезпечення сприяння реалізації інвестиційних проектів з будівництва овочесховищ з використанням
сучасних технологій зберігання продукції.
Пріоритет 4. Розвиток тваринництва шляхом нарощування поголів’я сільськогосподарських тварин в сільськогосподарських підприємствах, будівництва нових та реконструкції існуючих тваринницьких комплексів та ферм
• Висвітлення позитивного досвіду інвестиційної діяльності регіону.
• Створення сприятливих умов для збільшення обсягів інвестицій в економіку регіону, зокрема збільшення обсягів інвестицій в основний капітал.
• Забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних проектів.
Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.
• Впроваджувати альтернативні джерела енергозабезпечення та заходи з енергозбереження, в тому числі
з використанням відновлювальних джерел енергії.
• Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу регіону
• Проводити активну інформаційну політику щодо інвестиційного потенціалу підприємств регіону.
• Забезпечити максимальне сприяння реалізації інвестиційних проектів.
• Підготовка та оприлюднення інформації про вільні земельні ділянки, виробничі площі, що пропонуються
для реалізації інвестиційних проектів.
• Представлення інвестиційних можливостей регіону на відповідних презентаційних заходах.
• Реалізація проектів із залучення та впровадження іноземних інвестицій.
• Надання консультативних послуг для залучення інвестицій.
Пріоритет 7. Здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг, направлених на підвищення
якості обслуговування.
• Створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками, забезпечення належної якості торговельного обслуговування населення.
• Продовжити створення об’єктів побутового обслуговування населення в сільській місцевості.
• Забезпечення комплексу заходів щодо підвищення якості обслуговування в закладах громадського харчування і побутових послуг шляхом проведення обстеження зо підтвердження та присвоєння класності
згідно з вимогами підготовки та перепідготовки професійних кадрів.
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• Оновлення основних виробничих фондів підприємств.
• Проводити роботу з вивчення ринку збуту та пошуку зарубіжних партнерів для взаємовигідного співробітництва.
• Залучення інвестиційних коштів для відновлення підприємств, які до цього часу призупинили виробництво.

Пріоритет 9. Продовження політики прозорості на засадах, визначених Бюджетним кодексом України, розширення податкової бази, посилення платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань
• Унеможливлення фіскального тиску та нівелювання податкових ризиків у діяльності сумлінних платників
податків.
• Підвищити рівень добровільної сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, зменшення втручання в
діяльність платників податків.
• Забезпечити персональний підхід до оподаткування всіх категорій платників, легалізації фінансових
потоків.
• Застосовувати ефективні заходи щодо скорочення обсягів податкового боргу.
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Пріоритет 8. Усунення зайвих регуляторних бар’єрів – як мотивація для подальшого розвитку малого та
середнього бізнесу
• Забезпечення зменшення регуляторного тиску на бізнес-середовище та прийняття економічно доцільних регуляторних актів у сфері господарської діяльності щодо його покращення;
• Сприяти залученню безробітних до малого бізнесу через їхню підготовку за професіями (напрямами), які
можуть бути корисними для самозайнятості – підприємницької діяльності;
• Обмеження втручання органів державної влади у господарську діяльність та вдосконалення роботи
органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
• Удосконалення існуючого та запровадження нових механізмів фінансової підтримки підприємництва.
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В кожному регіоні України є свій скарб, яким пишаються та цінують його жителі. Найголовніше – це пізнання своєї землі та намагання покращити її становище не тільки на державному рівні, а й на міжнародному;
збереження природних ресурсів, залучення інвесторів, комп’ютеризація, сільськогосподарське виробництво та багато іншого. Досліджуючи Житомирщину, можна сказати: це «Ельдорадо». Мінерально-сировинний потенціал Житомирщини представлений облицювальним каменем, мармуром, самоцвітами,
сировиною для металургії та будівельної промисловості, вапняками, бурим вугіллям, торфом.
Є запаси будівельних пісків, пірофілітових сланців, керамічних глин і ряду інших видів мінеральної будівельної сировини. Запаси декоративно-облицювального каменю (лабрадорит, граніт, габро), що користується великим попитом у нашій країні та за кордоном, практично не обмежені. Розвідані поклади
лабрадоритів і габро в області становлять 86% запасів цього каменю в Україні. Перспективним є родовище
мармуру.
На території області ведеться видобуток кольорового напівдорогоцінного каміння – берилу, топазу, кварцу
з подальшою його переробкою та виготовленням ювелірних виробів.
Житомирщина забезпечує потреби України в титановому концентраті, постачає його на експорт.
Унікальним є родовище кварцитів, де сконцентровано майже 89% усіх загальнодержавних запасів. Ця
сировина використовується у виробництві вогнетривів для футеровки доменних печей і приготування
феросплавів.
Область займає перше місце в Україні по запасах лісових ресурсів. Лісистою є майже третина території.
Переважають хвойні породи – 60%, твердолистяні (дуб) і м'яколистяні (береза, вільха, осика) – по 20%.
Загальний запас деревини становить понад 120 млн м3. Загальний середній приріст – 2,6 млн м3 щорічно.
Найбільшу лісистість мають Овруцький та Олевський райони, де вона складає понад 60%.
На території регіону сформувалось багатогалузеве промислове виробництво. Житомирщина є лідером в
Україні з виробництва окремих видів продукції. Зокрема, в області виробляється: 45% фарфоро-фаянсового посуду, 24% – лляних тканин, 39% – панчішно-шкарпеткових виробів, 13% – пиломатеріалів, 23% – взуття, 12% – облицювальних виробів з природного каменю. Основними галузями є харчова промисловість,
частка якої у загальному обсязі промислового виробництва складає 39%, машинобудівна і металообробна
– 11%, добувна – 10%, виробництво неметалевих мінеральних виробів – 11%, легка – 6%, деревообробна
та целюлозно-паперова – 5%.
Житомирщина має розвинуте багатогалузеве сільськогосподарське виробництво. Частка аграрного сектора у валовій доданій вартості області становить 29%. Поряд з вирощуванням зернових і зернобобових
культур, цукрових буряків, картоплі, овочів, виробництвом молока, м'яса та яєць область посідає провідне
місце серед Інших регіонів України з вирощування хмелю (77% загальних державних обсягів виробництва)
і льону-довгунця – 29%.
Економічні процеси, що відбувалися на Житомирщині у 2014 році характеризувалися як позитивною, так і
негативною динамікою.
Індекс промислового виробництва склав 107%, у тому числі у добувній промисловості і розробленні
кар’єрів – 121,4%, у переробній промисловості – 101%.
Серед галузей переробної промисловості збільшення обсягів досягнуто у виробництві харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів – на 11,2%, у металургійному виробництві та виробництві готових металевих
виробів – на 11,2%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 1,5%, у виготовленні виробів з
деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 0,7%.
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг ) склав 18,4 млрд грн, що на 17,7% більше, ніж за 2013 р.
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Сьогодні, у 2015 році, Україна стоїть перед вирішенням непростої, але нагальної задачі – реалізації таких
стратегічних пріоритетів, як перехід до інноваційної моделі економічного розвитку, інтеграція в економічний європейський простір та розбудова соціальної держави.

Успішна реалізація основних напрямів проблем соціально-економічного розвитку Житомирщини перш за
все повинна передбачати вирішення наступних проблемних питань:
• усунення суперечливих питань законодавчої бази, що регулює питання інвестування капіталу;
• військово-політична ситуація в країні;
• нестабільність валютного курсу та збереження високої вартості кредитного ресурсу;
• недостатня підтримка та стимулювання приоритетних сфер економіки;
• відсутність підтримки інвестиційних проектів за рахунок коштів держави;
• складний та тривалий процес виділення земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської
діяльності;
• неможливість зацікавити внутрішнього інвестора через відсутність механізмів щодо його стимулювання.
Регіональна політика Житомирщини повинна сприяти її комплексному розвитку на основі природно-ресурсного, виробничо-економічного і науково-технічного та людського потенціалів, наявної інфраструктури,
історико-культурних надбань і традицій з використанням переваг та можливостей геополітичного становища регіонів.
Найбільш пріоритетним напрямком, що потребує активних змін та чия реалізація призведе до значного
покращення соціально-економічного розвитку Житомирщини, є зміни в інвестиційній сфері.
Для залучення потенційних внутрішніх та зовнішніх інвесторів, перш за все потрібно посилити ефект позитивного інвестиційного іміджу Житомирщини.
Для цього потрібно проводити й надалі виставково-ярмаркові заходи, проводити зустрічі з представниками країн – потенційними інвесторами, презентувати економічний потенціал регіону в зарубіжних країнах.
По-друге, співпрацювати з інвесторами, що вже реалізують певні проекти на території регіону та всебічно
допомагати у їх реалізації.
По-третє, проводити різноманітні бізнес-форуми, конференції з метою ознайомлення з інвестиційним потенціалом регіону та брати участь у міжнародних економічних форумах
По-четверте, розміщувати дані про потенційно вигідні інвестиційні проекти в засобах масової інформації
та мережі Internet.
Враховуючі основні напрямки змін, що повинні відбутися завдяки програмі стратегічного розвитку «Україна-2020»
• скоротити кількість дозвільних документів у сфері господарської діяльності;
• забезпечити ефективний захист права приватної власності;
• організувати та проводити навчальні тренінги з питань залучення інвесторів в регіон із врахуванням його
природних, територіальних та культурних особливостей;
• брати активну участь у різноманітних економічних форумах та конференціях, що ставлять за мету залучення інвестицій до регіону;
• створити дорожню карту регіону, що буде містити актуальну конкретну інформацію стосовно існуючих та
потенційних інвестиційних об’єктів;
• підтримувати підприємців у їхньому пошуку та залученні інвесторів.
Підбиваючи підсумок, необхідно зауважити: кожна частинка нашої країни – це величезна скарбниця.
Наше завдання – це використання цих ресурсів з метою забезпечення розвитку держави, підвищення рівня заробітних плат, створення робочих місць. Якщо ми докладемо максимум зусиль задля досягнення цієї
мети, то країна зможе вийти на новий етап свого існування.
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За рахунок вітчизняних та іноземних інвестицій, а також власних коштів підприємств у 2014 році в Житомирській області введено в експлуатацію окремі промислові об’єкти та виробництва, здійснювалася
модернізація та реконструкція існуючих.
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Для вирішення соціально-економічних проблем Житомирського регіону, в якому ми проживаємо, спочатку необхідно визначити потенціал регіону та виявити гострі проблемні питання.
Природно-ресурсний потенціал регіону представлений значними запасами мінеральних ресурсів (торф,
граніти, лабрадорити, габро, камінь та пісок будівельний, каолін та сланці пірофілітові, кварцити та кварцевий пісок, бурштин, каменесамоцвітна сировина та інші). За показником лісистості Житомирщина
займає четверту позицію серед регіонів України. Земельні ресурси області характеризуються різноманітними видами ґрунтів, родючість яких зростає з півночі на південь. Це обумовлює спеціалізацію південних
районів області на виробництві продукції АПК.
Економічний потенціал Житомирщини формується завдяки роботі значної кількості підприємств регіону.
В структурі економіки регіону (за обсягами реалізованої продукції) найбільшу питому вагу мають промислове виробництво (51%), торгівля (25%), сільське господарство (14%). Промислове виробництво регіону є
багатогалузевим. Область є лідером в Україні по виробництву окремих видів продукції. Зокрема, в регіоні
виробляється 45% загальнодержавного обсягу фарфоро-фаянсового посуду, 70% – посуду аптекарського,
39,3% – панчішно-шкарпеткових виробів, 19% – взуття, 22% – лляних тканин, 12,6% – пиломатеріалів, 9,5%
– молочних консервів. Найбільшими промисловими центрами області є міста Житомир, Коростень, Новоград-Волинський.
Соціально-культурний потенціал характеризується наявністю в регіоні міст із тисячолітньою історією,
об‘єктів архітектурної, історико-культурної спадщини; розвинутою мережею вищих навчальних закладів;
науково-дослідною базою для розвитку сільського господарства.
Трудовий потенціал представлений економічно активним населенням – 581,4 тис. осіб, у тому числі: працездатного віку – 539,9 тис. чол., зайнятого в усіх сферах економічної діяльності – 473,3 тис. осіб. На кінець
2014 року нараховувалось 66,6 тис. безробітних, що складало 12% населення працездатного віку.
Одним із критеріїв ефективності використання наявного потенціалу регіону можна вважати показник валового регіонального продукту (ВРП) на душу населення. За 2014 рік він склав 19544 грн. Хоча в динаміці
цей показник мав тенденцію до зростання, проте у порівнянні з іншими регіонами країни його значення є
одним з найнижчих. Ймовірно, це пов’язано з певними проблемами, які стримують розвиток регіону.
Для виявлення найбільш гострих проблем області ми скористалися результатами розрахунку індексу
конкурентоспроможності регіонів України. Місце Житомирщини в рейтингу (25-те з 27-ми регіонів, станом
на 2013 рік) свідчить про існування серйозних проблем та нагальну потребу в реформуванні регіону. Дослідження, проведені для розрахунку індексу конкурентоспроможності, виявили, що найбільш проблемними для Житомирщини є наступні сфери: інфраструктура (26-те місце з 27-ми), рівень розвитку бізнесу
(27-ме місце з 27-ми), інновації (27-ме місце з 27-ми).
Інфраструктура Житомирщини отримала низьку оцінку на фоні інших регіонів країни, й до того ж демонструє тенденцію до погіршення. Основні позиції, за якими область зазнала втрат, – це якість інфраструктури в цілому, якість залізничної інфраструктури, якість інфраструктури повітряних перевезень та якість
електропостачання.
Рівень розвитку малого і середнього бізнесу поки що відстає від потреб і потенціалу області, в основному
через низький рівень підприємницьких навичок населення і недоступність джерел фінансування. Ми не
маємо умов для підтримки малих і середніх підприємств та фізичних осіб-підприємців. Найсуттєвішим
бар’єром для ведення бізнесу є нестабільність державної політики. На другому місці в рейтингу найбільш
проблемних факторів для ведення бізнесу знаходиться податкова політика. Корупція займає третій рядок у рейтингу. Не варто забувати й про неефективність роботи чиновників. Названі проблемні фактори
є абсолютно ідентичними для компаній будь-якого розміру: великого, середнього або ж малого бізнесу.
Проблеми з розвитком бізнесу в регіоні в свою чергу є причиною високого безробіття.
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Питання успішного розвитку економіки завжди було актуальним для всіх країн світу, зокрема і для України. Розвиток економіки України пов'язаний з низкою соціально-економічних проблем, переважна частина
яких є складними теоретичними та практичними питаннями, які потребують вирішення. Наявні проблемні
питання необхідно розглядати не тільки в загальнодержавному порядку, але й відносно кожного регіону.

Ще одна проблема, на якій варто загострити увагу, – це стан навколишнього середовища регіону. Суттєвим
недоліком є відсутність комплексної системи моніторингу за кількісними та якісними показниками змін
на території області. До найголовніших екологічних негараздів можна віднести: викиди забруднюючих речовин в атмосферу, денатуралізацію природних ландшафтів, накопичення побутових відходів, інтенсивне
ведення мисливського господарства в області.
Проте найактуальнішою екологічною проблемою, від якої потерпає наш регіон, є незаконний видобуток
«сонячного каменю» – бурштину. «Бурштинова лихоманка» серйозно шкодить довкіллю, його видобуток призводить до руйнування екосистеми Житомирщини. Видобуток каменю проводиться здебільшого
мотопомпами, через що земля виснажується і вкривається піском, а кремезні, величезні дерева стиглого
чи пристигаючого віку провалюються у вирви, які вимиває вода під їхньою основою, або вивертаються з
коренями. Після видобутку бурштину не відбувається рекультивація земель. На незаконному видобутку
«сонячного каменю» бюджет країни та регіону недоотримує сотні мільйонів доларів на рік. Ми вважаємо,
що створення державних та приватних кар’єрів надасть робочі місця та соціальний захист населенню.
Внаслідок реалізації бурштину до державного та обласного бюджетів будуть надходити додаткові кошти.
Також створення кар’єрів може допомогти в налагодженні нових зовнішньо-торгівельних зв’язків. Але
одного лише видобутку буде замало. Для отримання більшого прибутку за рахунок доданої вартості також
потрібно будувати заводи з переробки бурштину. А для відновлення цих ділянок потрібно буде провести
рекультивацію земель, тому що, як відомо, природні ресурси вичерпні і їх потрібно відновлювати.
Другий напрямок розвитку регіону, який на нашу думку, дозволить суттєво покращити соціально-економічні показники, пов'язаний з покращенням сфери туризму в області. Відпочивати або розважатися у
нашій країні їдуть до Львова, в Одесу тощо. Було б доречно зробити Житомирщину привабливішою для
туристів, причому не тільки з України, а й з усіх країн Східної Європи.
Чудовим прикладом міста економічно потужного у сфері туризму є американський Лас-Вегас. Місто, розташоване в пустелі, є одним з найбільших світових центрів розваг та ігрового бізнесу. Місто приваблює
туристів не тільки будинками ігор, але й спортивними аренами, різноманітними презентаціями та рекламними кампаніями багатьох відомих фірм, проведенням конкурсів краси тощо. У 2008 році на тлі іпотечної
кризи та хиткого фінансового сектору місто стало локомотивом росту економіки США.
В Україні також можна було б чудово розвинути індустрію розваг, що стало б досить прибутковою справою, адже на постсоціалістичному просторі аналогів, подібних Лас-Вегасу, на відміну від Західної Європи,
не існує. Дослідивши нинішній економічний стан та галузеву спеціалізацію територій Житомирської області, вважаємо, що один з районів (Червоноармійський) чудово підходить для розташування масштабного
розважального центру завдяки вдалому географічному положенню.
Але впроваджувати цю ідею потрібно обережно та зважено. По-перше, доцільно було б легалізувати
гральний бізнес не по всій країні, а лише в межах даного окремого району, щоб процес був контрольований, а не хаотичний. По-друге, грати чи не грати, це, звичайно, справа кожного, але часто азартні ігри викликають залежність, тому доцільніше розмістити гральну зону подалі від житлових кварталів. І, по-третє,
не потрібно робити ставку лише на казино. Слушно буде також пропорційно будувати спортивні арени,
концертні холи, театри та кінотеатри, торговельні центри, парки розваг тощо. Розважальний центр має
стати доступним для населення з різними рівнями доходів та з різними вподобаннями щодо відпочинку.
Ще один напрямок розвитку регіону, який вже сьогодні демонструє гарні результати, зокрема забезпечує
створення нових робочих місць, – це розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій. Місто
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Діяльність підприємств області характеризується істотним спадом творчої та винахідницької активності.
Наукові розробки не доводяться до стадії їх масового освоєння та практичного впровадження. Саме тому
маємо слабкі зв‘язки між науково-дослідними установами та бізнесом, низьку інноваційну активність
підприємств. У регіоні найгірші в Україні оцінки за якістю науково-дослідних закладів і наявністю наукових
та інженерних кадрів. Від інноваційного потенціалу області та можливостей його практичної реалізації
залежить залучення фінансових ресурсів. Зокрема сума витрат на інновації на Житомирщині не перевищує 1,7% загальнодержавних інноваційних витрат, в той час як при справедливому розподілі коштів на 27
регіонів (25 областей та 2 міста) цей показник має складати 3,7%.

Для реалізації вибраних нами напрямків змін ми пропонуємо наступні управлінські рішення:
1) Щоб вирішити проблему нелегального видобутку бурштину в Олевському районі потрібно:
• сприяти створенню кар’єрів з видобутку бурштину;
• сприяти організації підприємств з переробки бурштину;
• взяти під контроль дотримання законодавства.
2) Щодо створення розважального комплексу необхідно здійснити такі кроки:
• звернутися до Верховної Ради з метою законодавчо врегулювати дозвіл на легалізацію грального бізнесу в окремому даному районі;
• звернутися до місцевої та обласної рад з метою виділення землі під забудову.
3) Щодо розвитку ІТ-сфери:
• сприяти налагодженню співпраці навчальних закладів з представниками бізнесу;
• через відповідні програми місцевого розвитку запроваджувати стимулюючі важелі для бажаючих відкрити бізнес;
• забезпечити покриття доступним інтернет-зв’язком усієї території області;
4) Загальні дії для реалізації запропонованих ідей:
• провести детальний аналіз проектів
• розробити відповідні регіональні програми;
• підготувати презентаційні матеріали для потенційних інвесторів;
• організувати пошук інвесторів, які могли б профінансувати проекти;
• встановити контакти з потенційними інвесторами;
• укласти угоду з інвестором, що має найкращу пропозицію;
• організувати заходи із залучення місцевого населення до створення підприємств малого та середнього
бізнесу;
• провести реформи щодо підвищення загальної ефективності роботи органів місцевої влади та зокрема у
сфері взаємодії органів влади з представниками бізнесу.
Вважаємо, що успішна реалізація описаних проектів дозволить суттєво покращити соціально-економічний
стан області, а відповідно і рівень життя населення, а також підвищить позицію Житомирщини в рейтингу
конкурентоспроможності регіонів.
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Житомир не стоїть осторонь тенденції, яка підхопила великі технологічні центри України (Київ, Харків,
Львів, Дніпропетровськ), щодо створення фірм, які займаються розробкою ІТ-продуктів та ІТ-аутсорсингом.
Розвиток даної сфери сприяє покращенню показників ринку праці, платіжного балансу, підвищенню
платоспроможного попиту населення регіону, поширенню інновацій. В навчальних закладах м. Житомира
здійснюється підготовка фахівців для ІТ-сфери. Тому з боку органів місцевої влади доречно буде сприяти
налагодженню співпраці закладів освіти з представниками бізнесу, залученню іноземних компаній, заохоченню місцевого населення (особливо молоді) до активізації підприємницької активності.
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I. Аналіз соціально-економічного потенціалу регіону та ефективності його використання
Житомирська область належить до одних із найдепресивніших в Україні. За результатами дослідження,
проведеного І.М. Барило1, Житомирська область займає 18 місце з 25 в рейтингу регіонів за показником інтегрального економічного потенціалу (природно-ресурсний – 16; виробничий – 17; трудовий – 20;
інвестиційний – 15; експортний – 17; інтегральний економічний потенціал – 85). На основі вищенаведених
показників було проведено ранжування регіонів України та виділено 5 груп за рівнем інтегрального економічного потенціалу. Житомирська область належить до групи «Потенціал нижче середнього».
Розглядаючи структуру надходжень до обласного бюджету Житомирської області, варто зазначити той
факт, що надходження від податку на доходи фізичних осіб є найсуттєвішою за обсягом складовою – 55,6%
(рис. 1).

Рис. 1. Структура надходжень до загального фонду бюджету Житомирської області за І півріччя 2015 р.2
За рівнем безробіття у 20143 році Житомирська область займає перше місце в Україні з показником 12,3%
(середній рівень безробіття в Україні складає 9,7%). Саме 12,3% безробітного працездатного населення є
ресурсом для підвищення рівня зайнятості в області за рахунок створення нових робочих місць.
Разом з тим, рентна плата за використання природних ресурсів становить всього 5,4% від загальної сукупності надходжень. Враховуючи те, що Житомирська область займає друге після Рівненської області місце
за покладами бурштину, його видобуток створює перспективне джерело наповнення обласного бюджету
за рахунок рентних платежів від використання природних ресурсів.
II. Визначення проблем, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток регіону
Основна проблема, що гальмує розвиток Житомирської області, проявляється у недостатній кількості
підприємств реального сектора економіки, що здатні забезпечити створення нових робочих місць. Як наслідок, в Житомирській області показник середньої заробітної плати є одним з найнижчих в Україні, а за
рівнем безробіття область посідає одне з перших місць. Особливо гостро проблема безробіття проявляється в сільській місцевості, у зв`язку з чим молодь не бажає залишатися на селі і шукає кращої долі у місті,
що ще більше посилює напруженість на ринку праці.
Наступною проблемою є деградація земель. Найбільшим за масштабами видом деградації земель є їхнє
радіоактивне забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (переважно Сs-137 та Sr-90 ). Другим за
обсягами видом деградації земель є ерозія. Ерозійним процесам піддано 104,8 тис. га (6,3%) сільсько103
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Проблема нелегального видобутку бурштину в Житомирській області

Видобуток бурштину здійснюється із використанням мотопомп, що вимивають ґрунт і порушують природний баланс екосистеми. Зрозуміло, що про відновлення екологічного балансу ніхто не переймається.
За свідченнями очевидців, лише на одній з точок нелегального видобутку використовується близько 40
мотопомп. Окрім знищення місцевої флори відбувається знищення лісових масивів та ерозія ґрунтів, що в
подальшому призводить до опустелення землі.
Сьогодні найбільша активність у нелегальному видобутку бурштину в Житомирській області спостерігається в Олевському та Овруцькому районах. За неофіційними даними, лише кількість охоронців тіньового
бізнесу налічує близько 500 осіб, а чисельність бажаючих долучитися до незаконного видобутку бурштину
становить в середньому 2500 осіб на день. Практично 70-80% місцевого населення регулярно зайняті на
нелегальних копальнях, що для них є основним джерелом доходу.
Ще однією проблемою, що гальмує соціально-економічний розвиток області, є недостатнє фінансування
соціально-економічних програм розвитку. Процес децентралізації влади в Україні, що стосується і перерозподілу фінансових ресурсів між державним та місцевими бюджетами, частково збільшив обсяг коштів у розпорядженні обласного бюджету, проте для реалізації соціальних програм та створення нових
робочих місць досі існує нагальна потреба залучення додаткових коштів. Зазвичай таке залучення коштів
відбувається за рахунок зовнішнього інвестування (в тому числі і прямих іноземних інвестицій), зокрема
за результатами січня − вересня 2015 року загальний фонд Житомирської області становив 6808,9 млн грн,
серед яких 4956,4 млн грн − субвенції, і лише 1641,6 млн грн − власне дохід області4. Наведені дані свідчать про те, що більшу увагу необхідно приділити шляхам самостійного поповнення обласного бюджету,
що є можливим за умови легалізації видобутку бурштину та відповідного оподаткування доходів усіх
суб`єктів цього процесу.
III. Обґрунтування пріоритетних напрямків (напрямку) змін економіки регіону, реалізація яких (якого)
може забезпечити кращі соціально-економічні результати (наприклад, у екологічній, інфраструктурній,
інвестиційний, рекреаційній сферах тощо).
На сьогоднішній день один із найбільш пріоритетних напрямів розвитку Житомирської області пов’язаний
із вирішенням проблеми нелегального видобутку бурштину. Розв’язання цієї проблеми дозволить автоматично вирішити ряд супутніх проблем, а саме: проблему зайнятості місцевого населення, проблему
урбанізації та зменшення чисельності сільського населення, проблему надходження коштів до обласного
бюджету, проблему ерозії ґрунтів та вирубки лісів.
Легалізація видобутку бурштину в Олевському та Овруцькому районах Житомирської області дозволить
створити нові робочі місця для місцевих жителів, що автоматично зменшить рівень безробіття в області.
Оскільки місцеві жителі будуть мати постійне місце роботи на території свого району, зменшиться відтік
населення у великі міста України та за кордон. Враховуючи, що щоденно чисельність бажаючих долучитись до незаконного видобутку бурштину складає в середньому 1500 осіб, частину місцевого населення
можна забезпечити робочими місцями не лише на підприємствах з видобутку та обробки бурштину, але
й робочими місцями в рекреаційній сфері. Таким чином, на ринку праці спостерігатиметься позитивний
ефект.
Проблема також полягає в тому, що кінцевим споживачем бурштину, що зараз добувається, є не Україна,
а Китай. Легалізація видобутку бурштину дозволить налагодити процес його обробки на території України,
а саме в Житомирській області, що дозволить встановити ділові економічні зв’язки із закордонними партнерами та забезпечить необхідні передумови для притоку іноземних інвестицій в Житомирську область.
Розглядаючи потенційний економічний ефект від вирішення даної проблеми можемо навести наступні
дані. За інформацією, оприлюдненою експертом по надрах Дмитром Вієм5, на Житомирщині видобувається близько 20% бурштину від нелегального обсягу видобування Рівненської області (60 тонн), тобто
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господарських угідь. Однією з причин деградації земель є їх вилучення для несільськогосподарських потреб, зокрема для видобування корисних копалин. В Житомирській області налічується близько 12 тис.
га земель, пошкоджених різними гірничими розробками. Для реалізації протиерозійних агротехнічних
заходів на період 2007-2015 років необхідні кошти в обсязі 6,400 млн грн (комплексна довгострокова програма розвитку земельних відносин та охорони земель в Житомирській області).

Контроль за видобутком бурштину передбачає те, що розробка родовищ не здійснюватиметься хижацькими способами, а шкода, нанесена навколишньому середовищу, буде мінімізуватися за рахунок проведення рекреаційної політики. Ліквідація наслідків видобутку бурштину передбачає розсадження нових
багаторічних насаджень, обробку, рекультивацію землі тощо.
Виконання усіх цих заходів забезпечить формування не лише позитивного іміджу області, а й основу для
залучення додаткових інвестицій у видобувну та природоохоронну діяльність, що є запорукою соціальноекономічного регіону.
IV. Формулювання загальних пропозицій щодо необхідних управлінських рішень за обґрунтованими вами
напрямками (напрямком) змін.
Пропонуємо у районах видобутку бурштину (Олевський та Овруцький райони Житомирської області)
створити державне підприємство, що матиме монопольне право на видобуток даного мінералу в Житомирській області. Такий крок дозволить уникнути проблем із ліцензуванням діяльності та унеможливить
виникнення тіньових та корупційних схем щодо отримання ліцензій. Також позитивним є те, що контроль
за видобутком бурштину та ліквідацією негативних наслідків для навколишнього середовища буде здійснюватись державою, що дозволить проводити узгоджену політику в цих сферах. Контроль за нелегальним видобутком необхідно здійснювати спільно із Державним агентством лісових ресурсів та єгерськими
службами.
Якщо ж на внутрішньому ринку України не знайдеться споживача бурштину, його можна реалізовувати за
кордон. Така реалізація може здійснюватися через Гданську біржу або безпосередньо покупцям із Китаю,
котрі є основними кінцевими споживачами. Частина отриманих коштів буде направлятися на організацію
рекультивації земельних ділянок, відновлення понівечених лісів, засадження перекопаних боліт — наприклад, вербою, швидкозростаючою сировиною для виробництва пелет (паливних гранул).
Зважаючи на те що видобуток бурштину матиме позитивний вплив на економіку держави, проект створення державного підприємства може бути представлений як інвестиційний, спрямований на створення
та поповнення державних запасів та резервів, обслуговування державного боргу, а відтак матиме підтримку не лише місцевих посадовців, але й представників вищих інстанцій, що полегшить порядок його
фінансування.
Під позитивним впливом на економіку країни мається на увазі, зокрема, обсяг надходжень до державного бюджету. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. №138 встановлено, що обсяг
надходжень до державного бюджету України з боку державних підприємств, що є суб'єктами природних
монополій, та державних підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує
50 млн гривень, становить до 30% від чистого прибутку такого державного підприємства. Підприємство,
проект створення якого слугує пропозицією щодо необхідних управлінських рішень для розв’язання
проблеми незаконного видобутку бурштину в Житомирській області, підпадає під зазначену в постанові
категорію за своїм монопольним характером та на основі поданих вище розрахунків його мінімальних потенційних прибутків.
Таким чином, вирішення проблеми незаконного видобутку бурштину на території Житомирської області
дозволить вирішити ряд соціально-економічних проблем регіону та створити сприятливий інвестиційний
клімат для притоку капіталу, що забезпечить розвиток інфраструктури північних районів Житомирської
області та створить передумови для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку області
в довгостроковій перспективі.
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близько 12 тонн. У грошовому вираженні сума складає близько 60 млн дол. із розрахунку 5 тис. дол. за 1
кг бурштину. Базова ставка податку на прибуток у 2015 році становить 18%, а отже, потенційні надходження з податку на прибуток підприємств, що добувають та реалізують бурштин, становлять щонайменше
10,8 млн дол., і це без врахування доданої вартості в процесі його обробки. Окрім податку на прибуток,
ще одним джерелом наповнення державного бюджету є рентна плата за користування надрами та експортне мито на реалізацію бурштину за кордон.

1. Барило І.М. Оцінка економічного потенціалу регіонів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9752
2. Структура надходжень до загального фонду бюджету Житомирської області у І півріччі 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gfu.zt.ukrtel.net/grafanal.php
3. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2014 році [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/rp/rp_reg/reg_u/rbn_2014_u.htm
4. Прес-реліз «Житомирська область в цифрах» станом на 01.10.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gfu.zt.ukrtel.net/budget.php
5. Прес-реліз «Житомирська область в цифрах» станом на 01.10.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gfu.zt.ukrtel.net/budget.php
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Отже, виробництво буде проходити в 2 етапи: замовлення – виконання!
Етап 1. Замовник (мережа магазинів, міністерство оборони та інші) укладає договір з особою, яка має
екологічно чисту земельну ділянку, на виробництво певної продукції (сільськогосподарської культури).
Замовник (за умовами договору) надає стартову сировину (для прикладу: посівний матеріал, який відповідає усім екологічним нормам та сертифікатам). Особа, яка уклала договір із замовником, виробляє
(вирощує) продукцію без застосування гербіцидів, пестицидів та інших шкідливих речовин. Під час процесу виробництва виконавець має змогу отримувати консультацію фахівця згідно з договором щодо свого
виробництва (агронома, зоотехніка, ветеринара і так далі). Також доцільно було б врахувати в умовах
договору обов’язкове страхування стартової сировини для того, щоб забезпечити замовника та виробника
в умовах форс-мажорних обставин.
Плюси етапу №1:
• Виконавець отримує безкоштовну стартову сировину.
• Замовник отримує безкоштовно екологічну ділянку для виробництва його продукції.
• Виконавець безкоштовно підвищує кваліфікаційний рівень щодо певних фахових знань.
• Виконавець отримує роботу, за яку здобуває винагороду.
• Держава отримує працююче населення, яке спроможне сплатити податки.
Мінуси відсутні, але є зона незначного ризику для замовника, а саме: капіталовкладення в стартову сировину!
Етап 2. Виконавець під час цього етапу виробляє (вирощує) продукцію згідно з умовами договору. Замовник у цей час контролює виробництво, надає інформаційну допомогу виробнику та інше. Через певний
термін, коли продукція є готовою, замовник забирає її, розраховуючись з виробником за ціною, яка була
зазначена раніше у договорі. Коли замовник забирає свою продукцію, він має право повністю розпоряджатися нею (реалізувати, переробляти і так далі)! Також основним фактором цього етапу є реалізація
його продукції (способи реалізації продукції на рис. 2).

Рис. 2. Способи реалізації екологічної продукції
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Вітаю! Досить довго люди потребують екологічно чистих продуктів. Це не тільки якась певна країна, область або місто. Це реальна проблема усієї планети, а особливо жителів великих міст. Давайте разом
подивимось на продукти харчування, що знаходяться на полицях наших супермаркетів – Е400, Е500, Е600,
Е, Е, Е, стабілізатори, консерванти, різні хімікати та тому подібне. Навіть миші та пацюки бояться їсти такі
товари! А нам що? А нам це їсти доводиться! Ви, напевно, гадаєте: до чого тут екологічні проблеми? Наша
команда «МНПЕ» розглянула цю проблему з різних сторін, і ми знайшли рішення, яке дозволить не тільки
забезпечити людей екологічно чистою продукцією, але й зменшити кількість безробітних, збільшити надходження до бюджету, збільшити ВВП на душу населення, дати поштовх освітній галузі, можливість раціонального оброблення більшої кількості земель, можливість розвиватися малому та середньому бізнесу та
найголовніше – прогрес! Прогрес у аграрному господарстві, що веде за собою розвиток та модернізацію
сільськогосподарського комплексу. Прогрес, який буде штовхати нас вперед, прогрес, який буде задовольняти потреби людини в чистій їжі, адже головна проблема людства полягає в тому, що ресурси планети
обмежені, а бажання людини безмежні.

Замовник зможе заробляти приблизно 20-35% від загальної вартості продукції! Формула* для обчислення
(30%-30%-30%-10%).
• 30% – собівартість насіння.
• 30% – ціна виробництва
• 30% – прибуток
• 10% – надзвичайні ситуації (форс-мажор)
*У формулі використані середні значення, оскільки відсотки можуть коливатися, адже кожне зменшення
попереднього призводить до збільшення наступного і навпаки.
Є деякий нюанс: для кожного регіону є характерне виробництво тої або іншої продукції.
Плюси (рис. 3) та мінуси етапу №2. Мінуси відсутні взагалі.
Плюси
Замовник отримую вже готову екологічно чисту продукцію за низькою ціною.
Виробник отримує винагороду за свою працю.
Замовник має змогу реалізувати свою продукцію.
Рис. 3. Плюси другого етапу виготовлення екологічної продукції
Висновок:
Яку вигоду отримує замовник?
• Замовник отримує державну пільгу на податок (якщо замовник є держава, то це чудовий спосіб зекономити державні кошти, які необхідні для сплати дотацій).
• Замовник отримує дотації як виробник сільськогосподарської продукції (Замовник отримує дотації через
те, що він має договір з виробником, тобто він має найману робочу силу з землею, адже після закінчення договору саме замовник є власником продукції. Отже, саме він і є виробником).
• Замовник є конкурентоспроможним на ринку за рахунок високої якості своєї продукції.
Яку вигоду отримує виробник?
• Виробник отримує оплачувану сезонну роботу.
• Виробник безкоштовно отримує підвищення своїх кваліфікаційних знань.
Яку вигоду отримує держава (навіть якщо держава не виступає в ролі замовника)?
• Держава отримує населення, яке спроможне сплачувати податки.
• Велика кількість приватних земель починає оброблятися.
• Використання нових технологій у процесі виробництва продукції, що сприяє механізації та модернізації
сільського господарства.
• Механізація та модернізація сприяють загальному розвитку у сфері виробництва сільської продукції,
екоякості.
• Зайнятість населення.
• Підвищення рівня обізнаності населення у конкретній сфері виробництва.
Загальні плюси та мінуси виробництва
Завжди є актуальним і конкурентоспроможним.
Гроші, які були витрачені замовником, через деякий час все одно йому повертаються (за економічною
теорією Джона Мейнарда Кейнса)
Велика кількість земель, придатних для сільськогосподарської діяльності, починає використовуватися.
Велика кількість людей матиме доступ до екологічно чистих продуктів.
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Рентабельність ідеї полягає в тому, що ціна на екологічно чисті продукти буде вищою інших цін лише на
25-40%, через те що собівартість продукції буде досить не дорогою.

Також наша команда пропонує критерії щодо землі та способів вирощування екопродукції.
• Земельна ділянка, яка виділяється під продукцію «ЕКО», повинна пройти спеціальну перевірку на різні
типи забруднення.
• Обробка земельних угідь як мінімум протягом двох років повинна здійснюватися без застосування
хімічних добрив, гербіцидів, пестицидів.
• Насіння для органічного господарства повинні бути адаптовані до місцевих умов, стійкі до шкідників і
бур'янів і, головне, не бути генетично модифікованими.
• Родючість ґрунтів має підтримуватися за допомогою різноманітної сівозміни й біологічно розщеплюваних добрив винятково мікробіологічного, рослинного або тваринного походження.
• Для боротьби зі шкідниками повинні застосовуватися фізичні бар'єри, шум, ультразвук, світло, пастки,
спеціальний температурний режим та інше.
• Заборонено використання гербіцидів, пестицидів, інсектицидів, азотовмісних та інших хімічних добрив.
• При вирощуванні худоби для одержання м'яса «ЕКО» забороняється застосовувати антибіотики та
спеціальні гормони росту.
• Виробник повинен реєструвати будь-яке лікування тварин. Записи про лікування щорічно перевіряються
спеціальними органами.
• Використовувати радіацію та генну інженерію у виробництві заборонено.
Адже якщо продукція лежить на полиці для «ЕКО» товарів, то вона повинна бути дійсно «ЕКО»!
Із повагою
збірна команда міста Житомира «МНПЕ»

110

↑ повернутися на початок збірника

житомирська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

Незначний вплив людської діяльності на навколишнє середовище, адже людина не повинна використовувати шкідливі хімічні речовини, такі як пестициди, гербіциди, фітонциди, різні хімічні добрива.
Розвиток у сфері сільського господарства.
Мінуси відсутні

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Житомирська область
Коростенська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №11

склад команди
Стретович Дмитро
Вигівська Наталія
Карнафель Дар'я
Матвієнко Дар’я

/ 2015 /

Історично сформовані адміністративні межі Житомирської області не збігаються з межами природних
зон. Область розташована на стикові двох природних зон, що мають значну відмінність у ландшафтному
відношенні. Північна її частина розміщена в зоні мішаних лісів (Полісся), південна – в межах Лісостепу,
тому в такій місцевості можна вирощувати дуже багато потрібної продукції: льон і журавлину, з якої ми
можемо отримувати користь. Житомирська область лежить у межах Західноукраїнської геоботанічної
підпровінції. Лісами вкрито 1 млн га землі (28% площі області). Головні лісоутворюючі породи: сосна, дуб,
береза, вільха та інші. В північній і північно-західній частинах поширені соснові ліси (бори), в усій поліській
частині — сосново-дубово-березові (субори). Поліську частину території Житомирської області займають
не дреновані перезволожені та заболочені, а також поліські алювіально-зандрові й терасні природно-територіальні комплекси. В Житомирській області нараховується 102 території і об'єкти природно-заповідного фонду (загальною площею 32,1 тис. га), у тому числі Поліський заповідник; 43 заказники (ботанічний
Городницький заказник, гідрологічні — Дідове Озеро, Забарський заказник, Червоновільський заказник,
зоологічні — Казява, Кутнє, лісові — Поясківський заказник, Туганівський заказник, ландшафтний — Плотниця, орнітологічний — Часниківський заказник), 26 пам'яток природи, у тому числі урочище Кортів, 31
парк — пам'ятка садово-паркового мистецтва. Мінерально-сировинний потенціал представлений 511
родовищами корисних копалин, з яких нині розробляється понад 200. Серед них декоративний облицювальний камінь, мармур, самоцвіти, сировина для будівельної промисловості, вапняки, буре вугілля,
торф. Розвідані запаси лужних каолінів. Є родовища високоякісного пірофіліту, керамічних глин. Область
багата на цінні будівельні матеріали. Видобуток їх здійснюється більш ніж на 50 родовищах. Особливо
багаті на поклади будівельних матеріалів Коростенський, Новоград-Волинський, Малинський і Овруцький
райони. Запаси декоративно-облицювального каменю (лабрадорит, граніт, габро) практично не обмежені. Розвідані в області поклади лабрадоритів та габро становлять 86% запасів цих каменів в Україні. На
Головинському і Поромівському родовищах добувають унікальні за красою і якістю оздоблювальні камені
– пегматити й мармур, які мають малюнок надзвичайної краси, добре поліруються. Широке застосування
в промисловості знаходить п’єзокварц, без якого неможлива сучасна електроніка. Унікальним є родовище
кварцитів, де сконцентровано майже 89% загальнодержавних запасів. Житомирщина має значні запаси
високоякісного будівельного каменю, поклади якого поширені майже по всій її території. Запаси граніту
залягають у сприятливих геолого-економічних зонах, що дає можливість видобувати та обробляти його у
значних обсягах. Єдине в Україні Кур’янівське родовище пірофілітових сланців забезпечує потреби України
в цьому мінералі. Поклади фосфорної сировини Стремигородського ільменіто-апатитового родовища в
Кростенському районі становлять понад 85% запасів України. 3 горючих корисних копалин є буре вугілля
і торф. В області розвідані та експлуатуються джерела мінеральних вод, зокрема радонових, та лікарські
грязі. Протягом останніх років збереглись позитивні тенденції в розвитку промисловості. Найбільший
приріст виробництва спостерігається в харчовій, хімічній промисловості, машинобудуванні, металургії та
обробці металів. У структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мають харчова
промисловість, машинобудування та металообробка, легка промисловість, деревообробна промисловість
та промисловість будівельних матеріалів.
За період 1957–1990 років у області побудовані десятки промислових, транспортних, будівельних, інженерних об'єктів. Серед них — льонокомбінат, заводи хімічного волокна, верстатів-автоматів, «Промавтоматика», «Електровимірювач», металоконструкцій, загороджувальних конструкцій, м'ясокомбінат,
завод лабораторного скла, паперова фабрика (яка випустила перші кілограми паперу в червні 1962) тощо.
Чисельність зайнятих у промисловому виробництві тільки за 1968–1976 р. зросла вдвічі. У місті з'явилися
нові вищі, середні спеціальні, науково-дослідницькі, проектно-конструкторські організації, розвивалися
установи культури, спорту, туризму. У повоєнний радянський період промисловий комплекс активно розвивався, що однак було перервано Чорнобильською катастрофою (1986), наслідки якої змусили згорнути
деякі перспективні для регіону програми, згодом на економіці позначився вже загальний по країні економічний спад 1990-х років, однак від середини 2000-х років економічне життя регіону пожвавилось.
Але станом на 2015 рік більше половини тогочасних підприємств перестали існувати. Отже гальмування
соціально-економічного розвитку регіону спричинене зменшенням кількості підприємств. Серед сучасних
природних процесів, несприятливих для сільськогосподарського виробництва, в поліській частині області
спостерігаються оглеєння, окислення, заболочування, на осушених масивах — пересушення і вторинне
заболочування ґрунтів.
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Ми представляємо декілька варіантів, які, на нашу думку, допоможуть Житомирщині покращити економіку регіону.

Вагоме місце на Житомирщині посідають рекреаційні ресурси. Адже має вона багато місць, де можливий
туризм. Особливо звертаємо увагу на м. Коростень, де є чудовий парк ім. Островського, в якому представлені пам’ятники князю Малу, княгині Ользі, купальня княгині Ольги, пам’ятник княгині Малуші та її сину
князю Володимиру, Добрині Нікітичу. Нещодавно встановлено пам’ятник Володимиру – Хрестителю Русі.
Крім цього тут наявний військово-історичний комплекс «Скеля», в якому зберігаються пам’ятки Другої
Світової війни. Його особливістю є те, що в ті часи він був реальним військовим об’єктом, де було біля 5
поверхів, і навіть у екстреному випадку голова СРСР мав туди перебратися. Ще в цьому місті кожного року
проводяться різні фестивалі. Візитівкою є міжнародний фестиваль «DERUNFEST», що присвячений дерунам, яким також встановлено пам’ятник…
В минулому Полісся славилося вирощуванням власного льону. Адже це є сировина для текстильної галузі,
лікувальної справи, харчової промисловості. Залучившись підтримкою вітчизняних меценатів, ми хочемо
відновити дану галузь, адже в нас так багато земель не обробляється!!! Ще потенціальну користь можна
видобути з очерету, якого завдяки болотам дуже багато. Очерет з давніх-давен використовується як будівельний матеріал. Нині з нього виготовляють твердопресовані і волокнисті звуко- і термоізоляційні плити
(комишит), дошки для підлоги, облицювальні панелі, гіпсоволокнисті плити, комишитобетон, пластики та
інші будівельні матеріали. Очеретяні плити й мати широко використовують у цукровій промисловості. До
того ж очерет є цілком задовільною сировиною для виробництва целюлози. Очерет використовують як
покрівельний матеріал, а також плетуть з нього стіни і перегородки в невеликих господарських будівлях,
тини, плотики для переправи через тихі протоки в дельтах річок і багато інших виробів. Очерет — цінна
кормова рослина. У молодих рослинах міститься 43% протеїну, 2,5 жиру, 36 клітковини. Він є добрим
кормом, особливо для коней і лошат. У листках міститься чимало вітаміну С (300–500 мг) і цукрів (18%), з
них можна виготовляти вітамінний напій і спирт. Цілком сприятливі природні умови можна з користю використовувати, зайнявшись вирощуванням згаданих вище рослин.
Загалом ми пропонуємо інвестувати кошти на вирощення журавлини, льону і очерету на Житомирщині.
Це будуть інвестиційний і екологічний напрямки. Також ми вважаємо, що важливим чинником розвитку
економіки регіону є рекреаційний напрям. Завдяки розвитку цих напрямків пришвидшиться розвиток
економіки Житомирщини і України в цілому.
Сподіваємось, в наших пропозиціях є раціональне зерно.
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Оскільки на Житомирщині великі площі займають болота, то саме на болотах росте така чудова, корисна,
із цілющими властивостями молодильна ягода – журавлина. На стіл українців, та й нас поліщуків зокрема,
потрапляє привезена журавлина! Ми хочемо завдяки інвестиціям побудувати свої журавлинні ферми.
Саме там, де природа створила для цього ідеальні умови: дерново-підзолисті ґрунти, болота, ліси. Ми ж
повинні вміло й розумно скористатися цією ситуацією. А це в майбутньому експорт ягід до інших регіонів
України, а також, можливо, і за кордон. Також журавлина може бути сировиною для виготовлення косметики, лікувальних засобів, адже ця ягода – молодильна і цілюща! Ягоди журавлини містять велику кількість антиоксидантів — речовин, здатних нейтралізувати в організмі шкідливу дію вільних радикалів. Свіжі
ягоди, а також сік, морс, сироп, кисіль, варення і повидло з журавлини стимулюють виділення шлункового
соку. Тому їх можна використовувати для лікування гастритів з пониженою кислотністю і при запаленні
підшлункової залози. Вони попереджують утворення каміння у нирках. Журавлиновий сік використовують
як засіб для лікування багатьох хвороб, у тому числі респіраторних захворювань та грипу. Він знімає жар,
виводить шлаки і посилює дію ліків (антибіотиків і сульфаніламідів) у декілька разів, тому корисно запивати ці ліки журавлиновим соком. Журавлина — чемпіон за вмістом таніну. Він має здатність збирати в організмі різні хвороботворні бактерії і виводить їх назовні. У журавлині містяться такі важливі мікроелементи,
як фосфор, калій, кальцій, марганець, залізо, кобальт та йод. У великій кількості в ягодах містяться вітаміни
C (30 мг) та P (0,1 мг), а також вітаміни B1 (0,03 мг) та B2 (0,02 мг). У журавлині багато урсолової кислоти,
яка генетично і за структурою близька до багатьох фізіологічно важливих гормонів.
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Враховуючи вигідне географічне положення та порівняно велику концентрацію промислового виробництва, Запорізьку область по праву можна назвати однією із високопотенціальних областей України, що
також обумовлено історичними особливостями формування регіону у період існування СРСР.
Запорізька область входить до складу регіонів, які складають основу індустріального потенціалу України.
Саме Запоріжжя є провідним центром вітчизняного виробництва народного автомобіля та авіаційного
двигунобудування, виготовлювачем широкого спектру електроустаткування, трансформаторів та іншої високотехнологічної продукції, яка стала брендом регіону.
Завдяки своєму вигідному географічному положенню область характеризується сприятливими природно-кліматичними умовами і наявністю різноманітних рекреаційних ресурсів для відпочинку і лікування
населення.
Також завдяки своєму вигідному географічному розташуванню Запорізький край є традиційно аграрним
регіоном України з багатими чорноземами, де основу рослинництва складають зернові культури. За даними управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій по валовому збору зерна Запорізька
область посідає четверте місце в Україні після Одеської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.
У структурі економіки Запорізької області домінує промисловість (49% ВДВ). Підприємства сфери послуг
генерують 43%, а сільське господарство – 7,4% ВДВ регіону. В області зосереджені практично всі основні
галузі промисловості. Основу промисловості регіону складають металургійний, машинобудівний і енергетичний комплекси, в яких виробляється 27,4% загальної по країні кількості електроенергії, 17,3% сталі,
16,5% готового прокату і 51,1% легкових автомобілів.
Запорізька область знаходиться на четвертому місці серед регіонів України за обсягами експорту та на
дев’ятому – за обсягами імпорту (6,9% і 2,9% обсягів України відповідно). Основними товарами в структурі
експорту Запорізькій області залишаються чорні метали – 49,7%, механічне обладнання – 19,6%, електричні машини – 6,2%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 4,4%, руди, шлаки та зола – 3,5%,
зернові культури – 3,0%, інші недорогоцінні метали – 2,1%
Досліджуваний регіон володіє досить розвиненою фінансово-кредитною інфраструктурою. Тут працює 53
банки і банківські установ, з яких 5 є регіональними самостійними банками.
Страхову діяльність в області здійснює 13 місцевих страхових компаній та 50 філій, представництв, відділів, з яких 20 – структурні підрозділи з інших регіонів України. Додатково страхування експортних кредитів
спирається на автоматичне перестрахування провідних німецьких, французьких та американських компаній, таких як концерн «Герлинг», групи «Скор», «Сент-Пол», «Ерк-Франконії».
Протягом останніх років в області склалися позитивні тенденції розвитку малого підприємництва. В області функціонує близько 8500 малих підприємств, на яких зайнято 14% працюючих на всіх підприємствах
області.
Економічний розвиток регіону забезпечує наявність достатньо розвиненої транспортної інфраструктури:
розгалужена мережа залізничних доріг, яка з'єднує всі основні промислові центри регіону з містами України та країнами СНД; мережа шосейних доріг довжиною 6683,0 км; Запорізький регіональний аеропорт та
водні морські та річкові шляхи.
Потужний економічний потенціал підприємств дозволив Запорізькій області посісти третє місце серед регіонів України за рівнем доходів населення. Згідно з результатами Державної служби статистики в середньому кожен запорожець заробив торік 31,1 тис. гривень, поступившись при цьому Київській та Дніпропетровській областям.
За даними, наданими Головним управлінням статистики в Запорізькій області, населення на 1 січня 2015
року становить 1 765,9 тисяч чоловік, 77,15% з яких – міське населення, а 22,85% – сільське. За цим показником Запоріжжя займає восьме місце серед інших регіонів України.
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Наше бачення розвитку економіки Запорізького регіону

Таблиця 1.1
Рік
Показник
(тис. чол)

1995

2001

2010

2014

2015

2 094,2

1 929,2

1 811,7

1 775,8

1 765,9

Головними причинами різкого скорочення населення області є не тільки збільшення смертності та зменшення народжуваності, а й міграційні процеси, низька якість медичного обслуговування.
Статево-вікова структура населення області характеризується підвищеною часткою людей у працездатному віці, зниженою часткою дітей і підлітків, а також людей, старших працездатного віку, з переважанням
частки жінок серед населення області. Так, з кожних 100 працівників, зайнятих в економіці, 60 – становлять жінки, 17 – молодь у віці 16-28 років, 15 – громадяни, які отримують пенсію за віком, на пільгових
умовах та по інвалідності.
За даними держкомстату 2,9% від економічно активного населення запорізького регіону так і не змогли
торік працевлаштуватися, у той час у середньому по Україні цей показник становить 2,4%.
Що стосується освіти в регіоні – в області діє 672 загальноосвітніх навчальних заклади, 630 дошкільних,
42 професійно-технічних та 37 вищих навчальних закладів (з яких 25 закладів I-II рівнів акредитації та 12
– IІІ-IV рівнів акредитації). Головне їхнє досягнення – варіативність мережі, можливості вибору закладів,
освітніх програм залежно від індивідуальних освітніх запитів учнів та високий рівень співробітництва між
університетами. Проте слід відзначити, що на сьогодні в області гостро відчувається нестача кваліфікованих фахівців виробничої сфери, що гальмує процеси виробництва.
Незважаючи на всі досягнення та переваги досліджуваний регіон має й велику кількість проблем, які відчутно гальмують його соціально-економічний розвиток:
• низький рівень іноземних інвестицій;
• порівняно низький рівень співробітництва із зарубіжними компаніями
• застаріле обладнання в переважної кількості виробничих підприємств;
• недостатня кількість висококваліфікованих й компетентних кадрів;
• недостатня кількість інвестицій у виробництво;
• недостатність інноваційних впроваджень;
• нестабільність уряду та проваджуваної політики;
• низький рівень соціального захисту населення;
• низький рівень народжуваності;
• динамічне вимирання населення;
• малоефективна переробка промислових відходів та забруднення навколишнього середовища;
• малоефективне використання рекреаційного потенціалу області;
• нерозвинені зовнішньоекономічні зв’язки.
Враховуючи соціально-економічний потенціал Запорізького краю та проблеми, що на нього впливають, до
пріоритетних напрямків змін економіки регіону, реалізація яких сприятиме розвитку всіх сфер життєдіяльності області в цілому, слід віднести:
• удосконалення та розвиток виробничих потужностей області;
• підготовка кваліфікованих кадрів у ВНЗ;
• розвиток зовнішньоекономічних зв’язків;
• удосконалення соціальної політики на користь населення;
• розробка заходів із захисту навколишнього середовища як на рівні промислового виробництва, так і на
рівні населення регіону;
• розвиток рекреаційної сфери.
Відповідно до цих напрямків змін можна запропонувати ряд пропозицій щодо необхідних управлінських
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Слід відзначити той факт, що починаючи з 1995 року населення нашого краю невпинно скорочується, що
можна побачити на табл. 1.1

Навіть враховуючи ситуацію в країні на сьогоднішній день, можна сказати, що деякі із запропонованих
пропозицій буде складно реалізовувати, але всі вони є цілком реалістичними і ефективними при грамотній організації їх впровадження.
Отож, підбиваючи підсумки всього вищевикладеного можна сказати, що наявність розгалуженої системи
потенціалів в досліджуваному регіоні ускладнює процес розробки їхнього розвитку в цілому, адже план
розвитку має розроблятися для кожної сфери діяльності окремо, а всі вони разом мають рухатися вперед
у синергічній взаємодії.
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рішень із розвитку досліджуваного регіону:
• реконструкція і технічне переозброєння застарілих промислово-виробничих фондів;
• перехід на мало- і безвідходні технології;
• впровадження ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій, використання вторинних ресурсів у
металургійному виробництві;
• забезпечення екологічно безпечного функціонування підприємств;
• залучення іноземних інвестицій у регіон;
• збільшення частки інвестицій в соціальну сферу;
• перегляд законодавства країни з питань соціального захисту населення;
• збільшення інвестиційних вкладень в сферу медицини;
• залучення абітурієнтів до спеціальностей, пов’язаних із сферою промислового виробництва;
• боротьба з корупцією у ВНЗ з метою підвищення якості освіти;
• розвиток рекреаційного потенціалу області.
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Так склалася доля, що мені випала нагода керувати одним із найбагатших (я маю на увазі природно-ресурсний потенціал) регіонів України. За різноманітністю і багатством мінерально-сировинних ресурсів
Запорізька область займає одне з провідних місць в Україні. У регіоні знаходяться значні запаси залізних
і марганцевих руд, гранітів. В області налічується 25 видів корисних копалин, 36 родовищ знаходиться в
експлуатації. Виникає слушне питання: а на який час вистачить нам цих корисних копалин? Що ми залишимо своїм дітям, онукам і правнукам? І що вони будуть робити, якщо всі родовища будуть вичерпані?
Всім відомий факт, що енергетичний комплекс регіону – найпотужніший в Україні. На території регіону
розміщена найбільша АЕС в Європі, встановлена потужність якої складає 6000 МВт. В той час, коли вся Європа шукає альтернативні види енергії, Україна хизується потужностями традиційних типів електростанцій
та шукає території для побудови нових АЕС. А потрібна реальна програма енергозбереження, не віртуальний муніципальний план, а набір конкретних дій, які дозволять, скажімо, в рази скоротити витрати природного газу. Підходи до вирішення проблеми можуть бути у державній підтримці як наукових розробок
альтернативних джерел енергії, так і їхнього практичного впровадження. Це може бути безпосередня
підтримка державних підприємств, пільгове кредитування підприємців та інше. Програма підтримки має
стосуватися всіх можливих сфер витрат енергії, в тому числі побутових (опалення будинків, інших споруд).
Я буду проводити популяризацію використання енергії сонця та вітру (тим більше, що кліматичні умови у
степовій зоні дозволяють розвивати ці види невичерпних природних ресурсів). За умови активного використання сонячних батарей ми знизимо тарифи для користувачів. Також будівництво сміттєпереробних
заводів дозволило б одночасно вирішити екологічну проблему несанкціонованих звалищ, знизити тарифи
на електроенергію, опалення і вивіз твердих побутових відходів. Це зробило б споживачів менш залежними від маніпуляцій з енергоносіями.
На Запорізькій АЕС збудовано у 2001 р. сухе сховище відпрацьованого ядерного палива СВЯП, яке вирішило проблему його збереження на 50 років. З введенням сховища в дію держава щорічно заощаджує
десятки мільйонів доларів. Але це значно зменшує інвестиційну привабливість рекреаційних угідь області,
особливо для іноземних інвесторів. Наразі потреба у курортно-туристичних ресурсах особливо гостро відчувається зараз, у зв’язку з політичними подіями на сході України та тимчасовою анексією Криму.
Своєрідністю краю є унікальне поєднання природних умов, ландшафтів, різноманітних рекреаційних
ресурсів із рядом емоційно потужних пам’яток історії, археології, монументального мистецтва та архітектури. Сприятливий клімат, чудові прибережні пейзажі Дніпра, джерела мінеральної води і лікувальні грязі,
ласкаве, тепле Азовське море приваблюють туристів. У цьому році лише до курортного селища Кирилівка завітав двохмільйонний відвідувач. Такого напливу не пам’ятають навіть старожили. І як з’ясувалося,
об’єктів інфраструктури виявилося недостатньо для задоволення потреб усіх бажаючих відпочивати. У
межах області розвідані та використовуються мінеральні води та лікувальні грязі практично всіх відомих
бальнеологічних типів. Рекреаційний потенціал Запорізького Приазов’я створює передумови для перспективного розвитку курортного господарства. На сучасному етапі ця територія є рекреаційним резервом і
знаходиться, в більшості, на шляху екстенсивного освоєння, а з залученням іноземних інвестицій ми перейдемо до інтенсивного розвитку ресурсів, тобто освоюватимемо не кількісно, а якісно.
Реалізація оптимального варіанту розвитку рекреаційних природних ресурсів у Запорізькій області дасть
змогу забезпечити у першу чергу раціональне використання фінансових і матеріальних ресурсів, наповнення бюджетів усіх рівнів, надходження валютних коштів.
Але щоб повноцінно працювати за всіма напрямками розвитку, потрібно як мінімум зменшити рівень
корупції в регіоні за допомогою механізмів, що будуть сприяти відкритості та прозорості дій влади. Важливо забезпечити чесність, прозорість та ефективність бюджету. Влада не може бути вище закону. Я буду
ініціювати перевірки по резонансним публікаціям в ЗМІ та вживати заходів щодо усунення порушень та
недоліків. Буду прагнути до того, щоб чиновники несли адміністративну та кримінальну відповідальність
за дії або бездіяльність.
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Сучасна економіка є нестабільною і невизначеною. Це усім відомий факт, що був доведений багатьма
вченими численну кількість разів. Влада змінюється, але жодного разу українці не були впевнені у майбутньому.
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Таким чином, щоб відійти від неконкурентоспроможної зараз індустріально-аграрної економіки регіону,
я вважаю за потрібне підтримувати перспективні на сьогодні технології, які збережуть природні ресурси
для майбутніх поколінь, та зробити регіон привабливим для інвестицій. І наостанок хочу згадати вислів
німецького соціального психолога та філософа Еріха Фромма: «Людина – єдина тварина, для якої власне
існування є проблемою: її вона повинна вирішити та від неї нікуди не подітися».
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Наша команда пропонує декілька ідей щодо вирішення цих питань.
Перша пропозиція стосується одночасного вирішення декількох проблем, а саме безробіття, забрудненості міста. Ми презентуємо проект «Чисте майбутнє».
Одні вважають, що гроші – це сміття. Однак наша команда протилежної думки. Сміття – це гроші.
Так, саме сміття – це гроші. У всьому світі збір і переробка відходів – це прибутковий бізнес. У нашій країні
це одна з численних проблем, що постає перед державою.
Актуальність проекту:
• Площа звалищ і полігонів в Україні займає більшу територію, ніж площа об'єктів природного заповідного
фонду України.
• Заводи сміттєпереробки завантажені приблизно на 15-20%.
• Україна переробляє лише 7% сміття за рік, тоді як, наприклад, Німеччина – 70%, а Швеція – 90%,.
• Спалювання відходів веде до викиду газів, які містять хімічні речовини небезпечні для навколишнього
середовища.
• 90% українських звалищ працюють у перевантаженому режимі.
• А також не можна забувати про ціну на бензин, яка з кожним роком зростає.
• Кількість сміття збільшується з року в рік.
Провівши опитування серед мешканців нашого міста, ми отримали такі результати.
Екологічна ситуація в Україні за останні роки покращується, погіршується або залишається незмінною?
• Покращується – 5%
• Погіршується – 62%
• Залишається незмінною – 28%
• Важко відповісти – 5%
Що в екологічній ситуації міста Мелітополя найбільше вас бентежить?
• Сміття – 27%
• Забруднення водойм – 17%
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Основними проблемами нашого міста згідно з офіційним інтернет-порталом Мелітопольскої міської ради
є безробіття, наявність великої кількості сміття на вулицях Мелітополя,недостатня забезпеченість енергетичними ресурсами та від’ємний природний приріст населення.

Основна частина
Мелітополь – місто обласного підпорядкування, найбільше в регіоні після Запоріжжя. За рік місто виробляє 50 т сміття. На даний момент мелітопольський полігон ТПВ розміщує 3 млн тон відходів. Тому ми пропонуємо побудувати сміттєпереробний комплекс в нашому місті. Цей завод буде знаходитися поза межею
Мелітополя, щоб не заважати місцевим своєю роботою. Очікувана кількість нових робочих місць перевищує 100 осіб. Для транспортування сміття нам знадобиться орендувати сміттєвози або підписати угоду з
місцевою фірмою «REMONDIS».
Цей завод має такі види кінцевої продукції:
• 1 варіант – Тільки теплова енергія: 3 гігакалорії за годину.
• 2 варіант – Тільки електроенергія: 3,5 мВт на годину.
• 3 варіант – 200 л синтетичного палива + 300кВт електроенергії на годину. Цей варіант є найбільш вигідним та перспективним.
Отже, ми вирішили переробляти сміття за допомогою третього варіанту, тому що він дозволяє добувати
дешевий бензин.
Друга пропозиція допоможе з недостатньою кількістю електроенергії.
Проект «Енергія під ногами»
Становище України в сфері електроенергетики.
Сьогодні перед кожною державою, незалежно від її розмірів та природних можливостей, постають проблеми енергетики, пошуку нових джерел енергії, економії енергоресурсів і захисту навколишнього середовища. Наша країна – не виняток.
Тому що в Україні скорочуються запаси палива та вона досі є енергозалежною.
Традиційна енергетика
Традиційна енергетика, яка базується на ГЕС, АЕС та ТЕС, виробляє дуже багато електроенергії. Але сильно
забруднює навколишнє середовище.
При спалюванні нафти в атмосферу виділяється багато вуглекислого газу, що призводить до зміни клімату.
Процес добування вугілля дуже небезпечний та несе шкоду навколишньому середовищу. АЕС є найнебезпечнішою, бо навіть при малій аварії виділяться радіація, яка чинить негативний вплив на навколишнє середовище. Але також треба не забувати, що будь-які ресурси не нескінченні, наприклад, в Україні запасу
урану вистачить на 100, а газу на 50 років.
Територія нашої країни, за виключенням деяких регіонів, характеризується як забруднена та дуже забруднена, а 20% площі країни віднесені до «надзвичайно забруднених регіонів з посиленим ризиком для
здоров’я людей і регіонів екологічної катастрофи». До них належить 30-кілометрова зона довкола Чорнобильської АЕС. Найбільш забрудненими містами нашого краю є Кривий Ріг, Запоріжжя та Маріуполь.
Зелена енергетика
Скорочення світових запасів традиційних видів палива та постійне збільшення цін на енергоносії спровокували активний розвиток альтернативної енергетики з використанням відновлюаних джерел енергії. Для
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• Забруднення повітря – 13%
• Вирубування лісів – 12%
• Вплив підприємств на навколишнє середовище – 12%
• Вихлопні гази – 11%
• Погане ставлення людей до природи – 4%
• Радіація – 2%

Вітряні генератори є варіантом добування зеленої енергії, але встановлення подібного генератора передбачає витрати немалих коштів, а також для роботи генератора обов’язково потрібен вітер зі швидкістю не
менше 4 м/с. Цей генератор є перешкодою для птахів.
Іншим джерелом зеленої енергії є сонячні батареї, робота яких залежить від кількості сонячної енергії,
також працездатність батарей знижується при хмарній погоді та вночі. Найбільшою проблемою встановлення сонячних батарей є висока ціна та необхідність великої кількості вільного місця.
Але вихід є і ми його знайшли.
Ми презентуємо вам проект «Енергія під ногами», який передбачає п’єзогенератор, встановлений під
асфальтом. Він дозволяє перетворювати енергію тиску від проїжджаючих автомобілів на дорожнє полотно
в електричну енергію.
Достатньо просто надавити на дорогу колесом автомобіля або людині пройтись по тротуару. Як наслідок
– ми отримаємо освітлені траси та вулиці наших міст. За допомогою цих п’єзогенаторів ми отримаємо
дешеву електроенергію, яку можна використовувати будь-де.
Складові частини генератора:
За останні декілька років був розроблений найкращий зразок п’єзонакопичувача енергії 8-го покоління.
До складу п’єзогенератора входять такі деталі:
• Особливі п’єзоелементи, які представляють з себе кристалічний матеріал, що під тиском виробляє
електроенергію. Завдяки цьому людству більше не потрібні великі генератори або гігантські турбіни.
• Акумулятор, за допомогою якого вироблена енергія накопичується на довгий час, таким чином її вистачить не тільки, щоб освітити дорогу, а й на роботу світлофорів.
• Чутливий елемент, який працює на коливаннях, з багатошаровим п’єзоутворювачем. Він дозволяє
отримати велику потужність.
Генератор має багато переваг:
• Функціонує при будь-яких погодних умовах.
• Не потребує великих затрат.
• Забезпечує можливість надання електроенергії для районів, віддалених від основних ліній електропередач.
• Не потребують ремонту впродовж 30 років.
П’єзогенератори використовуватимуться:
• На дорогах, трасах та шосе
• На залізничних коліях
• В метро
• На аеродромах
• У громадських місцях
Отримана енергія буде використана для освітлення вулиць, а також може бути направлена на задоволення суспільних потреб, наприклад на освітлення шкіл, лікарень, парків.
За допомогою цього приладу стає можливим перетворення втраченої механічної енергії в електричну. Ця
енергія не потребує розвитку в нових областях, як, наприклад, сонячні та вітрові електростанції. Порівняно з АЕС та ТЕС наша енергія не забруднює навколишнє середовище та не потребує великих зусиль при
встановленні.
Переваги нашого генератори над іншими видами альтернативної енергії
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того щоб забезпечити свою енергетичну незалежність, Україна, яка не має достатньої ресурсно-сировинної бази, повинна інтенсивно розвивати види альтернативної енергії.

Висновок
Наша технологія унікальна і є чудовою альтернативою вже існуючим дружнім до довкілля джерелам енергії. Генератори використовуватимуть вже існуючу інфраструктуру, тобто не потребуватимуть багато відкритого простору добування електроенергії. Одержані кіловати будуть наполовину дешевшими ніж одержані
від сонця та вітру. А вкладені гроші повертатимуться швидше – за 6-10 років. Тому ми пропонуємо запровадження нашого генератора в Україні!
Система довжиною в 1 км траси спроможна продукувати до 200 кВт потужності з інтенсивністю руху транспорту 600 автомобілів на годину. Цього достатньо для того, щоб задовольняти потреби в електроенергії
320 осель.
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У таблиці представлені показники видобутку енергії за добу, місяць, рік та 20 років з 1м² сонячних батарей, одного вітряка при середній швидкості вітру та одного км дороги, який містить п’єзогенератори.
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Запорізька область – регіон невичерпаних можливостей за людським, економічним, науковим потенціалом. Це дає усі підстави бути впевненими, що наша область і далі буде джерелом подальшої розбудови
усіх сфер життя незалежної України. Мелітопольський район розташований у південній степовій зоні
України з характерним рівнинним ландшафтом та у південно-східній частині Запорізької області. Територія
району складає 178,7 тис. га – 6,6% території Запорізької області.
Мелітополь – адміністративний центр Мелітопольського району Запорізької області. Місто Мелітополь –
великий та багатогалузевий промисловий центр, розташований на правому березі колись судноплавної
ріки Молочної. Територія міста та району розташована в основному в межах Причорноморської низовини.
По території району з півночі на південь проходять залізна й автомобільна дороги Харків – Сімферополь, з
заходу на схід – автодорога Рені – Одеса – Ростов. У Мелітопольському районі розповсюджені потужні підземні водоносні горизонти з прісними підземними водами, що відносяться до природних ресурсів загальнодержавного значення та є джерелами господарсько-питного водопостачання населених пунктів району
та міста Мелітополя. ТОВ «Соцінновація» здійснює промисловий розлив мінеральної природно-столової
води «Мирненська».
На території району до корисних копалин місцевого значення відносяться родовища будівельного піску
та глини. ТОВ «Костянтинівський цегельний завод» працює сезонно з видобутком глини на Костянтинівському родовищі. Економічний потенціал Мелітополя представлений машинобудуванням, харчовою та
легкою промисловістю. Так, у місті працюють: «Мелітопольський завод холодильного машинобудування
«Рефма», «Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів», «Мелітопольський моторний завод АвтоЗАЗ-Мотор», «Мелітопольський компресор». У приміській зоні розташоване підприємство металообробки
«Мелітопольський завод «Автоколірлит». У галузі харчової промисловості працюють «Мелітопольський
м’ясокомбінат», хлібозавод, кондитерська фабрика «Фантазія». В місті розташовані два виробництва
компанії «Олком» – «Мелітопольський маслоекстракційний завод» та «Мелітопольський молокозавод
«Олком». Підприємства машинобудування працюють не на повну потужність. Проблемою підприємств є
неконкурентноспроможність, вивільнення або звільнення зайнятих на них працівників. Агропромисловий
комплекс посідає головне місце в економіці району. В районі функціонують 148 сільськогосподарських
підприємств різної форми власності, з них 8 державних підприємств, 13 приватних, 3 кооперативи, 2 підсобних та 87 фермерських господарств.
Традиційно Мелітопольський район є одним з центрів культурного та туристичного розвитку Запорізької
області. Найбільш привабливими для основного кола відвідувачів є наступні об’єкти природно-заповідного фонду: Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила», «Цілющі Джерела» (с.
Терпіння), дендропарк «Еліта» (с. Зарічне), Старо-Бердянське лісництво, страусина ферма «Страус-ЮГ».
Таким чином, Мелітопольський регіон має багато сприятливих можливостей для розвитку та залучення
інвестицій:
• сприятливе економіко-географічне положення регіону;
• розвинений інтелектуальний та науково-технічний потенціал (Таврійський державний агротехнологічний
університет, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького);
• кваліфікована робоча сила;
• сприятливі природно-кліматичні умови регіону;
• близькість до курортів Азовського моря;
• розвинута мережа фінансових (банківських) установ;
• висока активність щодо самозайнятості населення;
• можливість розвитку історичних та рекреаційних зон;
• можливість будівництва міжнародного транспортного коридора;
• розвинений багатогалузевий сектор промисловості, різноманітного зв’язку, значна кількість операторів
мобільного зв’язку, розповсюдження мережі Інтернет.
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Край Запорізький – це сама історія. Тут насправді переймаєшся духом нестримного Дніпра, солодким повітрям козацької вольниці, повагою до стійкості вікових дубів-велетнів. Ця земля народжувала героїв, чиї
подвиги оспівувалися у піснях та легендах. Запорізька область сьогодні – це не тільки самобутня історична
перлина України, колиска першої у світі демократичної республіки, заснованої запорізькими козаками,
але й один з головних центрів розвитку економічного, технологічного й інтелектуального потенціалу України.

В Мелітопольському районі та в місті ведеться робота, спрямована на реалізацію інвестиційної політики
та покращення інвестиційного клімату, забезпечення виконання заходів Стратегії сталого розвитку Мелітопольського регіону 2020 року. Інвестиції в економіку регіону залучаються шляхом отримання субвенцій з
державного бюджету місцевими бюджетами, вкладенням власних коштів підприємств, населення в індивідуальне житлове будівництво та за рахунок обласного фонду «Сільське подвір’я», інвесторів.
Інвестиційна стратегія адміністрації регіону спрямована на сприяння та підтримку інвестиційної діяльності
підприємств регіону з метою оновлення основних фондів підприємств, збільшення випуску конкурентоспроможної та імпортозамінюючої продукції, підвищення ефективності капіталовкладень, впровадження
інноваційних та енергозберігаючих технологій із залученням усіх джерел інвестиційних ресурсів.
Основними інвестиційними проектами, реалізація яких спрямована на виконання пріоритетних завдань
політики енергозбереження, є використання альтернативних джерел енергії. Тому наші пропозиції – будівництво сонячних електростанцій на території району. В Мелітопольському районі річне надходження
сонячного випромінювання перебуває на одному рівні з країнами, які активно використовують сьогодні
сонячні колектори (Швеція, Німеччина, США тощо). Територія регіону придатна для розвитку систем теплопостачання з використанням сонячної енергії. Сонячна електростанція забезпечить як економічну, так і
екологічну вигоду Мелітопольському регіону.
Потрібно розвивати зелений туризм, який має позитивний вплив на вирішення соціально-економічних
проблем села та полягає передусім у тому, що він розширює сферу зайнятості сільського населення,
особливо жінок, і дає додатковий заробіток; розширює можливості зайнятості сільського господаря не
тільки у виробничій сфері, але й у сфері обслуговування. При певному нагромадженні відпочивальників
з’являється питання задоволення їхніх різноманітних запитів, а це, своєю чергою, стимулює розвиток сфери послуг: транспортних, зв’язку, торгівлі, побутових, відпочинково-розважальних та інших.
Зелений туризм – це можливість не лише побувати на природі у компанії людей, а й оздоровитися, скуштувати екологічно чистої їжі, подихати чистим повітрям, зарядитися сприятливою атмосферою річки,
лісу, ставка тощо. Мешканці міста Мелітополя можуть приїхати в село, щоб відпочити від цивілізації та навчитися різноманітних ремесл, адже господарі запропонують майстер-класи з бджолярства, лозоплетіння,
рибальства та багато іншого. Цьому видові туризму притаманний національний колорит, який міг би стати
приманкою для закордонних відпочивальників.
Отже, ці пропозиції забезпечать зміни в економіці регіону та розвиток рекреаційної сфери.
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Проблеми, які гальмують соціально-економічний розвиток регіону:
• недостатня конкуренція між регіональними підприємствами, що негативно відбивається на якості
товарів та послуг, які ними виробляються, та завищує їхню вартість;
• недостатній розвиток інноваційної сфери в регіоні, недостатні темпи впровадження інновацій, недостатність коштів на інноваційну діяльність;
• відсутність необхідних коштів для проведення у повному обсязі ремонтів автомобільних шляхів, заміни
застарілого обладнання;
• зношення електричних мереж, наднормативні втрати енергії.
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Внесок області в загальне виробництво валового внутрішнього продукту (ВВП) України становить 1,9-2,2%.
Валова додана вартість (ВДВ), яка є основною складовою валового регіонального продукту (ВРП), у 2012
році становила 27043 млн гривень у фактичних цінах.

10,0

8,6

4,2

12,7

47,7

5,4

Соціально-економічний потенціал Прикарпаття в основному представлений ПЕК, лісовим господарством
та туризмом.
Паливно-енергетичний комплекс області включає 14 провідних підприємств, які забезпечують видобуток,
транспортування і переробку нафти та газу, виробництво та розподіл електроенергії.
На території області обліковується 340 родовищ з 25 видів різноманітних корисних копалин, з яких 161 родовище розробляється. Сировинна база області складається з корисних копалин паливно-енергетичного
напрямку – газ, нафта, конденсат, торф.
У межах області відомо 42 родовища вуглеводнів, з яких промисловістю освоєно 31 родовище. Видобуток
нафти і газу в області зосереджений переважно у Долинському та Надвірнянському нафтопромислових
районах. Основні обсяги видобутку припадають на нафтогазовидобувні управління «Долинанафтогаз»
та «Надвірнанафтогаз», які на правах структурних одиниць входять у ПАТ «Укрнафта». До найголовніших
родовищ нафти, внесених у реєстр Державного балансу запасів корисних копалин України, віднесені Долинське, Північно-Долинське, Струтинське, Битків-Бабченське.
Туристично-рекреаційний комплекс, в тому числі і так званий «зелений туризм», згідно зі Стратегією економічного та соціального розвитку територій Івано-Франківської області до 2015 року включно, є одним із
пріоритетних напрямків розвитку Прикарпаття.
Щодо лісового господарства, то на одного жителя регіону припадає майже 0,5 га лісу проти 0,2 га в середньому по Україні. Проте, на даному етапі розвитку регіону використання лісових ресурсів є недостатньо
ефективним, оскільки спостерігається хаотична вирубка лісів у заборонених зонах та практична відсутність
економічного ефекту попри значний потенціал.
Від Радянського Союзу успадковано потужну промислову базу, особливо в частині ПЕК та об’єктів оборонної промисловості, але за час незалежності більшість з них було зруйновано чи занедбано. Диверсифікація
промисловості є низькою та достатньо енергомісткістю. Більшість промислових підприємств характеризуються технологічною відсталістю, низькою капіталізацією об’єктів інтелектуальної власності, а також
високим ступенем зношення основних засобів. Так, фізичний знос ОЗ деяких промислових підприємств на
території регіону сягає позначки у 70-80%, а моральний – 95%.
Підприємства найбільш перспективного напрямку економіки регіону, а саме паливно-енергетичного
комплексу, через цілу низку причин працюють менше, ніж наполовину потужностей, балансуючи при
цьому на межі збитковості.
Разом з тим, частина свердловин, які через наявні технології та методи видобування нафти та газу за часів
Радянського Союзу були законсервовані і визнані такими, які вже не підлягають експлуатації, при застосуванні сучасних технологій видобутку нафти й газу знову можуть працювати й давати результат. За останніми
геологічними дослідженнями, тільки Вигодсько-Витвицьке родовище має потенційні запаси в 100 млн м3.
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Таблиця 1. Структура ВДВ Івано-Франківської області за видами економічної діяльності
Промисловість
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Івано-Франківська область розташована в географічному центрі Європи, на південному заході України. Область межує із Закарпатською, Львівською, Тернопільською та Чернівецькою областями України.

Варто зазначити, що причина існування та неможливість вирішення даних проблем знаходяться в площині
гострого дефіциту фінансових ресурсів як в органів місцевого самоврядування, так і в населення регіону.
Шляхом вирішення цих та інших проблем може стати відновлення колишніх потужностей підприємств
паливно-енергетичного комплексу Прикарпаття. З метою нарощення виробничих потужностей всі підприємства потребують фінансування для освоєння нових родовищ залягання нафти й газу, модернізації
наявного обладнання, а також відновлення експлуатації законсервованих свердловин.
Оскільки вони є системоутворюючими об’єктами економіки всього Прикарпаття, нарощення потужностей
даних одиниць дасть потужний поштовх для розвитку суміжних галузей економіки регіону. Маючи багату
традицію нафтогазовидобування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу,
сотні професійних кадрів та потужний науковий потенціал, втіливши дану пропозицію в життя, може кардинально покращити соціально-економічну ситуацію регіону вже в п’ятирічній перспективі.
Основними бюджетоутворюючими податками в прикарпатському регіоні є ПДФО, податок на прибуток
підприємств, екологічний податок, плата за землю та єдиний податок. Відповідно, завдяки розширенню
кадрового складу підприємств та освоєнню нових родовищ суми податків, суми податків, сплачених до
місцевих бюджетів, значно зростуть, що у свою чергу дасть змогу вирішувати вище зазначені проблеми
регіону.
Виходячи з дослідження наявних фінансових проблем пропонуємо наступний механізм фінансування підприємств ПЕК (рис. 1).
Додатково пропонуємо удосконалення рентного регулювання при добуванні нафти і газу через:
• диференціювання рентних платежів залежно від факторів, що мають найбільший вплив на формування
собівартості видобування нафти, а саме глибини залягання продуктивних покладів, коефіцієнту гідропровідності та коефіцієнту обводнення;
• перерозподіл рентних платежів за використання природних ресурсів регіональних суспільних систем
між державним бюджетом та бюджетами регіонів з використанням останніх для реалізації стратегії і
програм соціально-економічного розвитку відповідних територій.
Нарощення виробничої потужності Надвірнянського НПЗ дасть змогу виробляти на Прикарпатті бензин
та формувати мережу власне українських АЗС, а також налагодити виробництво власного асфальту, що у
перспективі може покращити стан дорожнього сполучення в регіоні.
Функціонування підприємств ПЕК завжди зумовлює підвищений ризик забруднення навколишнього
середовища. Саме тому кожне підприємство, що отримало фінансування, буде зобов'язане розробити
власну стратегію ведення корпоративно-соціального бізнесу. Окрім того, слідуючи європейській практиці,
можливим буде інвестування частини прибутків в розвиток альтернативної енергетики, збільшення привабливості туристичної галузі, а також у зобов'язання самостійного вирішення тих чи інших проблем регіону.
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До інших чинників, що гальмують економічний розвиток області, належать:
• Високий рівень зношеності енергогенеруючих станцій та підприємств транспортної інфраструктури –
ліній електропередач, газотранспортних та розподільних мереж.
• Обмежене фінансування державних цільових програм, спрямованих на підтримку агропромислового
комплексу.
• Відсутність державного замовлення на виробництво основних видів сільськогосподарської продукції.
• Незадовільний транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг загального користування.
• Не завершено роботи з ліквідації наслідків стихійних явищ 2008 і 2010 років.
• Ліквідація негативних екологічних наслідків діяльності ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана».
• Незадовільний стан житлово-комунального господарства області.
• Брак робочих місць в сільській місцевості.
• Недостатній рівень надання медичних та освітніх послуг, особливо в сільській місцевості.
• Диспропорції соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі гірських.
• Низька купівельна спроможність населення.

Для втілення даних заходів в життя доцільно започаткувати в області роботу Департаменту природних ресурсів, який розробить чітку стратегію розвитку ПЕК регіону, створити науково-дослідний центр на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу, провести аудит родовищ, а також
роз’яснювальні роботи серед населення, Окрім того, необхідно звернутись до Кабінету Міністрів України з
пропозицією роз’яснити причини призупинення співпраці з компанією «Шеврон».
Також пропонуємо забезпечити гармонізовану участь у процесах і процедурах стратегічного планування розвитку нафтогазового комплексу регіону представників галузевої науки, бізнесу, влади і громадськості через впровадження в управлінську практику обласних державних адміністрацій і обласних рад
обов’язкових регламентів спільного вироблення і прийняття соціально значимих рішень. При цьому вважаємо за необхідне доповнити п. 1 ст. 4 «Сфери застосування державно-приватного партнерства» ЗУ «Про
державно-приватне підприємство» (зі змінами і доповненнями) підпунктом «освіта та наука».
Наявність існуючих проблемних чинників та аналіз їхнього впливу зумовлюють необхідність пропозицій,
серед яких нами виділено:
• нагромадження синтезованого (людського, інтелектуального та соціального) капіталу регіону з подальшим його розподілом та перерозподілом;
• розроблення соціально-економічного механізму проведення науково-дослідних і пошукових робіт в
сфері геології, буріння, розробки та експлуатації нафтогазових покладів;
• створення соціально-економічного механізму удосконалення державного регулювання процесів діяльності регіональних нафтогазовидобувних підприємств, які належать до транснаціональних галузевих
структур в умовах децентралізації.
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Рис. 1. Механізм фінансування підприємств ПЕК

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Івано-Франківська область
Івано-Франківський навчально-науковий інститут
менеджменту Тернопільського національного
економічного університету
склад команди
Гуменяк Лідія
Злепко Ярослав
Пасічняк Анна
Ржим Наталія
____________
Серняк Олег Ігорович

/ 2015 /

Станом на 1 вересня 2015 р. у м. Івано-Франківську та селах, підпорядкованих міськраді, проживало 249,4
тис. осіб, у тому числі в обласному центрі – 229,4 тис., в сільській місцевості – 20 тис. осіб. Чисельність населення з початку року збільшилась на 1610 осіб за рахунок природного (на 253 особи) та міграційного (на
1357 осіб) приростів. Тенденцією останніх років є зростання чисельності населення міста за рахунок переїзду сюди на постійне місце проживання мешканців інших населених пунктів області, переважно молодих
сімей. Цьому сприяють темпи будівництва нового житла. Так, обсяг виконаних будівельних робіт за січень
– вересень 2015 р. склав 551,8 млн грн, що становить 73,3% загальнообласного обсягу, а індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2014 р. становить 112,3%.
За результатами аналітичного дослідження об’ємів будівництва житла в обласних центрах України за 1
квартал 2015 р., проведеного інститутом проектування «Комфортбуд», складено рейтинг міст, за яким Івано-Франківськ посідає 4 місце з обсягом житлового будівництва 570 тис. кв. м, поступаючись лише Києву
(4600 тис. кв. м), Одесі (1400 тис. кв. м) і Львову (750 тис. кв. м). Розвиток житлового будівництва в місті
свідчить про наявність в населення міста та області вільних коштів і заощаджень, одержаних здебільшого
з-за кордону, які інвестуються в найбільш надійний актив – нерухомість.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника в Івано-Франківську у серпні 2015 р.
становила 3411 грн, що на 3,2% менше порівняно з липнем 2015 р. і на 15,4% більше відносно серпня 2014
р.
Населення Івано-Франківська має високий рівень освіти. У місті зареєстровано 7 вищих навчальних закладів, зокрема Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківський національний медичний університет,
10 філій вищих навчальних закладів України, 7 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – коледжі,
у яких сумарно навчається близько 50 тис. студентів.
На сьогодні в м. Івано-Франківську успішно функціонує понад 3 тис. малих підприємств, третина з яких
займається оптовою та роздрібною торгівлею, 17% – промисловістю, 14% – будівництвом, і понад 20 тис.
суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. Причому їхня кількість з кожним роком стабільно
зростає. Однією з причин такої динаміки можна назвати сприятливе бізнес-середовище. Згідно з дослідженням, проведеним на замовлення Державного агентства з інвестицій Київським міжнародним інститутом соціології та Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у 2014 році Івано-Франківська область поряд із Львівською та Одеською мають найкращі умови для бізнесу. Водночас важливим
показником для потенційних інвесторів є наявність позитивної кредитної історії міста Івано-Франківська та
висновки відомих рейтингових агентств щодо кредитного рейтингу міста. Так, за результатами оновлення
кредитного рейтингу в грудні 2014 року національним агентством «Кредит-Рейтинг» підтверджено рівень
рейтингу міста «uaBBB+» та прогноз «стабільний».
2. Визначення проблем, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток регіону. На сьогодні існує чимало чинників, які гальмують ефективне використання соціально-економічного потенціалу м. Івано-Франківська. Серед них істотне місце посідають бюрократизм органів місцевої влади та
корупція. За даними спільного соціологічного дослідження Transparency International Україна, ПриватБанку, ТОВ «Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» та GfK Ukraine серед керівників українських
підприємств у лютому - березні 2015 року, Івано-Франківська область поряд із Одеською, Запорізькою,
Хмельницькою, Харківською, Миколаївською та Київською областями визнана найбільш корумпованою
областю України, та ще й із суттєвим погіршенням цієї ситуації протягом останнього часу. На думку підприємців, найчастіше хабар вимагають при перевірці підприємств податковою службою, пожежною службою
та під час операцій з ПДВ. Крім цього, опитувані скаржилися на примус до давання хабара чи оплату без
квитанції зайвих послуг під час взаємодії не лише з податковою, але й з Міністерством внутрішніх справ.
Як виявило дослідження, найбільше на оформленні документації наживаються працівники Агентства зе134
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1. Аналіз соціально-економічного потенціалу міста Івано-Франківськ та ефективності його використання.
Наша команда живе в чудовому місті Івано-Франківську – місті зі значним соціально-економічним потенціалом. У 2014 році за рейтингом журналу «Фокус» серед найкомфортніших для життя міст України ІваноФранківськ зайняв 3-ю позицію після Вінниці та Києва, а за критерієм безпечності та кількістю кваліфікованих лікарів на 1000 мешканців узагалі випередив усі інші міста.

Однак для нас, як для команди молодих людей, особливо болючою проблемою м. Івано-Франківська є
проблема безробіття та самореалізації молоді. Так, станом на 01.10.2015 на обліку в Івано-Франківському
міському центрі зайнятості перебувало 2197 безробітних осіб, з яких 48,8% – молодь у віці до 35 років.
Неофіційна ж статистика говорить про цифру близько 3 тис. безробітних молодих людей. Враховуючи
креативність та ініціативність молоді, залучення її до економічно активного життя, безумовно, сприятиме
соціально-економічному розвитку міста.
Хоча існує думка про те, що роботодавці не схильні приймати на роботу молодих фахівців, це, насправді,
не відповідає дійсності. Згідно з опитуванням, 79% роботодавців позитивно ставляться до прийому на роботу випускників вузів. Тоді як більшість випускників (70%) упевнені, що роботодавці відмовляють їм через
брак досвіду роботи за фахом, роботодавці основною перешкодою при прийомі на роботу молодих фахівців назвали низький рівень практичної підготовки (59%). На другому місці – завищені вимоги до зарплати
і неадекватні кар’єрні очікування (40%), і тільки після цього роботодавці назвали критерій – досвід роботи
(37%). Тому для вирішення проблеми безробіття молоді важливо покращити якість навчання в вищих навчальних закладах у напрямку поглиблення практичної та професійної підготовки.
Невирішення проблеми зайнятості молоді породжує іншу проблему – відтік кращих молодих кадрів у
більші міста (Київ, Львів) та за кордон. Якщо ця тенденція збережеться, то з часом місто Івано-Франківськ
може перейти в категорію депресивних міст і міст з високою часткою осіб передпенсійного та пенсійного
віку. Хоча за даними опитування незалежного молодіжного руху Headway UA понад 85% молоді у віці від
18 до 30 років хотіли би жити та працювати саме в Івано-Франківську. Цікаво, що понад половина опитаних молодих людей серед пріоритетних видів діяльності, якими би вони хотіли займатися, обрали підприємницьку діяльність.
3. Обґрунтування пріоритетного напрямку змін економіки регіону, реалізація якого може забезпечити
кращі соціально-економічні результати.
Наша команда впевнена, що основний вектор змін, розвитку та вдосконалення стану регіону має бути
спрямований на популяризацію, навчання та підтримку молодіжного соціального підприємництва.
Залучення молодого покоління до ведення власного бізнесу забезпечить регіон новими ідеями, нестереотипними поглядами, свіжим баченням. Молодь в більшій мірі готова до змін, легше та швидше пристосовується до нових умов, що, безумовно, важливо для сучасного суспільства. Сьогодні для успішного
ведення бізнесу потрібно враховувати споживацькі інтереси та преференції. Потреби суспільства постійно
змінюються, а малий бізнес, створений молодими людьми, здатний особливо швидко реагувати на ці зміни, підтримуючи стабільний рівень ефективності. Також молодь характеризується креативністю мислення,
що впливає на підприємницьку діяльність і, зокрема, на конкурентоспроможність бізнесу. Особливістю
молодих людей є високий рівень актуальності освіти, оскільки вони нещодавно закінчили навчальний заклад або ще досі навчаються, тобто їхні знання не застаріли.
Такий вид ведення бізнесу, як молодіжне підприємництво, вже давно практикується в економічно розвинутих країнах, де молоді люди йдуть у підприємництво для сатисфакції власних потреб, підвищення рівня
життя та поліпшення матеріального становища.
Молодіжні підприємницькі ініціативи стануть одним із основних факторів, за допомогою якого можна
підвищити рівень інноваційності регіональної економіки та України загалом. Стимулювання та підтримка
молодих підприємців матиме позитивний вплив на соціальний та економічний розвиток регіону, тому що
молодь залишиться в місті, а діяльність активних та ініціативних індивідів призведе до створення принципово нових економічних благ, ефективнішого використання наявних економічних ресурсів.
Ми бачимо напрямок розвитку молодіжного підприємництва в Івано-Франківську в поєднанні з соціальним підприємництвом. Останнє знаходиться на межі традиційного підприємництва та громадської, благодійної діяльності. Такий тип функціонування підприємства поєднує в собі соціальну спрямованість діяль-
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мельних ресурсів, Державної автоінспекції та обласних адміністрацій. Звідси не дивним є той факт, що за
рейтингом Doing Business Україна посідає 96 місце зі 189 країн світу за оцінкою легкості ведення бізнесу.

За допомогою поєднання молодіжного та соціального підприємництва можна підвищувати рівень життя регіону, вирішувати соціальні проблеми в різних сферах життя, забезпечувати нові робочі місця для
молоді й активізувати її бізнес-ініціативи. Зростання активності громадян через створення молодіжних
соціальних підприємств, їхня співпраця з владою дозволить розпочати в Івано-Франківську вирішення
такої надзвичайно актуальної проблеми, як побудова соціального капіталу громади. Молодіжне соціальне підприємництво поєднує у собі чесність, демократію, соціальну та екологічну відповідальність, воно є
сучасним підходом до підприємництва ХХІ-го століття, а тому має стати пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку м. Івано-Франківська.
4. Формулювання загальних пропозицій щодо необхідних управлінських рішень за обґрунтованим напрямком змін. Для розвитку молодіжного підприємництва в Івано-Франківську необхідно ухвалити Програму підтримки молодіжного підприємництва в місті на 2016-2020 роки, яка би базувалася на положеннях досі чинної Державної програми підтримки молодіжного підприємництва 2002-2005 років, а саме:
• співробітництво органів державної влади і громадських об’єднань молодих підприємців у вирішенні
питань розвитку молодіжного підприємництва;
• інституційна та інформаційна підтримка молодіжного підприємництва;
• освітня та соціально-психологічна підтримка молоді;
• фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка молодіжного підприємництва.
У рамках ухваленої програми, влада міста має допомогти створити платформу для розвитку молодіжного
підприємництва – Центр молодіжного підприємництва, основними функціями якого є проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, зустрічей із представниками підприємців, які вже досягли значного успіху в
бізнесі та готові поділитися своїм досвідом з молодими людьми, утворення молодіжного фонду підтримки
підприємництва, коворкінг, сприяння діяльності громадського об’єднання молодих підприємців, надання
інформаційної й аутсорсингової підтримки молодим підприємцям.
Центр молодіжного підприємництва має бути незалежним від місцевої влади та базуватись на принципі
самоокупності, використовуючи при цьому можливості надання платних послуг і залучаючи кошти грантових організацій та благодійників. В ідеальному варіанті його бенефіціарами мали би стати міська рада Івано-Франківська, обов’язком якої є надання в довгострокову оренду комунального приміщення зі звільненням від орендної плати, регіональне об’єднання підприємців, яке би сприяло матеріальному оснащенню
Центру, громадська організація молодих підприємців, яка би взяла на себе відповідальність за подальше
фінансування та безперервне функціонування Центру. Водночас, міська рада повинна забезпечити податкові канікули стосовно сплати окремих місцевих податках для молодих підприємців, які започатковують
свою діяльність через даний Центр, і сприяти у наданні гарантій для одержання молодими підприємцями
пільгових кредитів.
Від впровадження цих заходів очікуємо одержати такі соціально-економічні результати:
• протягом року розвинути систему навчання молодих підприємців на базі Центру молодіжного підприємництва, через яку має пройти понад 500 осіб;
• до 2018 року в місті Івано-Франківську має функціонувати близько 1000 підприємств, започаткованих
молодими людьми;
• через 2 роки забезпечити зниження наполовину рівня безробіття серед молоді як через самозайнятість
підприємницькою діяльністю, так і через створення молодими підприємцями додаткових робочих місць
для інших молодих людей;
• активізувати молодіжні комерційні та соціальні ініціативи;
• завдяки соціальному аспекту молодіжного підприємництва вирішити певні соціальні проблем громади
та мінімізувати вплив деструктивних явищ в молодіжному середовищі.
Зрозуміло, що в короткостроковій перспективі запровадження зазначених заходів не принесе швидкого
соціально-економічного розвитку м. Івано-Франківська, але через 5 років теперішня молодь ввійде вже в
категорію найбільш економічно активного населення, і саме вона забезпечуватиме зростання та добробут
міста. Тому розвиток молодіжного підприємництва – це інвестиція в успішне завтра нашого улюбленого
міста Івано-Франківська!
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ності та використаний в ній підприємницький підхід. Проте на перше місце виходить соціальний аспект
або соціальний ефект від підприємницької діяльності, випереджаючи значення її фінансової ефективності.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
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Івано-Франківська область
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Пліхтяк Антоніна
Сирба Руслан
Хрустівська Ольга

/ 2015 /

Тут є дуже сприятливі умови для розвитку туризму. Також місцевість багата на родовища газу, кам’яної
солі, нафти, торфу, води мінеральної, вугілля бурого, піщано-галькової суміші, озокериту, сірки.
Місто Коломия відноситься до інвестиційно привабливих міст області. Привабливість інвестиційного клімату міста зумовлює низка факторів, а саме: зручне територіально-географічне розташування, орієнтація
економіки міста на експорт, наявність розгалуженої мережі транспортного та залізничного сполучення,
наявність кваліфікованої робочої сили та відповідної навчально-освітньої бази, висока ділова активність
громадськості, наявний історико-культурний та туристичний потенціал, зацікавленість місцевої влади у
залученні інвестиційних ресурсів та забезпеченості сталого розвитку міста (станом на 1 липня 2015 р. в
економіку міста Коломиї іноземними інвесторами з 14 країн світу вкладено 16,9 млн дол.США прямих
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). У січні – червні 2015 р. від закордонних партнерів надійшло
200 тис. дол. у вигляді грошових внесків).
Промисловість є однією з провідних галузей економіки району зі значним промислово-економічним потенціалом, широкими можливостями для розвитку як внутрішніх міжрегіональних, так і зовнішніх міждержавних зв’язків. Промисловість представлена підприємствами з видобутку газу, виробництва м’ясокісткового борошна, концентрованого яблучного соку, сидру, спирту етилового, хлібу та хлібобулочних
виробів, вирощування великої рогатої худоби, свиней, птиці та переробки продукції тваринництва, готових
гранульованих комбікормів для тварин, дерев’яних меблів для спалень, їдалень і віталень (за січень – серпень 2015 р. підприємствами району реалізовано промислової продукції на 18622,4 млн грн, що склало
2% її загального обсягу по Україні).
В економіці Коломийщини суттєву роль відіграє зовнішня торгівля підприємств і організацій. Майже 90%
експорту товарів складають текстильні матеріали та текстильні вироби (обсяги експорту та імпорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності м. Коломиї за I квартал 2015 року склали відповідно 2 та 1,8
млн дол. США).
II. На нашу думку, людина і якість її життя є основним стимулом для розвитку нашого регіону. Нами було
проведено аналіз соціально-економічного розвитку нашого регіону і виділено декілька проблем. До основних можна віднести інвестиційну і туристичну.
На сьогоднішній день в сфері туристичної привабливості існує ряд проблем, які необхідно вирішувати. Це
такі, як:
• Не розроблено путівник, щоб турист, який відвідав Коломию, не пройшовся центром, а зміг би оглянути
усе, чим пишається Коломия, завдяки путівнику.
• Існує проблема відлякування туристів, тобто жахливий стан доріг, відсутня промоція, тобто лобіювання
інтересів Коломиї та створення інвестиційної привабливості міста;
• Немає незаангажованого путівника, який би мав розповідати про усе місто;
• Не проводяться різного роду фестивалі та виставки, які могли б приваблювати туристів, а в свою чергу і
спонсорів (наприклад фестиваль української пісні, фестиваль вишивки, етновиставки);
• Немає жодного закладу, де використовувалися б автентичні гуцульські та галицькі традиції та кухня.
Недоліками інвестиційного клімату є:
• Відсутність стратегічного інвестиційного ресурсу, який необхідно залучити в реальний сектор економіки,
зокрема у галузі високотехнологічних виробництв з високою доданою вартістю;
• Незначна частка продукції малого і середнього бізнесу у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції регіону;
Також щодо інших проблем:
• Надмірно енергомістка промислова продукція та надмірне енергоспоживання промислових, бюджетних
та житлових будівель;
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I. Коломийський район розташований в південно-східній частині Івано-Франківської області в зоні лісостепу. З півночі межує з Тисменицьким, в північно-східній частині з Тлумацьким, на сході з Городенківським та
Снятинським, на півдні з Косівським, на заході – з Надвірнянським районами Івано-Франківської області.
Територія району складає 1,0 тис. км2, або 7,2% від загальної території області.

III. Стратегічне бачення розвитку району в цілому являє собою спробу вирішення проблем на основі використання внутрішніх та зовнішніх можливостей, а саме:
• Транспортний напрямок: повністю зробити тротуарні пішохідні доріжки, під’їздні дороги, економне
освітлення в першу чергу дуже занедбаних мікрорайонів. Джерело фінансування: кошти в сумі 10 млн
грн від надходження акцизного податку з продажу вроздріб паливо-мастильних матеріалів. Також обласні та державні бюджети.
• Збирання, переробка та знищення відходів. Екологічна безпека прилеглих районів.
• Передбачається провести рекультивація існуючого звалища та будівництва нового сучасного комплексу
захоронення і переробки твердих побутових відходів. При цьому створити комунальне підприємство із
засновниками: міська рада, містоутворюючі підприємства Коломиї та залучення можливих іноземних
інвесторів. Джерело фінансування: місцевий бюджет – кошти в сумі 2 млн грн (надходження з сплати
єдиного податку). Співфінансування з боку обласного і державного бюджетів, потенційних засновників
та інвесторів.
• Модернізація системи водопостачання та каналізаційних мереж. Модернізація теплового господарства.
До уваги береться зменшення втрат води, покращення її якості, капітальний ремонт Коломийської
дамби. Проведення модернізації існуючих котелень та переведення частини котелень на альтернативне
паливо в комунальних підприємствах. Джерело фінансування: кошти в сумі 5 млн грн (сплата єдиного
податку в міський бюджет).
• Відновлення рекреаційних зон: встановлення сучасного економічного освітлення, розробка і втілення
ландшафтного дизайну, відновлення і встановлення нових зелених зон, влаштування пішохідних та бігових доріжок в парках міста. Джерело фінансування: 2 млн грн (сплата єдиного податку в бюджет міста).
• Модернізація та розвиток спортивних гуртків, позашкільних закладів та закладів культури. Фінансування
капітальних ремонтів шкільних, дошкільних, позашкільних, культурних, спортивних будівель, придбання
сучасного обладнання, тренажерів, комп’ютерних класів.
• Сприяння розвитку підприємств та їх функціонування, створення привабливого інвестиційного середовища, постійна підтримка та супровід інвестиційної діяльності, сприяння умовам здорової конкуренції.
Основним при цьому повинно стати те, що місцевий бюджет розвитку при рівних параметрах повинні
освоювати міські підприємства, підприємці, оскільки це надасть роботу багатьом мешканцям, дасть заробітну плату, а сплачені ними податки йтимуть в міський бюджет, а це соціально-економічний розвиток
міста. Джерело фінансування: 1 млн грн надходжень з податку на землю та орендна плата.
• Посилення туристичної привабливості міста шляхом збереження та модернізації архітектурних, мистецьких та історичних пам’ятників.
• Розвиток туристичної інфраструктури міста шляхом створення ринку мистецької і сувенірної продукції та
туристично-інформаційного центру.
• Удосконалення мережі культурно-розважальних закладів.
• Забезпечення раціонального використання туристичних ресурсів міста.
• Усунення невідповідності об’єктів туристичної інфраструктури та туристичних послуг сучасним вимогам
щодо технічної та функціональної якості.
• Забезпечення ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування, приватного сектору та громадськості в управлінні галуззю.
IV. Як підсумки, потрібно прийняти низку пунктів, над якими слід об’єднати зусилля влади, громадськості,
політичних партій, зокрема:
• створити інформаційний туристичний центр, або єдиниц туристичний офіс;
• продумати та створити нові фестивалі з залученням спонсорів;
• відновити зруйновану карту міста на одній з глухих стін на будівлях;
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• Відсутність мотивації до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських товаровиробників у
межах сільських громад, ослаблення економічного підґрунтя розвитку сільських громад;
• Низькі темпи техніко-технологічного оновлення виробництва;
• Відсутність сільськогосподарських товаровиробників мотивації до дотримання агроекологічних умов;
• Низьке техніко-технологічне оновлення виробництва;
• Негативний вплив складної демографічної ситуації;
• Неготовність певної частини працівників освіти до інноваційної діяльності;
• Зношеність основних фондів промислової і транспортної інфраструктури;
• Низький рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами.
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• створити новий орган або наділити когось повноваженнями задля здійснення обліку та контролю за
історичними та культурними цінностями міста;
• створити у Коломиї містечко майстрів, наприклад біля кінотеатру «Ірчана»;
• розробити та видати путівник Коломиї;
• лобіювати місто у провідних туристичних агенціях;
• звернути увагу на відновлення і чистку історичних цвинтарів;
• розробити паспорти та інформаційні таблиці;
• розробити та встановити інформаційні таблиці по Коломиї біля пам’яток архітектури та історичних місць.
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Розташована вона на південному сході Івано-Франківської області; район займає площу понад 1,026 кв.
км. Має три селища і 80 сіл. Вигідне географічне розташування, зосередження в районі особливих природних ресурсів зі своєрідною флорою і фауною передгірних районів Карпат, сприятлива екологія, велика
кількість пам'яток архітектури різних стилів та епох, приміська заповідна зона, збережені культурні традиції предків, відомі мистецькі осередки і мистецько-фестивальний імідж, а також історична спадщина, без
сумніву, визначають Коломийщину як привабливий туристичний об'єкт.
Туристично-рекреаційна сфера тут розвивається з часів Австро-Угорської монархії – наприклад, для походів на гори Піп Іван та Говерлу перша туристична стежка в Українських Карпатах була обладнана та промаркована ще у 1880 р. Багатий етнічним різноманіттям регіон приваблював мандрівників неповторним
етнічним колоритом, мальовничими краєвидами та екологічно чистими заповідними територіями.
Про багате історичне минуле Коломийщини свідчать пам'ятки архітектури, що збереглися до наших днів. У
селах і селищах району є 54 споруди, які цінні своїм стилем, способом будівництва, використанням місцевих будівельних матеріалів. Найважливіші й найдавніші з них – костел бернардинів, келія монастиря і
надбрамна дзвінниця у Гвіздці; церква св. Михайла у Великій Кам'янці; дзвіниця XVIII ст. і школа-дяківка в
Печеніжині; церква Вознесіння Господнього у Струпкові; церква св. Юрія та дзвінниця в Баб'янці; костел –
пам'ятка готичної архітектури в Отинії. А чого лише варта перлина дерев'яної архітектури – Благовіщенська
(або Спаська) церква в Коломиї, збудована в 1957 році і відома ще й своїм чудовим іконостасом і дзвінницею.
На території Коломийського району розташовані найстародавніші поселення на Покутті: селище Отинія
(XIII ст.) — головний опорний пункт під час селянського повстання під проводом С. Височана (1848); селище Печеніжин (XIV ст.) — місце народження Олекси Довбуша (1700-1745), керівника руху опришків на
Покутті, село Коршів (в письменних джерелах згадується вперше у 1434 р.).
Нашою метою є створення взаємовигідних та цілеспрямованих взаємозв’язків у сфері туризму і промисловості, оптимізація використання туристичних ресурсів, формування районного туристичного продукту,
конкурентоспроможного на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках, забезпечення зростання
надходжень до міського бюджету і сприяння соціально-економічному розвитку міста. Та розвиток продуктивних сил в умовах ринкової економіки пов’язаний з включенням у господарство краю дедалі більшої
кількості природних ресурсів та природних умов і збільшення навантаження на навколишнє середовище.
За своїм туристично-рекреаційним потенціалом регіон може стати рівноправним учасником туристичного
простору Карпатського Єврорегіону та туристичного ринку Європи.
Місто Коломия розташоване на лівому березі р. Прут і належить до найдавніших галицьких поселень.
Перша літописна згадка від 1241 р. Стоячи на перехресті торгових шляхів, місто отримало Магдебурзьке
право. Соляний чумацький шлях, що пролягав через м. Коломию, сприяв економічному та соціальному
розвитку міста. Територіальний устрій міста надавав йому високого духовного значення в європейській
та українській історії. Саме з м. Коломиї починалися визвольні змагання впродовж вікової історії нашої
держави.
Серйозним архітектурним чинником міста стала Австро-Угорщина. Неповторність міської забудови приємно дивує гостей своєю вишуканістю та досконалістю. Основного шарму місту надає його географічне
розташування, де єднаються Покуття з мальовничими Карпатськими горами. Річка Прут, що зібрала у своє
лоно чи не всі карпатські джерела, є однією з найчистіших рік Європи.
Для того щоб розвинути у Коломиї туристичну галузь, треба докласти максимум зусиль і коштів: у місті ще
не досить розвинена туристична інфраструктура, а зацікавити українського чи іноземного туриста лише
музеями – замало. Тут потрібен широкий спектр туристичних послуг, аби гості міста захотіли у ньому залишитися. Риболовля на Пруті принесе незабутні відчуття та спортивний азарт. Отже, туризм є одним із
пріоритетних напрямків розвитку Коломийщини.
Коломийшина має значний потенціал у розвитку зеленого туризму. Правобережна частина району роз142
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Коломийщина — своєрідний куточок України, який поєднав у собі Покуття і Гуцульщину.

Важливим фактором використання туристичного потенціалу є ефективний маркетинг і промоція продуктів і послуг на туристичних ринках. Однак на сьогодні в районі відсутня єдина політика та стратегія в сфері
маркетингу туризму в основному вона зводиться до видавництва та поширення рекламно-інформаційної
продукції про окремі атракції. Досі не існує єдиної бази даних про туристичні об’єкти, недостатньо ефективна діяльність територіальних агентів.
Успішна реалізація заходів, спрямованих на покращення туристичної привабливості регіону, сприятиме створенню нових туристичних продуктів та послуг (»живі» етнопоселення, місця пам’яті визвольних
змагань); підвищенню привабливості унікальних туристичних продуктів на базі історичних промислових
об’єктів регіону; розвитку туристичної та спортивної інфраструктури; створенню нових рекреаційних
об’єктів; розвитку продуктів зеленого туризму та екотуризму; просуванню туристичних продуктів на вітчизняний та світовий ринки.
Економічна сфера регіону має виняткове значення для його розвитку, оскільки в ній створюється матеріально-товарний та послуговий продукт, від реалізації якого залежить життєдіяльність культурно-соціальної
сфери області та, відповідно, рівень життя його мешканців.
Сьогодні економічний потенціал регіону реалізується далеко не в повній мірі, хоча має всі передумови
для розвитку. Значні виробничі підприємства тут відсутні. Малий і середній бізнес займає нішу торгівлі та
послуг, а його розвиток на регіональному рівні гальмують недоступність кредитних ресурсів та недостатній розвиток інфраструктури підтримки бізнесу. Додатково стримує розвиток економічної сфери значне
енергоспоживання в усіх секторах. Лівобережна територія Коломийщини – це рівнинна місцевість із сприятливими умовами для розвитку сільського господарства. Основною спеціалізацією сільськогосподарських підприємств всіх форм власності в рослинництві є вирощування зернових культур (пшениця, озиме
жито, ярий ячмінь, кукурудза, горох, гречка, просо) і технічних культур (цукрові буряки, соняшник, озимий
ріпак). Вигідною для обох сторін була б співпраця туристичної сфери і промислової в плані постачання
продуктів з ферм та інших постачальників продуктів на заводи, в готелі, ресторани, оскільки на території
Коломийського району є значна кількість сільськогосподарських земель, а саме 67973,8 га, які постійно
залучаються до обробітку для виробництва сільськогосподарської продукції, яке є невід’ємною ланкою
реального сектору економіки району.
В регіоні працюють великі фермерські господарства, що займаються вирощуванням сільськогосподарської
продукції. Проте підприємств, котрі б займалися її переробкою, дуже незначна кількість. Продукція, котру
могли б виготовляти фермери із власної сировини, може бути задіяна для харчування туристів регіону. Це
дозволить створити додаткову кількість робочих місць, знизивши тим самим рівень соціальної напруги у
суспільстві.
Основними викликами у розвитку економічного потенціалу регіону є відсутність стратегічного інвестиційного ресурсу, який необхідно залучити в реальний сектор економіки; незначна частка продукції малого і
середнього бізнесу у загальному обсязі реалізованої промислової продукції регіону; регіональний розвиток гальмується не в останню чергу відсутністю або неефективною діяльністю інституцій, які його підтримують.
Згідно з проведеними дослідженнями, основною проблемою для туриста є дискомфорт під час подорожі
через неякісний стан дорожнього покриття. Другою, не менш вагомою проблемою є неконтрольована
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ташована у передгір’ї Карпат, в екологічно чистій зоні, де немає великих промислових підприємств. Це
створює ідеальні умови для розміщення у приватних садибах туристів, котрі хочуть оздоровитися. Туристичний потенціал регіону необхідно розвивати через нові, привабливі та зручні для споживачів туристичні
продукти і послуги, які, у свою чергу, мають опиратися на унікальну культурну самобутність краю, природні ресурси, ефективних професійних агентів та туристичну інфраструктуру. Потрібно спрямувати зусилля на
використання туристичного потенціалу самобутніх етнічних територій краю, пам’яток історії та архітектури,
інженерних споруд, які мають історичну цінність, використання потенціалу природо-заповідних територій
(піші та веломаршрути природними заповідними територіями, гірський зелений туризм), використання
потенціалу основної водної артерії району – річки Прут для активного водного відпочинку; використання
природних рекреаційних ресурсів, розвиток туристичної та спортивної інфраструктури.

На нашу думку, вирішення цих проблем залежить не тільки від влади, а й від самих жителів міста. Одним
із впливових факторів є відсутність фінансових інвестицій, що і призвело до такого стану. Для залучення
інвестицій нам необхідно створити привабливі умови для інвесторів, заохотити молодь брати участь у
міжнародних конкурсах та грантах, відігравати головну роль у житті міста.
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розбудова центральної частини міста, що псує загальне враження про його архітектуру. Черговою, важливою для туриста незручністю є відсутність розвиненої інфраструктури, зокрема недостатня кількість
біотуалетів, розважальних та інформаційних центрів. На території нашого міста є парки, але вони на даний
момент знаходяться в занедбаному стані.
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Геостратегічне положення Західного регіону в Україні, його межування з кордонами декількох держав,
наявність розгалуженої мережі доріг дає змогу цьому регіону успішно змагатися за вихід до багатьох міжнародних ринків та бути особливо привабливою територією для іноземних інвесторів. Цей регіон створює
приблизно 7% ВВП України. Усунення спадних явищ в економіці областей та нарощування макроекономічних показників сприяють, з одного боку, розвитку регіональної економіки, з другого – зростанню попиту
на промислові та споживчі товари.
Соціальна ситуація у Західному регіоні має чітку тенденцію до загострення, що є наслідком загальнонаціональної економічної кризи, низького рівня зайнятості населення. Не менш важлива для регіону проблема розвитку матеріально-технічної бази соціальної інфраструктури. Для більшої частини Західного
регіону характерні істотна антропогенна трансформованість ландшафтів і значна забрудненість середовища. Останніми роками внаслідок порушення режиму виробничих процесів в Західному регіоні значно
зросла загроза виникнення екологічних аварій і катастроф. По забрудненості повітря і вод регіон займає
4, а по забрудненість ґрунтів мінеральними добривами і пестицидами – 1 і 2 місця. Відносно висока забрудненості повітря обумовлена наявністю на території регіону окремих агресивних виробництв. Дефіцит
надійних джерел, водозабезпечення зумовили відсутність у регіоні великих водоємних виробництв. Стан
водозабезпечення більшості населених пунктів з кожним роком погіршується внаслідок переважання екстенсивних підходів до нарощування об'ємів водопостачання при неефективному організаційно-економічному забезпеченні водогосподарської діяльності.
Певну дестабілізацію до екологічної ситуації регіону і курортних зон вносить, зокрема, необмежена вирубка лісів. Внаслідок збезлісення схилів активізуються зсувні процеси, збільшується кількість паводків
на гірських річках, міняється мікроклімат. Таким чином, екологічна ситуації у Західному регіоні є досить
напруженою. Якщо врахувати курортну цінність цієї території, то проблема її екологічної безпеки є однією
з першочергових.
Соціально-економічна структура Західного регіону характеризується виробничою однобокістю: те, що
майже ¾ працюють і зайняті у виробничій сфері, говорить про соціально несприятливий характер його
економіки. Промисловість регіону є екологонебезпечною, а окремі виробництва і галузі з відсталими технологіями – взагалі не сумісними з природою краю. Орієнтація деяких галузей промисловості (лісництва,
видобутку сірки, нафти, газу і т. п.) зробила регіональну економічну систему малопридатною до виживання у критичній ситуації: збільшується смертність, падає природний приріст.
Економічний збиток, завданий природі Західного регіону в попередні роки, марнотратство і безгосподарність спричинили значне погіршення стану довкілля, викликали деградацію унікальної природи Карпат.
Найважливішим завданням щодо зміни економіки регіону є розвиток туристичної галузі. Інвестиції від
розвитку туризму зможуть покращити соціально-економічні результати регіону в цілому.
Розвиток рекреаційної інфраструктури призведе до підвищення рівня комфортабельності та сервісу підприємств рекреаційної індустрії до європейських стандартів. А також буде сприяти розвитку виробничої
інфраструктури регіону, збільшить зайнятість населення, створивши нові робочі місця і безпосередньо
вплине на розвиток супутнього виробництва, що забезпечуватиме відпочиваючих відповідними продуктами й товарами, а також забезпечить надходження в бюджет додаткових коштів.
Наприклад, на сьогодні, в Коломиї немає жодного готелю, який зможе розмістити туристів, котрі приїхали
автобусом «Неоплан» (68 місць). Не говорячи вже про те, що рекреаційна сфера комплексно у Коломиї
відсутня, зокрема сімейна. У той час як дитина займається у танцювальному гуртку чи спортивній секції,
її батьки сидять на лавочці і чекають завершення занять. А вони, якщо б мали таку змогу, витратили цей
час із користю: мама поплавала б у басейні, а батько пограв би в боулінг і т. п. Дитяча рекреаційна сфера у
Західному регіоні також могла б бути на вищому рівні. Сьогодні питання зростання здорового підростаю-
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Західний регіон України є великим промисловим, сільськогосподарським, науковим, освітнім центром.
Регіон має потужні запаси природних ресурсів, серед яких: вугілля, нафта, газ, бітум, сірка, кам'яна сіль,
сировина для виробництва високоякісних будівельних матеріалів. Особливе значення мають великі природні лісові масиви гірських Карпат, які є цінними як сировина і як рекреаційний ресурс.

Зважаючи на досвід країн Європи, все гостріше постає необхідність у розвитку інфраструктури. Наприклад,
по одному квитку пересуватись декількома видами транспорту: автобусним, залізничним і річковим.
Останній на сьогодні взагалі відсутній у нашому регіоні. А система річок, каналів і т. п. завжди притягує як
інвестиції, так і туристів.
Сучасні системи очистки стічних вод дають великий економічний ефект. Проте на сьогодні у нашому регіоні вони майже не застосовуються. Наприклад, Коломию омивають декілька річок, проте ніякої сучасної
системи очистки стічних вод тут немає. Через це постійні проблеми з водою, її якістю та зростанням вартості. Буковель знаходиться на високогір'ї, проте там немає жодних проблем із водою, оскільки встановлено сучасні системи очистки стічних вод. Високий ступінь очищення стічних вод дає можливість їхнього
вторинного використання в реверсному порядку для різних побутових та господарських потреб.
На нашу думку, одним із пріоритетних напрямків змін економіки регіону, яке не потребує значних капіталовкладень, є відкритість інформації про весь спектр послуг, які на сьогодніший день діють у нашому
регіоні.
Для досягнення вищезазначеного достатньо спрямувати частину бюджету міста в розвиток туристичної
галузі, але не на папері, а на ділі. Зокрема, пільгове виділення земельних ділянок під готельний бізнес для
можливості розміщення учнів, студентів і незахищених верств населення інших міст України і зарубіжних
країн. Надання студентам-відмінникам, обдарованим дітям можливості продовжити навчання у найкращих вищих навчальних закладах зарубіжних країн, з подальшим 100% відпрацюванням у місті, яке виділило кошти на їхнє навчання.
Як доповнення до управлінських рішень регіону було б доцільним регулярно проводити конкурси серед
учнів старших класів шкіл, гімназій регіону на отримання нових ідей молоді щодо розвитку пріоритетних
напрямків змін економіки регіону, реалізація яких зможе забезпечити кращі соціально-економічно результати.
Також це створення оптимальних умов, які б надавали регіону можливість розкрити свій потенціал і ефективно скористатися конкурентними перевагами регіональної економіки.
Реструктуризацію економічного потенціалу Західного регіону України слід проводити у таких напрямках:
посилення збалансованості соціально-економічного і економічного розвитку, впровадження інновацій в
усіх галузях господарств Західного регіону України; інноваційний розвиток виробничої, інформаційної, соціальної інфраструктур; інтенсивний розвиток рекреаційного комплексу.
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чого покоління стоїть особливо гостро, адже погана екологія, недостатній рівень медицини та ін. впливають на вирішення цієї задачі не найкращим чином. Дитяча рекреація, в першу чергу, здійснюється завдяки
взаємодії її структурних елементів, які дозволяють повноцінно розвиватися дітям, а також розкрити їхні
можливості і нові потенціали. А ще актуальним питанням є створення санаторно-курортного комплексу
для дітей-інвалідів як для найбільш соціально незахищеної ланки суспільства.
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Аналізуючи соціально-економічний потенціал нашого регіону, можемо сказати, що він досить широкий.
Завдяки своєрідності природних умов і природних ресурсів на Косівщині сформувалось і своєрідне господарство. Хоча в нас немає великих промислових підприємств, проте створюються умови для ведення
малого і середнього бізнесу. Найбільша частка в обсягах реалізації промислової продукції припадає на
Косівське УЕГГ, продукцію МП «Левеня» (дитяча м’яка іграшка), ПФ «Тепловик» (теплова енергія), ТзОВ
«Тирлич» (мінеральна вода). Трохи сумніша картина у нас із сільським господарством, яке занепало, і
дуже боляче дивитися на гектари полів, що пустують і стали занедбаними. Територія Косівщини багата на
лісові та водні ресурси. Загальна площа лісового фонду становить 44,2 тис га, що складає 56% території.
60% території району – це населені пункти, які мають статус гірських. Працездатне населення в працездатному віці складає 51,1 тис. осіб. Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.01.2015 становить
1 242 особи. Косівський район став переможцем проекту Європейського Союзу та Програми розвитку
ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – 2». В 2014 році реалізовано 3 проекти по компоненту «Енергоефективність», а саме: у таких селах, як Рожнів, Тюдів, Яворів, встановлено невеличкі сонячні
електростанції і проведене вуличне освітлення з використанням енергії Сонця. Косівський район володіє
значним рекреаційним потенціалом. На невеликій площі Косівського району компактно розміщено безліч пам'яток природи, які в поєднанні з пам'ятками історії, культури та архітектури є чудовою базою для
організації більшості видів туризму. В районі функціонують 22 туристично-оздоровчі заклади та понад
90 садиб сільського зеленого туризму. Косівщина здавна заслужено вважається мистецькою столицею
Гуцульщини. Тут споконвіку успішно розвиваються усі види декоративно-прикладного мистецтва. У нас
дуже талановиті і працьовиті люди – різьбярі по дереву, металу, вишивальниці, майстри по ткацтву, ковалі
– люди, котрі завжди знайдуть спосіб, як заробити гроші на проживання в цей далеко не легкий час.
Проблем у нашому регіоні багато. Ми виокремимо з них найголовніші:
• Відсутність нормальних доріг (за статистикою у Косівському районі найгірший стан доріг);
• Якість води (не забезпечено централізованим водопостачанням смт Яблунів, немає цілодобового водопостачання в м. Косові, відсутнє водопостачання в смт Кути);
• Масова вирубка лісу (щоденно вивозяться за межі району тонни кругляка); самовільні рубки, що призводить до селевих потоків під час великих опадів, зменшення кількості питної води та обміління рік;
• Відсутнє освітлення вулиць;
• Недобудовані школи у с. Старі Кути та с. Старий Косів;
• Масова еміграція економічно активного населення за кордон;
• Відсутність районного сміттєзвалища.
Перелік болючих для нашого регіону проблем можна продовжувати. Теперішня соціально-політична ситуація, яка склалася в Україні, суттєво впливає і на нашу Косівщину. На жаль, у нас ще зберігається високий
рівень корупції в усіх сферах регіональної влади. Кожен місцевий чиновник діє тільки у власних інтересах,
мало зважаючи на потреби простих людей. Звідси і наші усі біди. Потрібні зміни. Звичайно, треба нам
тотальної «чистки» влади, але це питання не одного року. Що ми можемо запропонувати зараз? Рекомендуємо органам місцевої влади зайнятися ремонтом доріг. Не довіряти «Райавтодору» (який перший роз149
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На території Івано-Франківської області знаходиться Косівщина – перлина гуцульського краю, мальовничий куточок Карпат, який споконвіку вабив до себе людей неповторною красою. Це край родючих полів,
луків-сінокосів, високих гір, стрімких потоків, чистого цілющого повітря, працьовитих, завзятих, талановитих, гостинних і добрих людей. Своєрідність цього краю, краса його природних ландшафтів, багатий
тваринний і рослинний світ, унікальна скарбниця природних екосистем, де збереглися рідкісні, реліктові
види флори і фауни і, як ніде в Україні, народні звичаї, традиційна побутова культура, народні ремесла та
невичерпні багатства фольклору в усі часи приваблювали і приваблюють нині до себе численних туристів
не лише з України, а й багатьох зарубіжних країн світу. Ще з початку XX століття Косівщина була популярним курортним центром Карпат, куди приїздили на відпочинок люди з цілої Європи. Тут на невеликій
площі компактно сконцентровано безліч пам’яток природи, які в поєднанні з пам’ятками історії, культури
та архітектури є хорошою базою для організації багатьох видів туризму. Кліматичні умови на території
району сприяють відпочинковому туризму в усі пори року: в літній період — для пішохідного, автомобільного та водного, у зимовий — для гірськолижного та інших видів спорту. Площа району 982 км2, населення
близько 90 тис. осіб, що становить 6,5% від кількості мешканців Івано-Франківщини. Адміністративний і
культурний центр району – місто Косів. Косівський район складають 45 населених пунктів. Через територію району протікають річки: Черемош, Рибниця, Пістинька, Лючка.

Тема енергоефективності сьогодні в тренді. В зв'язку з вичерпністю та дороговизною таких природніх
ресурсів, як нафта, газ, вугілля, науковці, влада та громадські ініціативи все частіше звертаються до теми
енергоефективності та використання альтернативних поновлюваних джерел енергії та її економії. На прикладі кількох населених пунктів Косівщини, про які говорилося вище, переконуємося, що використання
сонячної електроенергії – це дуже вигідна справа. Звичайно, потрібно вкласти суттєві кошти в побудову
сонячної електростанції, вуличних ліхтарів, супутнього ремонту, але з часом ці затрати себе окуповують.
Вихід один – шукати інвесторів, зацікавлених осіб, обговорити питання з громадою, скористатись досвідом тих сіл, які вже запроваджують сонячну енергію. А наразі, що можна порадити зробити зараз усім
сільським радам, які використовують вуличне освітлення, так це повністю перейти на використання енергозберігаючих світодіодних ламп. Це значно зекономить кошти нашого регіону.
Підсумовуючи вищевикладені факти можна зробити висновок, що економіка Косівщини – це широкий
плацдарм для інвестицій та розвитку. Враховуючи потенціал цього регіону, можна сказати, що ми відкриті до нових змін та модернізації нашого краю. Бюрократія та байдужість влади завжди гальмували наш
розвиток, але ми впевнені, що наполегливою працею можливо змінити не тільки маленький регіон, але й
цілий світ.
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крадач коштів в районі), а запропонувати на тендерній основі приватній фірмі, яка відповідатиме за якість
асфальту. Якщо в нас будуть добрі дороги, у нас буде краще розвиватися рекреаційно-туристична галузь. У
нас є всі умови для цього – чудова природа, краєвиди, чисте повітря. Туристи мають бажання до нас приїхати і, відповідно, поповнювати місцевий бюджет, але їх «лякають» наші дороги. Але крім поганих доріг,
є ще величезна проблема, яку органи місцевої влади ніяк не можуть вирішити, це проблема зі сміттям. Річ
в тому, що катастрофа із вивезенням ТПВ з району назрівала вже давно. Її не вдається вирішити ні владі, ні
громаді вже багато років. І якщо раніше сміття з Косівського району приймала Коломийщина, то віднедавна остаточно припинила це робити. Деякі населені пункти поки що вирішують це питання самостійно, їх
обслуговують підприємці за певну плату, але чи надовго і куди саме вони вивозять сміття — ніхто не знає.
Ця проблема особливо гостра як для міста Косова, так і для всіх інших населених пунктів району. Неодноразово могли бачити сміття на узбіччях доріг, берегах річок, схилах гір. Районна рада коментує це питання
так: «…Шукати земельну ділянку під полігон у районі — утопічно. По-перше, тому, що без згоди громади
це питання вирішити неможливо. По-друге, жодна громада не дає на це своєї згоди, зважаючи на те, що
земельна ділянка — це лише малесенька частинка від загальної проблеми створення полігону. По-третє,
цей полігон повинен відповідати всім санітарним вимогам. І, звичайно, на його облаштування потрібно
досить багато грошей, яких у цей складний для держави час, час війни, на жаль, немає». І знову стикаємося з бездіяльністю влади… Якщо вивозити побутові відходи за межі району – це не вихід, бо так не може
тривати постійно. Якщо наше сміття заважає нам, то невже воно потрібне іншим районам? А якщо його
«експорт» припиниться, Косівщину чекає екологічна катастрофа. Це сумна перспектива. Ніхто питання
екології не буде вирішувати, крім нас самих. Є вихід: міні-сміттєпереробний завод чи роздільне сортування сміття! Можливо, людям потрібно надати якийсь стимул, запевнити, що сортувати пластмасу, папір
чи скло — це не лише робити добру справу у значенні екології, а й економічно вигідно. Для прикладу, у
Рожнові жителі села вже певний період сортують пластмасу. Сміттєпереробний завод на Косівщині, маємо
надію, у нас ще запрацює, але треба розпочати із роздільного сортування сміття. Все не так складно, як
здається на перший погляд. В першу чергу треба «попрацювати» з населенням: через засоби масової інформації, методом реклами; залучити інвесторів, створити пункти прийому пластику, скла, макулатури. Це
все можна переробити і отримати прибуток, який поповнить місцеву казну.

Шевченківська
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Івано-Франківська область розташована в географічному центрі Європи, на південному заході України, на
стику двох великих природно-географічних підрозділів – Східноєвропейської рівнини та Східних Карпат.
Область межує із Закарпатською, Львівською, Тернопільською та Чернівецькою областями України. На
крайньому півдні має державний кордон (50 км) з Марамуреським повітом Республіки Румунія. Територія
області становить 13,9 тис. кв. км (2,3 відс. площі території України).
За адміністративним поділом область включає 14 районів, 15 міст, у тому числі 6 – обласного значення, 24
селища, 765 сільських населених пунктів. Міське населення складає 43,4 відс. від усієї чисельності.
238 населеним пунктам області надано статус гірських, в них проживає майже третина населення області.
У гірській місцевості розташовано 7 районів (Богородчанський, Верховинський, Долинський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський) та 2 міські ради (Болехівська, Яремчанська).
Клімат Івано-Франківської області має перехідний характер від помірно теплого вологого західноєвропейського до континентального східноєвропейського. Значна амплітуда висот (від 230 до 2061 м над рівнем
моря) на відносно невеликій території є причиною прояву висотної поясності природних умов, у тому
числі й атмосферних опадів.
Територія області має різноманітний рельєф і поділяється на райони, які відмінні між собою геологічною
будовою, різницею висот над рівнем моря і, відповідно, рослинним та тваринним світом. Незважаючи на
невелику територію, область за характером рельєфу належить до числа найбільш мальовничих в Україні.
На території області обліковується 340 родовищ з 25 видів різноманітних корисних копалин, з яких 161
родовище розробляється. Сировинна база області складається з корисних копалин паливно-енергетичного напрямку (газ, нафта, конденсат, торф) – 34,6 відс.; 47,8 відс. – сировина для виробництва будівельних
матеріалів, 12,3 відс. – підземні води, 4,4 відс. – гірничо-хімічні корисні копалини (кам'яна, калійна та
магнієва сіль, карбонатна сировина для вапнування кислих ґрунтів, карбонатна сировина для цукрової
промисловості, сірка), 0,88 відс. – гірничорудні корисні копалини.
У межах області відомо 42 родовища вуглеводнів, з яких промисловістю освоєно 31 родовище. Видобуток
нафти і газу в області зосереджений переважно у Долинському та Надвірнянському нафтопромислових
районах. Основні обсяги видобутку припадають на нафтогазовидобувні управління «Долинанафтогаз»
та «Надвірнанафтогаз», які на правах структурних одиниць входять у ПАТ «Укрнафта». До найголовніших
родовищ нафти, внесених у реєстр Державного балансу запасів корисних копалин України, віднесені Долинське, Північно-Долинське, Струтинське, Битків-Бабченське.
Область володіє добре розвиненою сировинною базою будівельних матеріалів. На її території знаходиться
163 родовища з 11 видів корисних копалин, які застосовуються у будівництві. Розробляється 65 родовищ.
Область повністю забезпечена розвіданими запасами солі кухонної, вапняків для цукрової промисловості,
цементної сировини, вапняку для випалювання на вапно, гіпсу, піщано-гравійних матеріалів, цегельночерепичної та керамзитової сировини, мінеральних вод, що дає можливість для збільшення потужностей
вже діючих кар’єрів та залучення до експлуатації резервних родовищ.
Значну економічну і енергетичну перспективу як для області, так і для України мають нещодавно відкриті
поклади сланцевого газу на так званій Олеській площі. Олеська ділянка майже повністю охоплює територію Тлумацького, Галицького, Тисменицького, Рогатинського районів, частково – Городенківського, Калуського, Коломийського, Снятинського районів і займає близько 2,9 тис. кв. км. Прогнозні ресурси Олеської
площі оцінюються Державною службою геології і надр України в 2,98 трлн куб. м газу.
У демографічній ситуації області є певні позитивні зрушення – після п’ятнадцяти років природного скорочення у 2012 році зафіксовано природний приріст населення, що в поєднанні з міграційним приростом
зумовило збільшення чисельності населення області. У 2013 році природний приріст знову змінився на
скорочення, однак за рахунок позитивного сальдо міграції чисельність населення області порівняно з попереднім роком зросла і на початок 2014 року в області проживало 1382,1 тис. осіб (3,0 відс. від загальної
чисельності населення України), у тому числі у міських поселеннях – 600,8 тис., у сільській місцевості –
152

↑ повернутися на початок збірника

івано-франківська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

Аналіз соціально-економічного потенціалу регіону та ефективності його використання.

Івано-Франківська область має розгалужену мережу автомобільних доріг місцевого (72,0 відс.) та державного (28,0 відс.) значення, яка забезпечує вантажні та пасажирські потоки. За останні 10 років протяжність
автомобільних доріг загального користування не змінилася і на 1 січня 2014 року становила 4110,5 км, усі
з твердим покриттям (в середньому в Україні питома вага доріг з твердим покриттям 97,9 відс.). Їхня щільність на 1000 кв. м території складає 295,7 км і перевищує середньоукраїнську (275,2 км).
Експлуатаційна довжина залізниці загального користування теж залишилася на рівні 2003 року і склала
494 км (2,3 відс. від загальної довжини залізничних колій України). Щільність залізничної мережі – 36 км
на 1 тис. км2, що на рівні загальнодержавного показника.
Промисловість. За останні одинадцять років найбільшого приросту виробництва промислової продукції
було досягнуто у 2003 році – на 27,7 відс. та в 2011 році – на 25,7 відсотка. Значне зниження випуску продукції допущено у 2008-2009 рр., відповідно, на 21,5 та 22,6 відсотка. Порівняно з 2003 роком виробництво промислової продукції у 2013 році зменшилося на чверть.
Промислове виробництво області відзначається різноманітністю видів діяльності. У 2013 році в структурі
реалізації 43,8 відс. складала продукція переробної промисловості, 44,6 відс. – з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 11,2 відс. – добувної промисловості і розроблення кар’єрів.
Інновації. Протягом 2007-2013 років спостерігається поступове зниження інноваційної активності промислових підприємств. Незважаючи на це, область протягом трьох останніх років входила у десятку лідерів
серед регіонів України за часткою інноваційно активних підприємств в загальній кількості промислових
та за питомою вагою реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової в 2013 році
займала, відповідно, 7 і 8 місця. При цьому зазначені показники впродовж 2011-2013 років зберігалися
вищими за середні по Україні.
Зовнішньоекономічна діяльність. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
вкладених у підприємства області, на 31 грудня 2013 р. становив 813,5 млн дол. США.
Щорічне вкладення іноземного капіталу здійснювалося у межах 21,5 млн дол. США у 2004 р. та 199,1 млн
дол. – у 2007 році. Протягом останніх чотирьох років інвестування нерезидентами коливалося та склало у
2010 р. – 53,3 млн дол., у 2011 р.– 174,4 млн дол., у 2012 р. – 50,6 млн дол., у 2013 р.– 150,5 млн дол. США.
Найбільші обсяги іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (337,8 млн
дол. або 41,5 відс. загального обсягу інвестицій) та Калуша (291,5 млн дол. або 35,8 відс.). Серед районів
області значна частка капіталу нерезидентів залучена в економіку Тисменицького (5,5 відс.), Калуського
(4,6 відс.) та Рогатинського (3,4 відс.) районів.
Трудові ресурси. У 2013 році кількість зайнятого населення області у віці 15-70 років становила 562,7 тис.
осіб, що на 2,6 відс. більше, ніж у 2012 році, і на 18,9 відс. – ніж у 2003 році. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років склав 55,4 відс. (це найнижчий показник серед регіонів України) проти 54,1 відс. у
2012 році та 46,7 відс. – у 2003 році. Кількість найманих працівників у 2012 році порівняно з 2003 роком
зменшилась на 14,9 відс., а питома вага цієї категорії населення в загальній кількості зайнятого населення
скоротилась із 63,7 відс. у 2003 році до 46,8 відс. у 2012 році. Рівень безробіття населення за методологією
МОП за 2013 рік склав 7,2 відс., що відповідає середньому показнику в Україні, і менше на 0,7 відс., ніж за
2012 рік, та на 4,8 відс, ніж за 2003 рік.
Туризм. Івано-Франківська область входить в перелік найбільш привабливих та популярних туристичних
регіонів України. Існуюча база рекреаційних закладів різних форм власності (362 одиниці на 17,6 тис.
місць) дає можливість нарощувати лікувально-оздоровчі, туристичні, спортивні послуги, в тому числі й
для іноземних туристів. На сьогодні майже 800 сільських господарів приймають туристів у своїх садибах.
Туристичні послуги надають понад 100 туроператорів та турагентів; діє мережа з 14 туристично-інформаційних центрів. Впродовж останніх двох років у 1,4 разу зросли надходження від туристичного збору та у
2013 році склали 956,3 тис. гривень.
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781,3 тис. осіб. На кожний квадратний кілометр території припадало 99 осіб.

SWOT-аналіз Івано-Франківської області
Сильні сторони

Слабкі сторони

• позитивна демографічна динаміка
• близьке розташування до кордонів ЄС
• інвестиційна привабливість регіону
• розвинута промислова інфраструктура
• наявність кваліфікованих трудових ресурсів, наукових кадрів та наукових розробок
• наявність природних ресурсів (надра, ліс та його
продукти)
• наявність відновлювальних та альтернативних
джерел енергії
• наявність сировинної бази відходів аграрного
сектора
• значний туристичний та рекреаційний потенціал
• національні, релігійні та культурні традиції,
автентичні промисли
• значна частка екологічно чистих територій
• високий рівень самоорганізації населення
• свідома та громадсько-активна молодь
• значний обсяг надходження коштів від трудових
мігрантів з-за кордону
• високий рівень розвитку малого та середнього
бізнесу

• низька диверсифікація промисловості, висока
залежність від газу
• технологічна відсталість промисловості, в т. ч.
висока енергоємність, та низька капіталізація
об‘єктів інтелектуальної власності
• недостатній розвиток дорожньої, інженерної
інфраструктури
• високий ступінь зносу об‘єктів житлово-комунального господарства
• висока трудова міграція населення, відтік інтелектуальних ресурсів за межі області
• низький рівень офіційної зайнятості, брак робочих місць в сільській місцевості
• нераціональне використання лісових ресурсів
• слаборозвинуте, дрібнотоварне агровиробництво
• невідповідність окремих видів агропродукції
стандартам ЄС
• низька купівельна спроможність населення
• низький рівень екологічної свідомості
• незадовільний рівень протипаводкового захисту
• недостатність забезпечення якісною питною
водою окремих територій
• незадовільний стан поводження з відходами
• складна екологічна ситуація окремих територій
• висока смертність населення працездатного віку
• недостатній рівень впровадження інновацій

Можливості

Загрози

• активізація транскордонного співробітництва
• пожвавлення інвестиційного середовища та залучення зовнішніх інвестицій в економіку області.
• розвиток відновлювальних та альтернативних
джерел енергії.
• пожвавлення експортно-імпортних відносин з ЄС,
поява нових ринків збуту продукції
• розвиток інфраструктури, насамперед дорожньої, та житлово-комунального господарства.
• децентралізація влади, проведення адмінреформи та зростання бюджетної самостійності громад
• покращення бізнес-клімату в Україні
• створення потужностей з переробки відходів
• підписання економічної частини Угоди про
асоціацію між ЄС та Україною
• розвиток екотуризму, зокрема міжнародного.
• інвестиції трудових мігрантів

• зростання трудової міграції і втрата трудових
ресурсів
• послаблення експортно-імпортних відносин з
країнами Митного Союзу, скорочення російських
інвестицій
• дефіцит природного газу через надмірну залежність від імпорту
• зменшення внутрішнього товарообороту через
низьку купівельну спроможність населення.
• скорочення агровиробництва через низьку
конкурентоспроможність і відсутність підтримки
з боку держави (порівняно з європейськими
виробниками)
• виникнення надзвичайних ситуацій природного
(паводки, зсуви, селі, ерозії) та техногенного
характеру
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Визначення проблем, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток регіону.

Швидкими темпами впроваджуються системні реформи: адміністративно-територіальна, податкова, бюджетна тощо.
Територіальні громади отримують значний матеріально-фінансовий ресурс на поступове покращання соціальної та інженерної інфраструктури.
Керівництво області спільно з територіальними громадами реалізує ефективну маркетингову стратегію, а
відтак – ефективну промислову та інвестиційну політики. Регіон позиціонується як інвестиційно привабливий. Головні інвестиційні сектори – високотехнологічні галузі машинобудування, легкої, харчової, деревообробної промисловості із суттєво підвищеною глибиною переробки.
Створюються нові високотехнологічні підприємства в цих галузях, які стають центрами економічного зростання.
Здійснюється технологічне переоснащення підприємств традиційних для регіону галузей добувної та
енергогенеруючої промисловостей, підвищення їхньої ефективності та якості продукції.
Аграрний сектор модернізується як структурно, так і технологічно: низькоефективні одноосібні господарства заміщуються ефективними кооперативами та малими і середніми підприємствами. Модернізується
галузь переробки с/г продукції, підвищується її якість відповідно до стандартів ЄС, забезпечується її виведення на європейські ринки.
Активно розвивається малий і середній бізнес, поступово зміщуючись зі сфери торгівлі і послуг у сферу
виробництва.
Інвестиційно привабливою галуззю економіки регіону стає туристична галузь, підставою для чого є екологічно чисті гірські території, збережені традиційні гуцульські культура і традиції, достатньо розвинена
туристична інфраструктура, базові навички ведення туристичної діяльності у певної кількості населення.
Території за кілька років вирівнюються у своєму розвитку.
Стратегічні, операційні цілі та завдання
Стратегічні цілі

Операційні цілі
1.1. Стимулювання залучення інвестицій
1.2. Стимулювання
розвитку малого та
середнього бізнесу

1. Стійкий розвиток економіки

1.3. Забезпечення
енергоефективності

1.4. Удосконалення
управління регіональним розвитком

Завдання
1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів
1.1.2. Формування позитивного інвестиційного іміджу регіону
1.1.3. Підвищення якості інвестиційного супроводу
1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва
1.2.2. Зміцнення інноваційного потенціалу виробників
1.2.3. Підтримка конкурентоспроможності МСБ
1.3.1. Підвищення ефективності управління енергетичними
ресурсами
1.3.2. Підтримка альтернативної енергетики
1.4.1. Формування ефективної системи управління регіоном
1.4.2. Покращення інструментів взаємодії громад для спільного вирішення проблем
1.4.3. Покращення інструментів просторового планування
1.4.4. Підвищення ефективності діяльності підприємств та
організацій водопровідно-каналізаційного господарства
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3. Обґрунтування пріоритетних напрямків (напрямку) змін економіки регіону.

2. Розвиток
туристичнорекреаційної
сфери

2.1. Підвищення
туристично-рекреаційного потенціалу
2.2. Маркетинг туристичного потенціалу
3.1. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської
продукції

3. Розвиток сільських територій
3.2. Розвиток сільських
територій та периферії
навколо малих міст

4.1. Підвищення адаптивності населення до
потреб ринку праці

4. Розвиток
людського капіталу

4.2. Підвищення обізнаності та соціальної
активності жителів
краю
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1.5. Забезпечення
екологічної безпеки
регіону

1.5.1. Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних екологічних ситуацій
1.5.2. Зменшення негативного впливу на довкілля промислових та житлово-комунальних об’єктів
1.5.3. Розвиток екомережі та збереження біорізноманіття
1.5.4. Збереження навколишнього природного середовища
2.1.1. Створення нових та підтримка наявних туристичних
продуктів
2.1.2. Розвиток курортно-рекреаційних зон
2.1.3. Розвиток спортивно-туристичної інфраструктури
2.1.4. Розвиток екологічних видів туризму, в т. ч. сільського
зеленого туризму
2.2.1. Просування і реклама місцевих туристичних продуктів
2.2.2. Підтримка регіонального туристичного маркетингу
3.1.1. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств виробництва та переробки с/г продукції
3.1.2. Розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування
3.1.3. Покращення доступу агровиробників до ринків збуту
3.2.1. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі
3.2.2. Підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу у сільських територіях
3.2.3. Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в
сільській місцевості
3.2.4. Сприяння самозайнятості у селах, передусім – у гірській
місцевості
3.2.5. Розвиток системи первинної медицини сільських територій, зокрема, створення лікарських амбулаторій в населених пунктах області
3.2.6. Забезпечення якісною питною водою сільських населених пунктів, що мають найгостріші проблеми водопостачання
4.1.1. Вдосконалення системи підготовки молоді до умов
регіонального ринку праці
4.1.2. Покращення підготовки кадрів для потреб регіональної
економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж
життя
4.2.1. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді
4.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів краю
до вирішення місцевих проблем
4.2.3. Підвищення екологічної культури населення
4.2.4. Забезпечення гострих потреб охорони здоров’я та формування здорового способу життя
4.2.5. Збереження регіональних традицій та розвиток української культури
4.2.6. Підвищення творчого потенціалу жителів краю

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії необхідно створити систему
моніторингу її реалізації. Така система має включати Орган з моніторингу; Документ (Положення) про систему моніторингу виконання Стратегії; систему індикаторів (результатів) впровадження Стратегії (кількісні
та якісні).
Реалізація Стратегії здійснюватиметься на основі партнерства, координації та узгодження діяльності всіх
основних учасників цього процесу.
Впровадження Стратегії розвитку Івано-Франківської області має здійснюватись через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися суб‘єктами регіонального розвитку області відповідно до Плану реалізації Стратегії та інших регіональних програм, які випливають із Стратегії, а також рішень органів місцевого самоврядування, що приймаються для досягнення
стратегічних цілей, визначених у Стратегії.
Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає контроль за діяльністю численних
організацій, які задіяні у процесі впровадження Стратегії. Цим має займатись відповідний орган з управління впровадженням, створений з представників органів влади та місцевого самоврядування, громадськості та бізнесу. Питання впровадження проектів і заходів Стратегії мають належати виключно до компетенції цього органу, який є відповідальним за забезпечення актуальності та реалістичності стратегічних і
операційних цілей та за їх досягнення.
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4.Формулювання загальних пропозицій щодо необхідних управлінських рішень за обґрунтованими вами
напрямками (напрямком) змін.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Київська область
Державний вищий навчальний заклад
«Київський коледж легкої промисловості»

склад команди
Топчан Ірина
Конопацька Ірина
Пономарьов Ярослав
Фоків Сергій
_____________
Головін Олексій Михайлович

/ 2015 /

Київ є столицею України та найбільшим містом України, є головним фінансовим, промисловим, науковим,
освітнім, культурним і духовним центром країни. Київ розташований у центрі Східної Європи, на обох
берегах річки Дніпра, нижче впадіння лівої його притоки – Десни. Київ має особливо вигідне економікогеографічне розташування, тобто через нього проходять найважливіші залізничні, автомобільні магістралі
та повітряні траси країни, що надзвичайно важливо для розвитку та інтенсифікації зовнішньоекономічних і
культурних зв'язків.
Київ – найбільше місто в Україні за кількістю жителів, станом на 1 січня 2015 року його населення становило 2888,0 тис. (майже 7% населення України). Протягом останніх років у Києві зберігаються високі темпи
зростання чисельності населення. Це відбувається за рахунок двох факторів: високої народжуваності та
позитивного показника міграційного приросту, який обумовлений більш привабливими умовами життя в
Києві порівняно з іншими регіонами України. Особливого значення цей показник набуває з початком подій 2014 року у Криму та на сході нашої держави.
Одним з найважливіших факторів, що впливає на розвиток сучасної економіки м. Києва є промисловість.
Основними галузями промисловості міста Києва є електроенергетика, машинобудування та металообробка, промисловість будівельних матеріалів, харчова, медична і легка промисловість. Загалом у Києві налічується 485 великих і понад 4,5 тис. середніх та малих промислових підприємств. Запорукою успішної
діяльності промислово-виробничого персоналу м. Києва являється високий рівень кваліфікації та велика
кількість висококваліфікованих інженерів і техніків. У Києві зосереджено близько третини науково-технічного потенціалу України, що є одним з найважливіших конкурентних переваг міської економіки. Висока
взаємодія науки й виробництва дозволяє Києву випускати якісну та конкурентоспроможну продукцію:
літаки, траулери, річкові судна, екскаватори, верстати, обчислювальні машини, радіоапаратуру та інше.
Новим Генеральним планом Києва на період до 2020 року передбачено розвиток міста як ділового, інтелектуально-освітнього і туристичного центру України з потужним високотехнологічним науково-промисловим комплексом. Майбутнє Києва значною мірою пов’язане з його ефективним економічним розвитком.
Сучасний розвиток економіки м. Києва в останні роки продемонстрував нестабільність економіки, різну
адаптованість галузей міського господарства до викликів сучасності, що супроводжувались зниженням
загального рівня інвестиційно-інноваційної активності та конкурентоспроможності, що було викликано
багатьма політичними та економічними факторами. Крім того, до зниження основних показників розвитку столиці призвели відсутність системних економічних реформ в країні та місті, корупція та дефіцит
в державному бюджеті, обумовлений кризовими явищами в економіці, інфляційний тиск і підвищення
внутрішнього інвестиційного попиту при зниженні реальних доходів населення та потреби проведення
зростаючого комплексу заходів підтримки малозабезпеченого населення, впровадження удосконаленої,
інноваційної інфраструктури та енергозбереження.
Визначимо найбільші проблеми, що суттєво впливають на соціально-економічний розвиток м. Києва:
1. Незаконне будівництво у м. Києві на сьогоднішній день є однією з провідних проблем, яка тісно
пов’язана з високим рівнем корупції у столиці. Недотримання комплексного підходу, в тому числі екологічного, до освоєння тієї чи іншої території, що забудовується, часто призводить до перетворення житлових мікрорайонів у будівельні майданчики, при цьому знищуються дерева, зазнають шкоди рослинний
покрив, асфальтові та інші покриття, відбувається інтенсивне забруднення середовища пилом і викидними газами будівельної техніки, а також шумове забруднення.
2. Незадовільний екологічний стан м. Києва викликаний такими джерелами забруднення, як промислові
підприємства енергетичного комплексу, а також хімічні підприємства та транспорт. Ще однією екологічною проблемою є проблема поводження з відходами: незважаючи на тенденцію деякого зменшення обсягів утворення відходів виробництва, в місті триває процес накопичення відходів різних видів. Негативно
впливають на стан довкілля і відходи автотранспортних засобів, які утворюються в процесі їхньої експлуатації, а саме: відпрацьовані мастила, фільтри, акумулятори, відпрацьовані шини, деталі та корпуси автомобілів та ін., утилізацію яких належним чином ще не налагоджено.
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Одного з членів нашої команди призначено на посаду керівника м. Києва, у якому ми усі проживаємо.

4. Проблеми рекреаційної підсистеми столиці – більшість дитячих таборів відпочинку та дитячих садків
зникають через недофінансування, з одного боку, з іншого – через привабливість їхнього розміщення, що
є причиною атаки на них рейдерів з метою знищення та перепродажу землі за привабливими цінами або
будівлі будинків та котеджних містечок.
5. Основною проблемою транспортної підсистеми Києва є незадовільна якість асфальтного покриття автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям, крім того, відсутня відповідна кількість
розв’язок, які б надали змогу збільшити пропускну здатність доріг Київської області як для товарів та пасажирів, так і для транзитного транспорту.
6. Низький рівень державної допомоги малому та середньому бізнесу столиці, на рівень розвитку якого
впливає високий рівень монополізації ринку столиці та недосконалість діючого законодавства у галузі
державної фінансової підтримки розвитку бізнесу та підприємництва.
7. Незадовільний стан медичного обслуговування, що викликаний високим рівнем застарілості медичного
обладнання, корупція, недостатність уваги до пацієнтів з боку лікарів як наслідки нової медичної реформи, нераціональне розміщення медичних установ без урахування рівня заселеності району.
8. Знищення історичної спадщини – нові будівлі в центрі Києва спотворюють історичні будівлі та змінюють
історичну інфраструктуру міста, крім того, нове будівництво в історичному центрі столиці часто відбувається з порушенням усіх можливих норм і створює реальну небезпеку для розташованих поряд об’єктів
міжнародного та національного значення.
На нашу думку, вирішення таких ключових проблем, як покращення екологічної ситуації, покращення стану ЖКГ столиці та зупинка незаконного будівництва, на даний час є найбільш пріоритетними напрямами
поліпшення соціально-економічної ситуації у м. Києві.
Наша команда пропонує наступні шляхи вирішення цих проблем:
1. Для вирішення екологічної проблеми столиці необхідно впровадити:
• контроль за використанням на автотранспорті спеціальних моторних мастил, присадок до них та палива,
модифікаторів кінематичних вузлів автомобілів, впровадження каталітичних перетворювачів палива
та ін. з метою зменшення витрат пального, зменшення викидів забруднюючих речовин та збільшення
моторесурсів двигунів;
• встановлення жорсткого контролю за якістю пального, що постачається та реалізується в місті автозаправними станціями, його відповідністю державним стандартам, а також заборона реалізації у столиці
етильованого бензину;
• державне фінансування програм заміни на громадському автотранспорті палива нафтового походження
екологічно чистим природним газом, передусім в системі міського транспорту;
• забезпечення максимально можливого рівня перевезення пасажирів на електротранспорті (метрополітен, тролейбус, трамвай);
• збільшення рівня штрафів за забруднення у містах, що відведені для відпочинку; здійснення контролю
за їхнім екологічним станом та фактичне стягнення штрафів повинна здійснювати спеціально створена
служба екологічного нагляду та контролю;
• закріплення визначеної території за окремими підприємствами та організаціями з метою здійснення з
їхнього боку контролю за рівнем чистоти та санітарного стану цих територій та встановлення адміністративної відповідальності за порушення екологічної дисципліни;
• громадський контроль за екологічним станом території, на якій знаходяться житлові будинки.
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3. Незадовільний стан інфраструктури ЖКГ столиці, що визначається критичною ситуацією зі станом міських каналізаційних колекторів і може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій. Крім того, проблемами ЖКГ столиці є застарілість обладнання, неефективність керівництва, невміння вчасно попереджати
проблеми та несистемний підхід до їхнього вирішення. Понад третина житлових будинків потребують
капітального ремонту. Більше третини котлів, що забезпечують теплом багатоквартирні будинки, є застарілими і енергоємними, комунальна інфраструктура зношена, більша частина теплових мереж перебуває в
аварійному стані.

3. З метою зупинки незаконного будівництва у столиці необхідно:
• вести постійний діалог влади з мешканцями столиці з метою побудови карти найбільш привабливих
місць для можливого незаконного будівництва;
• здійснювати постійний моніторинг стану історичних пам’яток та історичних місць столиці за допомогою
отримання необхідної інформації від патрульної служби поліції з метою запобігання їхніх пошкоджень та
виявлення початку можливого будівництва на їхній території;
• встановити додаткову адміністративну відповідальність для посадових осіб, якщо була доведена їхня
участь у порушенні законних процедур відведення земельних ділянок під будівництво в історичних
місцях та зміни історичної інфраструктури;
• окремо посилити рівень відповідальності та штрафних санкцій за здійснення незаконного будівництва
на місцевому законодавчому рівні;
• сформувати окрему державну структуру контролю за збереженістю історичних пам’яток та історичної
інфраструктури міста.
Реалізація усіх вище запропонованих заходів буде сприяти поліпшенню рівня соціально-економічного розвитку визначеного регіону.
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2. Для покращення ситуації у сфері ЖКГ столиці необхідно:
• створити прозору та обґрунтовану систему тарифів – шляхом обговорення їхньої величини з мешканцями окремих будинків у вигляді проведення прес-конференції з представниками відповідних структур
ЖКГ, яка буде проводитися згідно зі встановленим графіком;
• забезпечити фінансування капітального ремонту окремих складових інфраструктури ЖКГ за рахунок
інвесторів в особі крупних та середніх підприємств, банків та інших підприємців столиці, зацікавленість
яких може бути визначена можливістю встановлення для них податкових пільг, створення умов для
їхнього пільгового кредитування та захистом їхніх господарчих інтересів державою;
• впровадити пільгове кредитування ЖКГ за рахунок коштів іноземних кредиторів під гарантії місцевого
бюджету;
• створити спеціальну інформаційну моніторингову систему контролю стану об’єктів інфраструктури ЖКГ
шляхом встановлення камер спостереження на/або на ближче розташованих проблемних об’єктах ЖКГ
для швидкого реагування та здійснення їх аварійного ремонту;
• посилити рівень адміністративної та карної відповідальності за недбале виконання службових
обов’язків робітниками ЖКГ, за нераціональне та нецільове використання коштів підприємствами ЖКГ в
особі їхніх керівників, що виділяються з бюджету на фінансування об’єктів ЖКГ.
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В 2014-2015 роках спостерігається нестабільність в економічному розвитку міста Києва, що відображається в зниженні рівня ділової та інвестиційно-інноваційної активності і, відповідно, зменшенні конкурентоспроможності підприємств столиці.
Негативний вплив на соціально-економічну ситуацію у місті справили ряд факторів:
Зовнішні фактори:
• Окупація Криму та війна на Сході України;
• Погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури;
• Зменшення обсягів як іноземного, так і внутрішнього інвестування;
Внутрішні фактори:
• Відсутність ефективних та системних реформ в столиці. Підтвердженням цього є визнання міжнародним
рейтинговим агентством Standart&Poor’s економіки міста слабкою, показників ліквідності – низькими, а
управління фінансами столиці – некваліфікованим і неякісним.
• Дефіцит бюджетних коштів;
• Високий рівень інфляції та зниження реальних доходів населення майже на 20%. Проте, варто зазначити, що навіть попри зменшення реальних доходів населення в столиці, мешканці м. Києва все ж мають
найвищі показники в Україні, приблизно вдвічі перевищуючи середній показник по регіонах країни.
За прогнозами столичної влади, у 2015 році спостерігатиметься скорочення реального валового регіонального продукту. Варто зазначити що у 2014 році порівняно з 2013 роком реальний валовий регіональний
продукт м. Києва скоротився на 6%. Також прогнозується отримання від’ємного фінансового результату
підприємств столиці в 2015 році.
Визначення першочергових проблем для Києва – завдання нескладне. Загальноприйнято: якщо є проблема, має бути її вирішення. Однак із ліквідацією однієї народжується інша, таким чином, в жодному разі
всіх проблем не уникнути. Проте їх можна мінімізувати, а деякі й узагалі залишити для колориту.
Суттєвими проблемами Києва в сучасних умовах розвитку є такі:
• Недосконале економічне і фінансове управління містом. Даний факт підтверджують ряд міжнародних
організацій.
• Недосконалість ЖКГ. Проржавілі труби, старі каналізації, аварійні стани будинків (особливо т. зв. хрущовок), періодичне вимикання електроенергії викликають меншою мірою обурення у населення міста,
більшою мірою – несправність техніки, плями на стелях, порушення водопостачання та «потопи» тощо.
• Незадовільний стан доріг. На жаль, дороги в окремих районах Києва залишають бажати кращого. Дивно,
коли латають вибоїну там, де слід прокласти новий шар асфальту, а вузькі місця, що можна залатати,
коректують повністю.
• Паркінг. Київ – столиця України. Київ – це місто з великим потоком автомобілів. І щороку їхня кількість
лише зростає. Проблема паркувань є однією з найбільш актуальних для столиці. Нерідко можна помітити припаркованих «коней» впритул до дитячих майданчиків, прямо на «зебрі» чи то на пішохідному
тротуарі. Є потреба у додаткових паркінг-місцях та спеціальних зонах.
• Віддаленість медичних лікарень. Справа в тому, що за умов колосальної забудови міста, особливо створення нових мікрорайонів, не береться до уваги першочергова інфраструктура. Одним з головних прорахунків є віддаленість від закладів медичного обслуговування, які будувалися ще за радянських часів.
Час, протягом якого «швидка» зможе доїхати за викликом, може бути подвоєний, чи навіть потроєний.
• Руйнування зелених зон. На вулиці Львівський під забудову було вирубано 4,5 га лісу. Комерціалізація
наступає на природні фільтри. Меншою мірою це – етично неправильно, більшою – незаконно.
• Зростання кількості МАФів. Останнім часом малі архітектурні форми привернули увагу влади. А все тому,
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Київ – столиця України. Регіон з найпотужнішим соціально-економічним потенціалом та найбільшими
можливостями його розвитку. Половина прямих іноземних інвестицій в Україну в 2015 році припадають
на м. Київ, не говорячи вже про внутрішні інвестиції. В Києві зосереджена велика кількість підприємств
найрізноманітніших галузей і видів діяльності. За даними Державного комітету статистики України, в 2014
році частка Києва у загальному обсязі валового внутрішнього продукту склала 20,1%, що є, безперечно,
значним показником.

Розкриваючи питання обґрунтування пріоритетних напрямків змін економіки регіону (м. Києва) протягом
наступних п’яти років, реалізація яких може забезпечити кращі соціально-економічні результати, доцільно
запропонувати наступні вектори змін:
• Київ є політичним центром країни, тому він повинен бути головним чинником, що об'єднає націю,
об'єднає Захід і Схід країни, чинником генерування стилів, поглядів, ідей, способу життя українців,
українського громадянського суспільства. В даних завданнях полягає його національна місія.
• На міжнародному рівні Київ як столиця повинен гідно представляти Україну, формувати позитивний
імідж і просувати її на світовій арені, допомагати іншим містам України в їхньому виході на європейський і світовий простір. Тому його дяльність є прикладом для інших регіонів країни. Київ як головне
місто України повинно стати кращим серед кращих, а саме увійти до глобальної мережі провідних
мегаполісів світу, стати містом, що буде мати вплив на зміни у світових процесах.
• Київ – обличчя України. У цьому полягає його зовнішня місія. Виконання даної місії можливе виключно
тоді, коли столиця будуватиме власну діяльність на основах (засадах) сталого розвитку. Як життєве
середовище людей місто має стати інтегрованим, здатним забезпечити через удосконалення управлінського процесу та стабільне економічне зростання високий рівень та якість життя для всіх жителів.
• Як історичне місто і на сьогодні один з головних ділових центрів країни Київ повинен у наступні роки перетворитися на справжнє європейське місто, місто освіти, культури і туризму, в інноваційний міжнародний центр з розвиненою інфраструктурою та високою якістю надаваних послуг. Зважаючи на величезні
природно-географічні можливості Києва, довгу історію міста, пам'ятки світової архітектури, що внесені
до переліку пам'яток архітектури ЮНЕСКО, велику кількість культурних та розважальних заходів – туризм
буде досить привабливою галуззю господарювання у найближчі роки.
• Як великий науково-освітній центр з величезними моживостями Київ повинен не тільки вийти на
світовий рівень, а й поєднати в єдину національну мережу школи, провідні університети, інноваційні
організацї та виробництва усієї країни. Для більш об’єктивного оцінювання поточних проблем діяльності
міста та планування майбутніх дій доцільно буде залучати до обговорення питань розвитку міста Києва
та зміни курсу діяльності в найближчі роки підприємців, представників великого, середнього та малого
бізнесів, наукову еліту, студентів.
• Щодо питань екологічної безпеки доцільно буде співпрацювати з представниками адміністрації містсупутників Києва задля злагоженої діяльності щодо запобігання пожеж, вчасного та швидкого їх гасіння,
перманентного контролю за рівнем чистоти повітря, води, спільного пошуку інвесторів для подолання
наслідків аварії на ЧАЕС.
Загальні пропозиції щодо необхідних управлінських рішень за обґрунтованими напрямками змін:
• Будівництво великих паркінгів, оскільки в Києві існує дефіцит організованих місць стоянки. У провідних
європейських мегаполісах є достатня кількість паркувальних місць в розрахунку на жителів. В Києві
це особливо стосується центральної частини міста, яка є багатою на історичні, культурні та туристичні
пам’ятки. Важливою також є установка паркоматів, терміналів, облаштування безкоштовних місць для
паркування мопедів і велосипедів. Дана пропозиція дозволить покращити інфраструктуру Києва.
• Розвиток велосипедної інфраструктури. Як приклад – місто Амстердам, Нідерланди. В зазначеному місті
значна частка коштів бюджету використовується для будівництва, оновлення велодоріжок, а також для
забезпечення зручного пересування велосипедистів. Розширення мережі велосипедних доріжок у Києві
та розвиток їхньої інфраструктури стане основою для пропагування здорового способу життя та збереження природного довкілля (екологічний аспект).
• Сортування сміття. Це вже давно є звичайною європейською практикою, яка до сих пір не «прижилася»
в Києві. Необхідно сформувати культуру сортування сміття у житлових кооперативах, будинках, підприємствах, установах по всьому місту. Зазначений захід дозволить зменшити навантаження на переробні
підприємства та знизить рівень забрудненості столиці.
• Формування єдиної електронної системи для збору статистики міста Києва. Дана пропозиція полягає у
формуванні програми, яка б систематизувала регулярну інформацію щодо діяльності Київської міської
державної адміністрації, різних державних установ, організацій, поліції, житлово-комунального господарства і т. д. Це забезпечить економію коштів бюджету. Завдяки цьому жителі Києва матимуть мож164
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що кількість таких кіосків росте в геометричній прогресії. Разом з тим, їхнє місце розташування не відповідає нормам і створює незручності для пересування людей.
• Екологія. Постійні проблеми з пожежами та роботою сміттєспалювальних та інших підприємств. Викиди
в атмосферу осідають значною мірою в Києві, зокрема на лівому березі.

Отже, найближчими цілями Києва мають стати: формування передумов для переходу до сталого економічного розвитку: ліквідація «кризових точок»; будівництво нової інфраструктури (ринкової, інженерної,
інформаційної, соціальної, транспортної), підтримка та формування належного інвестиційного та підприємницького клімату; контроль за ефективністю розпорядження бюджетом міста Києва та забезпечення
стабільності розвитку економіки як перший крок до її конкурентоспроможності. Можливості досягнення
визначених цілей залежать від наявності, якості ресурсів та ефективності їхнього використання. Головними
ресурсами міста Києва є населення (соціальне середовище), території (місце розташування), науковий,
освітній, технічний та економічний потенціали, а в майбутні 5 років необхідно, акумулюючи дані ресурси,
досягти максимально ефективного їх використання, що призведе до стабільного росту господарсько-економічних показників діяльності міста Києва.
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ливість моніторити усі інфраструктурні процеси, оцінювати діяльність установ, отримувати відповіді на
поставлені питання. Це забезпечить довіру населення до усіх зазначених інституцій міста.
• Зменшення впливу війни на Сході України. Формування резервного запасу коштів, що дозволить знизити
негативний вплив коливань в економіці. Активний пошук та співпраця з новими партнерами, що не
пов’язані з державою-агресором. Необхідно надати допомогу столичним підприємствам в переорієнтації їхньої діяльності. Дані дії дозволять знизити негативний впив від розірвання співпраці з підприємствами РФ.
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Київський регіон – це частина території України, на якій функціонує сформований комплекс галузей виробництва, виробничої та соціальної інфраструктури.
В сучасному світі, в умовах, коли стереотипи негнучких методів управління регіонами призвели до економічного спаду, зниження ефективності виробництва і життєвого рівня населення, а також диференціації
Київського регіону, постає проблема покращення соціально-економічного потенціалу Київського регіону
та ефективності його використання.
Аналізуючи Київський регіон, потрібно розрізняти соціально-економічні категорії, які впливають на рівень
життя населення. Коли Україна була у складі СРСР, всі підприємства працювали та піднімали економіку
Союзу. Після розпаду СРСР більшість підприємств перестали функціонувати, а ті, що залишилися, різко
зменшили свої обсяги виробництва.
На даний момент в Київському регіоні переважна більшість підприємств комерційного характеру, і згідно
з цим їхня основна мета – це отримання прибутку, а не підвищення рівня ВВП України.
Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» Україна переходить на нову сторінку нашої історії.
Метою Стратегії є досягнення Україною європейських стандартів, показників, цінностей та можливостей.
Для досягнення поставленої мети розрізняють чотири напрями (вектори) руху: вектор розвитку, вектор
безпеки, вектор відповідальності, вектор гордості.
Загалом Стратегія розрізняє реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави.
На нашу думку, найперспективніші та найбільш досяжні для розвитку України є:
За вектором розвитку: програма розвитку малого та середнього бізнесу, реформа захисту економічної
конкуренції, реформа транспортної інфраструктури, реформа державної митної справи та інтеграція в митну спільноту Європейського Союзу, програма українського розвитку.
За вектором безпеки: реформа системи національної безпеки та оборони, судова реформа, оновлення
влади та антикорупційна реформа.
За вектором відповідальності: децентралізація та реформа державного управління, програма здорового
способу життя та довголіття.
За вектором гордості: програма створення бренда «Україна», програма розвитку інновацій, програма розвитку туризму.
У першу чергу є обов’язковим реалізація таких реформ та програм:
1) Програма розвитку малого та середнього бізнесу.
Україна вже вийшла на новий шлях до європейських стандартів. Напередодні прийняті нові законопроекти про встановлення касових апаратів в малому та середньому бізнесі. Це дасть змогу більш чітко та
детальніше слідкувати за доходами підприємств та фізичних осіб, а також веденням обліку діяльності
підприємства та зниженням корупційних операцій. Так, загальний оборот роздрібної торговельної мережі
включає в себе роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю. Відповідно до
статистичних даних, обсяг продажу товарів на ринках та фізичними особами – підприємцями за січень –
серпень 2015 р. становив 33,8 млрд грн, що на 13,4% менше обсягу січня – серпня 2014 р. Враховуючи ці
дані, дана реформа є обов’язковою задля збільшення доходів ВВП у державний бюджет.
2) Реформа захисту економічної конкуренції.
Фактично Україна знаходиться в ринковій економічній системі, тому їй притаманна конкуренція і нерідко
це протиправні дії проти свого конкурента. Задля стабільної праці цієї реформи потрібно провести зміни
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Ефективність використання економічного потенціалу Київського регіону залежить від прискорення темпів
соціально-економічного розвитку нашої країни.

3) Реформа транспортної інфраструктури.
Однією з головних проблем Київського регіону є затори на дорогах. По-перше, це ремонт доріг, по-друге
будівництво автопаркінгів, яке дасть змогу звільнити регіон від заторів та точок накопичення викиду вихлопних газів. Через затори збільшуються втричі викиди отруйних газів у повітря. Тому доцільно створити
«Центр аналізу кризових ситуацій», який буде займатися дослідженням та вирішенням даної проблеми.
Для цього досить встановити 20 малих метеостанцій. Датчики станцій будуть фіксувати рівень загазованості у повітрі. Якщо рівень стає критичним, ця інформація передається в центр, де фахівці приймають
рішення – або перемикати режими світлофорів, або на кілька годин зробити одну із паралельних вулиць
односторонньою, щоб швидше пропустити машини.
4) Реформа оборонно-промислового комплексу.
Україна в змозі самостійно виготовляти оборону та промислову техніку. Як нам показали останні події, нашій державі необхідно повністю модернізувати та оновити всю військову техніку, насамперед у Київському регіоні. Вкладаючи інвестиції у військове машинобудування, Україна може вийти на світовий рівень по
військовому потенціалу оборони. Це дасть змогу продавати нашу продукцію на експорт у інші держави
як альтернативні засоби оборони для інших країн світу. Даними діями Україна зможе підвищувати рівень
ВВП, а за рахунок цього покращувати соціально-економічний стан держави. Збільшиться кількість робочих
місць, що вкрай необхідно для всіх регіонів України. Для реалізації цієї реформи в нашій державі є всі потрібні можливості.
5) Судова реформа.
За увесь час незалежності України корупція дуже прижилася в усіх гілках влади, судова гілка – це не виняток. Саме тому необхідно: скоротити склад Верховного Суду України до 16 суддів і залишити за ним статус
найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції, виключити участь Голови Верховного
Суду України, що знаходиться у Києві, з процесу призначення суддів на адміністративні посади в місцевих
і апеляційних судах; створити систему територіальних кваліфікаційних комісій суддів в м. Києві і змінити
їхній склад; створити Вищу кваліфікаційну комісію суддів України у складі 15 осіб; створити постійно діючу Дисциплінарну комісію суддів України для суддів місцевих та апеляційних судів, а також запровадити
службу судових інспекторів для перевірки наявності підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів указаних судів; замість Академії суддів України при Державній судовій адміністрації
створити Національну школу суддів України.
6) Децентралізація та реформа державного управління.
Підвищення ролі і розширення повноважень органів місцевого самоврядування сприятиме підвищенню
інституційної спроможності державної влади. Держава отримає можливість повноцінно займатися питаннями своєї компетенції – боротьбою з корупцією, оборонною і національною безпекою, створенням
справедливої судової влади. Успішність реформи з децентралізації влади є запорукою розвитку свободи,
демократії і громадянського суспільства в Україні, її економічного розвитку. Децентралізація поверне
людям владу та дасть їм контроль над нею, включить їх у визначення шляхів розвитку громад, сформує
справжнє громадянське суспільство, до влади прийдуть нові ефективні лідери, які зруйнують монополію
політичних партій і політичних лідерів на право прийняття одноосібних рішень. Децентралізація дасть
змогу накопичувати та акумулювати кошти, які надходять до бюджету у Київському регіоні, та інвестувати
їх у потрібні галузі та підприємства.
7) Програма популяризації фізичної культури та спорту.
На державному рівні запровадити законопроект про оздоровлення молоді та покращення фізичного стану
молоді та населення. Розпочати будівництво спортивного комплексу, у якому люди могли б займатися
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в Антимонопольному комітеті України. Мета реформи полягає у визначенні важливості регулювання діяльності монопольних утворень в контексті розвитку конкуренції. Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство не мають за мету заборону або ліквідацію монопольних утворень. Тому завдання
антимонопольної політики полягає в тому, щоб поставити діяльність монополії на державний контроль,
зробити неможливим зловживання монопольним становищем.

8) Програма розвитку туризму.
У Київському регіоні є багато лісів, парків та скверів, але вони не відповідають певним екологічним нормам. Відбувається порушення екологічного балансу, забруднення навколишнього середовища призводить
до погіршення демографічної ситуації в Київському регіоні та, відповідно, в Україні. Також доцільно запропонувати розвиток різних видів туризму (»зелений», сільськогосподарський, екологічний, історичний,
тощо)
9) Програма розвитку інновацій.
У січні – червні 2015 р. науково-технічною діяльністю займалося 21 підприємство та організація області.
Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій,
становив 82 млн грн. Прикладні дослідження становили 38% виконаних робіт, 34% – фундаментальні дослідження. У Києві є науково-технічні університети, які не можуть працювати на повну потужність, оскільки недостатні інвестиції. Якщо їм надавати кошти, то Україна може вийти на всесвітній рівень у технічному
прогресі.
При впроваджені цих реформ та програм Україна стане однією із провідних країн світу з розвиненою ринковою економікою. Соціальні аспекти та рівень життя населення піднімуться до європейських стандартів.
Рівень ВВП зросте і, таким чином, Україна зможе інвестувати в різні галузі промислового та науково-технічного потенціалу.
Це тільки частина проблем і пропозицій, які виникають для поліпшення діяльності соціально-економічного потенціалу регіону.
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майже всіма видами спорту. Всупереч приватним спортивним залам абонемент на рік буде становити
одну мінімальну заробітну плату. Проведення спортивних змагань серед міст, районів та регіонів. Це дасть
змогу прищепити населенню звичку до спортивного способу життя та саморозвитку у фізичному стані.
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Сучасний Київ – це європейська столиця, це мегаполіс, який щорічно гостинно зустрічає тисячі туристів, це
місто зі стародавньою історією та своїм майбутнім. І у наших руках зробити його майбутнє світлим!
Київ та область – промислово розвинутий регіон, від стабільності функціонування якого залежить стабільність економічного розвитку країни в цілому.
Потенціал Київщини вражає своєю міццю. Хоч історично Київщина формувалася як регіон з переважаючим розвитком сільськогосподарського виробництва, нині вона є однією з найрозвинутіших індустріальних зон. Київщина має безцінне природне багатство – землі, значна частина яких – родючі чорноземи.
Сприятливі кліматичні умови забезпечують вирощування переважної більшості сільськогосподарських
культур Європи, зокрема зернові, цукрові, овочеві культури, та утримання великої рогатої худоби молочного і м’ясного напрямів.
Київська область досить розвинута, і задля досягнення оптимального соціально-економічного зростання
потрібно максимально ефективно використовувати та розміщувати продуктивні сили. Саме цей принцип є
провідним у нашій Програмі.
Попри вже досягнуті результати, а зовсім нівелювати їхню роль було би не справедливо, Київ та Київська
область досі потребують реформ.
Пропонуємо Програму соціально-економічного розвитку м. Київа та області з вирішенням ключових проблемних питань: енергонезалежності, екологічної безпеки, розвитку малого та середнього бізнесу, розвитку туризму, державної політики у сфері спорту.
Кожна частина нашої Програми містить чітко окреслені шляхи вирішення конкретних проблем.
1. Проблема енергонезалежності
Шляхи вирішення:
• Побудова масштабної заміської платформи на основі альтернативних джерел енергії.
• Розробка програми для нових мікрорайонів, які б використовували новітні технології тепломагістралей в
м. Києві.
• Реконструкція систем освітлення: заміна освітлювальних приладів в організаціях, установах, підприємствах та громадських місцях на новітні прилади з енергозберігаючим ефектом; заміна вуличного освітлення на нове обладнання з використанням LED-технологій.
2. Проблема екологічної безпеки
Шляхи вирішення:
• Очищення застарілих промислових зон у місті Києві із збереженням цільового призначення та конверсією підприємств під потреби регіону, а також створення заводів з переробки відходів у області.
• Впровадження освітньої програми та формування екологічної культури молоді та населення в цілому
«Екологія заради життя» з актуалізації питань сортування сміття, правильної утилізації відходів, ресайклінгу тощо.
• Налагодження чіткої схеми вивезення сміття.
• Створення спеціальних «екомайданчиків» на базі організацій, установ, підприємств різних форм власності.
• Поліпшення стану водогінно-каналізаційного господарства. Покращення якості питної води.
3. Проблема розвитку малого та середнього бізнесу
Шляхи вирішення:
• Взаємодія з нерезидентами України щодо залучення інвесторів.
• Створення особливих умов пільгового кредитування та податкових канікул.
• Збільшення виплат за патентування та авторські права у сфері інновацій.
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Соціально-економічний потенціал м. Києва та області: проблеми та шляхи вирішення

4. Проблема розвитку туризму
Шляхи вирішення:
• Ініціювання змін у сфері законодавства щодо реконструкції та збереження історичних пам’яток та інших
об’єктів культурної спадщини.
• Створення та осучаснення заповідних зон у Київській області.
• Розвиток «зеленого туризму» із розробкою веломаршрутів, оснащенням велодоріжок і велопарковок.
• Введення обов’язкового екоподатку для власників транспортних засобів, які не зареєстровані в м. Києві
та в Київській області.
• Створення Чорнобильського туристичного маршруту.
5. Проблема державної політики у сфері спорту
Шляхи вирішення:
• Розробка програм з підтримки роботи спортивних секцій за рахунок міського бюджету.
• Відновлення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл у районах, повернення районних та міських
спартакіад та змагань.
• Забезпечення районів міста й обласних центрів спеціальними спортивними майданчиками з відповідним спортивним спорядженням.
• Залучення меценатів і створення для них мотиваційних механізмів.
• Реконструкція існуючих спортивних об’єктів для людей з обмеженими можливостями.
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• Проведення моніторингу з метою виявлення закономірностей трудової міграції та внесення пропозиції
щодо вирішення на законодавчому рівні питань про подвійне оподаткування резидентів України.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
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 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу
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Маруженко Інна
_____________
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/ 2015 /

Оцінювати економічну ситуацію досить не просто, оскільки економічні та соціальні процеси мають неоднозначний характер. Ми добре знаємо, що економічна ситуація в Україні за останній період погіршилась,
і це невигідно відрізняє її від інших країн СНД, а також країн Східної Європи. Україна переживає небувалу
за рівнем економічну кризу, розвалена фінансова система, серйозно загострилась проблема спаду виробництва, деградує система освіти, науки та культури, посилилось безробіття населення, як результат – зросла злочинність. Це важкий період, перехідний. За сукупністю ознак його можна було б назвати періодом,
де в значно більшій мірі сформовані елементи «дикого», а не цивілізованого ринку. Аналіз дій парламенту
(колишнього і теперішнього) свідчить про спробу затримати функціонування економіки саме в цей перехідний період. Це може викликати у суспільства потребу відмовитись від формування ринкової економіки,
повернутись до адміністративного управління. Останнє було б тупиковим шляхом. Стратегічним напрямом економічних реформ повинна стати їхня соціальна спрямованість. Державна політика у цій сфері має
бути спрямована на покращення соціально-економічних та виробничих умов праці, підвищення реальних
доходів населення, зростання освітнього і культурно-технічного рівня населення, покращення медичного
обслуговування, посилення охорони довкілля. Як відомо, ринкова економіка розвивається циклічно: економічне зростання змінюється занепадом виробництва, процвітання – кризою і депресією. Україна також
пережила глибоку економічну кризу, яка була однією з найтриваліших та найскладніших у світі. Економічна система – це спосіб організації економічного життя суспільства. Її визначають, насамперед, відносини
власності у суспільстві та господарський механізм.
Проаналізувавши соціально-економічний потенціал регіону та ефективності його використання, можна
сказати, що соціальний потенціал високий, але використовується не повною мірою; економічний потенціал існує, але через нестабільне політичне становище в Києві та країні загалом інвестори не хочуть ризикувати капіталом, тому не вкладають свої інвестиції в розвиток міста та області.
Після аналізу ми визначили, що в Києві існують певні проблеми, які гальмують соціально-економічний
розвиток регіону, а саме:
За рахунок того, що кількість автомобілів в місті збільшується з кожним роком, збільшилась кількість заторів і збільшився час, який жителі міста витрачають на дорогу, особливо коли треба перебратися з одного
берега на інший. Цю проблему можна вирішити, збудувавши ще один міст, розв’язку та зробивши більш
якісним асфальтне покриття доріг. Це полегшить рух та надасть більше можливостей для мешканців вибирати маршрут для подорожей по місту.
Незважаючи на те що народжуваність в країні та Києві знижується – проблема з дитячими майданчиками
залишається. Хоча останнім часом її намагаються вирішити депутати, але справляються з нею не надто
добре, адже вони не питають у звичайних мешканців де потрібні ці майданчики, і роблять там, де їм заманеться - поруч зі смітниками, дорогою чи місцями, де любить збиратися неформальна молодь. Для вирішення цієї проблеми слід майданчики, які знаходяться в непотрібних місцях, перенести туди, де більше
дітей, і туди, куди скажуть звичайні мешканці, батьки дітей.
В місті є проблема з наявністю місць в дитячих садочках та школах, тобто з наявністю самих шкіл та садочків. Це стало проблемою у зв’язку з великою кількістю людей, які переїхали з різних регіонів України у Київ
для пошуку кращого життя, і багато переїхали з дітьми. Тільки з зони АТО до Києва переїхало понад 100
тис. людей. Через це групи в садочках та класи у школах переповнені. Також є проблемою те, що багато
садочків були реконструйовані в комерційні підприємства (найчастіше банки). Вирішити цю проблему
можна таким чином побудувати нові садочки та школи, але більш сучасні, або піти легшим шляхом та
переробити назад комерційні підприємства в садочки. Ще треба робити більше державних садочків, тому
що приватні для звичайної людини із середнім заробітком є недоступними.
Наступна проблема, з якою стикається кожна друга молода людина в Києві – це мала кількість гідних спортивних майданчиків, на яких є турніки, бруси, кільця, колода, ліана та відповідне покриття, а не асфальт.
Цю проблему можна вирішити двома шляхами: перший – це виділити гроші з бюджету або другий – використати систему бартеру, послугу за послугу, тобто шукати підприємців, в яких є фінансова можливість
поставити майданчик і давати за це їм пільги на податок на певний період, наприклад на рік.
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На сьогодні Україна перебуває в складному економічному становищі. Спробуємо здійснити його оцінку.

Цю проблему можна описати за допомогою схеми:

Схема 1. Схема корупції
Людина має право на безкоштовне лікування в медичних закладах, але на даний момент ми стикаємось з
такою проблемою, що не один медичний огляд не можна пройти, не заплативши навіть мінімального внеску. Отже, для вирішення цієї проблеми треба всю медицину зробити платною, як в Європі. Таким чином,
оплата послуг буде йти через касу, а не через працівників, і гроші йтимуть в бюджет міста, використовуючись в подальшому для підвищення заробітної плати лікарям.
Наступною проблемою є іпотечне кредитування. Розглядаючи, наприклад, країни Європи та Америки, ми
бачимо, що в Іспанії іпотечний кредит на 30 років можна взяти під 3-3,5% річних (в у. о.), в Америці цей
відсоток становить від 3 до 7% (в у. о.), в цей час в Україні, а саме в Києві – від 22 до 29% річних (в грн).
Таким чином, беручи іпотеку в Києві людина підписується на постійні відносини з банком тому, що прожитковий мінімум, який становить 1248 грн (оскільки в Києві є найбільші витрати, тому що найвищі ціни),
не дає змоги виплатити всю суму в певний строк, щоб не сплачувати ці шалені відсотки. Щоб вирішити цю
проблему, потрібно зменшити відсоток та співставити з прожитковим мінімумом.
Як було сказано вище, прожитковий мінімум становить 1278 грн. Чесно кажучи, цих коштів вистачає тільки
для оплати комунальних послуг, а інколи і на це не вистачає. І на що далі жити? Через це люди шукають
додатковий заробіток і влаштовуються на неофіційне робоче місце, це призводить до того, що підприємства не сплачують податків до пенсійного фонду, внаслідок цього в Києві пенсії мінімальні, а пенсіонери
бідні. Цю проблему можна вирішити, піднявши прожитковий мінімум, відповідно піднімуться заробітні
плати і в результаті бюджет почне зростати.
До однієї із важливих проблем можна віднести гральний бізнес (інтернет, інтерактивні покер-клуби, казино, ігрові автомати та інші). Цей вид бізнесу є дуже прибутковим, але власники подібних закладів працюють в більшості випадків нелегально, тому одна з проблем – узаконити даний вид діяльності та визначити
досить високу ставку оподаткування (70%), а також віднести даний податок до місцевого.
Київ є історичним містом, він має велику кількість пам’яток архітектури, об’єктів соціально-культурного
призначення, цікавих туристичних маршрутів, але, на превеликий жаль, з плином часу вони втрачають
свою цінність адже поряд побудована велика кількість торгово-розважальних центрів і більшість людей
надають перевагу їм. Таким чином, ми забуваємо свою історію.
Шляхом вирішення даних проблем може стати децентралізація. Що ж таке децентралізація? Вона передбачає створення фінансово незалежних громад, які зможуть самостійно і на належному рівні утримувати
дитячі садки і школи, амбулаторії, будинки культури і клуби, дороги, інфраструктуру. Простіше кажучи,
децентралізація – це реальний шлях до підвищення якості повсякденного життя мешканців кожного села,
селища чи міста. Чому ми обираємо шлях децентралізації? Тому що європейський і світовий досвід свідчить, що місцеві проблеми можуть ефективно вирішуватись тільки на місцевому рівні. Держава ніколи
не дійде до проблем кожного села чи міста, кожної вулиці чи двору. Той шлях, який ми обираємо, передбачає передачу повноважень вирішувати місцеві проблеми на низовий, базовий рівень, рівень громад.
Також він передбачає забезпечення їх власними фінансовими ресурсами, які зроблять їх спроможними ці
проблеми вирішувати.
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Ще одна велика невирішена проблема – це корупційна освіта та медицина.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Київська область
КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж
імені І.С. Нечуя-Левицького»

склад команди
Товстенко Ірина
Онопрієнко Анастасія
Василенко Євгеній
Стеценко Олександр
_____________
Павліченко Павло Іванович

/ 2015 /

Богуславський район знаходиться на півдні Київської області на відстані 120 км від м. Києва. Площа району становить 772 км2, по всій території розміщено 41 населений пункт: 1 місто і 40 сіл. В Богуславському
районі проживає 35,6 тис. осіб: 16 тис. в місті, 19,6 тис. в селі.
Основою економіки району є промислові і агропромислові підприємства. Кількість суб’єктів господарювання – 1756. Обсяг виробленої продукції в районі, за даними на кінець 2014 р. становить 100,6 млн грн.
Основу промислового комплексу району складають ПАТ «Богуславський кар’єр», ТОВ «Богуславський завод продтоварів», ВАТ «Муліт», ПАТ «Богуславська суконна фабрика», ПАТ «Богуславська сільгосптехніка»,
ТОВ «Богуслав-керамік».
Загальний обсяг експорту промислової продукції 3,05 млн $, імпорт – 1,08 млн $. Підприємства-експортери:
1) ДП «Богуславське лісове господарство»
• Експорт – лісові матеріали
• Країна – Велика Британія
2) ПАТ «Богуславська сільгосптехніка»
• Експорт – обладнання для захисту рослин
• Крани – Білорусь, Росія, Казахстан, Румунія
3) ПАТ «Богуславська суконна фабрика»
• Експорт – ковдри, пледи
• Країна – Росія, Польща
4) ТОВ «Хеппі-Мілк»
• Експорт – спреди
• Країна – Єгипет
Сільськогосподарські підприємства району обробляють 17,6 тис. га землі, з яких зібрано 117,8 тис. тонн
зернових культур. В сільськогосподарських підприємствах утримується 1362 голови ВРХ і 4545 голів свиней, виробництво молока – 3782 тис. тонн. Вартість виробленої сільськогосподарської продукції становить
208 млн грн.
Зайнятими в богуславському районі є 7554 особи. Протягом року до Богуславського центру зайнятості
у пошуку роботи звернулися 1634 особи, з яких 430 осіб були працевлаштовані. Всього за 2014 р. у всіх
сферах економічної діяльності було створено 599 робочих місць. Станом на 1.09.2015 заборгованість по
зарплатні становить 139,4 тис. грн а середня заробітна плата по району 2543 грн. Середній розмір пенсії в
районі становить 1520 грн, а бюджет Пенсійного фонду – 221 млн грн. Кількість пенсіонерів 13069 осіб
Підприємства комунального сектору надали послуг на 76,7 млн грн, з них населенню на 25,8 млн грн.
Заборгованість за послуги – 8,8 млн грн, в тому числі населення – 6,7 млн грн. Особи, які мають пільги
на комунальні послуги в районі – 21968, з них 7508 користується щомісячно, а на ці заходи передбачено
бюджетами різних рівнів 5,54 млн грн.
Джерела інвестицій в районі в основному є приватні:
• Будівництво 70-квартирного будинку – вартість проекту 22,5 млн грн;
• Будівництво заводу сучасних залізобетонних виробів потужністю 33500 м3 – вартість проекту 35 млн грн,
35 робочих місць;
• Будівництво електростанцій на сонячних батареях на полях (44 МВт) вартість проекту 40 млн $, кількість
робочих місць 15 осіб;
• Будівництво універсального навчально-тренувального центру (площа 3,5 тис м2) – вартість проекту 14
млн грн, 30 нових робочих місць.
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1. Аналіз соціально-економічного потенціалу регіону та ефективності його використання.

Автомобільним транспортом обсяг перевезень становить 750,8 тис. осіб.
В Богуславському районі чудова природа, на його території протікає річка Рось, яка має кам’янисті береги і
скелі, гарні пейзажі, соснові ліси. На територіях району діє дві бази відпочинку: дитячий табір та 24 садиби
сільського зеленого туризму.
В минулому році наш район офіційно відвідали 17550 туристів, які приїздили на різноманітні заходи.
Підготовку кваліфікованих робітників і спеціалістів здійснює 2 професійних училища, 1 коледж і відділення МАУП в м. Богуславі.
2. Визначення проблем, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток району.
1) Промисловий комплекс Богуславського району збудований за Радянського Союзу, і включав 30 колгоспів, які займалися всіма видами сільськогосподарської діяльності:
• Рослинництво
• Тваринництво
• Садівництво
• Овочівництво
• Пасіки
Підприємства міста або переробляють їхню сировину: консервний завод, завод продтоварів, маслозавод,
хлібзавод, або обслуговують колгоспи: Агробуд, Сільгосптехніка, Сільгоспхімія, Заготзерно.
Після розпаду СРСР колгоспи збанкрутіли і підприємства також. Системного підходу до модернізації чи
створення нової системи зв’язків ні держава, ні місцеві органи влади не запропонували.
2) Рекреаційні ресурси району як модель розвитку регіону ніхто ніколи не розглядав.
3) Сучасна система управління районом неефективна. Державна адміністрація і районна рада дублюють
функції один одного, а реального впливу на економічні процеси в регіоні ніхто не має; керівників, які мають системне бачення розвитку району, немає, всі чекають гроші зверху, а заробляти ніхто не вміє.
4) Інвестори, які інвестують кошти в будівництво, живуть на інших територіях, і їх цікавить прибуток, а не
розвиток регіону.
5) Низька економічна культура населення: люди не розуміють, як вони можуть змінити ситуацію, як створюється додана вартість, що таке кооперація, куди ідуть податки, як формуються і визначаються бюджетні
кошти.
6) Підприємці орієнтовані на торгівлю, а не на виробництво: якщо в селі виробляється м’ясо, молоко, зерно, воно вивозиться в інші райони чи області для подальшої переробки.
3. Обґрунтування пріоритетних напрямків змін економіки регіону, реалізація яких може забезпечити кращі економічні результати.
1) Треба подивитись на район як на систему, які є можливості, ресурси (трудові, фінансові, рекреаційні,
інфраструктурні, освітні).
2) Вибрати певний вид діяльності (не охоплювати все відразу), який за мінімум часу і ресурсів може максимально підвищити економіку району (наприклад туризм).
3) Пояснити людям, що треба робити їм, які вигоди отримає регіон від розвитку певної галузі економіки.
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Кількість закладів торгівлі неухильно зростає. В 2014 р. введено в експлуатацію 9 нових об’єктів, а товарообіг в районі становить більш ніж 10 млн грн.

5) Розвиток наступного виду економічної діяльності, який знову зможе за мінімум часу і затрат розвивати
економіку району (харчова промисловість переробляє сировину сільського господарства і є ринок збуту –
недалеко мегаполіс м. Київ).
4. Формування загальних пропозицій щодо необхідних управлінських рішень за обґрунтованими вами напрямками змін.
1) Необхідно залучати провідних фахівців і керівників міста і району для визнання людьми розвитку Богуславського району.
2) Розробити декілька альтернатив і донести їх до підприємців і людей.
3) Обрати ту альтернативу, яка має підтримку, адже лише спільними зусиллями можна щось змінити в
районі.
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4) Комплексний підхід до реалізації – розвиток туризму передбачає:
• Покращення інфраструктури, починаючи від дороги, закінчуючи готелями;
• Залучення інвестицій;
• Розвиток торгівлі;
• Розвиток сільського господарства;
• Розвиток транспорту…

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва
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На сьогодні економічне становище Київщини є відображенням загального стану економіки на більшості
території України. Насамперед, характерною ознакою є те, що економічна система регіону досі долає наслідки радянської планово-розподільчої системи господарювання, яка не керувалась принципами ринкової економіки, зокрема конкурентоспроможністю. Тим не менш, регіон має величезний економічний
потенціал, який може бути забезпеченим великою долею приватних підприємств у господарстві.
Сільське господарство регіону має великий потенціал – розвиваючи дану галузь можна досягти значних
результатів, у рази збільшивши продуктивність виробництва. Вже сьогодні сільськогосподарська сировина
та продукція, створена на її основі, займають значну частку експорту України (близько 30%). Збільшивши
кількість та якість продукції даної галузі, можна в рази збільшити експорт до країн Європи, Азії та Африки.
Головними проблемами розвитку сільського господарства є:
• масовий переїзд сільського населення у міста, що зменшує кількість потенціальних робітників;
• дуже високі відсотки на кредити, що не дає змогу приватним підприємствам у сфері сільського господарства вкладати кошти у розвиток своєї справи;
• застарілість і зношеність обладнання на більшості підприємств, що значно зменшує ефективність та продуктивність господарської діяльності
Потенціал промисловості Київщини важко переоцінити, адже на території України знаходяться значні запаси промислової сировини. На сьогодні промислова сировина здебільшого експортується в інші країни.
Ми могли б використовувати власну сировину, тим самим розвиваючи промисловість, а натомість експортувати більш дорогу готову продукцію.
Для повного розкриття промислового потенціалу регіону необхідно подолати велику кількість проблем,
серед яких:
• високі кредитні відсотки, які не дозволяють приватним підприємцям вкладати необхідну кількість
коштів у розвиток своїх підприємств;
• велика кількість державних підприємств є збитковими, що додатково обтяжує бюджет України;
• значна частка криміналізації економіки;
• низька інвестиційна привабливість;
• застарілість та зношеність обладнання.
Однак ці проблеми, можливо, не так просто, але можна подолати: для початку зменшити ставки на кредити для підприємств та передати на приватизацію ті підприємства, які не є стратегічно важливими для
України, адже передача підприємств у руки приватних власників зробить їх більш прибутковими шляхом
впровадження нового керівництва, метою якого буде, насамперед, отримання прибутку. Це створить нові
робочі місця, а також зменшить навантаження на бюджет України. Також варто зменшити державний
контроль за підприємствами, зокрема шляхом приватизації, стимулювати впровадження нових технологій
та засобів виробництва шляхом надання пільг чи зменшення податкового навантаження на підприємства.
Після реформування суду варто провести перевірку власників усіх підприємств та їхнього найближчого
оточення на предмет незаконної діяльності.
Потенціал розвитку інфраструктури також великий, адже покращивши якість шляхів сполучення, розширивши доступ до автомобільних доріг, залізниці, річкових та морських шляхів сполучення, можна не лише
покращити показники продуктивності підприємств (завдяки швидшим перевезенням вантажів), а й зменшити витрати підприємств на транспортування готової продукції, зокрема через активне використання
річкових та морських перевезень. Наприклад, у місто Київ, що є великим промисловим центром, можна
транспортувати вантажі великими річковими артеріями, такими як Дніпро та Десна, а підвищивши пропускну здатність портів, можна збільшити можливу кількість вантажів, які перевозяться.
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В даному есе ми хотіли б розглянути соціально-економічний потенціал нашого регіону і ефективність його
використання. Визначення проблем, існування яких суттєво гальмує соціально-економічний розвиток регіону, допоможе сформулювати пропозиції щодо необхідних управлінських рішень з приводу змін в економіці регіону, реалізація яких зможе в подальшому покращити соціально-економічний розвиток нашого
регіону у багатьох сферах.

Таким чином, економіка Київщини, як і України в цілому, має надзвичайно великий економічний потенціал, який на даний момент не може бути розкритий через низку проблем у різний сферах економіки.
Однак, ми маємо пропозиції одразу в декількох напрямках, які на даний момент потребують покращення.
Реалізація запропонованих нами пропозицій призведе до значного зростання всіх сфер соціально-економічного становища та зможе перетворити Київщину в процвітаючий регіон.
Головною проблемою як економічного, так і соціального становища Київщини є проблема корупції. На даний момент корупція проникла у всі сфери і галузі як суспільного, так і економічного життя, та безпосередньо впливає на самих громадян. Через корупцію зникають величезні кошти державного бюджету України
та кошти місцевих бюджетів, які могли б бути направлені на розвиток кожного регіону та держави в цілому. Саме тому боротьба з корупцією є одним із пріоритетних напрямків розвитку. Наше бачення боротьби
з корупцією передбачає декілька методів. Перший з них – це прозорість витрат бюджетів на усіх рівнях
та відкритість цієї інформації для громадськості. Ця ідея може бути реалізована шляхом повної звітності
за доходами та витратами державного та регіональних бюджетів та загального доступу до цієї інформації
через створення Всеукраїнської бази даних, де будь-який громадянин зможе переглядати інформацію
про витрати і доходи бюджетів всіх рівнів. Другий метод – це можливе введення індексації заробітних
плат посадовців до мінімальної заробітної плати в Україні. Третім методом є зменшення бюрократичної
тяганини при оформленні будь-яких документів. Через тяганину з документами корупціонери змушують
людей сплачувати хабара посадовцям, щоб якнайшвидше отримати необхідні їм папери. Ввівши електронну систему складання, оформлення і отримання документів на загальнодержавному рівні, можна в рази
зменшити ступінь корупції, адже більша частина роботи з документами буде виконуватися комп’ютерами.
Четвертим методом являється перевірка фінансових операцій усіх посадовців та їхнього найближчого оточення (сімей, партнерів). Зокрема, необхідно, щоб кожен посадовець при купівлі рухомого чи нерухомого
майна надавав звіт, у якому зазначені джерела, з яких він взяв кошти на придбання.
Однак, на нашу думку, лише поєднання усіх вищезазначених методів дозволить суттєво зменшити рівень
корупції. Окрім того, боротьба з корупцією неможлива, коли не проведена одна з найголовніших реформ
– судова. Якщо громадян судитимуть корумповані судді, рішення котрих залежать не від правоти сторін,
а від розміру наданого їм хабара, то абсолютно ніякого ефекту від реформ не буде. Саме тому необхідно
повністю замінити усіх суддів всіх рівнів, починаючи з Конституційного Суду України і закінчуючи суддями
загальної юрисдикції, на молодих, освічених та не задіяних у корупції суддів, а також ввести в країні систему суду присяжних для більш об’єктивного судочинства. Після чого перевірити кожного суддю на предмет
участі в корупційних схемах. Провівши реформу судів, країна отримає гарантію того, що особи, які вчинили той чи інший злочин, обов’язково будуть притягнені до відповідальності, а невинний – не потрапить за
ґрати.
Ще одна нагальна проблема сучасної Київщини і загалом України, до якої ми хотіли би торкнутися, – масове безробіття. Ситуація в країні породила високий рівень безробіття і бідності серед громадян, тому ми
пропонуємо один з інноваційних способів усунення цих проблем, а саме – соціальне підприємництво. Цей
вид підприємницької діяльності повільними темпами набирає популярності серед громадських організацій нашої країни, але ми маємо сучасне бачення його використання і розвитку вже сьогодні. Варто почати
з того, що соціальне підприємництво спрямоване на внесення позитивних змін в суспільстві, зокрема
подолання безробіття шляхом формування соціальних підприємств та залучення до них робітників. Такі
підприємства націлені, в першу чергу, на створення соціального капіталу, а не на отримання прибутку.
Таким чином, подаючи заявку до державного центру зайнятості, громадянин може бути розподілений на
одне з дочірніх (від приватних чи державних підприємств) соціальних підприємств. Важливо враховувати
те, що при цьому головне підприємство отримує пільги, адже соціальне підприємництво може виявитися
збитковим. Робітники на таких підприємствах отримують заробітну плату та набираються досвіду, щоб в
майбутньому звільнити місце і перейти на посаду в звичайне приватне/державне підприємство вже як
кваліфікований працівник.
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Не менш високий потенціал має освітня галузь інфраструктури. На Київщині, а в основному в самому
Києві, діє велика кількість навчальних закладів усіх рівнів і сфер освіти. Покращивши ефективність роботи
викладацького персоналу, розвинувши технології та методи викладання, забезпечивши учнів та студентів високотехнологічним обладнанням, можна таким чином підвищити якість освіти. Школи, коледжі та
університети України вийдуть на раніше небачений освітній рівень та зможуть конкурувати з провідними
навчальними закладами світу.

Тому для детінізації ми пропонуємо:
• реформувати судову систему і розпочати боротьбу з корупцією;
• зменшити кількість податків та їхню ставку;
• запропонувати перехід підприємств з тіньового сектору в легальний, провівши їхню амністію, не притягуючи їхніх керівників до відповідальності (окрім випадків, де державі нанесені великі збитки).
У результаті виведення значної частини економіки з тіні державний та регіональні бюджети збільшать свої
надходження, які можуть бути направлені на розвиток соціально-економічної ситуації в даному регіоні
або країні в цілому.
Ще одним методом покращення соціально-економічної ситуації є боротьба з вивезенням капіталу за
кордон та залучення іноземних інвестицій. Через вивезення капіталу за кордон держава втрачає значну
частину коштів, яка могла б бути направлена на розвиток сфер господарства, зокрема на створення нових
робочих місць для громадян. А у разі вивезення капіталу частина громадян може лишитись безробітними,
що негативно вплине на державне становище. Внаслідок залучення інвестицій розвивається економіка
держави або регіону та створюються нові робочі місця.
Тому ми пропонуємо такі методи залучення інвестицій:
• боротьба з корупцією та реформа судової системи;
• детінізація економіки;
• створення Всеукраїнського фонду інвестицій, кошти в який зможе внести будь-яка особа. Ці кошти
будуть направлені тільки на інвестування розвитку підприємств в Україні та у кожному її регіоні.
Ми живемо в чудовій країні, але щоб жити ще й в чудовій державі, нам варто сумлінно попрацювати. Проблеми є, їх чимало, але всі вони піддаються вирішенню. Тож ми повинні з усією чесністю і відповідальністю поставитися до ситуації, що склалася в економічній сфері життя України, адже тільки так ми зможемо
подолати всі перешкоди на шляху до реального покращення нашої держави!
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Для покращення економічної ситуації, за нашим баченням, необхідно розпочати процес детінізації економіки. Станом на 2015 рік експерти стверджують, що рівень тіньової економіки досяг, або навіть перевищив
50% ВВП України. Це сталося тому, що законодавча база України та система податків не є досконалі, у всіх
сферах економіки процвітає корупція, а судова система неефективна – саме ці фактори лише стимулюють
ріст тіньової економіки.
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На загальну економічну ситуацію в місті Києві у 2015 році негативно вплинули несприятлива зовнішньоекономічна кон`юнктура та ризики через зовнішні фактори (див. табл. 1). Разом з цим, до сповільнення
основних показників розвитку столиці призвели відсутність системних економічних реформ, корупція та
збільшення дефіциту бюджетних коштів, інфляційний тиск і підвищення внутрішнього інвестиційного попиту при зниженні реальних доходів населення та потреби проведення зростаючого комплексу заходів
підтримки малозахищених верств населення, необхідність здійснення модернізації інфраструктури та
енергозбереження.
Таблиця 1. Валовий регіональний продукт м. Києва [1]
Найменування показника

Одиниці
виміру

2012

2013

2014

Валовий регіональний продукт у фактичних цінах

млрд грн

275,7

287,1

305,5

%

101,9

101,2

94,0

тис. грн

97,4

100,5

106,0

%

18,9

19,8

20,1

Індекс фізичного обсягу валовий регіональний продукт,
у цінах попереднього року
У розрахунку на одну особу
Частка міста у загальному обсязі валового внутрішнього
продукту

Необхідною умовою стійкого нарощування обсягів виробництва промислової продукції та підвищення її
якісних характеристик є використання у м. Києві значного інноваційного потенціалу. Місто Київ – один із
найбільших наукових, освітніх та виробничих центрів України, в якому зосереджено майже 43% наукового
потенціалу країни, або 312 організацій, що виконують наукові дослідження та розробки. За останні роки
спостерігається тенденція щодо поступового зменшення кількості впроваджених нових технологічних процесів.
На сьогодні існують такі пріоритетні напрями: енергозбереження, покращення екологічного стану, запровадження заощадливих інновацій, продовження роботи із залучення вітчизняних та іноземних інвестицій
в економіку Києва.
Енергозбереження. Щоб зменшити витрати на енергозабезпечення населення, ми хочемо запропонувати:
• встановити двофазові лічильники електричної енергії та лічильники води.
• встановити водонагрівачі.
• замінити батареї та системи їхнього обігріву на металічні пластини, які зроблені зі сплаву металів. Цю
систему обігрівання винайшли вчені Українського фізичного інституту. Принципом їхньої роботи є підключення пластин до джерела енергії, що супроводжується подальшим виділенням тепла.
• запровадження нових технологій, таких як «розумний дім». Опалення буде вмикатися в певний період
часу, коли господар знаходиться в межах квартири та вимикатися, коли його не буде. Це дасть змогу
зекономити на опаленні майже вдвічі.
• припинити постачання до будинків гарячої води. Нагрівання води будуть здійснювати водонагрівачі, тоді
буде зменшено потреби у вугіллі на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6.
• пошук альтернативних джерел енергії та застосування їх.
При заміні опалювальних батарей, які здебільшого вироблені з чавуну та сталі, буде витрачено кошти на
виробництво інноваційних металевих пластин. Старі радіатори можна здати на переплав, а також продати іншим державам. Отримані кошти можуть цілком окупити наші затрати на виробництво нових засобів
опалення.
Зупинка постачання гарячої води до будинків та інших будівель дасть змогу зекономити на ремонтові
труб, а також можна позбавитися зайвих, використавши їх у виробництві опалювальних пластин.
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Розвиток економіки Києва в останні роки продемонстрував нестабільність, різну адаптованість галузей
міського господарства до викликів сучасності, що супроводжувалися зниженням рівня інвестиційно-інноваційної активності та конкурентоспроможності.

Щоб розрахувати кількість газу, ми користуємося формулою:
Vзаг=Vпракт*m/0,2
де Vзаг – весь об'єм природного газу, Vпракт – об'єм, який ми отримали при розрахункові, використовуючи
0,2 кг опалого листя (Vпракт=4,2*R3, де R – радіус кулі, куди ми збирали природний газ протягом 29-30 днів).
Протягом осені в Києві збирається приблизно 16 тонн листя.
Vпрак= 4.2*0,14 м3=4,2*0,0021=0,115 м3
Vзаг=0,115*16000 кг/0,2 кг=9200 м3
Отже, при збиранні опалого листя ми отримуємо 9200 кубометрів природного газу, 1000 кубометрів = 7,6
Гкал, то 9200 кубометрів = 699,2 Гкал.
Середня ціна природного газу становить 250 доларів за 1000 м3, отже ми зможемо заощадити 5857,5 грн
за 1000 м3, тобто 9,2*5875,5=53889 грн.
Для збору природного газу з листя буде потрібне обладнання, а саме гумова куля чи балон, з радіусом 10
метрів.
Таким чином, ми знизимо викиди парникових газів в атмосферу, а отже, у нас будуть квоти Кіотського протоколу, які ми зможемо продати іншим державам.
Також ми пропонуємо, щоб великі підприємства, які потребують значні об’єми газу, купували його самі, а
не користувалися коштами держави. Потрібно здійснити їм технічне вдосконалення застарілого обладнання для зменшення споживання палива та викидів у атмосферу або взагалі відмовитися від використання
газу та перейти на сонячні батареї, що призведе спочатку до великих витрат, але згодом це буде давати
значну економію і зменшення викидів у атмосферу.
Такими способами енергозбереження ми можемо зруйнувати залежність України від закордонного газу.
Щодо соціального розвитку м. Києва, то можна запропонувати такі заходи:
• підвищення рівня народжуваності та популяризація здорового способу життя населення та молоді зокрема;
• збереження та покращення робочих місць та створення нових;
• надання різноманітних пільг громадянам, які мають проблеми з опорно-руховою системою, людям
пенсійного віку та дітям.

Література:
Київська міська рада, ІII сесія VII скликання – Режим доступу: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alld
ocWWW/9769F24B5BC18261C2257DDD006DEFFC?OpenDocument
Отримання біогазу з опалого листя – Режим доступу: http://eco.eremurus.org/pages/viewpage.
action?pageId=10485797
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Альтернативні джерела енергії. Одним з найдешевших видів альтернативних джерел є опале листя. При
перегниванні та бродінні листя в атмосферу виділяється природний газ. В наші часи листя восени збирають та вивозять за межі Києва і спалюють. При згорянні листя в атмосферу виділяються шкідливі домішки
та вуглекислий газ. Також вільне потрапляння природного газу в атмосферу призводить до глобального
потепління, тому переробка опалого листя на природний газ та подальше його використання допоможе
нам захистити навколишнє середовище нашого міста [2].
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Аналіз соціально-економічного потенціалу регіону та ефективності його використання буде проведено на
основі аналізу розвитку столиці України за попередній період та відповідатиме Стратегії сталого розвитку «Україна-2020». За основу аналізу взята програма економічного і соціального розвитку міста Києва на
2015 рік, в основу якої, своєю чергою, покладені ключові положення Стратегії реформ – 2020, Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та
інших комплексних та галузевих загальнодержавних та міських цільових програм.

№ з/п Назва показника
1.
2.
2.1
3.
4.

5.

5.1
6.
6.1
6.2
7.
7.1
8.
8.1
9.
10.
11.
11.1
12.
12.1
13.
14.

Одиниця
виміру

2013 рік

2014 рік

Індекс промислового виробни%
97,9
101,2
цтва, у порівнянних цінах
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних
млн грн
40380,4 48105,0
цінах підприємств
- у розрахунку на 1 особу
тис. грн
23402,7 27906,9
Кількість малих і середніх підод.
18628
18614*
приємств
Обсяги реалізованої продукції
(товарів, послуг) на малих і
млн грн
115441 117162*
середніх підприємствах
Валова продукція сільського
господарства по всіх категоріях
млн грн
14986,4 15974,7
господарств у постійних цінах
2010 року
- у розрахунку на 1 особу сільгрн
22835
24341
ського населення
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування
- у фактичних цінах
млн грн
19462,7 18264,1
- у розрахунку на 1 особу
грн
11290,5
10573
Обсяг прямих іноземних інвесмлндол.
1948,3
1653,8
тицій, всього
- у розрахунку на 1 особу
дол. США
1134,0
960,6
Обсяг обороту роздрібної
млн грн
37015,4 42492,3
торгівлі
- у розрахунку на 1 особу
грн
21473,1 24599,0
млн дол.
Обсяг експорту товарів
1973,7
1852,4
США
млн дол.
Обсяг імпорту товарів
4734,8
3756,9
США
Кількість загальноосвітніх наод.
734*3
728*3
вчальних закладів
- учнів у них
тис. осіб
169,0*3
176,8*3
Кількість дитячих дошкільних
од.
725
734
закладів
- дітей у них
тис. осіб
65,7
68,3
4
Кількість лікарняних закладів
од.
77*
64*4
Кількість лікарняних ліжок
ліжок
12756*4 12755*4
188

2015 рік
(прогноз)

2015 рік до 2014
року
+/%

101,5

х

Х

53741,2

5636,2

111,7

31091,2

3184,0

111,4

18726

112

100,6

117419

257

100,2

16773,5

798,8

105,0

25558

1217

105,0

20300,0
11744

2035,9
1171

101,0**
100,9**

1675,3

21,5

101,3

969,2

8,6

100,9

47345,0

4852,7

100,2*

27390,8

2791,8

111,3

1920,2

67,8

103,7

3843,3

86,4

102,3

722*3

-6

99,2

180,5*3

3,7

102,1

735

1

100,1

68,5
64*4
12700*4

0,2
-55

100,3
100,0
99,6
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15.
15.1

15.2
15.3
15.4
15.5
16.
16.1.
16.2.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
22.1
23.

- у тому числі кількість ліжок на
ліжок
74,0*4
74,2*4
73,8*4
-0,4
99,6
10 тис. населення
Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування:
Загальної площі житла
тис.кв.м
1514,7
1727,0
1752,9
25,9
101,5
- у тому числі за кошти підприємств та організацій усіх
форм власності та населення у
тис.кв.м
706,0
980,4
1002,2
21,8
102,2
порядку пайової участі (багатоквартирні будинки)
- у тому числі за рахунок коштів
населення (індивідуальне
тис.кв.м
788,8
746,6
750,7
4,1
100,6
будівництво)
Загальноосвітні навчальні зауч.місць
288
0
720
720
у 7,2р.б.
клади
- з них загальноосвітніх шкіл
уч.місць
288
0
720
720
у 7,2р.б.
Заклади охорони здоров’я
ліжок
0
0
0
0
Х
Амбулаторно-поліклінічні завідвідувань
15
300
500
200
166,7
клади
за зміну
Заклади культури
од.
1
0
0
0
Х
Ремонт автомобільних доріг комунальної власності:
- капітальний ремонт доріг
тис.кв.м
210,0
291,1*
305,6
14,5
105,0
- поточний ремонт доріг
тис.кв.м
144,4
214,0*
224,7
10,7
105,0
Середньорічна чисельність натис.осіб
1723,8
1727,4
1728,5
1,1
100,1
явного населення
Економічно активне населення
тис.осіб
807,8
786,3*
789,2
2,9
100,4
у віці 15-70 років
Зайняте населення у віці 15-70
тис.осіб
758,4
725,5*
731,4
5,9
100,8
років
Рівень безробіття населення,
визначеного за методологією
МОП, у віці 15-70 років, у% до
%
6,3
7,8*
7,3
Х
Х
економічно активного населення відповідної вікової групи
Створено нових робочих місць
од.
34457
31213
33950
2737
108,8
Наявний доход населення
млн грн
47216
47783*
48930
1147
102,4
- у розрахунку на 1 особу
грн
27390,6 27691,9* 28328,8
636,9
102,3
Середньомісячна номінальна
заробітна плата одного штатгрн
3351
3489
3719
230,0
106,6
ного працівника

* – очікувані дані *3 – без урахування вечірніх, відомчих та приватних закладів
** – у порівнянних цінах *4 – без урахування відомчих та приватних закладів
Наведені вище показники показують, що регіон знаходиться в стані економічного і соціального спаду.
Це пов’язано з нестабільною ситуацією всередині країни. Але є й здобутки, наприклад, в сфері соцзабезпечення. Ці здобутки доводять успішність реформ в економічній сфері та дають стимул для проведення
нових.
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14.1.

До чинників, що гальмують соціально-економічний розвиток Київської області, належать:
• високий рівень зношеності енергогенеруючих станцій та підприємств транспортної інфраструктури –
ліній електропередач, газотранспортних та розподільних мереж;
• обмежене фінансування державних цільових програм, спрямованих на підтримку агропромислового
комплексу;
• відсутність державного замовлення на виробництво основних видів сільськогосподарської продукції;
• незадовільний транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг загального користування;
• незадовільний стан житлово-комунального господарства області;
• недостатній рівень надання медичних та освітніх послуг, особливо в сільській місцевості;
• диспропорції соціально-економічного розвитку окремих територій;
• низький рівень фінансового забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
• переважна більшість діючих спортивних споруд, послугами яких користуються громадяни та спортсмени, перебувають у незадовільному стані і не відповідають сучасним стандартам та вимогам щодо
дієвого забезпечення рухової активності людини та якісної підготовки резерву для національних збірних
команд;
• відсутність нормативно-правого регулювання провадження діяльності у сфері сільського, зеленого
туризму в Україні, що провокує зловживання на ринку як контролюючих органів влади, так і суб’єктів
туристичної діяльності;
• занедбаність придорожньої туристичної інфраструктури.
ІІІ. Пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку Київської області у 2015 році
Основною метою програми є створення передумов для стійкого соціально-економічного розвитку на
основі підвищення конкурентоспроможності економіки області для зростання якості життя жителів Київщини.
Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетів:
• поліпшення умов для залучення іноземних інвестицій та збільшення обсягів експорту, що покращить
зовнішньоторговельний баланс області і створить умови для виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції як для зовнішнього, так і для внутрішнього ринку;
• сприяння розвитку високотехнологічного сільськогосподарського виробництва, диверсифікація енергозберігаючих і високопродуктивних технологій ведення рослинництва і тваринництва, ефективному
використанню земельних ресурсів, розвитку альтернативних видів економічної діяльності у сільській
місцевості;
• симулювання впровадження в області новітніх енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів;
• розвиток промислового виробництва за рахунок модернізації виробничих потужностей, впровадження
сучасних технологій та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств промислового сектору
економіки;
• поступове наближення рівня життя мешканців області до загальноєвропейських стандартів щодо якості
та доступності освіти, медичного обслуговування, соціального захисту, житлово-комунальних послуг,
фізкультури і спорту, а також стану навколишнього природного середовища;
• забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів, підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів області, залучення додаткових надходжень до місцевих бюджетів та раціонального використання
бюджетних коштів.
IV. Формулювання загальних пропозицій щодо необхідних управлінських рішень за обґрунтованими нами
напрямками змін
Стимулювання залучення інвестицій; стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу; забезпечення енергоефективності; удосконалення управління регіональним розвитком; забезпечення екологічної
безпеки регіону; підвищення туристично-рекреаційного потенціалу; маркетингу туристичного потенціалу;
збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції; розвитку сільських територій та периферії
навколо малих міст; підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці; підвищення обізнаності
та соціальної активності жителів краю.
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ІІ. Визначення проблем, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток регіону

Головні проблеми Києва:
1) корупція;
2) нераціональне використання бюджетних коштів;
3) слабка співпраця з громадою;
4) погані умови для життя в місті;
5) великий процент безробітних;
6) проблема з транспортом;
7) неправильне паркування автомобілів.
Вирішенням цих проблем можуть бути такі кроки:
1) створення умов для контролю чиновників;
2) відновлення фабрик та інших виробництв,які зможуть принести новий прибуток місту (збільшення бюджету);
3) запровадження дня зустрічі мера з громадою;
4) розвиток інфраструктури;
5) відкриття нових лікарень, поліцейських дільниць та інших державних установ для найму людей на роботу;
6) вирішення проблем з транспортом;
7) створення підземних паркінгів.
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В чому ж полягають основні проблеми Київщини? На нашу думку, джерелом всіх проблем є люди. Через
брак елементарної культури виникають прикрі ситуації, непорозуміння. Але це можна подолати. Існує багато чинників, які впливають на соціально-економічний стан міста. В цілому соціально-економічний стан
Києва зараз не найкращий. На це сильно вплинули події на майдані, війна з Росією та безвідповідальність
нашої влади. Наше місто має великий потенціал та великі можливості, але ніхто їх не використовує.
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Історія людства нерозривно пов'язана з історією природи. На сучасному етапі питання традиційної взаємодії природи з людиною виросли в глобальну екологічну проблему. Якщо люди в найближчому майбутньому не навчаться дбайливо ставитися до природи, вони знищать себе. А для цього треба виховувати
екологічну культуру й відповідальність. Проблемами природозбереження ми стурбовані, саме це сприяло
тому, що ми беремо участь у даному конкурсі. Але сьогодні недостатньо лише привертати увагу громадськості до екологічних проблем. Логічним наслідком екологізації наукових знань і переходу до нового
уявлення про соціально-економічний розвиток є концепція стійкого розвитку. Вона ґрунтується на п`яти
головних принципах, які ми використали у своїй роботі.
Людство дійсно може надати розвитку сталого і довготривалого характеру збереження природного середовища для того, щоб він відповідав потребам людей, що живуть зараз, не втрачаючи при цьому можливості майбутнім поколінням задовольняти свої потреби. Обмеження, які існують у галузі експлуатації
природних ресурсів, відносні. Вони пов'язані з сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а також із
здатністю біосфери до самовідновлення.
Ми живемо в Броварському районі Київської області. Серед мальовничих краєвидів, різнобарвних полів,
річок та озер, що милують людське око.
Природні ресурси Броварського району багаті та різноманітні. На території району знаходяться землі
Семиполківського лісництва, Київського лісгоспзагу, частина Бориспільского лісництва, Бориспільского
лісгоспу, Вище-Дубечанського лісгоспу, державна резиденція «Залісся», Дарницьке лісопаркове господарство. Крім того, в районі налічується 345 га лісу.
Водні ресурси району представлені річками: Десна, Десенка, Любич, Трубіж, Красилівка, Смолянка, Басанка, Слуков, а також невеличкими озерами та копанками.
На сьогоднішній день у нашому регіоні, на жаль, принципи сталого розвитку поки що не стали нормою
життя. Та й найближче майбутнє буде не дуже райдужним, якщо не привернути увагу до існуючих проблем.
У регіоні існує проблема намиву піску в руслі річки Десна, що може призвести до екологічної катастрофи.
Все що стосується Десни – це екологічна катастрофа, оскільки, територія річки у Броварському районі (з
0-го по 47-й кілометр) –несудоплавна і є величезні проблеми щодо її чистоти, берегоукріплення та днопоглиблення.
Деталізуємо цю проблему.
Йде хаотичний намив піску. Є підприємства, які мають спецдозвіл на днопоглиблення і берегоукріплення.
Намиваються береги Вишгородського району, а Броварського — ні. Не можна проводити жодних робіт,
оскільки течія Десни швидка. Вже у Дніпро річка впадає повільно, а на території району течія швидка. Від
різких поворотів річки йде під воду земля і немає контролю над ситуацією.
Шкода, але цю проблему на рівні району вирішити неможливо.
Основними забруднювачами поверхневих водних об’єктів є підприємства комунального господарства, на
які припадає до 97,6% скидів від загального обсягу забруднених стічнх вод, підприємства м'ясо-молочної
промисловості – 1,4%,переробної промисловості – 0,6%
Найбільш поширеною, хоча і не найстрашнішою загрозою, яку легко ідентифікувати на місцевості, для
заплави Десни є її забудова. Останніми роками на прилеглих до м. Києва ділянках деснянської заплави
зросла частка дачних масивів та іншої рекреаційної забудови, що не входить до складу існуючих населених пунктів. Серед нереалізованих пропозицій – навіть нове місто, яке пропонувалось розмістити в заплаві р. Десни у Броварському районі Київщини групою архітекторів. Також біля с. Соболівка Броварського
району виявлене і найбільше в Україні самозахоплення території заплави річки (17 га), де у 2007 році без
будь-яких погоджень розпочате самовільне будівництво котеджного містечка.
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«Збереження навколишнього природного середовища Броварського району Київської області»

Утилізація проходила в рамках дозволеного?
– Ні. Це робилося посеред полів, де виривалися ями.
Який вихід із ситуації?
– Потрібно робити комплексну — і екологічну, і ветеринарну – експертизу для цього підприємства. І не
лише для нього.
На території Броварського району знаходиться ще одне підприємство — Калитянський свинокомплекс, до
власників якого теж є багато запитань. Вони також використовують водозабір. Каналізація, яку провели ще
за радянські часи, і на сьогодні у незадовільному стані. Прикро, що такі підприємства більше дбають про
власний прибуток, аніж про населення.
Дуже гострою залишається проблема стихійних сміттєзвалищ Броварського району на узбіччях наших
доріг. Зрозуміло, що будь-якій владі не під силу побороти це ганебне явище, адже грошей на прибирання
витрачається із місцевих бюджетів не так багато, а територія дуже велика.
У Броварському районі є проблема утилізації твердих відходів. Єдиний полігон, куди вивозиться сміття,
розташований біля села Рожівка. Він переповнений.
Сучасний екологічний розвиток району характеризується інтенсифікацією використання земель під промислове і житлове будівництво. Суттєвий вплив на екологічний стан району має сусідство з містами Бровари та Київ: збільшується кількість шкідливих викидів в атмосферу, все більше ввозиться на його територію
твердих побутових і промислових відходів.
А хто є основними забруднювачами атмосфери?
Неважко знайти відповідь на дане питання.
Основними забруднювачами атмосферного повітря району залишаються СВАТ «Агрокомбінат Калита»,
ВАТ «Калитянський експериментальний завод комбікормів і преміксів», ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна
Лімітет», ТОВ «Асканія-Флора», ТОВ «Регіон 2001», ТОВ «Квіти-сервіс», ППР «Броварський».
Незадовільний стан будівництва водоохоронних об’єктів призвів до напруженої екологічної ситуації в
охороні водних ресурсів та неналежного забезпечення населення району якісною питною водою. Відсутні
очисні споруди в селах Гоголів, Красилівка, Заворичі, Семиполки, Рожівка та смт В. Димерка. Потребують
проведення капітального ремонту і відновлення очисні споруди на СВАТ «Агрокомбінат Калита», у селах
Княжичі та Зазим’я.
Залишається складною ситуація в районі із підтопленням сільських населених пунктів та сільгоспугідь.
Гострою є проблема підтоплення в селах Пухівка, Погреби, Зазим’я, Рожни, Гоголів, Красилівка, Літки,
Семиполки.
Постійно зростаючий вплив на природу зумовлений зростаючою потребою людства в ресурсах, в тих чи
інших товарах і послугах. Усе це досить негативно відбивається на природному довкіллі: вичерпання природних ресурсів, забруднення землі, повітря, водойм; постійні аварії на виробництвах – все це спричиняє
загальнопланетарну екологічну кризу, яку необхідно якнайшвидше вирішувати, бо невдовзі людство
опиниться на дні ущелини, з якої важко відшукати вихід. Формування екологічної свідомості, екологічної
культури – ось перші кроки, які мають стояти на шляху людяного ставлення до природи; раціональне природокористування, жорсткий контроль над викидами та експлуатацією ресурсів природи – це вже матеріальна сторона вищерозглянутої справи.
Для стабілізації та покрашення екологічного становища в Броварському регіоні необхідно вирішити ряд
невідкладних питань щодо захисту і збереження територій.
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У селі Рожівка знаходиться підприємство з розведення індиків. Є інформація про те, що підприємство
проводило утилізацію відходів свого виробництва – а це качки та індики. Була навіть інформація про те,
що жителі Рожівки, які проживають у радіусі кілометра-двох від місця забору води, частіше хворіють саме
через екологічну проблему.

• Раціональне використання та охорона земель.
• Збереження та розвиток природно-заповідних територій.
• Розчищення та регулювання русел річок і водойм.
Збереження та охорона навко- • Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від
лишнього природного середшкідливої дії вод.
овища для майбутніх поколінь • Меліорація земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та
осушених угідь, управління водними ресурсами.
• Очищення лісових масивів та лісосмуг від несанкціонованих сміттєзвалищ.
• Розробити екологічні програми по кожній сільській раді.
• Постійно ліквідовувати стихійні сміттєзвалища з дотриманням норм
екологічного законодавства, які виникають на території району.
Невідкладні природоохоронні
• Організувати роботу по централізованому вивозу сміття на полігон
заходи, спрямовані на поліпТОВ «Десна-2».
шення стану довкілля
• Затвердити схеми санітарної очистки населених пунктів району.
• Вирішити проблемні питання екологічно безпечного функціонування
полігонів ТПВ в районі .
• Знешкодження токсичних відходів, очищення територій області від заборонених та непридатних до використання хімічних засобів захисту
рослин.
• Недопущення забруднення довкілля наднормативними викидами
атмосферного повітря, недостатньо очищеними стічними та зливовиСтворення безпечних умов
ми водами.
проживання населення
• Забезпечення роздільного збору твердих побутових відходів, їхнього
сортування, переробки та утилізації.
• Будівництво об’єктів приймання, переробки та утилізації ТПВ, розширення сфер використання ТПВ як вторинної сировини.
• Створення нових та благоустрій існуючих територій для відпочинку.
• Інформаційно-просвітницька робота по збереженню та охороні довкілля.
Формування екологічної свідо• Пропаганда екологічного світогляду та енергоощадності серед намості та екологічної культури
селення.
громадян
• Запровадження екологічних знань та навичок серед учнівської та
студентської молоді.
• Створення системи постійного моніторингу і контролю, в тому числі і
громадського, за станом довкілля.
• Посилення ролі і відповідальності органів місцевого самоврядування
Очікувані результати від викоза екологічний стан на території відповідної сільської (селищної) ради.
нання заходів охорони навко- • Створення матеріальної та фінансової бази для підтримання налишнього середовища
вколишнього природного середовища у населених пунктах району
(відповідно до чинного законодавства).
• Впровадження практики інформування населення про стан екологічної ситуації та виховання екологічної культури.
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Збереження та охорона навколишнього природного середовища для майбутніх поколінь. Раціональне використання та охорона земель
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Щось таки відкриває кожний Хто планету, хто ручай,
Та щасливий, хто спроможни
Відкривати рідний край.
П. Скунць
Останнім часом в Україні все активніше відбуваються інтеграційні процеси, пов’язані із входженням нашої
країни до Європейського Союзу. У цьому контексті потребують глибокого переосмислення й національні
стандарти розвитку країни, зокрема у напрямку регіонального економічного розвитку. Українські регіони
мають потужний для цього потенціал, який вартий того, щоб бути відкритим для внутрішніх інвесторів та
зовнішніх партнерів. Але для цього ми повинні мати чітке уявлення про те, що саме ми маємо.
А маємо ми, перш за все, в Київській області прекрасну природно-ресурсну базу, зокрема ґрунтово-кліматичні умови, які є гарною передумовою для розвиту її господарства.
Київщина розташована на межі двох природних зон: Полісся і Лісостепу. Температурний режим яких є
сприятливим для вирощування багатьох сільськогосподарських культур. Більша частина краю також має
достатнє зволоження. Ґрунти області досить родючі, насамперед, це стосується лісостепових чорноземних
районів. Область забезпечена водними ресурсами, вона має позитивний водогосподарський баланс і дає
можливість розвивати гідроелектроенергетику. Крім цього, є запаси мінеральних вод.
Найголовніша роль в структурі ресурсного забезпечення регіону належить запасам будівельної сировини.
Це запаси гранітів, кварцитів, мармуру, будівельних пісків.
Певний вплив на формування господарського комплексу Київської області відіграють й лісові ресурси.
Основні лісові масиви зосереджені в поліській частині області, вони забезпечують лісоматеріалами будівництво, сільське господарство, транспорт.
Варто зазначити, що промисловий комплекс області, до якого належить 19 великих, 342 середніх і 2409
малих підприємств, постачає на ринок електроенергію, продукти харчування, гумові та пластмасові вироби, папір і картон, транспортні засоби, металовироби.
Протягом 2010-2014 років за рахунок введення в дію нових промислових комплексів у структурі виробництва з’явилися нові види промислової діяльності, такі як виробництво продуктів нафтопереробки, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво основних фармацевтичних продуктів та препаратів, що пов’язано зі змінами в структурі споживання товарів.
У валовому виробництві сільськогосподарської продукції рослинництво займає частку 62,4%. Основними
культурами, що вирощуються на Київщині, є зернові культури, картопля та овочі. У 2015 році валовий збір
зернових і зернобобових культур склав понад 16,1 млн т, що є найбільшим показником за всю історію
Київської області, починаючи з 1913 року. А як відомо, експорт зернових культур дає Україні найбільшу
частку прибутку.
Також область є одним із лідерів у виробництві продукції тваринництва в Україні, займаючи другі місця з
виробництва свинини та м’яса птиці, 9 місце з виробництва молока, перші місця з середньорічного удою
молока та з виробництва яєць.
Якщо переглянути статистичні дані, то протягом 2002-2014 років спостерігається щорічне зростання експорту на 10-20% та більш значне зростання імпорту (від 30 до 50%). Основну частину експорту Київської
області складає експорт товарів в країни СНД – 45,4%. Обсяг експорту в країни ЄС та Азії становить відповідно 21,7% та 22,7%. В Африку за 2013 рік експортовано 7,5% від загального обсягу товарів. Основу
експорту товарів складають продовольчі товари (62%), картон та вироби з целюлозних матеріалів (8,9%),
вироби з полімерних матеріалів (6,6%), машини та обладнання (5,9%).
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Київщина: шлях успішного розвитку

У мережі закладів охорони здоров’я функціонують 74 стаціонари, показник забезпеченості населення області стаціонарними ліжками на 10 тис. населення складає 82,6. В області функціонують 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги, до складу яких увійшли 502 фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів та 263 медичні амбулаторії. Число лікарів загальної практики – сімейної медицини становить
376 осіб. Укомплектованість посад лікарів у лікувальних закладах області становить 82,1%.
Галузь культури Київської області представлена цілісною мережею закладів та установ, серед яких 1813
закладів культури і мистецтва, зокрема 842 клубні заклади, 897 бібліотек, 24 музеї, 2 центри дозвілля, 2
парки культури та відпочинку, 60 шкіл естетичного виховання. Активно розвивається зелений туризм.
Але разом з тим, варто згадати й про проблеми, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток регіону.
У зовнішньоекономічному товарообігу Київської області імпорт товарів значно переважає обсяги експорту, що спричиняє значне негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу.
Обмеженість мінеральних ресурсів та повільні темпи модернізації технологічних процесів на виробництвах призводять до відставання асортименту виробленої на підприємствах продукції від потреб сучасного ринку.
Спостерігається й дисбаланс між кількістю робочої сили та рівнем її підготовки, що не дає можливості
населенню області виконувати роботу за своєю кваліфікацією і відповідно одержувати високу заробітну
плату.
А зношена інфраструктура електро-, газо-, тепло-, водопостачання, невідповідність між спроможністю мереж та потребами населення гальмує розвиток нових житлових масивів та мікрорайонів в існуючих містах.
На території області наявні екологічно небезпечні об’єкти, що в свою чергу зменшує розвиток туристично-рекреаційного напряму діяльності в області, а також знижує якість сільськогосподарської продукції та
частку земель, які можуть бути використані в сільському господарстві.
Незабезпеченість окремих районів закладами освіти та низький рівень модернізації їхньої матеріальнотехнічної бази через погане фінансування з боку держави призводить до додаткового навантаження на
гаманці незаможних мешканців області й знижує якість надання освітніх послуг.
На нашу думку, незважаючи на певні негаразди, Київщина може і матиме кращі соціально-економічні
результати, які наблизять її до європейських стандартів розвитку.
А для цього необхідним є впровадження комплексу заходів, які матимуть позитивний вплив на її розвиток, зокрема таких як:
• Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки (залучення внутрішніх і зовнішніх інвестиції до економіки Київщини; впровадження нових технологій для модернізації провідних галузей
економіки; створення нових робочих місць з гідним рівнем оплати праці; розвиток малого і середнього
бізнесу на території області).
• Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється (зростання соціальної
активності молоді та готовність до життя в умовах ринкової економіки; створення системи професійного
навчання, що включає професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працюючих; розвиток системи дистанційного навчання в освітніх закладах; конкурентоспроможність населення зрілого
віку на ринку праці; зростання показників якості навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;
зростання кількості учнів та студентів, які займаються науково-дослідною роботою).
• Забезпечення високого рівня життя людей (діяльність влади має бути орієнтованою на людину, на
зростання людського потенціалу, на покращення якості життя кожного члена суспільства; піклування про
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Соціальна інфраструктура області представлена закладами освіти, охорони здоров’я та культури. У Київській області функціонує 733 дошкільні навчальні заклади; 747 денних загальноосвітніх навчальних закладів, з них 224 розташовані у містах та 523 – у сільській місцевості; 23 вищі навчальні заклади різних типів
та рівнів акредитації.

Коли виходиш під вітрилами у відкрите море, треба знати три речі: де ти знаходишся, куди ти пливеш і
яким курсом. Якщо під рукою карта і компас, то ти обов’язково потрапиш туди, куди тобі треба потрапити
– на шлях успішного розвитку!
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її здоров’я, освіту, умови проживання, якісні комунальні та соціальні послуги, комфортне урбаністичне
середовище, належні умови для працевлаштування та багато інших складових, що входять до поняття
якості життя).
• Збереження навколишнього природного середовища (поліпшення екологічного стану навколишнього
природного середовища; збереження водного балансу, підтримка в належному стані джерел питної
води, виконання робіт з розчищення та врегулювання русел річок і водойм; підвищення рівня екологічної освіченості населення, попередження забруднення небезпечними відходами виробництва, нафтопродуктами та сміттєзвалищами ґрунтів, підземних і поверхневих вод та атмосферного повітря).
• Розвиток туристичного потенціалу області (збільшення кількості об’єктів соціальної та ринкової інфраструктури у сфері туризму; розбудова мережі туристичних інформаційних центрів для забезпечення
якісної та достовірної інформації; збереження та примноження історико-культурної спадщини області;
створення нових комплексних туристичних продуктів, розвиток інфраструктури та сфери послуг навколо
історико-культурних та природних об’єктів та пам’яток).

199

↑ повернутися на початок збірника

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Київська область

Гімназія «Оболонь» м. Києва

склад команди
Давиденко Єгор
Дзюба Євгеній
Подважук Олександр
Горбач Костянтин
_____________
Давиденко Лариса Миколаївна

/ 2015 /

Як і належить столиці, Київ гідно виконує роль національного лідера в розбудові нашої молодої держави,
упевнено утримуючи провідні позиції в усіх галузях народного господарства. У місті зосереджена значна
кількість висококваліфікованих науково-технічних кадрів, здатних забезпечити впровадження і вирішення
фінансово-економічних та виробничих завдань практично будь-якої складності.
Питома вага м.Києва в економіці України (за 2014 рік):
• Обсяг реалізованої промислової продукції – 7%.
• Оборот роздрібної торгівлі – 14%.
Основними складовими столичної економіки є промисловість, будівельний комплекс, транспорт та
зв'язок, житлово-комунальне господарство, торгівля та громадське харчування, сфера побутових послуг,
фінансова діяльність.
Важливу роль у розвитку всього економічного комплексу столиці відіграє промисловість. Провідними
галузями промисловості міста є електроенергетика, машинобудування та металообробка, промисловість
будівельних матеріалів, харчова, медична і легка промисловість. Загалом у Києві працює 485 великих і
понад 4,5 тис. середніх та малих промислових підприємств. Промислово-виробничий персонал м. Києва
характеризується високим рівнем кваліфікації та високою питомою вагою інженерів і техніків.
Основним результативним показником, який характеризує економічний розвиток Києва, є валовий регіональний продукт. У 2014 році він становив близько 300 млрд грн, або понад 100 тис. грн на одну особу.
Станом на 31.12.2014 обсяг вкладених прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з початку
інвестування в економіку міста становив 22733,0 млн дол. США, в т. ч. з країн ЄС – 16628,6 млн дол. США
(73,1% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 6104,4 млн дол. США (26,9%).
У 2014 р. в економіку м. Києва від іноземних інвесторів надійшло 1291,4 млн дол. США прямих інвестицій
(акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за цей період становить 7251,4 млн дол. (у т. ч. за рахунок
курсової різниці – 6627,9 млн дол.).
Станом на 31.12.2014 в економіку м. Києва інвестиції надійшли зі 117 країн світу. Найбільшими країнами-інвесторами є Кіпр (6824,0 млн дол., або 30,0%), Нідерланди (2916,7 млн дол., або 12,8%), Російська
Федерація (2384,6 млн дол., або 10,5%), Австрія (2014,8 млн дол., або 8,9%), Велика Британія (1127,0 млн
дол., або 5,0%).
За видами економічної діяльності найвагомішу частку (41,3%) усіх прямих інвестицій, що надійшли в
економіку міста, спрямовано в розвиток підприємств та організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність. Значний обсяг прямих інвестицій вкладено також в оптову та роздрібну торгівлю; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів (16,6%), професійну, наукову та технічну діяльність (10,4%), операції з нерухомим майном (9,0%), інформацію та телекомунікації (7,7%), промисловість (5,2%), будівництво
(4,1%).
Станом на 31.12.2014 обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) підприємств міста в економіку
країн світу становив 686,0 млн дол. США. Зменшення акціонерного капіталу за 2014 р. становить 94,8 млн
дол. (у т. ч. за рахунок курсової різниці – 77,3 млн дол.).
Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів), вкладених підприємствами м. Києва в економіку країн світу становить 687,3 млн дол.
У структурі зовнішньої торгівлі послугами переважали транспортні послуги, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги, ділові послуги, послуги, пов’язані з подорожами, роялті та інші
послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю,
послуги з переробки матеріальних ресурсів.
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Київ є столицею і найбільшим містом України, а також її головним фінансовим, промисловим, науковим,
освітнім, культурним і духовним центром.

Стала динаміка господарського комплексу міста дозволила збільшити реальні грошові доходи населення:
середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих в усіх сферах економіки міста, за 2014 р. зросла до
6414 грн і є найвищою серед регіонів України.
У Києві налічується понад 750 тис. пенсіонерів, середній розмір пенсій яких становить 2065 грн.
Формування інноваційної моделі розвитку. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності інновації можна
вважати ключем до конкурентоспроможної переваги. Міська влада приділяє значну увагу вибору пріоритетних напрямів науково-технічного та інноваційного розвитку в столиці. Інноваційні процеси особливу
увагу заслуговують у галузях, розвиток яких має базуватись на сучасних технологіях виробництва, це насамперед:
• ресурсозберігаюче устаткування та технологічні процеси для базових галузей економіки (новітні технології для зварювання, лазерна та електронна техніка, економічні джерела світла, обладнання для
очищення води);
• авіаційна техніка;
• електронні інформаційні технології (інтелектуальні комп’ютерні засоби високої продуктивності, сучасні
комп’ютерні технології для навчальних і наукових процесів);
• функціональні та конструкційні матеріали (напівпровідникові матеріали, кераміка та надтверді інструментальні матеріали);
• медичні діагностичні системи та лікувальні засоби й препарати;
• техніка й технології для агропромислового комплексу, в тому числі харчові продукти з високими оздоровчими властивостями з овочевих та зернових культур.
Проблеми
Економічна криза, спричинена втратою орієнтації, відсутністю чітких програм суспільного розвитку держави, зумовила різке скорочення виробництва, яке, у свою чергу, викликало такі негативні явища, як зниження рівня життя населення, безробіття, зростання соціальної напруги і, врешті-решт, загрозу державній
безпеці України. У вирішенні цих проблем першочерговим заходом є піднесення рівня економіки. Для
цього слід провести реструктуризацію господарства, визначити пріоритетні галузі, для розвитку яких у регіонах є найкращі умови. Для Столичного економічного району такими галузями є харчова й легка промисловість, виробництво будівельних матеріалів, деревообробна промисловість, науко- і трудомісткі галузі
машинобудування, сільське господарство. Нині в умовах значного послаблення контролю з боку держави
продукція цих галузей не витримує конкуренції із зарубіжною переважно з об'єктивних причин (застарілі
технології, високі енергоємність та собівартість продукції). Зрушення в економіці можливі лише за умови
технічного переоснащення виробництв. Для цього необхідно залучати значні інвестиції, як внутрішні, так
і зовнішні. Хоч у Києві і Київській області зосереджена значна частина інвестицій, що надходять в Україну
з-за кордону, розміри їх незначні порівняно з потребами. До того ж спрямовані вони переважно на розвиток посередницької інфраструктури, часом — у сферу обслуговування, тобто в галузі, які забезпечують
швидке повернення капіталів. Залученню більших інвестицій має сприяти політика держави, спрямована
на захист капіталів, зниження податків.
Напрямки
Основними цілями розвитку м. Києва є досягнення економічного зростання на основі власного потенціалу та удосконалення механізмів управління територіальним розвитком міста, підвищення конкурентоспроможності міста та його конвертація в зростання добробуту населення, забезпечення належного
функціонування інженерно-транспортної інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг
та дотримання високих екологічних стандартів. Враховуючи підсумки минулих років, а також результати
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Досить успішно вирішуються в столиці України й соціальні питання киян. Першочергова увага міської
влади надається питанням підвищеним якості життя населення, зниження рівня бідності, забезпечення
зростання доходів киян. У столиці реалізуються заходи на виконання міських програм «Здоров'я киян»,
«Репродуктивне здоров'я населення м. Києва», «Стратегії подолання бідності», «Основні напрями соціальної політики» тощо. У центрі уваги міської влади постійно знаходиться турбота про незахищені, малозабезпечені верстви населення.

Пропозиції:
• впровадження сучасних технологій міського управління, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу міста (бюджетних, майнових та земельних ресурсів):
• реалізація механізмів стратегічного аналізу та планування діяльності;
• реалізація програмно-цільового методу та середньострокового планування в бюджетному процесі;
• збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок ефективного використання землі та майна
територіальної громади м. Києва; спрощення і прискорення взаємодії населення та бізнесу з органами
місцевої влади, підвищення прозорості адміністративних процесів, забезпечення кращої керованості
системи міського управління та можливості наглядного відстеження роботи окремих служб
• побудова ефективної системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, забезпечення їхньої прозорості;
• оптимізація процесів муніципального управління;
• активізація механізмів комунікації між органами виконавчої влади та представниками громади;
• підвищення конкурентоспроможності промислової високотехнологічної продукції;
• формування сприятливого клімату для залучення інвестицій у промисловий комплекс м. Києва;
• розширення внутрішнього та зовнішніх ринків збуту продукції, що виробляється промисловими підприємствами м. Києва;
• реалізація інвестиційних проектів, направлених на впровадження стратегічних ініціатив, за принципом
«єдиного інвестиційного вікна»;
• запровадження механізмів залучення приватних інвестицій до реалізації великих інфраструктурних
проектів, у тому числі в рамках Стратегії розвитку Києва до 2025 року, на умовах концесії та/або державно-приватного партнерства;
• створення умов для підвищення та використання повною мірою потенціалу малого та середнього
підприємництва шляхом зменшення адміністративних бар’єрів для розвитку бізнесу, удосконалення
роботи Міського дозвільного центру;
• реалізація інвестиційних проектів зі створення бізнес-зон поза історично-культурним центром;
• розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, в тому числі інноваційної;
• розвиток туристичного потенціалу та рекреаційно-курортної сфери;
• реалізація проектів із збереження та розвитку київських островів як сталої екосистеми водно-зеленого
рекреаційного діаметру м. Києва;
• створення розвинутої мережі туристично-інформаційних центрів та екскурсійних пунктів, єдиного
туристичного Інтернет-порталу;
• створення єдиних пішохідних маршрутів по історичному центру м. Києва та на правобережних схилах р.
Дніпра, збереження історичного середовища на Подолі;
• проведення організаційних заходів щодо розвитку туризму, подальший розвиток видів туризму: ділового, пізнавального, медичного тощо.
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аналізу проблем, що стримують розвиток міста, та можливих шляхів їх вирішення, діяльність повинна бути
направлена на мобілізацію та концентрацію всіх можливих ресурсів для реалізації завдань з проведення
реформування міського господарства та розвитку економічного потенціалу міста:
• впровадження сучасних технологій міського управління, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу міста (бюджетних, майнових та земельних ресурсів);
• стимулювання конкурентоспроможності, інноваційних процесів та виробництв, формування сприятливого клімату для залучення інвестицій, розвиток малого та середнього підприємництва;
• розвиток туристичного потенціалу та рекреаційно-курортної сфери;
• розвиток транспорту та дорожньо-транспортної інфраструктури;
• розвиток та реформування житлово-комунального господарства, модернізація та розбудова інженерної
інфраструктури;
• житлова політика;
• підвищення енергоефективності;
• реформування системи охорони здоров’я, підвищення якості та доступності медичного обслуговування,
зниження захворюваності населення, пропагування здорового способу життя;
• підвищення доступності, якості та конкурентоспроможності освіти,
• підвищення стандартів життя населення і рівня соціальної захищеності мешканців міста, доступності та
якості соціальних послуг;
• забезпечення безпеки життєдіяльності киян та поліпшення екологічної ситуації в місті.

Шевченківська
районна в місті Києві
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ПРОБЛЕМА № 1
Важливою проблемою м. Києва можна вважати колосальне перенавантаження міста автотранспортом,
яке призводить до заторів, незручностей для пішоходів, забруднення навколишнього середовища. Складнощі, які створює велика кількість машин у місті, стають дедалі актуальнішими: збільшення часу на пересування через затори, забруднення повітря і землі уздовж автошляхів, високий рівень смертності в ДТП,
шумове забруднення міста та приміської зони, збільшення кількості нещасних випадків та смертей, коли
«швидка» не може вчасно прибути для надання допомоги постраждалому через затори на дорогах та,
врешті-решт, проблеми зі здоров’ям у самих водіїв. Проблемою є також те, що громадський транспорт – у
тому числі маршрутки, метро та міські електрички – у Києві перевозить 70% людей. Але переважно вимушений стояти в заторах разом з приватними авто, хоча ті транспортують тільки 30% пасажирів за статистикою КМДА. Всі ці і багато інших незручностей, до яких призводить перенасичення міста автотранспортом,
наштовхнули нас на спосіб вирішення цієї проблеми за допомогою незвичайної, але дуже дієвої пропозиції для громади міста. Основною ціллю цієї пропозиції являється звільнення місцевих доріг майже на 50%.
Яким чином це можна зробити?
Варто створити певну систему руху автотранспорту по столичних дорогах відповідно до календарних днів
та державних номерів транспортного засобу.
Наприклад: якщо державний номер транспортного засобу починається парним числом (АА 4872 НН), то
власник цього автотранспорту має право пересуватися ним лише у парні календарні дні (тобто 2, 4, 6, 8 і т.
д. числа). Якщо номер автотранспортного засобу починаються з непарного числа (АА 3712 НН) то, відповідно, його власник має право на пересування у непарні календарні дні (тобто 1, 3, 5, 7 і т. д. числа). Якщо
власник в той чи інший день не має права користуватися своїм транспортним засобом, він може скористатися громадським транспортом. Це новаторство не буде стосуватися транспорту екстрених служб (автомобілів швидкої допомоги, пожежної безпеки, міліції, служби газу, а також деякого транспорту підприємницького призначення). Гості міста зможуть залишати свій автотранспорт на в’їзді в столицю, вирушаючи
далі громадським транспортом, якщо дата не відповідає державному номеру транспортного засобу за
вищевказаними умовами. На кордонах міста можна встановити спеціальні механічні багатоповерхові
парковки, які займатимуть набагато менше місця, ніж звичайні. Ця пропозиція не стосується вихідних та
святкових днів.
Було б добре, якби ці правила стосувалися всіх мешканців та гостей міста Києва без винятку.
До плюсів даної ідеї можна віднести розвантаження міста майже вдвічі. Як результат: зникнення заторів,
зменшення забруднення навколишнього середовища, полегшення життя водіям та пасажирам, пішоходам, мінімізація часу пересування громадського транспорту. Задля більшої ефективності даної пропозиції
варто збільшити кількість громадського транспорту та кількість його маршрутів. Це, в свою чергу, дасть
можливість для створення додаткових робочих місць (водії, контролери, кондуктори, касири), збільшить
надходження коштів до місцевого бюджету (продаж квитків в громадському транспорті, оплата місць для
паркування на в’їзді в столицю). Дотримуючись цього новаторства, можна з мінімальними затратами покращити екологічний та економічний стан нашого міста.
ПРОБЛЕМА № 2
За дослідженнями британських вчених, Київ є найбільш забрудненим містом серед тридцяти європейських столиць. Рейтинг складався за такими критеріями: кількості побутових відходів, шкідливих викидів
в атмосферу та кількості електроенергії, яку використовують жителі. Які б екологічні програми не впроваджували, кияни продовжують відчайдушно смітити. Місцеві контейнери для сміття зовні такі ж, як у
європейців. Жовтий – для сухого сміття, коробок та пластику, зелений – для вологого сміття. Експеримент
триває вже два роки. Але ділять відходи, так як це екологічно вірно, досі лише одиниці. Один киянин за
рік виробляє вдесятеро більше відходів, ніж важить сам. При цьому середньостатистичний житель Києва
викидає на сто кілограмів більше середнього європейця. За угодою, укладеною з Євросоюзом, через два
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На сьогодні в Києві та, зокрема, в Голосіївському районі існує дуже багато економічних та соціальних проблем. Але, на нашу думку, можна деякі з них вирішити.

Тому наша пропозиція щодо покращення цього стану є простою, але дуже дієвою. Вона полягає в дбайливому ставленні людей до навколишнього середовища свого міста. Людей варто навчити жити в чистоті за
допомогою невеликих штрафів, які і стануть покаранням для людей, що смітять.
Згідно зі «Стратегією розвитку Києва», в місті на кожного жителя припадає всього лише 14 квадратних
метрів зелених насаджень (при мінімальній нормі в 20 метрів). У таких умовах екологія міста буде погіршуватися щорічно, а разом з нею і здоров'я киян. Відзначимо, що київські озеленювачі досі не побороли
застарілі методи роботи, а тому фонд зелених насаджень скорочується з кожним роком через відсутність
нормальної системи поливу дерев, використання соляних розчинів для боротьби з кригою та порушення
елементарних правил і технології висадки рослин.
Вирішення цієї проблеми полягає в модернізації системи поливу, оновленні техніки, яка б допомагала доглядати за зеленими насадженнями Києва та, врешті-решт, дбайливому ставленні самих жителів до екологічного стану нашого міста та до його чистоти.
ПРОБЛЕМА № 3
Наступною проблемою, яку ми не могли залишити без уваги, є стихійна торгівля. Багато людей задумуються про цю проблему. Сьогодні багато кіосків і одиничних торговців продають свої товари без дозволів і не
сплачують податків до бюджету. Своїм розміщенням вони перешкоджають руху людей до зупинок громадського транспорту або при виході з метро. Купуючи товар в таких місцях, споживачі не мають жодних
гарантій щодо його якості.
Також така торгівля псує зовнішній вигляд вулиць. В кожного власника кіоску свої побажання щодо кольору, розміру та доречності розташування в тому чи іншому місці.
В Голосіївському районі попри досить велику кількість місць для законної торгівлі існує значна кількість
нелегальних торговців. На даний момент майже нереально знищити це явище, бо покарання порівняно з
вигодою – мізерне. Учасники тіньової торгівлі не сплачують або приховують велику частину податків.
Перш за все, цю проблему повинна вирішувати місцева влада, заохочуючи підприємців і створюючи для
них більш привабливі умови. Можна запропонувати таке вирішення питання. Створити достатню кількість
прилавків, на яких кожна людина зможе продавати свій товар за наявності мінімальної кількості документів, які будуть засвідчувати безпечність. Ці прилавки повинні бути однаковими і розташовуватися в проблемних місцях:
• для кожного прилавку встановити орендну плату, яка буде визначатися ринком;
• створити сайт, на якому можна буде орендувати місце на конкурсній основі;
• встановити низький податок для всіх товарів, при цьому вартість товарів буде нижчою, ніж в супермаркетах.
При виконанні всіх цих умов ринки стануть вигідними для покупців, продавців та місцевої влади. Низькі
податки виведуть цю сферу з тіні і допоможуть звільнити вулиці від стихійних кіосків та продавців.
ПРОБЛЕМА № 4
Київ має великі проблеми на вулицях, а саме тиснява та нестача паркомісць. Так сталося, що в Києві
станом на 2013 рік проживає 3 мільйони людей (Держкомстат). На одному квадратному кілометрі живе
3442 осіб – це один з найбільших показників по Україні. Київ має площу 839 кілометрів квадратних, тому
місця на наших вулицях й так мало, а ще й невідповідальні власники автівок паркуються в непридатних
для цього місцях, тим самим зменшують площу доріг та вулиць, що призводить до аварій й штовханини на
вулицях. В цій проблемі винні не тільки безвідповідальні водії, але й ставлення влади до цього питання.
Можна побачити, як кількість автостоянок зменшується, а кількість авто росте. Провина за катастрофіч206
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роки Україна повинна відправляти на смітник лише 15% сміття, решту – переробляти. Зараз все навпаки.
На переробку йде всього один кілограм відходів з 20-ти. Дві третини столичного сміття гниє далеко за
межами Києва – на полігоні села Підгірці Обухівського району. Звалище давно переповнене, його кілька
разів намагалися закрити, але подіти те, що викидають кияни, більше нікуди. Три тисячі тонн відходів щодня, мільйон тонн – щорічно псують наше з вами життя.

Для вирішення цього питання ми пропонуємо збільшення паркомісць, можливість сплачувати за паркування через паркомати та збільшення вдвічі штрафів за неправильне паркування. Це позитивно вплине на
кількість податків, які отримуватиме місто. А для зменшення крадіжок землі та нецільового її використання потрібно вдосконалювати боротьбу з корупцією в Голосіївському районі та в м. Києві.
ПРОБЛЕМА № 5
Пропозицією нашої команди також є покращення спортивного та культурного життя громадян. Цю пропозицію ми розглядаємо в межах нашого Голосіївського району, а не в межах усього міста. Хоча зрозуміло,
що цю ідею можна розповсюдити на територію всього Києва.
Ми пропонуємо влаштовувати скачки на місцевому іподромі. Для цього потрібно вдосконалити та зробити більшими трибуни, що дозволить влаштовувати змагання та заробляти гроші у районну скарбницю за
рахунок продажу квитків на такі заходи.
Також можна переобладнати льодовий стадіон на хокейний. Це дасть змогу проведення хокейних матчів,
які не лише урізноманітнять культурне життя громади, а й принесуть певні грошові кошти до бюджету
Голосіївського району.
Ще ми пропонуємо вдосконалити район за допомогою створення баскетбольної арени.
В рамках нашого ліцею № 227 імені М.М. Громова варто розширити коло спортивних секцій, адже саме
такі пропозиції були в більшості учнів нашої школи згідно з опитуванням, яке проводилось у минулі роки.
Всі ці ідеї дають змогу виростити здорове майбутнє покоління, що є запорукою благополуччя міста та цілої
держави.
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не зменшення стоянок лежить повністю на плечах підприємців, які під час роботи на керівних посадах в
КМДА егоїстично ділили землі між собою, потім державні підприємства знищували й мали з цього власний зиск. Яскравим прикладом, який підтвердить ці слова, є знищення в Голосіївському районі у 2013 році
автостоянки «Дублер» та будівництво на її місці приватного підприємства «Sportlife».

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Київська область
Гімназія «Діалог»
міста Києва

склад команди
Коіч Дімітрій
Мазуренко Микита
Єгупов Кирило
Ульянов Олексій
Мартищенко Дмитро

/ 2015 /

I. Інвестиційне удосконалення регіону
Київ – це величезне місто з такими ж величезними можливостями. Але на даний момент розвиток міста
стоїть на одному й тому ж самому початковому етапі. Щоб розпочати удосконалення міста, спершу потрібно розпочати удосконалення безпосередньо інвестиційної сфери його розвитку.
Київ на даний момент не є економічно розвиненим містом. Порівнюючи його з іншими розвиненими
європейськими столицями, ми можемо сказати, що Київ аж ніяк не підходить під ті норми. По-перше, на
даному етапі розвитку вся наша економіка базується на виробничій сфері (приблизно 60% станом на 2008
рік), в той час як в усіх європейських країнах переважає сфера послуг (близько 70%). І для розвитку економіки нам потрібно переходити від одного до іншого, адже саме ця ланка й стане провідником на шляху до
розвиненої економіки. Для переходу, звичайно, ми повинні розвивати туризм, банківську справу, поширювати серед народу практику зі створення власної цікавої продукції, адже наш регіон дає нам усі можливості для цього розвитку.
Але на перше місце ми повинні поставити саме розвиток сфери туризму. Адже для цього в Києві створенні
абсолютно усі умови. Наше місто має довгу та дуже славетну історі. Але воно досі є туристично нерозвиненим. Хоча, побувавши за кордоном, ми, українці, вже побачили велику різницю між нашим містом та
іншими закордонними столицями. Турист, прибуваючи до Києва, повинен сам дослідити усі історичні та
інші культурні центри, і лише на місці йому можуть провести екскурсію, і лише українською мовою. Такий
варіант зовсім не підходить для іноземного туриста. Ми повинні створити місця для надання туристичної
мапи Києва. Також потрібно стимулювати розвиток турагентств, які будуть відвозити на екскурсію іноземців й пропонувати англомовних гідів для проведення екскурсій по Києву. Ще ми можемо модернізувати
пароми, що ходили по Дніпру, на спеціальні туристично-обладнані пароми. І звичайно, нам потрібно звернути велику увагу на створення різноманітних мистецьких та культурних заходів, таких як «Гоголь Фест»
(GogolFest), «Мистецький Арсенал» та ін. Якщо звернутися до статистики, то можна побачити, що перед
відкриттям вже відомого серед європейців Українського тижня моди 2015 року (Ukrainian Fashion Week
2015), що відбувався в жовтні, кількість туристів та гостей столиці збільшилась майже на 65%.
Але потрібно не забувати й про виробничу сферу. Хоча ми вважаємо, що кількість фабрик та заводів повинна скоротитися до мінімума, ми не можемо забувати про дві надзвичайно цікаві фабрики, що зробили
ім’я Україні на міжнародному ринку. Це завод «Арсенал» та серійний завод «Антонов». Перший заробив
собі м.’я на створенні оптики та різноманітної військової техніки, другий завдяки авіа будівництву .Так на
даний момент ми можемо модернізувати заводи, завдяки чому зможемо конструювати більш нову техніку. Ми впевнені, тоді Київ та Країна в цілому зможуть дійсно конкурувати на міжнародному ринку.
Отже, ми пропонуємо основні методи реалізації поставленої цілі:
• Вдосконалення туристичної сфери;
• Заохочення англомовних гідів-екскурсоводів;
• Модернізування київських річкових паромів;
• Створення нових культурних та мистецьких міжнародних заходів;
• Удосконалення виробничих заводів, що вже існують та мають місце та відповідне ім’я на міжнародному
ринку
II. Вирішення питань екологічної сфери
У минулому році TheFinancialTimes, ґрунтуючись на дослідженнях західних вчених – Еuropean Green City
Index, визнала Київ найбільш забрудненою європейською столицею. Тоді як Центральна геофізична обсерваторія України поставила Київ за рівнем забрудненості води і атмосфери на 26 місце з 53, які брали
участь в рейтингу українських населених пунктів.
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Проаналізувавши усі проблематичні економічні, соціальні, екологічні ситуації Київської області та міста
Києва в цілому та можливі методи виходу з них, головні напрямки вирішення вищеописаних основних
проблем ми поділили на умовні 3 групи:
• Інвестиційне удосконалення регіону;
• Вирішення питань екологічної сфери;
• Проблеми інфраструктури.

Другою величезною проблемою екологічного становища Києва є забруднена вода. За даними екологів,
Дніпро в межах міста відноситься до III класу, що означає «помірно забруднена вода», а іноді і до IV класу
— «брудна вода». Забруднення води завдає великої шкоди здоров’ю мешканців міста. Підвищена концентрація у воді ізотопів вуглецю, водню і кисню прискорює процес старіння організму, навіть незначні частки
тритію пригнічують життєдіяльність людини в цілому, а солі алюмінію навіть у малих дозах викликають
у дітей розумову відсталість. Водопровідні та каналізаційні мережі Києва дуже зношені і знаходяться в
жалюгідному стані. Такий стан водопровідної системи Києва може призвести до техногенної катастрофи
— затоплення столиці. Щоб цього уникнути, необхідно негайно замінити майже чверть міської водопровідної мережі.
Крім чистої води, однією з головних потреб людського існування є чисте повітря. Основний забруднювач
столичного повітря — автомобільний транспорт, обсяги викидів якого збільшуються з кожним роком і
дають 83% усіх шкідливих викидів в атмосферу. Загальний рівень забруднення повітря в Києві вище середнього по Україні і оцінюється фахівцями як високий. У повітрі більше двох десятків різних шкідливих домішок: діоксид сірки, оксид вуглецю, формальдегід і звичайний пил. Велика кількість автомобілів працює
на бензині, в який додаються сильні канцерогени. Вихлопні гази автомобілів особливо небезпечні для
здоров’я, адже їх викид здійснюється безпосередньо в зону дихання людей — у зони активного пішохідного руху. За даними фахівців Центральної геофізичної обсерваторії, висока концентрація діоксиду азоту
в повітрі Києва вдвічі перевищує норму, влітку може збільшуватися у п’ять-шість разів. При цьому близько 80% машин експлуатуються понад вісім років, тому не мають спеціальних пристроїв для нейтралізації
шкідливих речовин. Через вічну проблему мегаполісів — загазованість міста транспортом — страждають і
зелені насадження. Тільки за останні роки більше 25 видів рідкісних рослин, які ростуть у столиці, внесені
до Червоної книги України. Це свідчить про несприятливу екологію, оскільки дерево першим реагує на
стан навколишнього середовища.
Отже, можна виділити основні пріоритетні напрями вирішення екологічних проблем Києва:
• Вдосконалення Бортницької станції аерації.
• Очищення вод річки Дніпро та зупинення вимиву піску
• Забрудення ТЕЦ 5, ТЕЦ 6 – очищення споруд, використання альтернативних джерел палива, встановлення відповідних очисних фільтрів.
• Впровадження нових електричних заправних станцій для забезпечення електропалива для машин з
електродвигунами.
• Сміттєспалювальні заводи повинні замінитися на сміттєпереробні заводи.
III. Проблеми інфраструктури.
1. Транспортна проблема.
Затори. Недосяжна тепер, під час війни, коли годі й мріяти про фінансування, мрія про метро на Троєщину.
Якість доріг, які вже за рік перетворюються на місячну поверхню. Проблеми з паркуванням автомобілів.
Та й просто брак автошляхів, щільність яких в українській столиці на одиницю площі втричі менша, ніж у
розвинених європейських містах.
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Одна з основних екологічних проблем Києва та Київської області – це радіоактивні відходи, адже кожна фабрика у Києві має своє місце для звалювання відходів, наприклад, у селищі Пирогово знаходяться
радіаційні відходи з усієї України (у тому числі і по Чорнобилю). У будь-який момент радіоактивні залишки
можуть прорвати дамби, що неминуче призведе до екологічної катастрофи. Втім, на думку експертів, звалища є не просто столичною, а загальноукраїнською проблемою. Практично кожне промислове підприємство в себе на балансі має накопичувачі для відходів. У всьому світі вже навчилися переводити відходи в
доходи. Прогресивні країни відмовляються як від звалищ, так і від сміттєспалювальних заводів, віддаючи
перевагу переробці сміття. Тож ми вважаємо дуже доцільним на даний момент відмовитися від сміттєспалювальних заводів, що є у Києві, які дуже забруднюють атмосферу, та тим паче від звалищ, адже відходи,
що скидаються до них, є дуже шкідливими та будуть розкладатися у ґрунті багато років, не те що років –
століть. До 2020 року міська влада повинна подумати про екологію столиці і знести або хоча призупинити
роботу сміттєспалювальних заводів. І замість цього потрібно збудувати заводи для переробки сміття. Це
буде корисно не тільки для екології нашого міста, а й посприяє збільшенню столичного бюджету.

2. Медична проблема
На стан медичної галузі скаржиться чимало киян. І незважаючи на те що дуже часто проблеми подібні,
тобто загальноукраїнські або притаманні не одному регіону, як-от застаріле обладнання, хабарі чи наслідки медичної реформи, що не всім до вподоби – Київ має свою специфіку. Вона, як і чимало інших питань
– скажімо, відсутність ділового центру міста, стала наслідком хаотичної та непродуманої забудови.
Більшість лікарень і пологових будинків містяться в центрі Києва. Їх будували тоді, коли архітектори та
громадськість справді дбали про це й розуміли, як важливо мати лікарню поряд до масової появи нових
мікрорайонів. Сьогодні через порушення логіки забудови в цих районах здебільшого немає лікарень,
станцій швидкої допомоги, дитячих та освітніх закладів. Кияни повинні вимагати, щоб там, де для медичних установ «не знайшлося місця», забудовники власним коштом виділяли приміщення під них. Нинішня
ж ситуація порушує право людей на своєчасну медичну допомогу.
Основні напрями вдосконалення інфраструктури:
• Швидка, зручна та розвинена система громадського транспорту: єдина система проїзду, оплата за нього,
розгалужені маршрути.
• Будівництво спеціальних доріг для велосипедистів.
• Встановлення паркінгів біля станцій метро та у великих житлових кварталах.
• Відновлення ділового центру Києва.
• Будівництво нових лікарень та закладів освіти.

211

↑ повернутися на початок збірника

київська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

Затори – одна з найвідчутніших транспортних проблем столиці. Місто може стати вже за кілька років.
Величезна кількість киян проводить значну частину свого часу в заторах. Вирішити проблему лише будівництвом нових транспортних розв’язок нереально. Що більше їх, то більше охочих ними скористатися.
Розвантажити місто можна, створивши зручну та швидку систему громадського транспорту. В розвинених
країнах останній стає свідомим і вигідним вибором мешканців мегаполісів. Єдина система проїзду, оплати
за нього, розгалужені маршрути роблять його конкурентним. Місто стає вільнішим. Сприяє цьому й розвиток велосипедної інфраструктури. Багато європейців обирають велосипед ще й тому, що це здоровий спосіб життя і відповідальне ставлення до екології. Утім, і без будівництв не обійтися. Паркінги на житлових
масивах і біля станцій метро обов’язкові. Столиця заслуговує на те, щоб бути комфортним містом. Жити
тут має бути приємно і зручно.
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Регіон належить до таких, що недостатньо забезпечені мінерально-сировинними ресурсами. У компонентній структурі природно-ресурсного потенціалу переважають земельні ресурси – важлива умова
розвитку агропромислового комплексу і промислових галузей, що переробляють сільськогосподарську
сировину. Мінеральні ресурси регіону представлені такими видами: паливні – нафта і природний газ (Гнідинцівське, Леляківське, Прилуцьке, Богданівське та інші родовища Чернігівщини), буре вугілля у Житомирській і Черкаській областях (Дніпровський буровугільний басейн), торф у поліських районах Київської,
Чернігівської і Житомирської областей; рудні: титанові руди на Житомирщині, у басейні р. Ірша; нерудні:
фосфорити у Семенівському районі Чернігівської області; граніти і мармур у Житомирській області та у басейнах річок Рось, Тетерів, Ірпінь; глини, піски, крейда, мергелі, каолін у Київській і Житомирській областях
та деякі інші види сировини для промисловості будівельних матеріалів. З будівельних корисних копалин
переважає будівельний і оздоблювальний камінь. У межах кристалічного масиву містяться всесвітньовідомі родовища рожевих, червоних і сірих гранітів (Омелянівське, Лезниківське, Соколовогірське, Крошнянське, Коростишівське, Житомирське, Богуславське, Синявське та ін.), лабрадоритів й габро, поклади яких
в районі становлять відповідно 92% і 94% від усіх покладів цих цінних каменів в Україні. Найбільш поширені вони в Житомирській області (Головине, Кам'яний Брід, Городище, Синій Камінь, Турчинка, Рудня,
Кам'янка та ін.).
Ґрунти в межах району досить різноманітні за механічним складом та фізико-хімічними властивостями.
На півночі, в поліській частині району, поширені дерново-підзолисті, а в долинах річок – дерново-оглеєні,
лучні та болотні ґрунти. Вони часто перезволожені, тому обмежено використовуються в рільництві; сприятливі для використання під пасовища і сіножаті. У південній частині району переважають темно-сірі опідзолені, чорноземи опідзолені, відміни сірих лісових ґрунтів, які за правильної агротехніки є сприятливими
для вирощування різних сільськогосподарських культур.
У Столичному економічному районі проживає 14,7% (7364,6 тис.) населення України. Більшість (72,8%)
проживає у міських поселеннях. Більшість населення району працює у виробничій сфері. В період економічної стабільності у ній було зайнято понад 70% працівників народного господарства, переважно у
промисловості й сільському господарстві. Проте внаслідок зупинки багатьох промислових підприємств
чисельність працюючих значно скоротилася.
У функціонально-галузевій структурі промислового комплексу регіону значне місце посідають такі міжгалузеві промислові комплекси: машинобудівний (виробництво устаткування і апаратури для різних
галузей промисловості, хімічного машинобудування, приладів та електротехнічних виробів, устаткування
для харчової промисловості, продукції дорожнього машинобудування); хімічний (нафтохімічна промисловість, виробництво хімічних волокон, лаків і фарб, гумотехнічних виробів, пластмас, мінеральних добрив,
хіміко-фармацевтичної продукції, хімпрепаратів, предметів побутової хімії); лісопромисловий (лісозаготівля, деревообробка, меблева та лісохімічна галузі); комплекс виробництва товарів народного споживання
(виробництво натурального шовку, тканин із льону, вовняна промисловість, трикотажна, швейна, шкіряновзуттєва, хутрова); будівельно-індустріальний (залізобетонна, виробництво будівельних конструкцій, черепиці, облицювальних матеріалів); агропромисловий (молочна, м'ясна, цукрова, овочеконсервна).
Серед регіональних циклів виробництв найбільшого розвитку набули машинобудівний і агропромисловий. Однак машинобудівний цикл характеризується незавершеністю ряду стадій виробництва, а також відсутністю деяких виробничих ланок. Це зумовлює розвиток кооперування підприємств з галузями машинобудування інших регіонів України та сусідніх держав, зокрема Росії і Білорусі.
У територіальній структурі промислового комплексу Київського регіону домінуюча роль належить Київській промисловій агломерації та великим промисловим вузлам. Київська промислова агломерація – це
складна система, ядром якої постає промисловий вузол міста-мільйонера Києва. Її територія охоплює всі
прилеглі до ядра адміністративні райони, пов'язані з ним виробничими, ресурсними, трудовими, комунікаційними, матеріально-технічними і транспортними зв'язками.
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Територіально до Київського регіону належать 4 області: Київська, Чернігівська, Житомирська і Черкаська.
В його межах знаходиться столиця України – м. Київ – головний промисловий, громадський і політичний
центр держави, чим зумовлено особливості його розвитку.

Ще однією з проблем регіону є великий розрив у рівнях соціально-економічного розвитку між містом Києвом і віддаленими територіями. Там гостро стоять питання низької народжуваності, високої смертності,
безробіття. Невирішеною залишається проблема тридцятикілометрової Чорнобильської зони.
Водночас для Києва актуальним є питання подальшого розвитку легкої і харчової промисловостей, високоточного машинобудування, приладобудування, верстатобудування, виробництва ЕОМ, побутової техніки та інших наукомістких галузей.
Гострими в районі є й екологічні проблеми. Передусім це пов'язано з чорнобильською трагедією. Радіаційно забруднені всі області, особливо Київська та Житомирська. Із господарського обігу вилучено багато
тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, значні площі лісових масивів, створилася ненормальна психологічна обстановка тощо. Відселення з районів Житомирської області, де життя і виробнича діяльність
населення внаслідок високого рівня радіації неможливі, триває.
Зміни в економіці України, пов'язані з переходом до ринкових відносин, стосуються і народногосподарського комплексу Столичного району. Зокрема, передбачено:
• структурні зрушення в економіці району, спрямовані на посилення соціальної орієнтації, забезпечення
ефективного розвитку сільського та лісового господарства, харчової і легкої промисловості, видобутку і
переробки мінералів, докорінну реконструкцію, технічне переозброєння та створення нових потужностей для переробки сільськогосподарської сировини, насамперед створення виробництва для одержання
кінцевої продукції з льону-довгунця;
• прискорений розвиток деяких галузей машинобудування – авіабудування, сільгоспмашинобудування,
приладобудування, електроніки, точної механіки та оптики, здійснення заходів для консервації окремих
підприємств воєнно-промислового комплексу;
• пріоритетний розвиток наукоємних виробництв для випуску електронної техніки, електропобутових та
інших товарів народного споживання, створення на базі науково-технічного потенціалу м. Києва технопарків (технополісів), спрямованих на ефективне використання конкурентних технологій;
• здійснення реконструкції та технічного переоснащення підприємств хімічної промисловості;
• оптимізацію структури розвитку всіх ланок агропромислового комплексу відповідно до кон'юнктури
внутрішнього і зовнішнього продовольчих ринків;
• вирішення еколого-економічних та соціальних проблем, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, поліпшення екологічної ситуації в регіоні;
• прискорений розвиток соціальної та виробничої інфраструктур;
• освоєння рекреаційних ресурсів регіону; завершення виконання програми «Чорнобиль»;
• скоротити до оптимальних розмірів виробництво і споживання природних ресурсів, насамперед газу,
вугілля, лісу, прісної води, використання земель в обробітку тощо;
• сформувати ефективну інвестиційну політику, спрямовану на розробку, освоєння і використання природо- та ресурсозберігаючих технологій, виробництво екологічно чистих видів продукції;
• створення і розвиток у Києві міжнародного інфраструктурного центру для обслуговування потреб міжнародного співробітництва України.
Слід провести реструктуризацію господарства району, визначити пріоритетні галузі, для розвитку яких
тут є найкращі умови. Для Столичного економічного району такими галузями є харчова й легка промисловість, виробництво будівельних матеріалів, деревообробна промисловість, науко- і трудомісткі галузі
машинобудування, сільське господарство. Нині, в умовах значного послаблення контролю з боку держави, продукція цих галузей не витримує конкуренції із зарубіжною переважно з об'єктивних причин (застарілі технології, високі енергоємкість та собівартість продукції). Зрушення в економіці можливі лише за
умови технічного переоснащення виробництв. Для цього треба залучати значні інвестиції, як внутрішні,
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Проблемами регіону є те, що у межах Києва склалася надмірна концентрація галузей хімічного та нафтохімічного комплексу, загального машинобудування, енергоємних та ресурсномістких галузей будівельної
індустрії. Це створює багато проблем: забезпечення населення житлом, роботою, транспортом тощо.
Досить гострою в районі є демографічна проблема. Смертність в багатьох частинах району перевищує народжуваність. Внаслідок цього зменшується кількість населення. Відбувається відтік населення, особливо
молоді, з сільської місцевості до міст. Несприятлива ситуація склалася в Чернігівській і Житомирській областях, де середній вік сільських жителів становить 50—55 років.

В межах цих заходів слід негайно провести необхідні роботи щодо убезпечення об'єкта «Укриття» на Чорнобильській АЕС.
Відповідно до концепції ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами територіях
необхідно вилучити з використання 850 тис. га угідь, зменшити розораність ґрунтового покриву, забезпечити економічно збалансоване співвідношення угідь.
Потрібний жорсткіший контроль за діяльністю промислових і сільськогосподарських підприємств з метою
обмеження викидів ними шкідливих речовин у повітря та поверхневі води.
У рамках реформування економіки в районі слід здійснити певні зміни в енергетиці. На даному етапі
розвитку найбільш ефективними тут є теплові електростанції, хоч коефіцієнт їх корисної дії низький, тому
вони потребують технічного переоснащення. Крім закриття Чорнобильської АЕС поступово треба виводити з експлуатації Київську ГЕС. Ці заходи мають проводитись у межах єдиної програми енергозбереження,
впровадження енергозберігаючих технологій.
У регіоні склалася значна невідповідність між виробництвом сільськогосподарської продукції та її переробкою. Район не в змозі переробити на власних підприємствах харчової промисловості цю продукцію повністю. Розвиток галузі має відбуватись шляхом впровадження нових технологій, поглиблення переробки
сільськогосподарської сировини, розширення мережі малих підприємств, які здатні швидше пристосуватись до потреб ринку.
Підвищення ефективності сільського господарства неможливе без здійснення земельної реформи. Поряд
з цим необхідні оптимізація структури АПК відповідно до кон'юнктури ринку, інтенсифікація городництва
у приміських зонах.
Важливий напрямок розвитку господарства – розширення виробництв, що орієнтуються на місцеві природні ресурси, особливо виробництва будівельних матеріалів та легкої промисловості (лляної).
Комплексний розвиток району вимагає вдосконалення територіальної організації господарства, зменшення контрастності в розвитку центру й периферії. Цьому сприятиме активізація соціально-економічного
розвитку окраїнних територій, особливо північної та північно-західної поліської частин району. Необхідно «оживляти» занепадаючі села з населенням до 200 осіб. Оптимізація господарства Києва має бути
спрямована на обмеження екстенсивного розвитку промисловості та екологізацію виробництв, розвиток
соціальної інфраструктури, яка б відповідала адміністративному центру держави, пріоритетний розвиток
наукоємних виробництв та інформаційних технологій. Вирішенню цього сприяли б створення технопарків,
технополісів на основі науково-технічного потенціалу м. Києва та загалом району.
Складна демографічна ситуація в районі може поліпшитися лише за умови підвищення соціально-економічного розвитку регіону. Поліпшення умов життя людей, піднесення рівня їхнього добробуту, ефективне
функціонування охорони здоров'я сприятимуть підвищенню народжуваності та зменшенню смертності.
Надмірне антропогенне навантаження, яке посилилося наслідками катастрофи на Чорнобильській АЕС,
вимагає поліпшення екологічної ситуації в районі через реалізацію міжнародних програм «Чорнобиль»,
«Дніпро», дотримання вимог понад 20 конвенцій і угод з охорони навколишнього середовища, учасницею
яких є Україна.
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так і зовнішні. Хоч у Києві і Київській області осідає значна частина інвестицій, що надходять в Україну з-за
кордону, розміри їх незначні порівняно з потребами, і спрямовані вони переважно на розвиток посередницької інфраструктури, часом – у сферу обслуговування, тобто в галузі, які забезпечують швидке повернення капіталів. Залученню більших інвестицій повинна сприяти політика держави, спрямована на захист
капіталів, зниження податків.
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районна в місті Києві
державна адміністрація
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Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Київська область
Дмитрівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів

склад команди
Раєнко Аліна
Буцій Богдан
Тарганчук Ольга
_____________
Буцій Ольга Ярославівна

/ 2015 /

Сьогодні наша держава опинилася в умовах ресурсної та енергетичної залежності, і питання ефективності
заміни індустріальної економіки на нову актуальне як ніколи.
На нашу думку, розпочати потрібно з енергетичної безпеки. Акцент повинен бути зміщений у бік орієнтації на охорону навколишнього середовища та пошуку альтернативних ресурсів палива та енергії. Не менш
важливим у цьому плані є також перехід на використання місцевих енергетичних джерел – торф, дрова,
горючі сланці на основі сучасних екологічно чистих технологій та використання сланцевого газу.
В даний час з економічної точки зору найбільш зручно використовувати торф, видобуток якого здійснюється дешевим відкритим способом.
Використання торфу як палива екологічно безпечніше, ніж використання вугілля, мазуту і сланцю. Наприклад, при заміні вугілля, сланців і мазуту на торф зниження забруднення атмосферного повітря викидами
оксидів сірки відбувається порівняно з вугіллям в 4-24 рази (залежно від зольності і вугільного басейну),
сланцем – в 9 разів, мазутом – в 6 разів, а викид твердих зважених частинок в 2-19 разів порівняно з вугіллям і в 36 разів порівняноі зі сланцем. Попіл, що залишився від торфу, прекрасно утилізується як добриво.
Чи може торф стати певною альтернативою дорогому російському газові? На нашу думку, він частково
може замінити російський газ. До того ж він є екологічно чистішим, ніж вугілля. Але для ширшого використання торфу як палива потрібна державна підтримка.
Область
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харьківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
АР Крим
Разом

Загальний енергетичний потенціал
торфу, млн МВт/год
136.4
1378.1
0.25
2.4
290.5
0.2
1.08
45.2
716.5
8.7
0.24
690.6
1.26
364.3
1176.2
331.0
384.3
15.7
11.3
236.6
191.6
818.5
6801.0

Економічно доцільний потенціал, млн МВт/год
34.6
761.8
159.2
17.19
146.5
244.1
143
575.3
575.3
114.8
7.96
99.04
79.7
356
2941

Джерело: Атлас енергетичного потенціалу ВНДЕ України
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Енергетична безпека

Про перспективу заміни газу торфом можна говорити в регіонах, багатих цими копалинами, а відмова від
дорогого імпортного газу сприятиме розвитку торфовиробництва у регіонах. Відомо, що 78 тонн торфобрикету замінює 36 тисяч кубів газу. Тож і виробництво тепла з використанням торфу може бути дешевшим від газу.
Зважаючи на високу ціну імпортованого російського газу, торф, якщо з нього виробити пелети чи брикети,
може бути доволі перспективним видом палива.
Обсяги видобутку торфу в Україні, 2010 р.
Підприємство

Обсяги видобутку, т
192 000
17 700
37 500
1 200
166 600
0
44 270
459 270

«Волиньторф»
«Житомирторф»
«Київторф»
«Поділляторф»
«Рівнеторф»
«Сумиторф»
«Чернігівторф»
Разом
Джерело: ГК «Укрторф»

Варто відзначити, що в процесі переробки торфу в торфобрикет його теплотворна спроможність у багато
разів підвищується та наближається до рівня кращих сортів кам'яного вугілля. При цьому даний вид паливних брикетів є одним з найбільш доступних за ціною – середня вартість торфобрикету, згідно з «Укрторф», складає близько 400 грн/т.
Торфобрикет має достатньо стійкий органічний склад й вміст шкідливих домішок у ньому мінімальний.
Димові гази практично не містять екологічно шкідливих речовин, а торф'яна зола – аналогічна деревній,
що дозволяє використовувати її як ефективне калійне добриво.
В Україні в 1991 р. налічувалося 37 торфобрикетних заводів. До теперішнього часу їх залишилося всього 6.
Обсяги виробництва торфобрикетів в 2010 р.
Завод
«Сойне»
«Маневицький»
«Смигаторф»
«Смолінський»
«Ірванцівський»
«Черкаситорф»
Разом

Обсяги виробництва, т
86 610
34 829
58 840.7
8 216
9 430
15 657.2
213 582.9

Джерело: Торфобрикетні заводи
Проблеми галузі
Незважаючи на широку географію покладів торфу, низьку вартість торф'яних брикетів при відносно високих теплотворних показниках, українська торф'яна промисловість не тільки практично не розвивається,
а навпаки, з кожним роком все сильніше занепадає – закриваються діючі родовища й торфобрикетні заводи. Відповідно до ст. 150 Земельного кодексу України, торф'яники з глибиною залягання більше одного
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Ефект можливий…

За кордоном нині активно переходять на опалення так званими деревними та торф’яними пелетами. На
Київщині цілком можна було б налагодити їхнє виробництво для власних потреб і навіть експортувати з
великою вигодою. Отже, на нашу думку, необхідна державна програма розвитку торфодобувної галузі.
Торфозаводи є філіями державного підприємства і не є юридичними особами, а це означає, що підприємства не можуть залучати самостійно інвесторів і самостійно реалізовувати свою продукцію. А тому це є нагальна проблема, яку необхідно вирішувати на державному рівні шляхом регіональних програм розвитку
торфодобувної галузі, просування продукції на нові ринки збуту, проведення тендерів на закупівлю торфу
та продуктів з нього. Наприклад, у Білорусії діє державна програма, згідно з якою 20% у загальному балансі опалення та споживання енергії мають складати місцеві види палива. Було вирішено майже у півтора
рази збільшити видобуток торфу і зобов'язати районні житлово-комунальні господарства при обігріванні
селищ і невеликих міст не менше чверті тепла отримувати за рахунок місцевих видів палива.
Висновки і пропозиції
Отже, в умовах ресурсної та енергетичної залежності України виникає необхідність заміни індустріальної
економіки на нову, яка як стратегічний пріоритет розвитку дає шанс забезпечити національну та енергетичну безпеку держави. Київський регіон може забезпечити не тільки себе, а й інші регіони нашої держави таким енергетичним ресурсом, як торф. Для того щоб ця галузь відродилася і почала приносити
користь країні, необхідна державна підтримка та регіональна програма розвитку торф’яної галузі. Відновлення видобутку торфу підвищить рівень зайнятості населення в регіоні, що також є нагальною проблемою для Київської області.
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метра й осушені, незалежно від глибини, відносяться до особливо цінних земель. Це практично повністю
блокує можливість задіяти дані земельні площі під розробку торфу – отримання дозволу на землевідведення можливе тільки «через постанову Кабінету Міністрів України або за рішенням відповідної місцевої
ради, якщо викуп земельної ділянки погоджується з Верховною Радою України». А тому виходить, що в
нашій енергозалежній державі енергоресурси просто згорають від пожеж у той час, коли держава і люди
дуже потребують дешевого і доступного палива, запаси якого на Київщині величезні.
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державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
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Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
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Київська область

Гімназія «Діалог»

склад команди
Мюллер Анна
Полтьєва Анна
Короткий Ростислав
Хрищата Валерія

/ 2015 /

Наш регіон спеціалізується на машинобудуванні, хімічній, легкій, харчовій, зерновій промисловості, на
буряківництві, овочівництві, молочно-м'ясному скотарстві, свинарстві та птахівництві. Оскільки ці галузі
уже є провідними в нашому регіоні, їх треба розвивати, а виробництво – модернізувати. Київську область
перетинають важливі транспортні магістралі як міжнародного, так і загальнодержавного значення. Це
передусім залізничні, автомобільні шляхи, а також річка Дніпро, яка є важливою транспортною артерією
нашого регіону. Тож проблема поганих доріг посідає не останнє місце серед проблем нашої місцевості.
Також тут розвинений науковий потенціал, загальновідомо, що Київ є важливим науковим центром, у ньому розташовані університети, такі як Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія
Бугая (МНТУ), Університет «КРОК», Державний економіко-технологічний університет транспорту (ДЕТУТ),
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (КНУ), Києво-Могилянська академія та багато
інших, які випускають майбутніх робітників. Область граничить з такими державами, як Білорусь і Росія,
що сприяє не тільки її економічному розвитку, а й розвитку політичних відносин.
Незвжаючи на всі переваги розташування щодо інших держав та політичних центрів, нашому району є
куди розвиватися та що покращувати.
Потребують вирішення такі проблеми, як розрив у соціально-економічному розвитку між містом Києвом
і віддаленими територіями, від'ємний абсолютний приріст населення, безробіття та екологічні проблеми,
у тому числі проблема 30-кілометрової Чорнобильської зони. У сільській місцевості триває процес зменшення чисельності населення і населених пунктів, який викликаний відтоком людей у великі і середні
міста, де концентруються промислові підприємства, установи сфери послуг. Незважаючи на той факт, що у
нашому районі багато освітніх установ, деякі вагомі внески в науку ще не вкладені.
Київ – не тільки районний центр, але також і столиця, до якої кожного дня з'їжджається велика кількість
людей. Більшість з них прибуває до міста на власному транспорті (автомобілі). Через це не лише збільшується забрудненого повітря, але й утворюються так звані затори, у яких люди проводять доволі таки багато
часу.
Щодо вирішення всіх перерахованих питань наша команда пропонує такі дії:
1) Багатоповерхові парковки для автомобілів на кінцевих станціях метро з метою розгрузки трафіку.
Чому така пропозиція?
Через те що багато людей, що працюють у Києві, живуть за межею міста, вони щоранку, з’їжджаючись
до Києва у великій кількості, утворюють пробку, яка тягнеться через спальні райони, мости аж до самого
центра. Ми пропонуємо на декількох ділянках недалеко від метро (кінцевих станцій, що ближче до межі
міста) побудувати кількаповерхові платні парковки, встановити ціну за перебування автомобіля на парковці таку, щоб люди зрозуміли: залишити авто вигідніше, аніж платити за бензин.
Урегулювання виділення землі під забудови з включенням часових рамок по здачі об'єктів в експлуатацію.
В разі невиконання взятих зобов'язань розглянути можливість повернення землі та об'єкта у власність
міста з подальшим продажем з метою завершення або утилізації. Ліквідація «заморожених» будівництв і
занедбаних територій (заводів та ін.).
2) Модернізація та технологізація села
Навіщо?
Аби створити конкурентоспроможний продукт, треба зробити його не лише якісним, але й дешевим (якщо
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Київська область має всі складові для того, щоб стати прикладом для інших областей. Але ресурси та потенціал, які доступні нашому району, сьогодні марнуються. Неефективне управління комунальним майном, значна зношеність інфраструктури, а також зростаючий попит вимагають оптимізації управлінських
процесів заради збільшення економічних успіхів столичного району та добробуту його мешканців. Ми
переконані: для того щоб мешканцям Київського району жилося краще, потрібні інноваційні підходи до
господарювання, забезпечення доступної інформації, підвищення рівня автоматизації внутрішніх процесів
і процесів взаємодії влади з населенням і бізнесом.

3) Чорнобиль – прибутковий бізнес.
Чому?
Всім відома катастрофа відбулася майже 30 років тому, ще й досі ми оговтуємося від неї. Та головну проблему можна перетворити на туристичну родзинку нашої країни. Зараз туди вже їздять з екскурсіями,
адже не всюди є небезпечний рівень радіації. Ми пропонуємо створити маршрути в місцях з найменшим
(припустимим) рівнем радіації в повітрі, який буде підтверджений міжнародними експертами. А для того,
щоб викликати більшу зацікавленість, можна перетворити зону «найбільшого ризику» в минулому на зону
«найцікавішого проведення вільного часу» (по прикладу гри S.T.A.L.K.E.R. можна створити зону для пейнтболу як один з атракціонів).
4) Поділ відходів – чисте довкілля!
Чому?
Візьмемо за приклад європейські країни та Ізраїль. Там уже давно працює програма поділу відходів. Завдяки цьому такі матеріали, як пластмаса, скло, папір піддаються вторинній обробці. Саме таким способом зменшується необхідність у великій ділянці землі, куди сміття і звозять. Також зменшується кількість
викидів у повітря шкідливих речовин із сміттєспалювального заводу. І якщо буде роздільний збір сміття,
можна взагалі перетворити сміттєспалювальний на сміттєпереробний завод.
5) Програма модернізації житла.
Навіщо?
Актуальним питанням є будинки аварійного стану, у яких живуть люди. Майже півсторіччя тому побудували багато будинків, у яких компактно ще й досі проживають люди. «Квартирки» зі спільним коридором,
санвузлом, кухнею зараз знаходяться у стані, непридатному до підтримки. Підемо і тут за прикладом заморських країн: якщо на підтримку будівлі йде більше грошей, аніж вона приносить, таку будівлю просто
знищують. На її місці з'являється нова будівля, побудована з урахуванням сучасних технологій. Нам також
час позбутися обшарпаних будинків.
6) Організація культурних зон відпочинку поблизу водойм.
Відомо, що через територію нашого району проходить декілька річок, також є багато озер та ставків. Так
чому б не зробити на берегах місця для культурного відпочинку? За приклад візьмемо Ізраїль. Там на пляжах організовані майданчики, деякі пляжі платні, але всюди чисто. А подивимося ж на наші пляжі: всюди
купи сміття, очерету та всякого непотребу. Одного разу покращивши умови, легше їх підтримувати, аніж
кожного разу збирати лише по купці, і все, ніби цього досить.
7) Торф – не просто поклад на болотах, а також і паливо!
На жаль, розробками в паливній промисловості, пов'язаній з торфом, мало хто займається. Ми пропонуємо розглянути торф як потенційне паливо на рівні з вугіллям. Якщо наука зможе відповісти на такі запитання: «Як працювати з цим типом палива?», «Чи є торф ефективним паливом?», «Чи можна частково
замінити вугілля саме на цей вид палива?», тоді можна болота перетворити на ще один вид родовища.
Ось таким чином можна покращити умови проживання для людей у нашому регіоні.
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ми говоримо про молоко, яйця, м'ясо та ін.). Ще далеко не у всіх селах діють фабрики, де все автоматизовано. Якщо для виготовлення українського продукту потрібно буде використати менше грошей, аніж
іншим країнам, наш товар матиме більший попит. Звісно, найтяжче зрушити з місця. У нашому випадку –
майже кардинально змінити структуру господарства.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація
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Оскільки економічний потенціал визначається сукупністю економічних можливостей, які можна використати для потреб суспільства, наводимо основні фактори, що є визначними для економіки Києва. Як столиця місто має ключове значення не тільки у масштабах країни, а й у міжнародному відношенні. Через Київ
проходять основні транспортні сполучення, діють потужні наукові установи, виробничі підприємства, тут
зосереджена велика частина працездатного населення країни.
До Києва надходять гроші від регіонів, де перерозподіляються відповідно до потреб країни, також розташовуються основні відомчі установи, дослідні інститути, посольства країн. Київський регіон також має
рекреаційні ресурси.
Тож відповідно до економічного потенціалу регіон має можливість стати економічно процвітаючим. Чому
ж це не відбувається?
Незважаючи на це, розвиток ускладнений певними чинниками, як внутрішніми, зумовленими регіональними проблемами, так і зовнішніми, зумовленими глобальними, економічними процесами. Серед внутрішньо політичних відокремлюємо:
• завищене оподаткування (призводить до пригнічення розвитку малого або середнього підприємництва,
переходу капіталу до тіньової сфери економіки).
• перевищена регуляція ведення бізнесу (велика кількість необхідних для ведення бізнесу дозволів, ліцензій, що належним чином не виконується, а створює умови для процвітання хабарництва).
• роздутий та неефективний апарат управління, що сприяє корупційній складовій (надмірне зрощення
бізнесу та влади, спільна діяльність яких направлена на задоволення своїх інтересів).
• незадовільний екологічний стан: забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту
(викиди забруднюючих речовин від автотранспорту з року в рік зростають та негативно впливають на
стан забруднення атмосферного повітря в місті. Викиди автотранспортних засобів особливо небезпечні
тому, що здійснюються в безпосередній близькості від тротуарів у зоні активного пішоходного руху.
Крім забруднення атмосферного повітря, міський транспорт та його супутня інфраструктура є головними
забруднювачами водних об’єктів та ґрунтів нафтопродуктами).
Стан прибережно-захисних смуг водних об’єктів міста (відсутність проектів винесення в натуру водоохоронних зон та прибережних захисних смуг,надання земельних ділянок прибережних захисних смуг (земель водного фонду) в тимчасове користування при відсутності винесення в натуру (на місцевості) прибережних захисних смуг, порушення режиму землекористування в прибережних захисних смугах, наявність
несанкціонованих звалищ будівельного та побутового сміття,самозахоплення земельних ділянок).
Поводження з відходами (невирішеними залишаються такі проблеми поводження з відходами, не запроваджена чітка система утилізації продуктів переробки макулатури, склобою, автомобільних шин, полімерних відходів, відходів легкої та харчової промисловості, відпрацьованих нафтопродуктів тощо, не впроваджена система поводження (знешкодження) з токсичними відходами).
Проблема каналізаційної мережі міста (критична ситуація зі станом міських каналізаційних колекторів,
яка може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій. На балансі ДКО «Київводоканал» знаходиться
2449,48 км каналізаційних мереж, із яких в аварійному стані – 887,5 км (36%), що потребують негайного
ремонту).
Отже, шляхами виходу із кризи повинно стати:
Створення у Києві організацій, що займалися б підтримкою проектів молодих підприємців на всіх етапах
розвитку від розробки ідеї до її комерціалізації.
Прикладом таких проектів можуть слугувати Kickstarter, Skolkovo. Наприклад, вже існуючим та успішно діючим українським проектом є Sikorsky Challenge, названий на честь відомого винахідника, котрий
вчився в КПІ. До проекту входить стартап-школа, бізнес-інкубатор та 3 венчурних фонди. Стартап-школа
вже працює, інші підрозділи проекту стартують в найближчому майбутньому. Одним з ініціаторів Sikorsky
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Ми, жителі міста Києва, відповідно до завдання, керуючись наявним потенціалом та пріоритетами, пропонуємо наше бачення розвитку регіону.

Також при вузі запускаються три венчурних фонди – Sikorsky Challenge, фонд ім. Михалевича і KALININ
Invention Fund. Фонди будуть інвестувати приватні кошти, в їхні наглядові ради входять випускники КПІ та
інші IT-підприємці. Розміри фондів поки не розголошуються, але відомо, що Sikorsky Challenge вже привернув 3 млн грн приватних інвестицій. У майбутньому планується відкрити і лабораторію з сучасним обладнанням Sikorsky Lab, де зможуть працювати стартапи.
Особливістю проекту Sikorsky Challenge буде те, що всі зазначені вище проекти (школа стартапів, інкубатор, фонди) працюватимуть у зв'язці. Іншими словами проект супроводжується і навчається на всіх стадіях
формування – від ідеї до компанії:
1. Студенти, винахідники, підприємці навчаються в стартап-школі Sikorsky Challenge. На першій стадії
слухачі навчаються в школі два місяці, на другі – три. Навчання проходить на базі інституту післядипломної
освіти НТУУ «КПІ», директором якого є Інна Малюкова, один з партнерів Sikorsky Challenge.
2. Учасники школи захищають свої бізнес-ідеї, кращих відбирають для другого ступеня навчання (на цьому
ж етапі проводять перший раунд фінансування, для перевірки гіпотези). Вони беруть участь у фестивалі
стартап-ідей Sikorsky Challenge.
3. Проекти, відібрані інвесторами, що подолали перший раунд, подаються в бізнес-інкубатор і можуть
користуватися лабораторією Sikorsky Lab. На цьому етапі відбувається другий і наступні раунди фінансування.
Незважаючи на складну ситуацію в країні, організатори проекту впевнені, що він вистрілить. За словами
Ярослава, саме у зв'язку з поточною ситуацією до них звертається багато бізнесменів, охочих диверсифікувати ризики та інвестувати у високотехнологічні проекти. Серед проектів Sikorsky Challenge є багато таких,
що працюють на стику з IT, але є і не пов'язані з інформаційними технологіями безпосередньо (дрони,
біотехнології, альтернативна енергетика, космічні технології і т. д.).
Державно-приватне партнерство
Мета державно-приватного партнерства полягає у поєднанні найкращих сторін публічного, приватного і
громадського секторів з метою розв'язання суспільно значущих проблем на основі взаємної вигоди. Це
універсальний механізм для розв'язання цілої низки довгострокових завдань – відстворення і розвитку
інфраструктури до розроблення та адаптації нових перспективних технологій.
На території Європейського Союзу ця система визначається як ППП – публічно-приватне партнерство (PPP
– Public Private Partnership). У США це угода між державою і приватною компанією, що надає останній в
узгодженій формі право брати участь у державній власності та виконувати функції, що традиційно перебувають у площині відповідальності публічної влади. Підтримка державою цього напрямку сприятиме
створенню:
• нових джерел інвестицій
• венчурних компаній
• банків розвитку
• спеціальних вільних економічних зон
• масштабних національних проектів
Конституційна реформа
Необхідною умовою слід зазначити довготривалість дії положень основного закону з метою встановлення
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Challenge є ізраїльський інвестор і підприємець, засновник інкубатора BeNextIT Ігор Пеєр. Ігор є співзасновником бізнес-інкубатора, буде ділитися зі стартапами знаннями та контактами. З боку КПІ проектом
займається заступник генерального директора наукового парку «Київська політехніка» Ярослав Кологривов (раніше на AIN.UA публікувалосяінтерв'ю з ним). Інкубатор Sikorsky Challenge надає офіс для учасників,
навчальні програми, юридичні консультації та зв'язки з інвесторами. Залежно від рівня розвитку проекту
інкубатор буде отримувати частку до 20% в стартапі. У першу чергу, будуть відбиратися інженерні проекти
з цікавими технологічними рішеннями. Подаватися зможуть як студенти та випускники вузу, так і сторонні
підприємці.

Здійснення ефективного державного регулювання економіки
Держава повинна зменшити вплив суб'єктів бізнесу на прийняття управлінських рішень. До складів керівництва державних інститутів повинні входити незалежні від впливу суб'єктів бізнесу фахівці. Державне
регулювання економікою повинно здійснюватись з урахуванням вимог економічних законів та спрямовуватись на задоволення всього суспільства, а не окремих груп.
Максимальне відокремлення суб'єктів законодавчої та виконавчої влади
В органах виконавчої влади та бюджетній сфері повинні працювати не політики, а фахівці конкретного напрямку діяльності. Метою діяльності політичних партій має стати прихід до законодавчої влади всіх рівнів.
Держава повинна сприяти чіткому розмежуванню управління, зменшити вплив політиків на призначення
як керівництва в органах виконавчої влади, так і чиновників в цілому.
Децентралізація влади та бюджетних фінансових ресурсів
В переважній більшості випадків регіони самі повинні визначатись із місцевим керівництвом. Децентралізація влади та бюджетних фінансових ресурсів сприятиме проведенню більш активної економічної політики органами місцевого самоврядування та підвищить їхню відповідальність за соціально-економічний
стан. Значно зросте їхня роль у виконанні завдань та реалізації соціально-економічних проектів власних
територій. Необхідно переглянути податкову політику та за її допомогою збільшити доходи місцевих
бюджетів, зменшити залежність органів місцевого самоврядування від трансфертного механізму бюджетного регулювання. Безумовно, такий крок збільшить зацікавленість органів місцевої влади в активізації
економічної діяльності, формуванні сприятливого інвестиційного клімату та у реалізації фіскального потенціалу відповідних територій.
Проведення адміністративної реформи.
На сьогодні надзвичайно високий рівень мобілізації органів місцевого самоврядування та бюджетних
установ, які функціонують в умовах гострої нестачі коштів, практично не здатний надавати населенню
якісні послуги. Дуже подрібнені, не забезпечені кваліфікованими кадрами та фінансово слабкі місцеві
ради залишаються неспроможними до виконання всіх повноважень місцевого самоврядування та вирішення проблем важливих державних функцій. Створення оптимальних територій сприяє мобілізації
фінансових ресурсів, зменшить кількість неефективних та непотрібних українському суспільству видатків,
сприяє збільшенню фінансування видатків, направлених на розвиток територій та їхнього населення.
Конкуренція сприятиме приходу до управління більш якісного складу органів місцевого самоврядування.
Звісно, для проведення всіх вищевказаних заходів, потрібна, в першу чергу, воля політичної еліти. Необхідно усвідомити те, що без встановлення довоготривалих, прозорих та чесних «правил гри» на політичній
та економічній аренах говорити про стабільність, ефективний розвиток та безпеку в сучасному суспільстві
немає сенсу. Кризи будуть виникати одна за одною, періодичність їхнього виникнення стане все частішою,
глибина ураження – все глибшою.
Владі насамперед треба повернути довіру населення. Поступаючись сьогодні захистом дрібних власних
інтересів, які мають тимчасовий характер, влада спроможна позитивно вплинути на стабільне та безпечне
майбутнє для суспільства та майбутніх поколінь.
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на тривалий період «єдиних правил гри» для всіх учасників політичних та соціально-економічних процесів. Остаточне визначення міжнародного вектора. В даному випадку необхідно заручитись волею народу
шляхом проведення референдуму. Це значно об’єднає населення країни, сприятиме зменшенню напруги, яке зростає залежно від регіональних симпатій. Підвищиться роль всіх громадян у вирішенні питань
важливих геополітичних процесів. Державна підтримка виключно фундаментальних галузей фізичної
економіки. Підтримка повинна бути вагомою та направлена на розвиток шляхом надання податкових преференцій, пільгового кредитування державними фінансовими інститутами, адміністрування ефективності
господарювання, залучення талановитої молоді та розвитку депресивних територій.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація
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Економіка міста представлена:
Потужним промисловим комплексом, який складається із 57 підприємств різних галузей та видів діяльності (найбільші підприємства: ПрАТ «Росава», ТОВ «Інтер-ГТВ», ПАТ «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»). В місті активно розвивається приватний бізнес: здійснюють діяльність близько 2000
малих підприємств та більш ніж 10000 підприємців – фізичних осіб. В розрахунку на 10 тис. жителів міста
припадає 100 малих підприємств.
На території міста функціонують Київська регіональна торгово-промислова палата, 9 ринків, 144 магазини
продуктів харчування, 14 магазинів побутової хімії, понад 60 об'єктів роздрібної торгівлі, 16 спортмагазинів, понад 120 меблевих, 7 — зі спеціальною технікою, 17 — з тканиною, фурнітурою, пряжею, 46 магазинів чоловічого та жіночого одягу, 22 — ювелірних виробів, близько 10 торговельних комплексів та центрів.
Понад 40 автозаправних станцій та комплексів, 15 автосалонів, близько 56 магазинів, що спеціалізуються
на автозапчастинах, 5 автошкіл, 26 автостоянок, гаражних кооперативів тощо.
Досить розвинута готельна інфраструктура, що дає потенціал для розвитку туризму: «Біла Церква – місто
вихідного дня для киян».
Біла Церква також має потужну ТЕЦ, що дає вдосталь електроенергії та забезпечує опалення осель (67
котелень, у тому числі й 25 модульних, 47 теплових пунктів (із них 5 індивідуальних), 161,2 км теплових
мереж).
Через місто проходять автошляхи європейського значення. У місті функціонують залізничний вокзал,
автостанція приміського сполучення та військовий аеродром. Громадський транспорт представлений 6
тролейбусними маршрутами. Значну частину міських перевезень представляє маршрутне таксі, що має 20
маршрутів.
Біла Церква — найбільший культурний осередок Київщини, відомий своїм культурним потенціалом та
досягненнями в галузі культури. У місті засновано Київський академічний обласний музично-драматичний
театр імені Панаса Саксаганського, відкрито Будинок органної та камерної музики (загальна кількість труб
органу — 2734). У місті працюють 3 палаци культури, 6 клубів, 13 бібліотек, 3 школи мистецтв, 4 музичні
школи, центр творчості дітей та юнацтва «Соняшник», будинок художньої творчості, будинок юних техніків
тощо.
Спортивні заклади міста: баскетбольний клуб, 7-й спортивний клуб, федерація шахів, комітет з фізичної
культури та спорту, спортивний клуб «Буревісник», дитячо-юнацький фізкультурно-спортивний клуб, 2
дитячо-юнацькі спортивні школи, 3 стадіони тощо.
У місті працюють 3 місцевих телевізійно-розважальні канали.
У Білій Церкві діє 36 дошкільних навчальних закладів (дитячих садочків). Загальна середня освіта міста
представлена 25 загальноосвітніми навчальними закладами: колегіумом, ліцеєм, 2 гімназіями, 5 спеціалізованими загальноосвітніми школами, 13 загальноосвітніми школами І-ІІІ ступенів, 1 школою І ступеня,
спеціальною загальноосвітньою школою та приватним навчально-виховним комплексом. Крім того, у
місті функціонують 2 вечірні (змінні) загальноосвітні школи № 1 та 2. Функціонують 16 вищих навчальних
закладів.
Медична інфраструктура міста представлена 11 лікарняними установами багатопрофільного та спеціалізованого напрямку, 2 поліклініками, у тому числі 3 стоматологічними, центром здоров'я, переливання крові,
станцією екстреної медичної допомоги, 4 санітарно-профілактичними закладами. Також міську мережу
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Біла Церква має неабиякий соціально-економічний потенціал. По-перше, це місто має дуже зручне розташування. Всього вісімдесят кілометрів від столиці, що означає недалеке розташування від міжнародних
підприємств, які стосуються побуту та харчової потреби населення. Багато фабрик та заводів знаходяться
неподалік від Білої Церкви, а це означає можливе створення філіалів в нашому місті. По-друге, через Білу
Церкву протікає річка Рось, яка сприяє розвитку рекреаційних зон.

Туристичний потенціал Білої Церкви дуже великий, оскільки місто має велику кількість історичних
пам`яток, які досить непогано збереглися до наших часів. Дендропарк «Александрія» є головним надбанням минулого Білої Церкви, парк приваблює туристів з усього світу. Визначні архітектурні пам'ятки міста:
Склади Браницьких, Ансамбль споруд поштової станції, Торгові ряди (БРУМ), Зимовий палац, Будинок
Дворянських зібрань, Микільська церква, Свято-Преображенський кафедральний собор, Костел святого
Івана Хрестителя, Церква святої Марії Магдалини та інші.
Основними проблемами міста є недостатня освітленість, погане дорожнє покриття та значний рівень
вуличної злочинності. Останньому фактору, власне, й сприяє погана освітленість міста. В темний період
часу активізується діяльність хуліганів, які займаються вандалізмом. Нещодавно у місті було демонтовано
світлофори на перехрестях, де є небезпека зіткнення. Не вирішується в місті проблема утилізації промислових відходів.
На весь регіон існує лише один полігон ПрАТ «Росава» по захороненню відходів гумотехнічних виробів. Залишається невирішеною проблема утилізації шин, відпрацьованих мастил та забрудненого ним ганчір'я. У
місті залишається невирішеною проблема утилізації відходів шкіри АТ «Бівзут» та відходів фенопласту УВП
«УТОС». Береги річки Протоки стали гігантським смітником, який отруює повітря жителям масиву Леваневського та Залізничного селища. Невирішене питання з інфраструктурою, наприклад не існує залізничного переходу для жителів Томилівського масиву, що змушує дітей, які щодня ходять у загальноосвітню
школу № 11 перетинати небезпечну (через часту непомітність потяга) ділянку полотна.
На нашу думку пріоритетним напрямком розвитку повинна бути туристична промисловість, оскільки місто
має велику кількість рекреаційних зон та туристичних пам`яток, що сприяє розвитку цієї промисловості.
Якщо розвинути туристичну промисловість, відповідно буде розвиватися сфера послуг, що є запорукою
процвітання економіки, за рахунок вільних місць праці. Також варто звернути увагу на розвиток освіти у
нашому місті, адже у Білій Церкві знаходиться БНАУ, який випускає гарних спеціалістів, які займають високі посади, а також у цьому університеті проводиться практика за кордоном, тому наші студенти мають
можливості переймати європейський досвід.
В першу чергу потрібно вирішити проблему з безпекою в місті шляхом освітлення вулиць, проведення
лекцій у школах для запобігання появи злочинців серед молодого населення, збільшити кількість поліцейських патрулів в темний період доби.
Наступним кроком повинно бути вирішення екологічного питання. Встановити нові смітники, розпочати
очищення річок, зменшити кількість промислових викидів у річки або взагалі заборонити промисловим підприємствам забруднювати води відходами, розпочати відновлення паркових зон та туристичних
об`єктів. Виділення коштів на освіту, адже школярі й студенти – це є майбутнє економіки нашої країни.
Потрібен ремонт «Трудових резервів», тому що кожного року в нашому місті проводяться Всеукраїнські
спортивні змагання, у яких беруть участь майже всі області України. Відновити повноцінне функціонування шинного заводу «Росава» для задоволення попиту населення шинами.
Але зважаючи на економічне становище країни, бюджет міста не в змозі витримати такі глобальні зміни,
тож потрібно залучити інвесторів, а саме закордонних інвесторів, які мають технології, що допоможуть
відновити екосистему міста.
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закладів охорони здоров'я складають аптеки, аптечні бази (склади), магазини медичної техніки, медичної
оптики тощо. Курорт міста — кліматичний та бальнеологічний курорт на базі радонових гідрокарбонатнокальцієво-натрієвих та гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвих мінеральних лікувальних вод. Білоцерківський військовий шпиталь є вагомим структурним підрозділом військової медицини, одним з найважливіших військово-медичних закладів України в загальнодержавній системі військових шпиталів-госпіталів.
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Для можливості розпочати реформи безпосередньо на місці доцільним є вивчення ситуації, що склалася
на сьогоднішній день, статистичних даних.
Беручи до уваги юридичний статус Києва як столиці України (адміністративно не входить до складу жодної
з областей), закріплений статтею 133 чинної редакції Конституції України, ураховуючи майбутні зміни до
Основного закону (у статтях 118 та 133) згідно з Проектом Закону про внесення змін до Конституції України
(щодо децентралізації влади), що був поданий Президентом України, керуючись власною совістю, мораллю, здоровим глуздом та бажанням здійснити реформи в регіоні, в якому я проживаю та головою якого я
є (за умовами конкурсу), вважаю за необхідне у цій роботі враховувати не тільки соціально-економічний
потенціал Київської області та ефективність його використання, а й міста Києва. Відповідно до цього план
реформ, представлений у проекті, буде стосуватися міста Києва та Київської області.
Здійснюючи глибокий аналіз поточної соціально-економічної ситуації Київщини, варто почати з найголовнішого – з земельного та лісового фонду. За даними Головного управління статистики, загальна площа
лісового фонду області — 675,6 тис. га. При цьому приблизно 1,8 тис. га віддається під приватні забудови
та вирубку кожного року, що погіршує не тільки екологічну ситуацію в регіоні, але й призводить до знищення українських лісів та їхніх мешканців. За даними того ж управління статистики, починаючи з 2012
року кількість відновлення лісів систематично зменшується (з 3,6 тис. га до 3,1 тис. га (на 2014 рік), а
видатки навпаки збільшується (з 429,1 млн грн до 546,2 млн грн (на 2014 рік). Причини та наслідки такої
нераціональної та не зовсім зрозумілої в економічному та екологічному плані політики будуть описані в
наступному розділі.
Якщо ж розглядати сектор сільського господарства, то варто зазначити, що ціна на землі сільськогосподарського призначення у Києві та області є в середньому значно вищою, якщо порівнювати з середнім
показником інших регіонів нашої країни. Незважаючи на це, регіон посідає друге місце по сільськогосподарському виробництву, але більш ніж 60% орних земель використовуються недоцільно, псуються ґрунти,
використовуються застарілі та менш ефективні і дорогі технології. Дуже розвиненою є галузь тваринництва, зокрема скотарство, птахівництво та свинарство. Близько 40% ферм належать іноземним громадянам, що використовують у своїй діяльності екологічно чисті та ефективні європейські методи, проте не мають змогу розширювати свої ферми через недосконалу систему допомоги малому та середньому бізнесу,
великий податковий тягар.
Оцінюючи галузь промисловості Київщини, варто згадати про такі великі підприємства, як Білоцерківське
виробниче об'єднання шин і гумоазбестових виробів, завод гумотехнічних виробів, Броварський завод
пластмас, Трипільський біохімічний завод, Фармацевтичну корпорацію «Дарниця», Обухівський картоннопаперовий комбінат, Бориспільський автобусний завод та інші. Використовуючи найсучасніші здобутки
НТР, у Києві працює компанія «EvroMedia», що виробляє власні українські планшетні комп’ютери, смартфони та електронні книги. Проте через велике податкове навантаження, постійний контроль зі сторони
влади та корупцію як великі, так і малі компанії не мають змогу модернізовувати та розширювати свої підприємства з метою підвищення якості своїх товарів та конкурентоздатності не тільки на вітчизняних, але й
закордонних ринках.
Цікава ситуація склалася в енергетичному секторі міста Києва. Абсолютна більшість підприємств енергетичної галузі міста належать державній компанії «КиївЕнерго». Досі використовуються старі та сьогодні
економічно не вигідні, а також екологічно брудні технології спалювання мазуту, вугілля, бензину та дизельного пального. Хоча за 2014 рік їхнє використання і знизилося в середньому на 27,9%, проте відбулося це просто через дефіцит енергетичних ресурсів та підвищення їхньої вартості у зв`язку з тимчасовою
втратою родовищ на тимчасово окупованих територіях та економічну політику Російської Федерації щодо
України. Обсяги використання природного газу зросли на 11,1%.
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Ураховуючи назрілу необхідність докорінного реформування всіх галузей соціально-економічної сфери
нашого регіону в часи важкої політико-економічної ситуації, що утворилася в Україні, беручи до уваги той
факт, що Київщина є стратегічним економічним, промисловим, громадянським та політичним центром
нашої держави, вважаю за необхідне розпочати оновлення та модернізацію всіх сфер громадсько-політичного та соціально-економічного життя відповідно до стратегіїсталого розвитку «Україна-2020» саме з
цього регіону.

Відсутність грошей у бюджеті для модернізації стратегічно важливих для життя та процвітання країни
об`єктів енергетики і промисловості та корупція унеможливлюють ріст та конкурентнозданість підприємств, призводять до підвищення ціни на їхню продукцію, зниження якості вироблених товарів та, як
наслідок, їхнього банкрутства, що у довгостроковій перспективі передбачає собою зниження рівня життя
громадян регіону, збільшення кількості безробітних та малозабезпечених. Екологічна шкода від таких
об`єктів призведе до збільшення респіраторних, серцево-судинних та ракових захворювань, погіршення
загального екологічного стану регіону, що опосередковано призводить до зниження продуктивності праці
та невдоволення населення.
Важливим чинником, що негативно впливає на соціальну ситуацію в регіоні, є високий рівень злочинності. За рік середній приріст рівня злочинності у Києві та області склав +5,6 злочинів на 1000 людей. Тобто
підвищився порівняно з показником 2013 року з 8,7 злочинів на 1000 осіб до 14,3 злочинів. При цьому
відсоток розкритих злочинів значно знизився, що дає підстави стверджувати про необхідність серйозної
реформи правоохоронних органів та засобів превентивного попередження злочинів.
На превеликий жаль, вже не новим стало для Київщини явище внутрішньої міграції. За час проведення
АТО на сході країни кількість внутрішньо переміщених осіб, що оселилися у Києві та Київській області та
офіційно зареєструвалися у відповідних органах, перевищила 120 тис. Проблемним питанням і досі є їхнє
працевлаштування за фахом та взагалі. Започаткованої центром зайнятості програми, очевидно, недостатньо навіть для задоволення хоча б половини заяв від вимушених біженців.
Беручи до уваги обмеженість у можливості використання бюджетних коштів для модернізації промисловості та виробничих потужностей, а також ураховуючи майбутню децентралізацію влади на місцях, як
керівник регіону (за умовами конкурсу) вважаю за необхідне почати реформи одночасно у трьох сферах:
1) підвищення громадської безпеки; 2) зниження економічного тягаря та державна допомога середньому
і малому бізнесу; 3) впровадження сучасної зручної та оперативної системи видачі дозвільних документів
(дебюрократизація), безкоштовна державна юридична підтримка фізичних та юридичних осіб, які бажають започаткувати власний бізнес або інвестувати у державні освітні, промислові, спортивні, соціальні та
інші проекти.
Задля можливості «залатати» дірки в регіональному бюджеті та одночасно мати змогу модернізувати підприємства, зробити їх конкурентноспроможнішими та майже екологічно довершеними, збільшити кількість робочих місць пропоную організувати на всеукраїнському рівні загальні відкриті тендери, які дозволять отримати кошти від продажу цих об`єктів державному бюджету. Обов`язковою умовою для виграшу
тендера має бути зобов`язання нового перспективного власника підприємства щодо його модернізації,
приведення до європейських екологічних стандартів у строки, визначені умовами договору купівлі-продажу. Важливим заохочувальним бонусом може бути повне або часткове позбавлення цього підприємства
обов`язку платити податки на строк, встановлений умовами договору. Доцільним буде підвищити значення Державного антимонопольного комітету та його одночасна активна чистка від корупційних чиновників, що дозволило б забезпечити якнайсправедливіші умови конкуренції, роботи та розвитку. При цьому,
зважаючи на складну ситуацію у сфері національної безпеки та оборони, що склалася в Україні, держава
має залишати за собою контрольний пакет акцій у стратегічних для країни сферах, як енергетика та ВПК.
Існуюча сьогодні система одноразової допомоги особам, що бажають започаткувати власну справу, не
є досконалою, суми, що надаються, є замалими, а процедура – занадто складна. Проте вдосконалення
цього апарату сьогодні не є можливим без проведення попередніх більш масштабних реформ. Такою
реформою можна назвати безвідсоткові кредити для малого та середнього бізнесу, державні субсидії
у перспективні сфери приватного господарства. Одночасно подібною реформою можна дещо поліпшити становище внутрішньо переміщених осіб та воїнів АТО, котрі за час своєї мобілізації сьогодні нерідко
втрачають роботу. Використовуючи досвід наших американських колег, варто задуматися над тим, щоб
розпочати масштабну агітаційну програму щодо установлення представлення про престижність прийому
на роботу воїнів АТО та висококваліфікованих фахівців з окупованих територій. Розумним кроком було
б разом з агітаційною програмою спонукати роботодавця й матеріально. Наприклад компенсуючи йому
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Модернізації потребують також й енергетичні підприємства державної компанії «Укргідроенерго», якій
належать такі об`єкти, як Київська ГЕС та Київська ГАЕС.

Реформа системи правоохоронних органів у нашому регіоні вже почалася, проте ще не до кінця здійснена. До того ж дедалі частіше виникають сумніви щодо достатньої кваліфікованості набраних за конкурсом
полісменів, їхньої відповідності сучасним вимогам: не тільки щодо етичних уявлень про справжнього
захисника, а й практичних потреб та викликів, які постають перед особою подібної спеціалізації. Реформа
поліції, податкової служби, загонів спеціального призначення потребує дуже відповідальної та «потужної»
підготовки нових кадрів з достойною заробітною платнею та навичками. Тому реформа має проходити у
двох напрямках: 1. Установлення серед населення стереотипу полісмена-захисника та руйнація вкарбованих у голові українців уявлень про міліціонера-хабарника; 2. Відповідальний та чіткий набір до правоохоронних органів, а головне – професійна, а не загальна підготовка подібних кадрів у силовій, юридичній
та медичній сфері за європейським зразком. Адже полісмен має вміти надати першу допомогу постраждалому, оперативно знешкодити особу, що представляє загрозу для громадської безпеки та при цьому
діяти чітко в рамках закону та охороняти його. Подібна реформа не тільки підвищить психологічний рівень
усвідомлення безпеки населенням, знизить рівень злочинності, але й приверне увагу закордонних інвесторів до регіону та України в цілому, адже корупцію та «кришування» буде подолано, а отже, країна стане
більш економічно привабливою. У тому числі й для закордонних туристів, які з радістю відвідуватимуть
регіональні рекреаційні зони, курорти мінеральних вод та інші визначні місця регіону, якщо не боятимуться за своє життя та здоров`я.
Беручи до уваги вдалий досвід грузинських управлінців, можна зробити висновок, що однією з найнеобхідніших реформ для модернізації всього регіону та країни в цілому є позбавлення від непотрібних чиновників, ліквідація неефективних структур контролю та управління, полегшення бюрократичних процедур,
прозоре управління справами та спрощена реєстрація для осіб, що бажають відкрити власну справу. Майже миттєва реєстрація волонтерських та громадських організацій, що не мають на меті отримання прибутку, дозволить пожвавити соціально-економічне життя регіону. Волонтери та добровольці будуть допомагати саме тим, хто потребує цього, а не чекати по півроку дозвільних документів. Відмова від безкорисних
інспекцій, що майже на 100% корумповані, та, в свою чергу, посилення відповідальності за порушення
цих умов (аж до кримінальної) надасть змогу підприємцям спрямовувати кошти на поліпшення безпеки
праці своїх працівників, а не на хабарі інспекторам. Спрощення, прозорість процедури та пришвидшення отримання базових документів (паспортів, свідоцтв, витягів та іншого) дозволить позбавитись черг у
відповідних органах, знизить до мінімуму рівень корупції за «миттєве» оформлення документів, а також
значно підвищить настрій населення й додасть людям більше вільного часу, який вони зможуть присвятити спорту або домашньому господарству. Реєстрація підприємців малого бізнесу, які мають готовий
бізнес-план, має займати не більше тижня, що дозволить пожвавити економічне життя та залучити додаткові кошти не за рахунок жорстких високих податків, а за рахунок великої кількості малих підприємств, які
сплачують єдиний пільговий податок. Ця система ефективно працює в скандинавських країнах та показує
чималі результати. Подібна реформа додатково дозволить зробити ведення бізнесу в Україні легшим, що
надасть змогу підвищити позиції у рейтингу Doing Business.
Вищезазначені реформи дозволять швидко та ефективно, а головне – майже «безболісно» для бюджету
значно поліпшити рівень життя мешканців Київщини, модернізувати промисловість та покращити стан соціально-економічної сфери.
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певну частину видатків до бюджету, якщо в нього працює учасник АТО або внутрішньо переміщена особа.
Цей простий крок дозволить не тільки дещо поліпшити стан з безробіттям, пожвавити економічне життя
за рахунок активізації суб`єктів економіки різних рівнів, а й знизити рівень злочинності, адже загальновідомим є те, що близько 78% дрібних злочинів скоюються малозабезпеченими та безробітними, щоб мати
змогу прогодувати себе та родину.

Шевченківська
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Протягом усього пострадянського часу українська економіка розвивалася суперечливо, що наклало свій
відбиток й на розвитку регіонів. З одного боку, в Україні відбулися глибокі структурні зміни в економіці:
з'явилися інститути ринкової економіки (приватна власність, вільні ліберальні ціни), які доволі динамічно
реагують на зміни попиту на ринку; конкуренція в багатьох галузях і сферах діяльності сприяла підвищенню ефективності господарювання і формуванню певних конкурентних сфер економіки; було сформовано
систему незалежних інститутів фінансового посередництва. З іншого боку, ринкові реформи проводились
непослідовно. Економіка країни все ще не може наблизитися до обсягів 1990 року, рівень заощаджень
залишається низьким, а трансформація останніх в інвестиції – проблематичною через відсутність ефективних інститутів фінансового посередництва; структура економіки залишається відсталою, соціальна поляризація – високою тощо. Резерви економічного зростання за рахунок стимулювання попиту через банківське
кредитування вичерпано. Сьогодні наша країна стоїть перед вибором шляхів подальшого розвитку економіки, від ефективності якої буде залежати майбутнє держави.
Для визначення пріоритетів і шляхів удосконалення стимулювання економічного зростання на місцевому
рівні нам доцільно розглянути сучасні тенденції соціально-економічного розвитку Київської області. Так,
протягом 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. у Київській області відбувся спад у промисловому виробництві на 5,9%, насамперед через спад у переробній промисловості на 8,1%. Виробництво
валової продукції сільського господарства у зазначений період в регіоні зросло на 14,2% в результаті
сприятливих погодних умов, що зумовило суттєве збільшення урожайності ранніх зернових культур. Будівельна галузь розглядається як індикатор інвестиційної активності у регіоні. У Київській області за 2013 р. у
будівельній галузі спостерігався спад у будівництві на 15,8%.
Світова фінансова криза та стагнація світової економіки, зниження економічної активності українських
експортерів тощо зумовили нарощування диспропорцій у сфері торговельних відносин на регіональному
рівні. Зокрема, в Київській області протягом 2013 р. від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило 1866,6
млн дол. США. Крім того, в регіоні спостерігалися негативні демографічні тенденції, основна причина яких
– природне скорочення чисельності населення. За зазначений період спостерігались тенденції міграції
населення із сільської місцевості до м. Києва (особливо молоді).
Крім того, в регіоні мали місце диспропорції в економічному розвитку на місцевому рівні, наслідком яких
є різний рівень інвестицій та доходів населення; недостатнім було стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва на місцевому рівні, спостерігалась нестача регіональних ресурсів для реалізації
обласних і місцевих проектів, погіршення екологічної ситуації.
Економічне зростання на місцевому рівні є найскладнішим об’єктом державної регіональної політики, що
потребує врахування особливостей галузевої та територіальної структури місцевого господарства, визначення специфіки місцевих умов нагромадження капіталу, особливостей функціонування місцевого ринку
праці, зайнятості та кадрового забезпечення. Постійної уваги потребують місцева специфіка цінових і
кон’юнктурних коливань, дослідження особливостей розвитку конкурентного середовища, інвестиційних
та інноваційних процесів, специфіки формування регіональних, міжрегіональних, зовнішньоекономічних
зв’язків. Притаманні регіональним ринкам розбіжності місцевого економічного розвитку (зокрема, поділ
території країни на регіони-лідери, відсталі (депресивні), периферійні території) можуть бути нівельовані
шляхом формування стабільних соціально-економічних зв’язків, що виникають на підґрунті регіонального
та міжрегіонального поділу праці, узгодження багатоієрархічних економічних інтересів окремих територіальних громад (місто, село, селище), узгодження інтересів регіонів та країни в цілому. Визначальним в
узгодженні інтересів є стимулювання економічного зростання на місцевому рівні, зростання добробуту
людини незалежно від місця її проживання.
Ринок пропонує дієві механізми стимулювання економічного зростання на місцевому рівні, зокрема: державно-приватне партнерство та кооперація, формування кластерних об'єднань; механізми стимулювання
підприємництва, малого та середнього бізнесу. Економічне зростання на місцях потребує розвинутого
інституційно-правового середовища, впровадження ефективних фінансових та інвестиційних важелів стимулювання економічної активності, їхньої системної підтримки місцевим самоврядуванням, узгодження
діяльності всіх гілок публічної влади.
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Моє бачення розвитку Києва та області в цілому згідно зі стратегією сталого розвитку «Україна-2020»

Роль органів місцевого самоврядування в управлінні місцевим розвитком передбачає проведення системної роботи щодо створення економічно сильних громад, підвищення конкурентоспроможності місцевої
економіки, якості та рівня життя мешканців громади. Успіх соціально-економічного і загалом суспільного
розвитку громади значною мірою залежить від здатності органів місцевого самоврядування втілювати
політику місцевого економічного розвитку, від наявності достатніх ресурсів та їхнього ефективного використання для забезпечення життєдіяльності громади, від відповідної інституційної підтримки усіх перетворень, що відбуваються в громаді. Нашими інструментами місцевого економічного розвитку є стратегічне планування, формування місцевих бюджетів, муніципальне управління, використання фінансових
інструментів розвитку приватного сектора, маркетинг території, залучення інвестицій, підтримка бізнесу,
створення сприятливого бізнес-клімату, раціональне використання комунальної власності та ін.
Підтримка місцевого економічного розвитку органами місцевого самоврядування передбачає здійснення
комплексу заходів, що стосуються реалізації програмних документів місцевого розвитку, налагодження
роботи публічної влади щодо створення сприятливих умов для стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу, стимулювання і зміцнення партнерства між місцевою владою, бізнес-спільнотою, громадою,
формування сприятливого середовища для досягнення збалансованого соціально-економічного, інфраструктурного, екологічного та інституційного розвитку громади.
Конкретними завданнями органів місцевого самоврядування у сприянні місцевому економічному розвитку повинні стати:
• сільське планування розвитку території й землекористування;
• охорона довкілля;
• надання місцевих публічних та інфраструктурних послуг, у т. ч. водопостачання, водовідведення, очищення води та утилізація побутових відходів, утримання місцевих систем опалення, утримання місцевих
доріг і місцевого транспорту;
• утримання пожежної та аварійно-рятувальної служби;
• управління комунальною власністю;
• надання послуг з дошкільної, початкової та середньої освіти, надання первинної медико-санітарної допомоги, надання соціальних послуг, захист прав споживачів;
• ліцензування будівництва та інших видів робіт, дотримання будівельних норм і стандартів;
• ліцензування окремих видів діяльності, зокрема розваг, послуг з організації громадського харчування,
функціонування ринків, ярмарків, вуличної торгівлі, роботи місцевого громадського транспорту й таксі,
полювання та риболовлі, діяльності ресторанів і готелів;
• утримання парків, скверів, місцевих зон відпочинку тощо.
Стимулювання економічного зростання на рівні територіальних громад потребує стабільного ресурсного
забезпечення. В умовах ринку джерела ресурсів для економічного зростання на місцях мають бути диверсифіковані. Такими ресурсами слід визнати як матеріальні (природні, людські), так і фінансові, інтелектуальні тощо.
Для стимулювання місцевого економічного розвитку на практиці слід застосовувати різноманітні напрямки активізації місцевої економічної ініціативи, у т. ч.:
• розвиток підприємництва, створення нових підприємств, що орієнтуються на місцеві джерела сировини,
забезпечують насамперед потреби внутрішнього ринку;
• державна підтримка малого бізнесу;
• сприяння місцевої влади залученню інвестицій та їхньому ефективному використанню;
• впровадження інновацій у виробничу сферу, створення нової, конкурентоспроможної продукції;
• розвиток сфери послуг;
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Економіку кожного регіону традиційно сприймають як невід'ємну частину єдиного національно-господарського комплексу країни та водночас як самостійну цілісну систему, що має власні цілі розвитку,
унікальний ресурсний потенціал, специфічно поєднує виробничі, фінансові, людські ресурси. Регіональна
економічна система формується та розвивається під впливом суспільного, галузевого, територіального
поділу праці й бере активну участь у процесах міжрегіонального та внутрішньорегіонального відтворення.
Невід'ємною складовою розвитку регіональної економіки є місцевий економічний розвиток, стабільне
економічне зростання на місцевому рівні.

Київська область є невід'ємною складовою місцевого розвитку. Сучасний світ формує виклики щодо продовольчої кризи, зростання соціальної нерівності між міським і сільським населенням, актуалізує питання
адаптації сільських територій до процесів урбанізації тощо. Становлення сільського розвитку як вагомої
складової місцевого поступу передбачає активізацію трансформаційних перетворень і реалізацію системних реформ у таких напрямках:
• усвідомлення провідного місця та ролі сільських територій у системі регіонального розвитку;
• розбудова й відновлення сільськогосподарської діяльності, підтримка галузей рослинництва і тваринництва;
• подолання економічної відсталості сільських територій, створення на території селищ і сіл точок зростання, поширення від них ареалів розвитку на прилеглу територію;
• сприяння відродженню економічної активності селищ і сіл нашої області;
• сприяння інтенсифікації сільськогосподарського виробництва;
• забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва, надання субсидій на виробництво сільськогосподарської продукції, збільшення обсягів державного замовлення на сільськогосподарську продукцію;
• створення сприятливих умов для розвитку фермерства та індивідуальних домашніх господарств, самозайнятості населення;
• надання кредитної підтримки сільськогосподарському виробництву;
• розвиток виробничої та збутової кооперації в аграрно-промисловому комплексі;
• розвиток інфраструктурного забезпечення сільських територій (у т. ч. сфери транспорту, зв’язку, фінансової сфери, послуг і дозвілля);
• гарантоване соціальне забезпечення мешканців сільських територій, їхнє активне залучення до громадського життя.
Політика органів місцевого самоврядування щодо стимулювання економічного зростання на місцевому
рівні повинна передбачати узгодження економічних інтересів держави, регіонів і місцевих громад, створення дієвих стимулів для економічного зростання на місцевому рівні та зростання на цій основі добробуту. Передусім особлива увага направлена на стимулювання економічного зростання та підвищення якості
життя киян. Територіальний аспект втручання повинен бути націленим на зміцнення точок підвищення
сил, котрі будуть впливати та керувати розвитком регіонального подолання нерівномірного економічного
розвитку районів, а також виведення на новий рівень соціально-економічного добробуту населення області. Крiм цього, регулююча дія ринкових механiзмів повинна доповнюватися законодавчим забезпеченням та контролем за його виконанням. Тобто потрібно забезпечити достатню критичну масу ефективних
перетворень для становлення України на стійкі рейки цивілізованого економічного розвитку та зростання.
Подолання кризової ситуацiї та забезпечення стiйкого економiчного зростання Київського району передбачає комплексне застосування економічних механізмів на мікро- і макрорівні. Процеси зростання й оновлення економiки Києва розпочнуться лише тоді, коли будуть задiяні реальні джерела активізацiї інвестиційної та інноваційної діяльності, підвищена платоспроможність споживачів, повернеться обличчям до
національного виробника грошово-кредитна і бюджетно-податкова пoлiтика держави тощо.
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• запровадження й використання різних інструментів і механізмів стимулювання місцевого економічного
розвитку (у т. ч. програм соціально-економічного розвитку, кластерів, національних проектів, механізмів
державно-приватного партнерства тощо);
• розширення сфери дії фінансових інструментів стимулювання місцевого економічного розвитку (у т. ч.
інвестиційних субвенцій, бюджету розвитку у складі місцевого бюджету, комунальних банків, муніципальних цінних паперів, філій банківських установ).
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_____________
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/ 2015 /

Враховуючи малу чисельність нашої команди та обмаль наданого часу, ми вирішили зосередитись саме
на цих питаннях. Тим більше, що вони є одними з найактуальніших, коли мова заходить про перспективи
розвитку будь-якого регіону країни або мікрорайону міста.
Цим проектом ми хочемо окреслити проблеми, які заважають розвитку нашого мікрорайону, та вказати
напрямки, що потребують першочергових змін. Своїми пропозиціями ми намагаємось досягти покращення соціально-економічних показників та зробити позитивні зміни у різних галузях.
Екосистема мікрорайону
Збереження навколишнього середовища є одним із найголовніших завдань, адже довкілля безпосередньо впливає на здоров’я та працездатність населення.
На території мікрорайону Теремки розташовані три озера, які могли б бути окрасою житлового масиву,
та через занедбаний стан і забруднення вони не тільки не можуть слугувати місцем відпочинку жителів,
але є джерелом інфекцій. Ці озера потребують очищення, виконавши яке, можна відновити втрачену
екосистему. Адже в природі все взаємопов’язане, і одні компоненти екосистеми сприяють функціонуванню інших. Очищені озера потрібно заселити різними видами риб, водних тварин та рослин, на берегах
створити садово-парковий ландшафт і таким чином відновити природний баланс. Для збагачення води
киснем на озерах можна облаштувати водограї, які водночас будуть привабливою родзинкою для жителів
мікрорайону. Також необхідно створити набережну, алеї, дитячі майданчики, місця для купання та відпочинку з обов’язковою організацією вивезення сміття.
Частково питанням благоустрою берегів озер вже займається підприємство-забудовник, але без системного підходу до відновлення всієї екосистеми ці дії є неефективними.
У нашому мікрорайоні зараз ведеться інтенсивна забудова, тому належним чином організована рекреаційна зона має важливе значення як в екологічному, так і в соціальному плані. Зелені насадження сприятимуть покращенню стану довкілля, що особливо актуально, якщо брати до уваги розташування поряд з
Теремками Кільцевої дороги з інтенсивним рухом вантажного автотранспорту. Вантажні автомобілі створюють шумове навантаження, забруднюють повітря шкідливими викидами, ускладнюють рух громадського транспорту. Найкращим варіантом для нашого житлового масиву було б винесення Кільцевої дороги
за межі міста, що дозволило б значно покращити екологічний стан прилеглих територій. Поки це питання
не вирішено, варто збільшити кількість зелених насаджень вздовж цієї дороги з метою зменшення впливу
шкідливих викидів на жителів прилеглих будинків та збагачення повітря киснем. Найкращими для таких
насаджень будуть липи, акації, ясени, тому що ці дерева мають високу пилостійкість. Для зменшення кількості пилу у повітрі необхідно виконувати регулярне поливання дороги у літній час.
Покращення екологічного стану нашого мікрорайону дасть можливість підняти якість життя та працездатність населення, зробить Теремки привабливими для теперішніх та майбутніх мешканців.
Транспортна інфраструктура
Як відомо, до складу транспортної інфраструктури належать всі види транспорту, що задовольняють потреби населення та виробництва у перевезеннях пасажирів і вантажів. На нашу думку, в мікрорайоні, де
ми проживаємо, розвиток транспортної інфраструктури зупинився ще у 80-х – 90-х роках. Дороги розбиті,
тролейбуси-автобуси потребують термінового ремонту і модернізації. Єдиний позитивний момент – нарешті працює метро. Будівництво мікрорайону розпочалося у 1978-1981 роках. Відповідно й дороги були
запроектовані саме в ті часи. Але за ці роки мікрорайон розбудовується, а пропускна здатність наших
доріг залишилась на рівні 80-х років. Згідно з даними Київської міської ради, населення житлового масиву
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Члени нашої команди є учнями ліцею №227 імені М.М. Громова, який розташований у мікрорайоні
Теремки-2 міста Києва. Наш житловий масив забудований переважно багатоповерхівками, кількість промислових підприємств невелика. Багато жителів Теремків працюють та навчаються у інших районах Києва,
а свій вільний час проводять на території мікрорайону. Тому важливим фактором їхнього комфортного
життя є транспортна інфраструктура, наявність рекреаційних зон, стан навколишнього середовища, екологічна безпека.

Рекреаційні території
Однією із особливостей Голосіївського району є наявність великої території зеленої зони, загальна площа
якої становить 920.9 га На цій території знаходиться Національний природний парк «Голосіївський», Конча-Заспа, Феофанія і Голосіївський ліс. Все це призначене для відпочинку людей, але зелена зона використовується не на 100%. І тому наша ідея є доволі простою. Чому б не виділити певну кількість території для
фірм, які б могли організувати туристичні подорожі з палатками або відпочинок на природі з ночівлею.
Одним словом – «camping».
Щоб зацікавити людей, які будуть вкладати гроші в такий бізнес, потрібні умови, які б гарантували прибутковість. А саме:
• Чітко визначена територія, яка надана інвесторам (чим більша територія, тим краще).
• Податок, який буде отримувати держава з прибутку інвесторів, повинен влаштовувати саму державу і
інвесторів. Ще можуть бути податкові пільги для розвитку підприємства в даній сфері економіки (наприклад: спочатку на певну кількість років зменшуємо податок, а потім поступово, з роками, його збільшуємо до норми).
• Використання території з 1 квітня по 31 жовтня і з 1 грудня до 29 січня.
• Оптимальний спосіб зацікавлення покупців даної послуги (реклама).
• Підприємство використовує власні кошти для реклами (наприклад: флаєри, рекламні пости і так далі).
• Однією із найважливіших умов є охорона природи, тобто підприємство зобов`язується не зашкодити
цілісності лісу, обов’язкове прибирати території.
• Для більшого зацікавлення інвесторів держава може надавати пільгові кредити на розвиток підприємства.
Приблизно за таких умов можна використовувати зелену зону при її максимальному захисті та отримання
прибутку.
Інші варіанти розвитку території та отримання прибутку:
• Можливий розвиток гірського велоспорту, створення спеціальних доріжок для їзди на велосипеді та
паркувальних станцій для надання велосипедів в оренду та їх прийому.
• Створення спеціальних спортивних майданчиків, на яких використовуються особливості природного
ландшафту (лазіння по деревах, які з’єднані канатом, подолання крутих схилів, форсування природних
перешкод тощо).
• Створення певних умов для зимового спорту.
• Створення спортивних секцій.
Все це реально при створенні відповідних умов для інвесторів.
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Теремки-2 ще в 2012 році повинно було сягнути 150-200 тис. осіб. На сьогодні, зважаючи на кількість переселенців, чисельність збільшилася мінімум на 20-30%. В свою чергу це призвело до збільшення кількості
машин, а відповідно й до виникнення ще більших заторів. Також існує велика проблема з паркувальними
майданчиками, машини паркують у малесеньких дворах, роз'їхатись інколи дуже важко. Дороги ремонтують, проте якість цього ремонту змушує бажати кращого. В тій же Туреччині, дороги ремонтуються
вкрай рідко, тому що їх роблять на славу. А чому? Тому що в разі будь-якого пошкодження будівельник
зобов’язаний протягом 30 років ці пошкодження усувати за власний рахунок. Тому й будують відповідно. А це економія державного бюджету! Якби у нас це також стало умовою будівництва та ремонту доріг,
мабуть, ремонтували б набагато краще. Наразі мікрорайон Теремки-2 розбудовується. З'являється все
більше і більше нових житлових будинків. Відповідно, і кількість мешканців збільшується з кожним роком
і з кожним новозбудованим будинком. Разом з тим, чому б не долучити приватних інвесторів, які здійснюють будівництво мікрорайоні, до розвитку та покращення транспортної інфраструктури? Наприклад,
зобов'язувати забудовника вкладати свої гроші в закупівлю нових тролейбусів або автобусів, ремонт доріг
або під'їздів до існуючих будинків. Звісно, такі питання мають вирішуватись лише на законодавчому рівні,
але ми можемо вже сьогодні своєю ініціативою набагато пришвидшити реформування транспортної інфраструктури мікрорайону Теремки-2. Як відомо, почати – половину справи зробити.

Зрозуміло, що ці викладки є лише певними пропозиціями, бажанням, фантазіями, які не підкріплені
жодними економічними розрахунками. І для того щоб перевести їх із розряду побажань в реально діючі
проекти, необхідне ретельне опрацювання кожної ідеї.
Потрібно:
• врахувати орієнтовні витрати бюджету та інвесторів по кожній складовій майбутнього проекту;
• докладно ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо використання зазначених територій;
• узгодити можливість майбутніх змін з реальними планами розвитку Києва загалом та Голосіївського
району зокрема;
• розрахувати очікуваний економічний та соціальний ефекти від впровадження даних ініціатив;
• розробити проект техніко-економічного завдання на проведення реформ, і багато чого іншого.
За умови проходження нашої команди у наступний етап конкурсу ми готові продовжувати доведення даних побажань до стадії проекту.
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Нам треба дбати про людей,
Про їх здоров’я та дітей,
Про їх добробут та житло,
Щоб їм завжди було тепло.
В міжнародному масштабі Київ є визнаним місцем зустрічі Заходу та Сходу, містом, яким пишаються не
тільки його мешканці, але й жителі різних куточків України. Соціально-економічний потенціал міста Києва
виражений у різноманітті факторів, що складають загальну характеристику регіону.
За якістю життя Київ серед інших столиць знаходиться на 132 місці з 140. Навіть порівняно з минулим
роком Київ втрачає позиції, адже у 2014 році Київ посідав 124 місце. В цілому якість життя у світі впала
на 1%, але Київ показав більш різке падіння, тому в даний час заходиться серед найменш придатних для
життя міст. Чисельність населення міста постійно змінюється, але коливається близько 2,9 мільйона осіб.
Густота знижується внаслідок скорочення чисельності, хоча Київ й посідає провідне місце в Україні за
густотою населення. Для Києва зокрема, як і для України в цілому, притаманна висока смертність та проблеми зі здоров’ям у населення.
Кількісний та якісний рівень основних виробничих фондів характеризують виробничий потенціал господарства міста Києва. Виробничий потенціал територіально розподіляється у вигляді заводів, фабрик,
транспортних засобів, сільськогосподарських підприємств, що є важливою умовою розвитку і розміщення
продуктивних сил. Реконструкція та розширення виробничого потенціалу, створення нових виробництв,
удосконалення та пріоритетний розвиток наукомістких галузей, електроенергетики, машинобудування,
металургії впливають на зрушення в розвитку та розміщенні продуктивних сил регіону.
Для забезпечення ефективного виконання функцій органи місцевого самоврядування міста Києва наділені
відповідними майновими та фінансово-бюджетними правами. Місцеві фінанси міста Києва включають
місцевий бюджет, прибутки підприємств комунальної форми власності, цільові фонди, які утворюються
поза бюджетом для фінансування певних заходів, а також місцеві позики, які беруться у підприємств, населення шляхом випуску, наприклад, цінних паперів.
Щодо аналізу інноваційно-інвестиційного потенціалу міста Києва, то визначальною умовою формування
банку новацій є об’єм інвестицій у сферу науково-технічної діяльності та в подальший процес перетворення новації в інновацію. Реалізація інноваційних процесів потребує значних витрат.
Щодо ефективності використання потенціалу регіону варто зазначити, що Київ використовує свої ресурси
далеко не в повній мірі, що дало підґрунтя для подальшого вивчення та аналізу проблем, існування яких
гальмує соціально-економічний розвиток регіону. Проведена робота дала змогу виокремити перелік найбільш суттєвих недоліків.
Першою та найголовнішою проблемою, на думку нашої команди, є той факт, що за результатами останніх років Київ відстає в економічному розвитку від східноєвропейських столиць на 10–15 років. До того ж
Київ посідає найнижчу позицію поміж порівнянних міст за комфортом життя, визначеним за адаптованим
композитним індексом.
Наступною проблемою є критичне відставання в секторах транспорту, ЖКГ та культури, а також менш
розвинуті сектори охорони здоров’я та освіти, неготовність приватного сектора тягнути економіку вгору.
Провальна державна політика жорсткої економії також знаходить негативне втілення на соціально-економічному житті міста Києва. Важливим питанням соціального характеру є недостатня допомога органам
місцевого самоврядування.
У своїй монографії «Вихід з кризи є» американський економіст П. Кругман виокремив два канали негативного впливу національної економічної кризи: перший – руйнуючий ефект довготривалого безробіття, що
призводить до скорочення ефективної робочої сили та її продуктивності, другий – низький рівень інвестицій, проблема яких полягає у тому, що коли нарешті економіка почне швидко відновлюватися, то вона
зіштовхнеться з обмеженими виробничими можливостями. У якості негативних наслідків П. Кругман роз243
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Сучасний погляд на реорганізацію міста Києва

Аналіз усіх перерахованих вище проблем спричинив обґрунтування запропонованих нашою командою
пріоритетних напрямків змін економіки регіону, реалізація яких може забезпечити кращі соціально-економічні результати.
Виходячи із сучасного рівня розвитку господарства, наявності природно-ресурсних та соціально-економічних конкурентних переваг і державної стратегії регіонального розвитку, основними напрямками розвитку
господарства району є:
1) Підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможності продукції, що виробляється в районі
на зовнішньому і внутрішньому ринках
За останні роки проблема конкурентоспроможності продукції в Києві стала однією з найбільш важливих
для міста. Від випуску конкурентоздатної продукції залежить ефективний та стабільний розвиток регіональної економіки. Цей показник характеризує не лише окремі підприємства, а й економіку регіону загалом. Конкурентоспроможність української продукції залишає бажати кращого, хоча експортний потенціал
є великим;
2) Ефективне використання науково-технічного потенціалу району, збільшення вкладу науки та техніки в
розвиток промисловості, будівництва, соціальної сфери, транспорту
Недостатність інфраструктури спричиняє перевантаження, прискорює її зношення та подекуди робить
базові послуги недоступними для жителів міста Києва. Зношена інфраструктура призводить до збільшення
вартості послуг (часті ремонти, надмірні енерговитрати в мережах та на місцях), зниження їхньої якості (в
транспорті – затримки рухів і погіршена система, в інженерній інфраструктурі – втрата фізичних властивостей продукту), зростання капітальних витрат на модернізацію (відновлення після аварій), суттєвого погіршення якості життя киян;
3) Поліпшення екологічної ситуації у місті Києві, зменшення забруднення його атмосферного повітря автомобільним транспортом. Реалізація заходів щодо зниження негативного впливу радіаційного забруднення
території на виробничу діяльність та здоров’я населення
За останні півтора року питанню екології в Київській області не надавали великого значення. Лише цього
літа Київщина потерпала від страшних техногенних пожеж на нафтобазі БРСМ під Васильковим.
Зростання населення і промислового виробництва зумовили необхідність інтенсивного індустріального,
житлово-комунального та соціально-культурного будівництва, розширення транспортної та енергетичної
мереж міста. Щільність забудови в Києві безперервно збільшується, що негативно впливає як на міське
природне середовищ, так і на міського жителя. Через нарощування промислово-енергетичного і транспортного потенціалів підвищується рівень забруднення навколишнього природного середовище. Основними джерелами забруднення навколишнього середовища в Києві є промислові підприємства енергетичного комплексу, хімічні та транспорт.
Місто майбутнього – яке воно? На нашу думку, формулювання загальних пропозицій щодо необхідних
управлінських рішень за обґрунтованими нами напрямками змін полягає в наступному.
Залучення центральних та регіональних офісів міжнародних організацій
Залучення й утримання найкращих міжнародних компаній та професіоналів, що володіють конкурентоздатними технологіями та знаннями. Подібна практика є властивою ряду великих українських міст. Так,
наприклад, відповідно до стратегії розвитку Одеської області подібна практика є актуальною. «Уряд Сполучених Штатів повністю підтримує губернатора Саакашвілі та його команду, і американська сторона все
зробить для того, щоб стратегії були успішними», – заявив Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт на зустрічі
«Focus on Odessa. Odessa Donor & Investor Dialogue».
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глядає тимчасові звільнення великої кількості шкільних вчителів, відкладення або навіть відміна інвестицій у транспортну інфраструктуру, скорочення державних інвестицій, скорегованих на інфляцію.

Збереження культурно-історичної спадщини міста, розвиток нових напрямків культурного життя, що забезпечить привабливість міста Києва як для мешканців, так і для туристів. Збереження і розвиток історичного обличчя міста, його екосистеми, ландшафту, міського середовища та архітектури, історичних цінностей. Розвиток міста як фінансово-ділового, а не промислового центру. Прикладом є наша пропозиція з
приводу відновлення та збереження привабливої для туристів історичної частини міста, також необхідно
більше дбати про збереження та збільшення кількості зелених зон.
Підвищення енергоефективності міста
Створення якісних економічних та нормативних стимулів для операторів генераційних та розподільчих
потужностей разом із поліпшенням обліку енергії на рівні користувачів та стимулюючим тарифним регулюванням є основними передумовами для системної модернізації електро- та теплоенергетичної інфраструктури коштами приватних інвесторів. Фінансування проектів у житловому секторі може бути розподілене між енергосервісними компаніями-інвесторами та мешканцями будинків, із наданням містом пільг
та можливої бюджетної підтримки на ранніх стадіях програми. На окремих комунальних підприємствах,
де це буде економічно вигідно та соціально прийнято, планується впровадження індивідуальних джерел
енергозабезпечення. Наприклад, потрібно ретельніше розробляти щорічний план впровадження енергозберігаючих засобів, здійснювати моніторинг обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та
контролю за рівнем розрахунку споживачів міста з отриманих енергоносіїв, проведення системної роботи
з боржниками.
Стимулювання інновацій та конкурентних кластерів
Інноваційний розвиток кластерів, що забезпечують унікальність і конкурентоспроможність міста, а також значний внесок в економіку (не менше 10% ВРП) і зайнятість (більш ніж 40 тисяч місць). Кластер – це
галузеве, територіальне та добровільне об'єднання підприємницьких структур, які тісно співпрацюють із
науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення конкурентноздатності власної продукції і сприяння економічному розвитку регіону. Серед таких
кластерів, на нашу думку, варто звернути увагу на компанію «Roshen», Іститут харчових технологій.
Модернізація транспортної та інженерної інфраструктури
Будівництво і подальше управління крупними об’єктами (лінії та станції метро, тунелі, дороги) через
механізм ДПП, залучення винятково приватного інвестора для інших великих проектів (будівництво зон
паркування) стане основним рушієм поліпшення транспортної інфраструктури. Однак досягти кінцевої цілі
доступного, надійного та зручного руху транспорту буде неможливо і без інших, не інфраструктованих заходів по зміні структури пасажиропотоку міста та автоматизованої системи управління.
Тож бачення розвитку міста Києва нашою командою є наступне:
Київ має бути 1) динамічним, стимулювати інновації; 2) унікальним, зберігати та розвивати власну самобутність; 3) зрозумілим, із прозорим управлінням; 4) затишним, підвищувати якість життя; 5) зеленим та
збалансованим; 6) відкритим для бізнесу.
Загальним висновком до роботи може слугувати народна творчість: «Якщо є світло в душі, буде краса в
людині. Якщо є краса, буде гармонія в долі. Якщо є гармонія, буде порядок у нації. Якщо є порядок, буде
мир у світі».
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Київ має потужний економічний потенціал, який характеризується масштабністю та різноманітністю галузей, виробництв і видів діяльності. Майбутнє Києва значною мірою пов’язане з його ефективним економічним розвитком.
Розвиток економіки нашого регіону тісно пов'язаний з вирішенням соціально-економічних проблем:
• Зростання цін та низька зарплата;
• Підвищення тарифів на послуги ЖКГ;
• Безробіття;
• Низька якість медичного обслуговування;
• Високий рівень побутової корупції та корупції в вищих державних органах влади;
• Відсутність стимулів для всебічного розвитку дітей та молоді;
• Зростання злочинності;
• Поширення наркоманії та алкоголізму;
• Велика кількість бездомних;
• Посилення поділу суспільства на багатих і бідних;
• Незадовільна екологічна ситуація;
• Несприятливі умови для розвитку бізнесу;
• Проблеми освіти та науки.
Серед проблем, які впливають на соціально-економічний розвиток нашого регіону, є соціально-політичні,
що особливо загострюються в період президентських чи парламентських виборів. Протистояння різних
політичних угрупувань відволікає управлінські кадри від практичної діяльності з економічного розвитку,
як нашого регіону, так і країни в цілому. Також до суспільно-політичних проблем належать і проблеми
вдосконалення законодавчо-нормативного поля, оскільки існує дисбаланс між розподілом капіталів та
підтримкою намагань регіонів вирішувати свої нагальні проблеми.
Сьогодні до пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку потрібно включити:
• Зміцнення економічної та суспільно-політичної єдності держави;
• Забезпечення єдиних соціальних стандартів по всій території держави;
• Призупинення поглиблення міжрегіональних диспропорцій за економічними та соціальними параметрами.
Для реалізації цих пріоритетів у соціально-економічному розвитку регіону необхідно посилити державне управління регіональним розвитком та забезпечити місцеве самоврядування. Це вимагає зростання
децентралізації управління соціальним розвитком і активного переходу до регіонального та місцевого
самоврядування. Вимагають поглиблення і розширення правові основи самоврядування регіонів, надання
їм науково-методичної, організаційної та інформаційної допомоги з питань місцевого самоврядування і
регіонального розвитку.
Головними державними механізмами регулювання соціально-економічного розвитку мають стати:
• Реалізація програмно-стратегічних документів розвитку регіонів
• Удосконалення міжбюджетних відносин з регіонами; посилення інвестиційної політики між регіонами
• Розвиток транскордонного і прикордонного співробітництва тощо
Для соціально-економічного розвитку Київ має важливий фінансовий та суспільний потенціал. Почнемо з
суспільного потенціалу: у Києві проживає понад три мільйони осіб. Більшість з них – працездатні громадяни, які працюють і можуть працювати на заводах, фабриках, підприємствах малого та середнього бізнесу,
в офісах, в університетах тощо, поповнюючи бюджет нашого міста і країни в цілому.
Фінансовий потенціал. Оскільки столиця є центром усіх домовленостей, транзакцій, грошових операцій у
країні, то частина цих грошей відходить до державної казни. У нашому регіоні є багато підприємств; при-
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Київ є столицею і найбільшим містом України, а також її головним фінансовим, промисловим, науковим,
освітнім, культурним і духовним центром. Як і належить столиці, Київ гідно виконує роль національного
лідера в розбудові держави. У місті зосереджена значна кількість висококваліфікованих науково-технічних
кадрів, здатних забезпечити вирішення фінансово-економічних та виробничих завдань.

Отже, Київ має потужний потенціал, але не усе так просто. Завжди на усі плюси є певний мінус. Зараз,
одна з найвагоміших проблем у нашій країні, а також і у столиці – це війна. Вона спустошує казну кожного
регіону, пригнічує настрій у суспільстві, забирає в нас людей. Деморалізує кожного жителя нашої країни.
Через це страждає менталітет суспільства у цілому, а також працездатність кожної окремої людини. Є й
інша, не менш відома та розповсюджена проблема – корупція. Усі ми багато чуємо про неї, і, звичайно, на
це є певні причини. І одна із них – це низькі заробітні плати.
То що ж можна робити, щоб покращити економічний стан регіону? Зосередимось на декількох дуже важливих складових нашої економіки: суспільний менталітет, промисловість, інфраструктура, як виробнича,
так і соціальна, та екологія. Проте, зважаючи на воєнне становище нашої держави, не забуваємо й про
Збройні сили України.
З них і почнемо. Треба провести загальну реформу армії. Так би мовити, підігнати її під міжнародні стандарти. Запрошувати досвідчених військових до участі у реформуванні Збройних сил України. Покращити
програму підготовки до військових дій, базуючись на досвіді тих, хто брав у них участь. Виділити більше
коштів на озброєння та амуніцію, збільшити заробітну платню та покращити соціальний захист військових.
Суспільний менталітет відіграє дуже важливу роль у економіці. Чим вищий соціально-економічний рівень
країни, тим щасливіші, енергійніші та працьовитіші люди, які живуть в єдності. Щоб покращити суспільний
менталітет потрібно провести реформування освіти, охорони здоров’я, покращити пенсійне та соціальне
забезпечення, підняти рівень сфери послуг, а ще заохочувати людей брати участь в різноманітних культурно-освітніх заходах, тренінгах, дбати про рідне місто та озеленювати його.
Зростання населення і промислового виробництва зумовили необхідність індустріального, житлово-комунального та соціально-культурного будівництва, розширення транспортної та енергетичної мереж міста.
Щільність забудови в Києві безперервно збільшується, що негативно впливає на природне середовище
і на жителів. Через нарощування промислово-енергетичного і транспортного потенціалу підвищується
рівень забруднення навколишнього середовища.
Ще однією екологічною проблемою є проблема утилізації відходів. Щоб побороти ці проблеми, потрібно:
• побудувати об’їзну дорогу навколо Києва для транзитного транспорту;
• реконструювати очисні споруди підприємств;
• побудувати заводи для утилізації побутових відходів;
• збільшити будівництво паркінгів.
Важливу роль у розвитку всього економічного комплексу столиці відіграє промисловість – сфера матеріального виробництва. Промислово-виробничий персонал м. Києва характеризується високим рівнем
кваліфікації та високою питомою вагою інженерів і техніків.
В промисловості міста домінуючими є показники у галузях, які випускають кінцеву продукцію, зорієнтовану на внутрішній ринок і на споживача, а саме: машинобудування, електроенергетика, харчова промисловість, фармацевтична тощо.
Взаємодія науки й виробництва дозволяє Києву випускати конкурентоспроможну продукцію, залучаючи
власні та іноземні інвестиції.
Наявність у Києві значного наукового, виробничого, освітнього та трудового потенціалу, швидкий розвиток інформаційних технологій, висока якість столичної продукції, розвиток освіти – все це є підґрунтям для
реалізації у Києві розвитку економіки на базі знань, враховуючи власні особливості, що має допомогти
успішно співпрацювати та конкурувати з вітчизняними та європейськими партнерами.
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родних та архітектурних об’єктів, які приваблюють туристів; багато історичних і пам’ятних місць та музеїв: і
усе це приносить кошти у бюджет міста.
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Саме соціально-економічний потенціал як показник економічної потужності регіону відграє величезне
значення в розвитку економіки – особливо в даний період його розвитку існує необхідність в створенні економічних, господарських, виробничих, соціальних умов і можливостей для більш прогресивного
розвитку економіки за рахунок якісних чинників зростання (це дозволить гарантувати населенню регіону
стабільний рівень життя, який відповідатиме стандартам розвинених країн світу).
Щодо сутності соціально-економічного потенціалу на регіональному рівні, то це єдність економічної та
соціальної політики. Як висновок, соціально-економічний потенціал регіону можна розглядати як можливість системи ресурсів (природно-ресурсний, демографічний, науково-технічний, виробничий, науковий,
рекреаційний, інформаційний, соціально-культурний потенціал) регіону забезпечувати суспільство необхідними продуктами для задоволення його потреб при ефективному використанні наявних ресурсів.
Забезпечення комплексного, сталого соціально-економічного розвитку регіону є однією із найбільш важливих цілей у період 2015-2020 років.
Основні пріоритети на 2015-2020 роки:
• сприяння економічному розвитку регіону;
• збереження та розвиток соціальної інфраструктури регіону;
• створення умов для послідовного підвищення якості життя та зростання рівня доходів населення, забезпечення соціального захисту малозабезпечених та соціально незахищених громадян;
• створення нових робочих місць шляхом залучення інвестицій в економіку регіону;
• підвищення якості соціальних послуг, що надаються населенню регіону;
• впровадження енергозберігаючих технологій та стимулювання раціонального використання енергоресурсів;
• підвищення якості медичного обслуговування населення, збереження практики сімейної медицини;
• створення в регіоні умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров'я населення, захисту
інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти, спорту, культури, відпочинку;
• створення умов для культурного і духовного розвитку громади.
З урахуванням вищесказаного основними завданнями діяльності в 2015-2020 роках є:
• подальше удосконалення системи управління регіоном, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіону;
• забезпечення життєдіяльності регіону, збереження та розвиток соціальної інфраструктури;
• всебічне сприяння суб'єктам господарювання, які реалізують або мають намір реалізувати інвестиційні
проекти, спрямовані на створення нових робочих місць;
• впровадження заходів з ресурсо- та енергозбереження на комунальних підприємствах;
• реформування системи медичного обслуговування;
• сприяння створенню в регіоні навчального центру сімейної медицини.
Отже, у соціальній сфері:
• створення умов для підвищення якості життя населення, збереження його життєвого і трудового потенціалу;
• сприяння створенню нових робочих місць;
• підвищення якості медичної допомоги;
• сприяння будівництву житла;
• забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через систему соціальних послуг;
• забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у суспільстві;
• надання всебічної підтримки суб'єктам господарювання, які реалізують або мають наміри реалізувати
інвестиційні проекти в регіоні, спрямовані на створення нових робочих місць;
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Все більш актуальним в сучасних ринкових умовах є питання визначення внутрішніх резервів економічного розвитку, вирішення яких зв’язується в першу чергу з розробкою нових підходів до визначення суті,
структури і методів оцінки соціально-економічного потенціалу регіону. Ця проблема може бути вирішена
за допомогою реалізації науково-обґрунтованої соціально-економічної політики регіону. Щоб розробити
таку політику потрібно опиратися на оцінку соціально-економічного потенціалу регіону та його тенденцій,
вдосконалення форм і методів програмного регулювання на підставі аналізу соціально-економічного потенціалу регіону.

У гуманітарній сфері:
• подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги на принципах сімейної медицини з введенням показників, що визначають оцінку їхньої роботи;
• оновлення матеріально-технічної бази медсанчастини за рахунок спеціального фонду закладу, благодійної та гуманітарної допомоги;
• створювати умови для стовідсоткового охоплення обов'язковою дошкільною освітою дітей старшого
дошкільного віку через урізноманітнення форм її здобуття;
• створювати оптимальні організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні, навчально-методичні і матеріально-технічні умови для функціонування навчальних закладів;
• забезпечувати оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей;
• за запитом батьків розширювати практику інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах дітей, що потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку;
• удосконалити роботу з раннього виявлення та обліку дітей з вадами у розвитку та своєчасного надання
їм корекційної допомоги;
• орієнтувати роботу працівників соціально-психологічної служби на профілактику негативних явищ в
учнівському середовищі, превентивну основу, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків;
• об’єднати зусилля навчальних закладів, культурних закладів і установ, сім’ї, різних соціальних інституцій
і громадських організацій регіону у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей;
• забезпечення стабільної роботи закладів культури та творчих колективів регіону;
• збереження та подальший розвиток громадських та культурно-мистецьких традицій регіону.
Щодо сфери природокористування та безпеки життєдіяльності людини:
екологія людини у широкому розумінні включає у себе весь комплекс взаємодії людини та оточуючого
середовища, як природного, так і штучного (урбаністичного), а також велику кількість соціально-економічних та екологічних компонентів.
Екополіс – регіон, що гармонічно поєднує комфорт та високу якість умов життя й праці з бережливим
використанням природних ресурсів. Наш регіон відповідає таким цілям: його запроектовано як регіон
майбутнього, має розвинуту соціальну інфраструктуру дитячих, освітніх, медичних, культурних закладів,
потужну спортивну базу, сферу підтримки малого підприємництва, чим забезпечує своїм мешканцям
комфортні умови проживання.
Промисловість:
• освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту, підвищення якості;
• впровадження нових наукоємних технологій, насамперед енергозберігаючих;
• сприяння підприємствам регіону у реалізації інвестиційних проектів та заходів щодо реконструкції та
технічного переоснащення виробничих потужностей;
• сприяти розширенню кола підприємств, на яких передбачається запровадження системи контролю
якості продукції згідно з міжнародними стандартами якості продукції;
• сприяння участі підприємств регіону у виставково-ярмаркових заходах з метою освоєння нових ринків
реалізації виробленої продукції;
• сприяння будівництву бітумного та міні-нафтопереробного заводів.
Забезпечення кращого майбутнього залежить від усвідомлення кожним громадянином складових життя,
активної участі в процесі підготовки і реалізації рішень, розуміння свого місця в створенні потужної багатогалузевої економіки на місцевому рівні при збільшенні робочих місць та інших економічних можливостей.
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• сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття та зменшення його тривалості;
• здійснення контролю за своєчасною оплатою праці не нижче встановленого державного мінімального
розміру;
• сприяння зростанню продуктивності праці та заробітної плати на підприємствах регіону.
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На півночі межує з Вишгородським районом, Бучанською та Ірпінською міськрадами, на заході — з Бородянським і Макарівським районами, на півдні — з Васильківським і Обухівським районами.
Клімат помірно континентальний з достатнім зволоженням, сприятливий для вирощування зернових,
овочевих і фруктово-ягідних культур.
Адміністративно-територіально район поділяється на 2 міські ради, 1 селищну раду та 25 сільських рад,
які об'єднують 52 населені пункти і підпорядковані Києво-Святошинській районній раді. Адміністративний
центр — місто Київ, яке є містом державного значення та не входить до складу району.
В районі налічується 79 звітуючих промислових підприємств основного кола звітності. У 2015 році обсяг
реалізованої промислової продукції прогнозується на рівні 4 866 423 тис. грн що становить 110% до очікуваного показника 2014 року. Протягом останніх років спостерігається позитивна динаміка нарощування
відповідного показника до минулих років. Але існує ряд проблем, на які необхідно звернути увагу:
• впровадження нових наукоємних технологій, насамперед енергозберігаючих;
• удосконалення роботи маркетингових служб підприємств;
• сприяння підприємствам району у залученні інвестицій для реалізації інвестиційних проектів та заходів
щодо реконструкції та технічного переоснащення виробничих потужностей з метою освоєння нових
видів конкурентоспроможної продукції;
• створення та постійне оновлення бази даних продукції, яку виробляють промислові підприємства району, з метою використання цих матеріалів для інформування потенційних споживачів як в Україні, так і за
її межами;
• сприяння підприємствам області у запровадженні європейської системи контролю якості продукції.
Пріоритетні напрямки розвитку сільського господарства на 2016 рік:
• Підвищити урожайність сільськогосподарських культур не за рахунок внесення мінеральних добрив, а
через запровадження органічного землеробства та підбору перспективних сортів насіння для посіву;
• Збільшити поголів’я ВРХ до 4650 гол. та 2000 гол. корів та отримати надій молока 5000 кг від фуражної
корови;
• Агропромисловий комплекс потребує фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого або державного бюджету.
В районі зареєстровано 124 автотранспортних підприємства різних форм власності, із них: вантажних
автотранспортних підприємств – 79, підприємств автомобільного регулярного транспорту – 20, підприємств нерегулярного пасажирського транспорту – 14, підприємств з діяльності таксі – 11. Також вагома
частка пасажирських перевезень припадає на долю Південно-Західної залізниці. Автобусним сполученням
охоплені всі населені пункти району. Обслуговують ці маршрути 18 автотранспортних підприємств різних
форм власності. Здійснити заходи щодо улаштування на транспортних розв’язках магістральних автомобільних доріг М-05 Київ – Одеса та М-06 Київ – Чоп, які проходять територією Києво-Святошинського
району, поблизу Чабанівської селищної ради, Віта-Поштової, Петропавлівсько-Борщагівської, Гореницької,
Дмитрівської, Шпитьківської, Бузівської сільських рад світлофорів, запрограмованих на часові періоди.
Необхідно звернути увагу на розширення географії доступності послуги широкосмугового доступу: впровадження цієї послуги в селах Петрушки, Шпитьки, Малютянка; подальше розширення ємності та якісних
показників послуги широкосмугового доступу в містах Боярка та Вишневе, в селах Бобриця, Лісники, Стоянка, Хотів, Віта-Поштова, Тарасівка; виконання нових підключень до широкосмугового доступу послуги
«Інтернет»; розширення ємності АТС місцевої та київської нумерації в селах Дмитрівка, Тарасівка, Віта-Поштова та в місті Вишневе.
Велику увагу треба приділити організації в районі (враховуючи існуючий вітчизняний і міжнародний
досвід) стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів малого та
середнього бізнесу шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються
суб’єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, спрощення доступу малих
підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів; забезпечення безумовної реалізації завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; забезпечення ресурсної та інформаційної
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Києво-Святошинський район — район у Київській області України, розташований в центральній частині області, в лісостеповій зоні правобережжя Дніпра. Східною межею (понад 60 км) прилягає до Києва. Районний центр — місто Київ. Населення становить 165 780 осіб (на 1 листопада 2014). Утворений 1937 року.

Стале зростання населення району в першу чергу пов’язане з розбудовою населених пунктів району та
введенням в експлуатацію нових багатоквартирних житлових будинків та індивідуального будівництва.
Але дитячі садки та нові школи не будуються. Тому виникають такі проблеми: удосконалення системи
охорони здоров’я населення, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;
проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної
кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей; підвищення рівня та якості
медичного забезпечення материнства і дитинства; поліпшення планування сім’ї, вдосконалення системи
надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей; забезпечення нарахування та виплати державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, які перебувають під опікою (піклуванням), за принципом «гроші ходять за дитиною»; запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності.
Основні зусилля в галузі природоохоронної сфери необхідно спрямувати на реалізацію екологічних заходів, які дадуть змогу частково зменшити забруднення довкілля району: раціональне використання водних
ресурсів, відведення прибережних захисних смуг, екологічне поліпшення водних об’єктів, відродження та
облаштування джерел, складання схем протиерозійних заходів, які на базі ґрунтових обстежень та загального стану земель визначають необхідність вжиття тих чи інших заходів боротьби з ерозією земель. Крім
того, необхідно вжити заходів, аби запобігти екологічній катастрофі у районі, навести лад з єдиним сміттєзвалищем у районі, залучити інвестиції та зробити його екологічно чистим.
Оскільки в Україні зараз складна політична ситуація потребує підвищеної уваги техногенна та цивільна
безпека регіону. До заходів можна віднести:
• Впровадження єдиної системи управління силами та засобами територіальної(районної) підсистеми
єдиної системи цивільного захисту, з виключенням на районному рівні дублювання управлінських
функцій.
• Створення ефективних районних сил цивільного захисту з єдиним центром управління під час надзвичайних ситуацій, забезпечення та оснащення сучасним обладнанням.
• Впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки і локальних систем оповіщення населення в зонах можливого ураження та персоналу зазначених об’єктів на випадок виникнення аварії.
• Створення нових аварійно-рятувальних підрозділів та служб, відновлення діяльності та подальший
розвиток підрозділів місцевої (сільської) пожежної охорони, добровільних протипожежних формувань,
інших спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних підрозділів (формувань), як спеціалізованих та невоєнізованих формувань цивільного захисту (цивільної оборони).
• Організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, створення
передумов для їхньої локалізації та ліквідації, забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності
для громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі шляхом розгортання та
утримання тимчасових пунктів проживання та харчування.
• Забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного,
природного або воєнного характеру.
Сьогодні Києво-Святошинському району бракує інвестицій. Для цього потрібно, аби на місцях зникли
корупція та бюрократія. Тоді з нами захочуть співпрацювати й вітчизняні, й закордонні підприємці. А це
означатиме економічний розвиток, нові робочі місця та гідні зарплати.
Глобально – підтримувати курс на децентралізацію. Адже фінансово забезпечені місцеві бюджети – це
крок до стабілізації економіки нашого регіону.
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підтримки малого та середнього підприємництва; спрощення реєстраційних та дозвільних процедур;
формування інфраструктури підтримки підприємництва; надання суб’єктам малого підприємництва
інформаційно-консультативної допомоги з боку місцевих органів влади; сприяння співпраці державних,
громадських, профспілкових та інших організацій, які причетні до діяльності малих підприємств в Україні,
з відповідними міжнародними структурами.
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Що стосується конкретних проблем нашого міста.
• Дороги – дуже важлива проблема, тому що це шляхи сполучення з іншими регіонами. Ми пропонуємо
проводити прозорі електронні конкурси, для визначення компанії – будівельника доріг.
• Екологія – вирішення цієї проблеми можливо за рахунок збирання розподіленного сміття з подальшою
його переробкою.
• Проблеми енергозбереження – утеплення будинків, перехід на автономні котельні для кожного будинку,
використання, де можливо альтернативних видів опалення.
• Проблеми ЖКХ – ліквідація ЖЕКів та створення ОСББ.
• Злочинність – за рахунок підвищення фінансового благополуччя населення рівень злочинності знизиться.
• Транспорт – транспортні послуги повинні надавати приватні компанії. Якщо між ними буде конкуренція,
то буде якість і ціна найкраща.
Основна проблема, яка гальмує розвиток регіонів і країни в цілому – дозвільна система, яка не дає права
чесно вести бізнес, що і породжує корупцію, велика кількість податків, непотрібні міністерства. А найбільша проблема – дуже багато «державного».
Наприклад: державні школи, дитячі садки, лікарні, транспорт… Державне в більшості випадків безкоштовне. Але яка тоді буде якість послуг? Отже, в першу чергу потрібно зробити більшість державного приватним.
1. Медицина
Зробити всю медицину приватною. Гарна якість медицини, іноземці приїдуть лікуватись, власник лікарні
отримає прибуток, платить податок, наповнюється бюджет.
Для незабезпечених верств населення зберігається безкоштовне медичне обслуговування на базові медичні послуги.
2. Освіта
Українці не будуть виїзжати за кордон для отримання освіти, за яку дійсно не соромно, а навпаки, іноземці приїдуть на навчання. При створенні комфортного інвестиційного клімату в Україну зможуть прийти
філіали відомих світових вузів, таким чином молодь зможе отримувати високоякісну освіту.
3. Транспорт та дороги
Передача функцій управління транспортом у транспортний відділ мерії.
Зробити платний в’їзд в місто для автомобілів з інших регіонів та країн. Оплата повинна залежити від
кількості днів перебування в місті. Отримані гроші ідуть на будівництво доріг та транспорт (державно-приватне партнерство).
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Наше місто Київ – це столиця України. Тому ми хочемо бачити його як сучасну столицю заможної держави.
Це дуже велика і тяжка робота, яка потребує знань та фантазії. Ми повинні виділити основні проблеми нашого міста та визначити напрямки для їхнього вирішення. Але багато проблем, на жаль, можна вирішити
тільки на державному рівні. Для аналізу соціально-економічного стану економіки регіону використовуються показники валового регіонального продукту (ВРП), доходи населення з урахуванням його купівельної
спроможності, національне багатство регіону, у тому числі споживче майно. Ці показники на сьогоднішній
день по нашому місту, та і по країні в цілому, дуже знизились. Населення вкрай збідніло. Ми бачимо вирішення цих проблем шляхом скорочення кількості чиновників, залучення інвестицій, розбудови туристичної інфраструктури та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. Для того щоб у місто прийшли
інвестори, ми повинні зробити найпривабливіші умови ведення бізнесу, а це: скорочення дозволів та
довідок, радикальне зниження податків, забезпечення захисту приватної власності,забезпечення надання
послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді, подолання корупції. Ми пропонуємо взяти за приклад країни, які досягли успіху за короткий час.

Сортування сміття. Просвітницька робота з населенням.
5. ОСББ замість ЖЕКів
Повна автономія кожного будинку. Співвласники самі вирішують свої проблеми.
Але за все платити? Де взяти гроші?
Якщо спростити систему оподаткування, при чому залишити тільки податок з продажу та соціальний податок, то це дасть можливість розвиватись бізнесу.
Рівень безробіття різко впаде, люди стануть багатші.
Наша стратегія є універсальна для кожного куточка України. Рухаючись в цьому напрямку, ми створимо
процвітаючу державу.
Взагалі можна сказати: якщо є достатньо грошей у місті, то вирішити будь-яку проблему можна дуже якісно. Тому наше перше завдання швидке наповнення бюджету не за рахунок кредитів, а за гроші інвесторів
та бізнесу.
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Голушко Катерина
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Ми вирішили дослідити соціально-економічний потенціал Києва.
Економічний потенціал може бути визначений сукупністю галузей господарства, підприємств, установ, які
виробляють промислову, сільськогосподарську, будівельну продукцію, надають різні послуги виробничого
і невиробничого призначення. Виходячи з думки про те, що економічний потенціал регіону розвивається з метою поліпшення економічного добробуту людей, показником розвитку може бути забезпеченість
регіону людськими ресурсами, інтелектуальним потенціалом, а також розвиток соціальної інфраструктури
і розвиненість інститутів соціального захисту.
Нами була знайдена наступна інформація.
За оцінкою на 1 січня 2015 р. чисельність наявного населення м. Києва становила 2888,0 тис. осіб. Трудові
ресурси Києва в 2014 році складали 50% від загальної чисельності постійного населення.
Як і належить столиці, Київ гідно виконує роль національного лідера в розбудові нашої молодої держави,
упевнено утримуючи провідні позиції в усіх галузях народного господарства. У місті зосереджена значна
кількість висококваліфікованих науково-технічних кадрів, здатних забезпечити впровадження і вирішення
фінансово-економічних та виробничих завдань практично будь-якої складності.
Питома вага м. Києва в економіці України (за 2014 рік):
• Обсяг реалізованої промислової продукції – 7%.
• Оборот роздрібної торгівлі – 14%.
Важливу роль у розвитку всього економічного комплексу столиці відіграє промисловість. Провідними
галузями промисловості міста є електроенергетика, машинобудування та металообробка, будівельний
комплекс, промисловість будівельних матеріалів, транспорт та зв'язок, житлово-комунальне господарство, торгівля та громадське харчування, харчова, медична і легка промисловість, сфера побутових послуг,
фінансова діяльність. Загалом у Києві працює 485 великих і понад 4,5 тис. середніх та малих промислових
підприємств. Промислово-виробничий персонал м. Києва характеризується високим рівнем кваліфікації
та високою питомою вагою інженерів і техніків.
Домінуючою тенденцією в промисловості міста є поліпшення показників у галузях, які випускають кінцеву
продукцію, зорієнтовану на внутрішній ринок і безпосередньо на споживача: харчовій промисловості, машинобудуванні та металообробці, хіміко-фармацевтичній, електроенергетиці, промисловості будівельних
матеріалів, деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості.
Науково-технічний потенціал. «Економіка на базі знань» – нова філософія поступу міст. У Києві зосереджено близько третини науково-технічного потенціалу України, що є одним з найважливіших конкурентних
переваг міської економіки. Взаємодія науки й виробництва дозволяє Києву випускати конкурентоспроможну продукцію: літаки, траулери, річкові судна, екскаватори, верстати, обчислювальні машини, радіоапаратуру та ін.
Основним результативним показником, який характеризує економічний розвиток Києва, є валовий регіональний продукт. У 2014 році він становив близько 300 млрд грн, або понад 100 тис. грн на одну особу.
Виходячи з цього аналізу можна сказати, що Київ – це місто з великим потенціалом. І ми повинні його використати.
2. Визначення проблем, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток регіону.
Ми виділили вісім основних, на наш погляд, проблем, які потрібно вирішити в Києві. Приводимо їх за
спаданням важливості:
• Безвідповідальність влади;
• Корупція і хабарництво;
• Криміналітет;
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1. Аналіз соціально-економічного потенціалу регіону та ефективності його використання.

Також не можна залишити без уваги наступні проблеми:
• Велика кількість необлаштованих територій, наявність недобудованих об’єктів та будинків, які потребують капітального ремонту або зносу, а також погана якість облаштування вулиць, парків, скверів та ін.
• Ускладнений транспортний рух;
• Проблеми з громадським транспортом;
• Погана інфраструктура житлових районів;
• Недостатня кількість зон відпочинку;
• Погана якість комунальних послуг.
3. Обґрунтування пріоритетних напрямків (напрямку) змін економіки регіону, реалізація яких (якого) може
забезпечити кращі соціально-економічні результати (наприклад, у екологічній, інфраструктурній, інвестиційний, рекреаційній сферах тощо).
Ми вважаємо, що за розвиток регіону відповідає влада. Нею приймаються рішення про напрямки розвитку, виділення коштів, прийняття основоположних рішень. А якщо влада буде безвідповідальною, корумпованою та буде процвітати хабарництво, тоді і про розвиток регіону нема що говорити.
Також для розвитку регіону потрібно, щоб було багато гарних фахівців (якість освіти), робочих місць для
них, нормальна зарплата (адже вони не захочуть працювати), гідний рівень медичного обслуговування
(хворі люди не можуть нормально працювати). Стан навколишнього середовища також дуже сильно впливає на стан здоров’я. Тому ця проблема є однією з найважливіших.
4. Формулювання загальних пропозицій щодо необхідних управлінських рішень за обґрунтованими вами
напрямками (напрямком) змін.
Пропонуємо таке рішення перших двох проблем. Весь потік документації міської влади (угоди, тендери та
інше) перевести у електронну форму та розміщувати в інтернет-мережі з правом вільного доступу киян.
Сюди ж потрапляє інформація з податкової про доходи і витрати посадовців та членів їхніх сімей, їхня ділова (бізнес) та політична (партії, блоки) історія. На наш погляд такі засоби значно підвищать відповідальність влади, і навпаки, зменшать корупцію та хабарництво. Створення такого сайту потребує невеликих
коштів. Тим більше у світі вже існує багато аналогів, наприклад в Естонії. Багато українських IT-компаній
пропонують уряду і місцевим органам влади подібне програмне забезпечення.
Підвищення відповідальності влади і зменшення корупції та хабарництва обов`язково призведе до збільшення робочих місць, оскільки нині чиновники стримують конкуренцію заради процвітання власного
бізнесу чи чужого бізнесу за «відкати». Також можна створити нові робочі місця. Вирішення цього питання
можна запозичити в Грузії: якщо людина подала документи на створення нового підприємства і протягом десяти днів не отримала письмової та обґрунтованої заборони, вона має право спокійно відкривати
бізнес.
У свою чергу збільшення робочих місць призведе до збільшення заробітної плати, і багато людей зможуть
жити на середньому рівні, зменшиться рівень безробітніх, бандитів та інших. Це призведе до зменшення
криміналітету на побутовому рівні.
Ми також сподіваємося, що підвищення заробітних плат відбудеться і в сфері освіти, куди підуть високоосвічені молоді вчителі, які будуть якісно навчати, та в сфері медицини, де з’являться молоді і талановиті
лікарі.
Також треба встановити жорсткий контроль з боку місцевої влади за рівнем викидів підприємств та автотранспорту. Невиконання норм повинно каратися штрафами. Це буде сприяти покращенню стану навколишнього середовища.
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• Проблеми з якістю освіти (низький рівень підготовки фахівців);
• Проблеми працевлаштування;
• Низькі зарплати;
• Погана якість медичного обслуговування;
• Забруднення навколишнього середовища.
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Кіровоградська область
Кіровоградський кооперативний коледж
економіки і права ім. М.П. Сая

склад команди
Бужениця Карина
Левитська Діана
Бєлова Дар'я

/ 2015 /

Кіровоградська область – це аграрний регіон, який досить забезпечений людськими і природними ресурсами. Область має запаси мінеральних ресурсів. З паливних ресурсів тут є поклади бурого вугілля в
м. Олександрії. Вагоме енергетичне значення мають значні (світового масштабу) поклади уранових руд.
Головне, що наш регіон є центром України, саме це сприяє торгівельним зв’язкам з іншими регіонами. У
структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мають харчова промисловість, машинобудування та металообробка, електроенергетика, промисловість будівельних матеріалів.
Проаналізувавши сучасний стан регіону, було виявленно проблеми, які потребують негайного вирішення
для соціально-економічного розвитку регіону:
Соціально-економічні проблеми:
• недостатня ефективність комплексного використання потенціалу мінерально-сировинної бази;
• недостатня конкурентоспроможність окремих видів продукції промисловості. Численні порушення
стандартів якості через вміст у продукції неприпустимих речовин, невідповідність термінів зберігання.
Низький рівень інвестування промисловості;
• низький рівень розвитку соціальної інфраструктури на селі, що зумовлює незадовільний рівень життя
сільського населення, погіршення демографічної ситуації та відплив працездатного населення в інші
регіони країни та за кордон;
• відсутність доріг першої категорії на території області, що спонукає перевізників, які направляються із
Заходу на Схід та з Півночі на Південь, шукати інших шляхів в обхід Кіровоградської області. Відсутність
доступних джерел фінансування будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, що гальмує
розвиток національної мережі автомобільних доріг;
• високий рівень зношеності основних фондів підприємств ЖКГ (близько половини теплових мереж та
котельного обладнання цілком вичерпали свій нормативний ресурс експлуатації), що призводить до
значних втрат теплової енергії, збільшення собівартості послуг ЖКГ, зростання непродуктивних витрат
фізичних та юридичних осіб на їх оплату.
• наявність проявів корупції в процесі надання публічних послуг (у т. ч. під час надання дозвільних документів та документів, що засвідчують права власності тощо);
• наявність та поширення проявів антисоціальної поведінки у суспільстві (наркоманія, алкоголізм тощо),
у т. ч. серед молоді сільських, периферійних територій; недостатній рівень гарантування безпеки громадян (мешканців та гостей регіону);
• відсутність на території Кіровоградської області спеціалізованого полігону для зберігання та/або захоронення промислових відходів; відсутність модернізації сміттєзвалищ твердих побутових відходів;
• поступове збільшення частки населення старшого за працездатний віку. Значний рівень демографічного
навантаження на осіб працездатного віку. Значний рівень зареєстрованого безробіття.
Проблеми у сфері освіти та культури:
• незадовільний стан об’єктів історико-культурної, архітектурної спадщини та неналежний рівень охорони
історико-культурної спадщини, природно-ресурсного потенціалу області; недостатній рівень кадрового
забезпечення надання туристичних послуг, екскурсійної діяльності;
• неукомплектованість навчальних закладів у сільській місцевості учнями, віддаленість самих закладів
від місць проживання учнів. Недостатньо розвинена мережа освітніх округів, закладів нового типу, що
перешкоджає впровадженню профільного навчання.
Проблеми у сфері охорони здоров’я:
• наявність диспропорції в організації системи надання медичної допомоги первинного, вторинного і третинного рівнів. Скорочення рівня забезпеченості лікарськими кадрами, особливо у сільській місцевості.
Способи вирішення проблем:
• Необхідно впроваджувати інноваційні технологічні процеси для комплексного вилучення цінних корисних компонентів зі складу уранових руд.
• Необхідно збільшити обсяги промислової продукції, розвиток рослинництва, тваринництва та плодоовочівництва. Головне завдання – це запровадження сучасних агротехнологій і новітніх засобів праці,
інвестування в цю діяльність.
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Аналіз регіону

Висновок: Провівши нелегку роботу та проаналізувавши стан нашого регіону, можемо сказати, що ми рухаємося у правильному напрямку, та все ж є низка проблем, які потребують негайного розв'язання. Ми віримо, що всі вони можуть бути вирішені протягом п’яти років, адже Кіровоград та Кіровоградська область
в цілому досить забезпечені. У нас працюють великі підприємства, заводи та організації, які забезпечують
робочими місцями велику частину населення, які сплачують значну частину податків саме до місцевого
бюджету та завдяки яким Кіровоград відомий не тільки як географічний центр України, а й як потужний
аграрно-промисловий регіон. Ми маємо чим пишатись.
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• Поліпшення стану доріг, збільшення джерел фінансування будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг.
• Надання якісних житлово-комунальних послуг. Виправлення функціювання систем водо- та теплопостачання.
• Забезпечення стабільного розвитку культурної спадщини, туристичних комплексів.
• Забезпечення дієвого контролю за якістю задоволення потреб публічних послуг, які захищають права
громадян.
• Спрямувати на контроль безпеки від антисоціальної поведінки інших людей. А також до безпеки входять: раціональні заходи щодо безпритульних людей; особливо безпритульних собак, які погрожують
безпеці людини, і зокрема дітей (дошкільного віку).
• Впровадження системи роздільного збору, сортування й сепарації сміття, систему вторинної переробки
твердих побутових відходів; ініціювати розробку пакета законодавчих документів щодо безпечного вирішення проблеми сміття в Україні; посилити боротьбу зі стихійними звалищами та наслідками їхнього
існування; організувати проведення науково-дослідних робіт зі створення екологічно чистих технологій
переробки та знешкодження промислового й побутового сміття; розпочати загальноукраїнську інформаційно-освітню кампанію для роз'яснення необхідності належного збору сміття для його подальшої
утилізації.
• Способом захисту безробітних є надання їм робочих місць; підвищення продуктивності праці; підвищення якості робочої сили; збільшення кількості пільг для підприємств, які працевлаштовують молодь на
перше робоче місце та інвалідів.
• Досягнення відповідності системи осіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору,
забезпечення якості та доступності освіти, ефективності управління нею.
• Реформування системи охорони здоров’я.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Кіровоградська область
НВО № 32 «Спеціалізована загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів,
позашкільний центр «Школа мистецтв»
Кіровоградської міської ради
склад команди
Мороз Олександра
Руднік Данило
Осадчий Єгор
Пилипенко Владислав
_____________
Шило Оксана Анатоліївна

/ 2015 /

Стратегічною перевагою міста та області є те, що Кіровоградська область розташована у центрі України.
Тому транспортна галузь регіону має достатні перспективи для економічного розвитку. Рівень техногенного навантаження на навколишнє середовище в Кіровоградській області нижчий, ніж у середньому по
Україні, але недосконалість та застарілі технології, які застосовуються у виробництві, є основними забруднювачами довкілля. Наявність великої кількості родовищ корисних копалин, а саме запасів урану (83%
загальноукраїнських), нікелю та кобальту (понад 50%), хрому та горючих сланців (близько 100%), дає для
регіону значний економічний потенціал серед інших, але завдання полягає у раціональному використанні
та зменшенні витрат ресурсів на виробництві із застосуванням технологій, що зменшують ризики забруднення навколишнього середовища.
При наявності позитивних тенденцій регіон стикається з низкою викликів. Перш за все це демографічний
показник, що негативно впливає на становище на ринку праці, на розвиток інфраструктури тощо. Відсутність впровадження сучасних технологій і методів господарювання, а саме житлово-комунального, готельного, вулично-дорожнього, дорожнього. Відсутність коштів на житлове будівництво, зношеність тепло-,
водо-, каналізаційних мереж, відсутність коштів на розвиток та оптимізацію систем водо- та теплопостачання, на встановлення засобів обліку теплової енергії соціально незахищеним верствам населення, не
фінансуються проекти з використання альтернативних видів палива.
Наше місто має багатовікову історію, прекрасних людей і великий потенціал для розвитку. Екологічна
складова є однією із пріоритетних серед напрямків змін економіки регіону, реалізація якої забезпечить
кращі соціально-економічні результати.
Питання про перенесення полігону побутових відходів з мікрорайону Завадівка за межі міста, ліквідацію
стихійних звалищ залишаються довгий час не вирішеними. Команді необхідно розробити перспективний
план щодо реалізації даного питання, а саме створити комісію, яка буде опікуватись завданням, почати
побудову сміттєсортувальної лінії, яка повинна розподіляти та переробляти картон, пластик, скло; залучити іноземних інвесторів до побудови нового сміттєпереробного заводу. Всі ці заходи дадуть нові робочі
місця та покращать загальний рівень міста.
Кількість безпритульних собак у кожному дворі неймовірно збільшується. Тому необхідно в рамках міста
розпочати роботу по їх зменшенню. В першу чергу, регулярне вивезення сміття з двору, закриті контейнери унеможливлять доступ до кормової бази. По-друге, потрібно створити притулок для безпритульних
собак, до роботи якого залучити волонтерів та підприємства.
Порівняно з іншими обласними містами Кіровоград – маленьке місто, користується малою зацікавленістю
серед туристів. Наша команда пропонує підвищити інтерес до свого міста, його історії, архітектури. Розпочати необхідно з жителів! Ми повинні пишатися своїм містом! Кожен повинен добре орієнтуватися у назвах вулиць (особливо центру міста), знати найцікавіші історії того чи іншого будинку, родини, особи, що
проживала тут. Для цього на місцевому телебаченні транслювати відповідні телепередачі, організувати
зустрічі-лекції щодо історії міста, провести відкритий конкурс на посаду креативних екскурсоводів.
Зараз гостро стоїть проблема по перевезенню пасажирів міста та його гостей. Незрозумілим є теперішній
графік руху маршруток, проконтролювати пасажир час руху не в змозі. Пропонуємо встановити на зупинках електронне табло з розкладом руху не тільки тролейбусів, а й маршруток, що вирішить проблему нерегулярного перевезення. Також необхідно розробити план переходу оплати за перевезення від водія до
електронного виду. Це дасть можливість водіям не відволікатись, а пасажирам забезпечить обов’язковість
оплати перевезення. Також є необхідність переглянути маршрути та запровадити нові з урахуванням
інтересів мешканців.
По місту неодноразово ремонтували дороги, але про тротуари у дворах багатоповерхівок та у приватному
секторі майже не згадували. Лише на центральних вулицях міста зроблені відповідні роботи. Потрібно
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Оскільки одного з членів нашої команди призначено на посаду керівника регіону, то перед ним та командою постає величезна відповідальність. Стабільний економічний та соціальний розвиток регіону є передумовою гармонічного розвитку держави в цілому. Наші рішення повинні бути спрямовані на реалізацію
загальнодержавної стратегії розвитку.

За рахунок міжнародних грандів необхідно вирішити питання економії тепла у квартирах багатоповерхових будинків. Розробити та реалізувати проект про перехід на сучасну енергозберігаючу систему освітлення у дворах та на вулицях. Виконання даного проекту дає більш якісне використання освітлення та економить кошти місцевого бюджету.
Кіровоград – зелене місто, у ньому багато скверів, парків, зелених насаджень. Використовуючи науковообґрунтовані вирішення проблем з пуховими тополями, хворіючими каштанами, амброзією, необхідно
провести омолодження та заміну алергенних дерев та рослин.
Оскільки наша команда та керівник регіону зацікавлені у позитивному рішенні всіх проблем, необхідно
оперативно реагувати на проблеми та скарги кіровоградців за допомогою комп’ютерної системи управління, що забезпечить зворотний зв’язок з жителями міста та зменшить корупцію.
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запровадити реальні програми благоустрою міста, де будуть зазначені роботи по ремонту тротуарів для
кожного району у відповідній кількості, ремонт покрівель тих будинків, що цього потребують.
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Чисельність – 980,6 тис. осіб – 2,3% населення України, у тому числі:
• сільського – 365,5 тис. осіб
• міського – 616,1 тис. осіб
Структура земельного фонду
Розділ земель за цільовим призначенням
Територія усього
Сільськогосподарські угіддя
Забудовані землі
Інші землі

Тис. га
2458,8
2032,3
89,5
158,3

Питома вага області в економіці України
Обсяг реалізованої продукції у % (без ПДВ та акцизу)
Обсяг сільськогосподарського виробництва, %
Обсяг виробництва продукції рослинництва, %
Обсяг виробництва продукції тваринництва, %
Роздрібний товарообіг, %
Капітальні інвестиції, %
Експорт товарів, %

1,5
4,5
5,3
2,6
1,7
1,5
1,5

Рівень життя
Наявний дохід
Темп росту наявного доходу
Наявний дохід у розрахунку на одну особу

22381
104,2
22742,6

млн грн
%
грн

Економіка Кіровоградської області має виражений аграрно-індустріальний характер.
Підприємствами промисловості створюється близько 20% валової доданої вартості області, у сільському
господарстві – від 25 до 30%.
Промисловий комплекс області охоплює 11 галузей, у яких діють понад 2000 підприємств. Найважливішими у структурі промислового комплексу області є харчова промисловість (41,7% загального обсягу реалізованої промислової продукції), виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (19,0%), машинобудування (15,1%) та металургія (10,8%). У структурі валової продукції сільського господарства провідне
місце належить рослинництву, питома вага якого станом на 2014 р. складала 71,4%, тваринництву належить 28,6%. Сільськогосподарські підприємства спеціалізуються на виробництві зернових і зернобобових
культур та соняшнику, тоді як господарства населення – на вирощуванні картоплі, овочів, плодів та ягід.
Транспортна галузь Кіровоградщини, зважаючи на вигідне географічне розташування області, має достатні
перспективи для розвитку і здатна стати однією з найважливіших галузей економіки. У структурі транспортних перевезень регіону найбільша частка належить автомобільному транспорту – ним забезпечується понад 65% перевезень вантажів та понад 50% перевезень пасажирів. Важливу роль у розвитку економіки Кіровоградської області відіграє також залізничний транспорт, представлений відділеннями Одеської,
Південної та Придніпровської залізниць.
Соціальний розвиток Кіровоградщини демонструє залежність від економічної динаміки. Розвиток людського потенціалу області уповільнюється через ситуацію, що склалася на ринку праці. Значне навантаження на вільне робоче місце спричинене невідповідністю професійно-кваліфікаційної потреби в кадрах
економіки регіону пропозиції робочої сили на ринку праці.
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1. Аналіз соціально-економічного потенціалу Кіровоградського регіону та ефективність його використання.

3. Пріорітетні напрямки змін економіки регіону:
1) Розвиток промислового потенціалу регіону. Оптимізація структури промислового комплексу з пріоритетним розвитком високотехнологічних виробництв на основі енерго- та ресурсозберігаючих, інформаційних і наукоємних технологій. Підвищення ефективності використання мінерально-сировинної бази області
як ресурсу розвитку, здатного забезпечити конкурентні переваги добувної промисловості.
Будівництво заводу з виробництва ядерного палива; побудова атомної електростанції на території Кіровоградської області, адже наявна дешева сировина.
Відновлення діяльності підприємств буровугільного комплексу, налагодження видобутку та переробки
бурого вугілля у співробітництві з іноземними інвесторами
2) Формування високотехнологічного аграрного сектора. Формування екологічно збалансованого сільськогосподарського комплексу на основі максимально ефективного використання наявного в області природноресурсного потенціалу. Нарощування виробництва продукції з більшою часткою доданої вартості
та формування замкнених циклів виробництва сільськогосподарської продукції, вирощування екологічно
чистої продукції та розвиток органічного виробництва. Підтримка стійкого розвитку сільських територій.
3) Розвиток транспортно-транзитного потенціалу. Реалізація транзитного потенціалу регіону, поліпшення
доступності сільських територій та малих міст, розвиток шляхів сполучення із сусідніми регіонами, розбудова супровідної інфраструктури. Зниження рівня техногенного навантаження транспорту на довкілля,
підвищення якості, безпеки та ефективності перевезень.
4) Розвиток регіонального ринку послуг як основи постіндустріального поступу області. Інтенсифікація розвитку регіонального ринку послуг, підвищення рівня їхньї доступності, безпеки та якості. Удосконалення
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2. Проблеми, що потребують вирішення:
• недостатня ефективність комплексного використання потенціалу мінерально-сировинної бази. На
території області експлуатується 30% родовищ із розвіданими запасами. Не впроваджуються інноваційні
технологічні процеси для комплексного вилучення цінних корисних компонентів зі складу руд;
• відсутність комплексного підходу до використання потенціалу буровугільного комплексу області для
потреб регіональної (національної) економіки. Незважаючи на значні поклади бурого вугілля, наявність
усіх необхідних передумов для ефективного розвитку буровугільної галузі, а також наявність пропозицій
приватних та іноземних інвесторів, видобуток вугілля не проводиться;
• низький рівень забезпеченості сировиною підприємств харчової промисловості, недостатньо висока
якість окремих видів харчової продукції, що призводить до зниження обсягів виробництва та споживання продуктів харчування;
• висока енергоємність виробництва у промисловості, відсутність системного підходу до комплексного
вирішення питань енергоефективності та енергозбереження та забезпечення регіону електроенергією
власного виробництва. Промислові підприємства споживають 63,3% природного газу та 48,1% електроенергії від загальних обсягів споживання цих ресурсів в області;
• низький рівень інноваційної активності промислових підприємств. Кількість інноваційно активних підприємств промисловості складає лише 2,5% від загальної їхньої кількості в Україні;
• низький рівень інвестування в промисловість. Станом на початок 2011 р. область посідала передостаннє
місце в Україні за показником прямих іноземних інвестицій (ПІІ) – 65 дол. США на 1 особу. Обсяги ПІІ в
економіку області станом на кінець 2011 р. становили 72,2 млн дол. США (0,1% від загальних обсягів ПІІ
в економіку України), з яких 30,2 млн дол. були спрямовані в промисловість області. Коштами іноземних
інвесторів у 2011 р. було профінансовано лише 5,6% інвестицій в основний капітал;
• високий ступінь зношеності основних фондів у промисловості та будівництві (у 2010 р. у промисловості
складав 60,5%, у будівництві – 56,4%), що призводить до зниження конкурентоспроможності продукції
промисловості на внутрішньому та зовнішньому ринках;
• нерозвиненість коопераційних зв’язків у промисловості, низький рівень співробітництва наукових
установ і бізнесу в здійсненні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що призводить до
гальмування інноваційного розвитку промисловості та перешкоджає формуванню замкнених ланцюгів
виробництва.

комплексний розвиток ринку рекреаційних і туристичних послуг, у т. ч. «зеленого туризму». Формування ринку послуг зв’язку та інформаційних технологій як підґрунтя для підвищення прозорості прийняття
управлінських рішень, активного залучення громадськості до розбудови регіонального економічного
комплексу постіндустріального спрямування.
5) Стабільний соціальний розвиток. Упровадження раціональних форм організації життя населення області з погляду умов праці, побуту, відпочинку, розвитку особистості, розвиток ринку праці. Формування
комфортного та безпечного життєвого середовища для людини.
4. Загальні позиції щодо необхідних управлінських рішень.
Нарощування обсягів виробництва промислової продукції та її реалізації на внутрішньому й зовнішніх
ринках, що дозволить збільшити внесок промисловості у формування валової доданої вартості області та
зміцнити конкурентні позиції промислового комплексу регіону:
• проведення моніторингу використання наявних промислових об’єктів області, ступеня їхньої завантаженості, виявлення потенціалу розвитку та розроблення поетапного плану розвитку використання незадіяних виробничих потужностей;
• надання підтримки промисловим підприємствам області у пошуку потенційних партнерів та укладанні
договорів про співробітництво, що сприятиме розвитку експортного потенціалу й виходу підприємств
області на світові ринки;
• проведення виставкової, інформаційної та маркетингової діяльності, спрямованої на просування промислових товарів на перспективні ринки;
• надання інформаційної та методичної підтримки підприємствам у реалізації їхньої продукції на ринках
області;
• сприяння залученню промислових підприємств до реалізації загальнодержавних програм і національних проектів, зокрема – у сфері розвитку АПК;
• налагодження співробітництва промислових підприємств із закладами освіти для забезпечення підприємств необхідними висококваліфікованими кадрами.
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системи житлово-комунальних послуг та приведення їх у відповідність до європейських стандартів; розвиток послуг сфери торгівлі, упровадження нових стандартів обслуговування споживчого ринку та дієвого
захисту прав споживачів;
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Львівська область утворена 4 грудня 1939 року. Область розташована на крайньому заході України в межах Волинської і Подільської височин та перетинає три природні зони: лісову, лісостепову і зону висотної
поясності Карпат. Географічно Львівщина є прикордонним регіоном, який на заході безпосередньо межує
із Республікою Польща. Населення Львівської області станом на 1 січня 2013 року становило 2540,7 тис.
осіб,
Львівська область забезпечена розвиненою мережею транспортних комунікацій, ділянки яких проходять
за напрямками міжнародних європейських доріг, сприяють пропуску транзитних транспортних потоків
через регіон, що обумовлює його стратегічне значення у розвитку економіки країни.
Мінерально-сировинні ресурси Львівської області на 41,6% охоплюють паливно-енергетичну сировину
(нафту, вільний газ, конденсат, кам’яне і буре вугілля, торф), друге місце належить покладам, які необхідні
для виробництва будівельних матеріалів (34,9%), третє – покладам прісних і мінеральних підземних вод
(19,5%), решта припадає на такі корисні копалини, як сірка, сіль (натрієва, магнієва й калійна), германій,
озокерит (загалом близько 4%). Родовища паливно-енергетичної сировини у регіоні розташовані нерівномірно і мають два осередки. Найвища їх щільність припадає на райони Червонограда (кам’яне вугілля) і
Дрогобича (нафтогазові поклади). Важливим нововідкритим паливно-енергетичним ресурсом на території
області є сланцевий газ, поклади якого розміщено на «Олеській площі».
Мінеральні підземні води Львівщини містяться в близько 60-ти родовищах з балансовими запасами
5,4 тис. м³/добу, з них 21 родовище експлуатують. Особливо інтенсивно використовують мінеральні води
Передкарпаття (курорти Трускавець, Моршин і Шкло), Бескидського низькогір’я (Східниця і Верхнє Синьовидне) та Розточчя й Опілля (Немирів, Великий Любінь і Розділ). Видобуток мінеральних вод в середньому становить 1,1 тис. м³/добу. На Львівщині виявлено майже всі типи мінеральних вод, але найбільше
поширені води без специфічних компонентів, з підвищеним вмістом органічних речовин типу «Нафтуся»
та сульфідні (сірководневі). Ліси Львівської області займають 31,8% (по Україні — 15,7%). Площа лісового
фонду складає близько 690 тис. га (понад 8% всіх лісів України), вкритих лісом територій — 623 тис. га. Ліси
області поділяються на дві групи.
В області діє широка мережа рекреаційних закладів, а саме: 133 санаторно-курортних заклади, зокрема
на базі багатих природно-рекреаційних ресурсів: Великий Любінь, Моршин, Немирів, Роздол, Східниця,
Трускавець, Шкло, 82 заклади готельного господарства, близько 500 приватних садиб, які займаються
сільським туризмом.
Ключову роль в економічному потенціалі Львівській області незмінно відіграють такі сфери економічної активності, як сільське господарство (10%), обробна промисловість (11%), торгівля (17%), транспорт і
зв’язок (14%). Спеціалізацією Львівської області є харчова промисловість (38%), машинобудування (10%),
хімічна та нафтохімічна промисловість (7%), ряд інших напрямів активності.
Львівська область є регіоном з високою інвестиційною привабливістю для інвестора (область посідає 2-ге
місце у рейтингу інвестиційної привабливості українських регіонів).
Соціально-економічний аналіз розвитку Львівського регіону показує, що незважаючи на економічне лідерство області порівняно з більшістю регіонів України, за окремими показниками соціальної та економічної
сфери, які суттєво впливають на якість життя громадян, ситуація в області не є найкращою. Найбільшими
проблемами Львівщини виступають:
1. Низький технологічний рівень та конкурентоспроможність підприємств базових галузей. 2. Слабкі
зв’язки в системі «влада – наука – бізнес». 3. Високий рівень зношеності та низька ефективність використання інженерної комунальної інфраструктури. 4. Незадовільний технічний стан доріг, низький рівень
придорожнього сервісу. 5. «Старіння» населення. 6. Високий рівень безробіття, низька купівельна спроможність населення. 7. Невідповідність освітніх послуг потребам регіонального ринку праці, брак кадрів
робітничих професій. 8. Значна енерговитратність виробництва та житлово-комунального господарства в
умовах збереження високих цін на енергоносії. 9. Відносно низька якість земельних ресурсів. 10. Низькі
доходи сільських домогосподарств. 11. Недостатня кількість та аварійний стан об’єктів соціальної інфра272
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Стратегія розвитку Львівської області

Основними стратегічними цілями розвитку Львівської області є:
• Прискорення економічного зростання;
• Розвиток сільських територій;
• Розвиток туристичного та рекреаційного потенціалу;
• Підвищення якості життя населення;
• Поглиблення євроінтеграційних процесів.
Серед стратегічних цілей провідне місце займає прискорення економічного зростання. Економіка області
перебуває у надзвичайно складному стані, що характеризується критичною зношеністю виробничої бази,
створеної ще в середині минулого століття, технологічною відсталістю більшості великих промислових підприємств, особливо видобувної галузі, та, відповідно, низьким рівнем капіталізації, високим податковим
тиском на малий і середній бізнес, та, відповідно, високим рівнем «тінізації», несприятливим інвестиційним кліматом в країні та регіоні тощо. Економічне зростання в тих політичних і економічних умовах, які
склалися в Україні та регіоні, являє собою складний процес, що повинен включати наступні заходи: – підтримка інституцій для сприяння інвестуванню; покращення інвестиційної промоції регіону; дослідження
та активна промоція інвестиційних пропозицій районів області; – розробка та впровадження маркетингових заходів із залучення інвестицій, в тому числі до екологічно дружніх галузей виробництва; – створення
логістичних об’єктів у регіоні; – створення центрів підтримки бізнесу; – підтримка розвитку підприємств
легкої та переробної промисловості; – розвиток технологічної інфраструктури мережі Інтернет; – запровадження фінансової підтримки розвитку кредитування малого і середнього бізнесу; – створення умов
для підготовки та реалізації інвестиційних проектів у сфері ІТ-технологій; – підтримка розвитку інженерних
розробок у сфері екологічно безпечних та енергоефективних технологій; – розвиток освітньої інфраструктури.
Наступна стратегічна ціль «Підвищення якості населення» може реалізовуватись наступними заходами:
економічне втручання, пов’язане зі збільшенням виробництва агропродукції, формуванні додаткових доходів індивідуальних домогосподарств через підтримку малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції (обслуговуючих кооперативів, комунальних підприємств, асоціацій виробників), сприяння
диверсифікації сільської економіки; розвиток інфраструктури сільських громад, у тому числі громад з
гірських територій; максимальне засіювання усіх пустих територій сільскогосподарською продукцією.
Львівщина має значний туристичний потенціал, тому важливим є реалізація стратегії «Розвиток туристичного та рекреаційного потенціалу». Важливість цієї цілі для Стратегії визначається значним туристично-рекреаційним потенціалом Львівщини. Це не лише природні ресурси, такі як ліси Карпат чи мінеральні води,
а й туристично-рекреаційні продукти цих ресурсів – гірськолижні курорти Карпат, туристичні маршрути
в заповідних територіях Розточчя, відомі далеко за межами України бальнеологічні лікувальні курорти
Моршина й Трускавця та багато інших. Стратегія розвитку Львівської області до 2020 року визначає розвиток туристично-рекреаційного комплексу як один з пріоритетних напрямків соціально-економічного та
культурного розвитку регіону.
Однак рівень розвитку туристичної галузі регіону не відповідає його потенційним можливостям. Передусім це стосується лікувально-оздоровчих комплексів Трускавця, Моршина та ін. Туристичні потоки в регіон
зростають дуже повільно, навіть проведення «Євро-2012» не активізувало цього процесу. Від 2005 року
нішу туристичного бізнесу все більше займає приватний сектор, що демонструють показники кількості
готельних закладів, що є у власності фізичних осіб, а також незначне зростання відрахувань до бюджету
підприємцями на спрощеній системі оподаткування.
В рамках цієї стратегічної цілі для подальшого підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі
регіону та утримання її стійких позицій на світовому ринку ставляться такі завдання: – сформувати та про273
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структури в селах (у першу чергу – брак дошкільних навчальних закладів). 12. Неналежний стан багатьох
об‘єктів історико-архітектурної спадщини. 13. Брак фінансових ресурсів у місцевих бюджетах, значна
адміністративна роздрібненість територіальних громад області. 14. Невирішеність проблеми поводження
з відходами, зокрема зберігання та переробки хімічних засобів захисту рослин та інших небезпечних відходів, локальні екологічні проблеми. 15. Значні території області є потенційно підтоплюваними. 16. Часта
зміна керівництва обласної державної адміністрації. 17. Високий рівень корупції. 18. Екологічна проблема.

Стратегічну ціль «Покращення якості життя населення» можна реалізувати на обласному рівні через наступні заходи: сприяти зайнятості населення, підвищувати якість освітніх послуг, їхню відповідність потребам ринку праці, розвивати сфери культури і мистецтва, духовного формування нації і задоволення
культурних потреб населення, розвивати системи підтримки сім'ї, дітей і молоді, покращувати суспільну
інфраструктуру, забезпечити максимальний доступ до базових соціальних послуг широким верствам населення, популяризувати здоровий спосіб життя, забезпечити підвищення фізичної активності населення,
поліпшити екологічну ситуацію, сформувати культуру споживання, енергоощадності, поводження з побутовими відходами.
Стратегічна ціль «Поглиблення євроінтеграційних процесів» виводиться зі специфіки тривалого розвитку
Львівщини як транскордонного регіону. Транскордонне співробітництво відіграє важливу роль для прикордонних територій України, які стали об’єктом регіональної політики ЄC. Узагальнення досвіду транскордонної співпраці країн – членів ЄС і їхніх сусідів – важлива база для реалізації стратегії України щодо вступу
до ЄС. Необхідно активізувати соціальні, економічні, науково-технічні, екологічні, культурні та інші зв’язки
між територіальними громадами прикордонних регіонів на розв’язання їхніх спільних з територіальними
громадами Підкарпатського і Люблінського воєводств Польщі проблем. Також необхідно пожвавити співпрацю освітніх установ регіону на розвиток міжнародних студентських обмінів, реалізацію нових міжнародних навчальних програм, формування єдиного інформаційного простору для науково-дослідних установ
та ВНЗ. Активізувати захист та промоцію об’єктів світової культурної спадщини.
Важливим є розвиток прикордонних територій. Україна має 280 км сухопутного кордону з Польщею. До
важливих об’єктів прикордонної інфраструктури має належати будівництво Східноєвропейського логістичного центру. Його будівництво передбачається за кошти інвесторів. Додатковим облаштуванням прикордонних територій має стати добре розвинена придорожна інфраструктура (готелі, кафе, місця відпочинку
тощо), що має забезпечити малий і середній бізнес. Розвиток прикордонної інфраструктури дасть поштовх
для активізації різноманітних форм міжнародної співпраці, зокрема, міжнародних ярмарків на кордоні,
міжнародних фестивалів, конференцій тощо.
Отже, підсумовуючи, варто відзначити, що Львівська область має значний економічний та соціальний потенціал, який необхідно розвивати. Основними стратегічними цілями розвитку Львівщини є прискорення
економічного зростання; розвиток сільських територій; розвиток туристичного та рекреаційного потенціалу; підвищення якості життя населення; поглиблення євроінтеграційних процесів.
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сувати нові туристичні продукти на основі поєднання комплексів туристичних та лікувально-оздоровчих
послуг бальнеологічних центрів області: Моршина, Трускавця, Немирова, Любіня Великого; – забезпечити проведення масових культурних, спортивних та туристичних заходів світового та європейського рівня
у Львівській області для забезпечення завантаженості готельних номерів у новозбудованих та існуючих
об’єктах інфраструктури; – сприяти розвитку екологічних та нетрадиційних видів туризму, зокрема «індустріального»; – приділити увагу підготовці професійних кадрів для туристичної галузі за більш широким,
ніж існуючий, переліком спеціальностей; – розширити мережу туристичних інформаційних центрів для
забезпечення якісної та достовірної інформації, інтенсифікації інформаційно-рекламної діяльності; – розробити та впровадити систему маркетингу туристичного потенціалу області; – забезпечити збереження
цінних заповідних територій та екосистем.
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У регіональному рейтингу конкурентоспроможність Львівської області перебуває на четвертому місці, посідаючи третє місце згідно з субіндексом «базові вимоги», шосте – за субіндексом «фактори підвищення
ефективності» та п'яте – у позиції «фактори інновацій та розвитку бізнесу». У глобальному рейтингу конкурентоспроможності Львівська область посідає 69 місце (зі 150).
Для того щоб глибше проаналізувати розвиток районів Львівщини, доцільно провести розподіл регіонів за
інтегральним показником розвитку у 2013 р. та у 2014 р. на певні групи відповідно до значення інтегрального показника.
Розподіл районів проведено чотирма групами: перша група – це група з високим рівнем розвитку (у 2013 р.
інтегральний показник в межах 2,128-1,642, а у 2014 р. – 2,001-1,557); друга група – з помірним рівнем
розвитку; третя група – з низьким рівнем розвитку і четверта – з дуже низьким рівнем розвитку. Для проведення якіснішого групування з сукупності даних виключили показник м. Львова, оскільки його значення
значно вище за решту.
Проблемними районами Львівщини можна назвати ті, у яких найнижчий рейтинг за усіма визначеними
показниками. До таких належать: Перемишлянський, Турківський, Сколівський, Буський, Радехівський,
Мостиський райони. Перемишлянський район займає останні позиції з погляду інвестицій в основний
капітал та об’єму реалізованих послуг. Найнижчий рейтинг за кількістю суб’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності та обсягом реалізованої промислової продукції у Турківського району. А також слід
зазначити, що лише 55% районів від усієї кількості (11 районів з 20) реалізовували інноваційну продукцію.
Найнижча середньомісячна заробітна плата найманих працівників у Сколівському, Перемишлянському та
Буському районах, відповідно – 966,3 грн 971,4 грн та 1112,5 грн.
За даними рейтингової оцінки і в районному розрізі спостерігаються значні диспропорції та «поляризація»
діяльності та інвестицій, що не сприяє стабільному соціально-економічному розвитку територій країни.
Вивчаючи проблеми регіону, для зручності їх слід розглядати на макро-, мезо- та мікрорівнях. До макрорівня належить: робоча сила; законодавчі й нормативно-правові акти; політичні фактори; економічні
фактори; фінансово-кредитна система; інституційне забезпечення; інвестиційна інфраструктура. Мезорівень, в свою чергу, включає: людський потенціал; регіональну політику; рівень розвитку інфраструктури;
інвестиційний потенціал регіону; інвестиційну привабливість регіону; промоційні заходи; інформаційне
середовище.
Останній – мікрорівень залежить від двох попередніх і являє собою: двосторонні відносини між
суб’єктами господарювання; стан інноваційної активності підприємств; менеджмент підприємства; рівень
зношеності основних засобів.
Оскільки соціально-економічний розвиток Львівського регіону в більшій мірі залежить від мезорівня, він
має свої особливості і відповідні проблеми, пов’язані з ним. До таких проблем відносяться економічні, політико-правові, управлінські та соціальні. До економічних можна віднести: тіньову економіку, відсутність
великого капіталу, несприятливу макроекономічну ситуацію, інституційне забезпечення та нестачу інновацій, відсутність інвестиційної карти регіону. До політико-правових належать політична нестабільність,
невідповідності у нормативно-правовій базі й обтяжена та неефективна податкова система. Проблеми
управління на мезорівні – це обмеження довготермінового планування, нерозвиненість інфраструктури,
нестача свободи в прийнятті рішень на рівні міста, невикористання сучасних інструментів активізації інвестиційної діяльності, корупція й бюрократизація. Соціальні проблеми охоплюють відсутність якісних послуг
для мешканців міста: недостатня фінансова підтримка освітніх закладів з боку держави, недоліки функціонування медичних закладів та проблеми надання медичних послуг.
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Сучасне соціально-політичне становище в Україні та на Львівщині та революційні події безпосередньо
вплинули на економічний розвиток як Львівської області, так і України в цілому. Економічний стан Львівщини значною мірою залежить від стану промисловості. Понад 80% сукупної товарної продукції промисловості і сільського господарства припадають на промислові виробництва. Галузями спеціалізації у
всеукраїнському поділі праці є машинобудівна, хімічна, паливно-енергетична, лісова, деревообробна і
целюлозно-паперова, легка та харчова промисловість у поєднанні з багатогалузевим сільським господарством і курортним господарством.

Найнижчі місця у рейтингу займають такі проблемні райони Львівщини, як Перемишлянський, Турківський, Сколівський, Буський, Радехівський, Мостиський райони. За величиною інвестицій в основний капітал та обсягу реалізованих послуг Перемишлянський район займає останні позиції. За кількістю суб’єктів
ЄДПРОУ за видами економічної діяльності та обсягом реалізованої промислової продукції найнижчі
показники спостерігаються у Турківському районі. Впродовж 2014 р. не спостерігалося надходжень прямих іноземних інвестицій у Бродівський, Перемишлянський, Самбірський, Старосамбірський і Турківський
райони. А також слід зазначити, що інноваційну продукцію вдалося реалізувати лише 55% районів від усієї
кількості (11 районів з 20).
Розглянувши основні інвестиційні проекти Львівщини протягом 2014 р., можна зазначити, що найбільшу
їхню кількість було реалізовано у м. Львові (ПАТ «Плюс Банк» – інвестиції з Польщі (фінансова діяльність);
ПАТ «Фольксбанк» – інвестиції з Австрії (фінансова діяльність); ТзОВ «Технопарк ЛЗТА» – Кіпр (операції з
нерухомим майном); ТзОВ «Торговий дім «Міст Експрес» – Канада (перевезення вантажів); ТзОВ «Інпартус
ЛТД» – Кіпр (торгівля).
Наступною галуззю, яка б могла зацікавити інвесторів, ми вважаємо туристично-рекреаційну. З давніх-давен Львівська обл. є одним із найбільш відомих та популярних туристичних регіонів Центральної Європи.
Регіон відзначається різноманітністю природних умов та багатством рекреаційних ресурсів. Відпочивальників приваблює унікальне поєднання історико-культурної спадщини та природно-рекреаційних ресурсів.
Зокрема, великою популярністю серед туристів користуються замки Львівщини, а саме Олеський, Золочівський, Підгорецький, Свірзький замки, які об'єднуються у найпопулярніший туристичний маршрут «Золота
підкова Львівщини». Але звичайно майже кожен із зазначених замків потребує або реконструкції, або
косметичного ремонту, на які у місцевих та обласних рад ніколи немає коштів, а для інвесторів ці проекти,
на жаль, не є достатньо привабливими. Львів як історичну пам'ятку називають перлиною Європи, музеєм просто неба. Львівська обл. також має унікальні родовища мінеральних вод та грязей з лікувальними
властивостями, на базі яких функціонують та розвиваються відомі курорти Трускавець, Моршин, Шкло, Немирів, Любінь Великий. На сьогодні в області налічується 133 санаторно-курортних заклади.
Львівська обл. є районом величезного інвестиційного потенціалу в галузі туризму та санаторно-курортній
сфері. На території Львівщини розташовані дві спеціальні економічні зони (СЕЗ «Курортополіс Трускавець», СЕЗ «Яворів»). З них – єдина в Україні туристично-рекреаційного характеру СЕЗ «Курортополіс Трускавець», яка відома не лише у всій Україні, а й у Європі. У Трускавці щорічно відпочиває більш ніж 20 тис.
іноземних туристів. Тому варто розвивати цю галузь для популяризації регіону, збільшення кількості відпочивальників, що своєю чергою буде позитивно позначатися на платіжному балансі держави, її економіці.
Ще одним чинником, який може відіграти важливу роль для інвестора у вирішенні питання, чи інвестувати кошти у Львівську обл., є саме розташування області. На заході Львівська обл. має спільний кордон
з Республікою Польща (протяжність майже 280,0 км), а отже, вона є наближена до країн, які входять до
складу Європейського Союзу, що є досить важливим фактором, оскільки країни ЄС є головним інвестором
Львівської області. Також через територію Львівської області проходять міжнародні залізничні лінії до столиць багатьох європейських держав, а також три важливі транспортні коридори: із заходу на схід (коридор
№ 3 «Берлін – Вроцлав – Львів – Київ»; коридор № 5 «Трієст – Любляна – Львів») та з півночі на південь
(Гданськ – Варшава – Львів – Одеса). На території області розташовані чотири автомобільні (Краковець,
Шегині, Рава-Руська та Смільниця) та три залізничні пункти перетину кордону (Рава-Руська, Мостиська та
Хирів), діє аеропорт «Львів». Варто зазначити, що приплив інвестицій в область буде позитивно впливати
на розвиток зовнішньоекономічних відносин Львівського регіону з країнами Європи, розширювати співпрацю з новими державами.
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Соціально-економічний розвиток будь-якого регіону України безпосередньо залежить від величини
вкладеного капіталу в нього, тобто вхідних інвестиційних потоків. Провівши інтегральну оцінку районів
Львівщини за основними показниками розвитку 2013-2014 років, ми визначили, що першим в рейтингу є
м. Львів (у 2013 р. інтегральний показник становив 13,002, у 2014 р. – 12,738), оскільки тут зосереджена
основна частка інвестиційних проектів регіону, яка становить 54,1% (64,3 млн дол. США) від загального обсягу інвестицій. Львові налічує 34983 суб’єктів ЄДРПОУ, сума надходжень прямих іноземних інвестицій за
поточний рік склала 78315,6 тис. дол. США. На другому місці опинився Пустомитівський район (інтегральний показник – 2,128). Решта значно відстають від лідерів за досліджуваними показниками. Отож спостерігається нерівномірність соціально-економічного розвиту районів Львівщини.
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Отже, щодо іноземних інвестицій у Львівську обл. можна зазначити, що, згідно зі статистичними даними,
регіон є привабливим для іноземного інвестора. Одне з провідних місць в економіці України за ресурсним
потенціалом посідає промисловість, тому більшість інвесторів розглядають промислову галузь як найпривабливішу для інвестицій, а також і туристично-рекреаційну галузь, яка стрімко почала розвиватися.
Звичайно ж, є і проблеми. Однією з проблем Львівського регіону є нерозкритий інвестиційний потенціал.
Основними причинами цього є низький розвиток інфраструктури регіону та непрозорість політичного,
правового та нормативного середовищ. Для вирішення цих проблем необхідно сформулювати рекомендації державним та місцевим органам влади щодо використанням сучасних інструментів активізації інвестиційної діяльності, а також потрібно буде розробити належний інструментарій для розвитку економічної,
політико-правової, управлінської та соціальної сфер регіону, а саме створення інвестиційного паспорту
регіону, який буде орієнтиром для покращення інвестиційного середовища.
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Львівська область розташована на заході України і входить до складу Карпатського економічного району.
З заходу Львівської області проходить державний кордон України з Польщею, що сприяє налагодженню
стосунків із країнами Західної Європи, розвитку експортних галузей.
Львівська область належить до густозаселених регіонів країни. Складний історичний розвиток, різноманітні природні умови зумовили етнічну строкатість населення та різноманітні форми його розселення.
Характерною є і велика скупченість сільських та міських населених пунктів. Густота сільського населення у
Львівській області одна з найвищих в Україні.
Територія області відзначається різноманітністю природних ресурсів і значним потенціалом для соціально-економічного розвитку.
Район добре забезпечений водними ресурсами, зокрема мінеральними, на основі яких діють відомі у всій
Україні курорти. На Львівщині виявлені різні типи мінеральних вод: лікувальні для зовнішнього та внутрішнього застосування, лікувально-столові і природні столові. Загалом по області баланс прогнозних ресурсів,
розвіданих і затверджених запасів складає 113887,6 м3/добу. Це найбільший показник серед всіх областей
України. На жаль, використання розвіданих запасів мінеральних вод невелике і складає не більш ніж 5-7%.
Для району характерний значно нижчий від середньоукраїнського рівень матеріального виробництва.
Галузями матеріальної спеціалізації є машинобудування, гірничодобувна, харчова, хімічна, легка, лісова і
деревообробна, будівельних матеріалів. Львів також є важливим центром виробництва фармацевтичної
та парфумерно-косметичної продукції.
Основу машинобудування Львівської області складає високоточне приладобудування, яке орієнтується
на воєнно-промисловий комплекс і кваліфіковану робочу силу, що є надзвичайно актуальним в сучасних
умовах розвитку країни.
Набула значного розвитку в області й легка промисловість, зокрема виробництво тканин, швейне виробництво.
В галузевій структурі сільського господарства області переважає тваринництво (близько 60% валової продукції сільського господарства).
Також Львівська область достатньо забезпечена унікальними лісовими ресурсами і має значні запаси
деревини.
Львівська область відноситься до найбільш лісистих регіонів України. Ліси займають 31,8% її території, тоді
як у середньому по Україні цей показник складає 16,0%, що майже удвічі менше. Ліси на Львівщині займають площу понад 8% загальної площі лісів держави (загальна територія області складає лише 3,6% від
території України). Ліси багаті на ягоди та гриби і мають велике рекреаційне значення.
Для області традиційно характерний значний розвиток соціальної сфери. Провідними в ній є освітній і
транспортний комплекси. Розвитком освіти і науки виділяється місто Львів. Львів виступає як регіональний науковий центр, який за науковим потенціалом конкурує з м. Києвом і м. Харковом.
Львівська область займає чільне місце в Україні за розвитком туризму. Це зумовлено вигідним прикордонним положенням, що дає їй можливість приймати туристів із зарубіжжя та з усієї України, значною кількістю історико-культурних і архітектурних пам’яток, досить розвиненою інфраструктурою, готельно-ресторанним та розважальним бізнесом.
Карпатські ландшафти, цілюще повітря, лікувальні води та грязі створюють сприятливі умови для розвитку
в області рекреації, насамперед санаторно-курортного господарства. Тут існує значна мережа санаторіїв та
спортивних баз.

280

↑ повернутися на початок збірника

львівська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

1. Аналіз соціально-економічного потенціалу Львівської області та ефективність його використання

Крім цього, вигідне географічне положення Львівської області сприяє розвитку транскордонного співробітництва.
Щодо економічних показників діяльності, то за темпом зростання валового регіонального продукту (ВРП)
на душу населення Львівщина посідає 14 місце серед регіонів України. Починаючи з 2010 р. ВРП до 2012
року зростав на близько 4000 тис. грн або 25% (2010 рік – 16353 грн, 2011 р. – 20490 грн, 2012 р. – 24387
грн), а от за 2013 р. – 24937 грн ВРП зріс тільки на 500 грн Ці дані показують, що з 2013 року економіка
слабо розвивається, а тому потрібно негайно вводити реформи та допомагати «підняти на ноги» малий та
середній бізнес.
Середня заробітна плата у Львівській області в січні 2015 року становила 2905 грн, станом на серпень 2015
року, вона зросла до 3660 грн (в середньому по Україні – 4205 грн).
Індекс споживчих цін станом на 2014 рік становив 126,7, для порівняння – у 2007 він становив 116.8, 2008
(період фінансово-економічної кризи) – 125, з 2009 по 2012 р. спостерігається його спад з 113,4 до 99,3,
в 2013 він становить вже 100,2.
2. Проблеми, що найбільш суттєво гальмують соціально-економічний розвиток Львівської області
Серед основних проблем, що впливають на соціально-економічні результати Львівської області, можна
виділити:
• Недостатньо ефективне використання наявного потенціалу області, зокрема рекреаційно-туристичних та
лісових ресурсів, які можуть сформувати основу соціально-економічного розвитку регіону.
• Відсутність механізму стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу, зокрема нормативно-правового забезпечення на регіональному рівні у поєднанні з достатньо великим податковим навантаженням,
що сприяє виникненню тіньової економічної діяльності.
• Свідоме доведення до банкрутства та ліквідація науко- та працемістких підприємств області, зокрема
високоточного та транспортного машинобудування.
• Невизначеність прав власності на природні ресурси як регіону, так і країни загалом, що призводить до
їх посиленої експлуатації та виснаження, як з боку суб’єктів підприємницької діяльності, так і місцевого
населення (самовільні рубки, браконьєрство, вивезення піску, глини тощо).
• Наявні виробничі та ресурсні потужності підприємств регіону в основному спрямовані на реалізацію
сировини, а не готової продукції (більша їх частина експортується).
• Морально та фізично застаріла матеріально-технічна база виробництв. Це призводить до перевикористання паливно-енергетичних ресурсів, зниження продуктивності праці та якісних властивостей продукції,
що виробляється.
• Складність залучення інвестицій, як національних, так і іноземних.
• Відтік «інтелектуальних мізків» у більш розвинені країни світу з метою заробітку.
• Відсутність ринку праці і достатньо високий рівень безробіття. За офіційними даними, кількість зареєстрованих безробітних у Львівській області змінювалася протягом років, і за останні два роки є найбільшою. На кінець вересня 2015 р. становила 21,5 тис. осіб (загалом в Україні – 414,7 тис. осіб.), з них
62,6% – жінки та 45,1% – молодь у віці до 35 років. Проте реальні фактичні дані значно відрізняються
від наведених, оскільки значна частина працездатного населення не зареєстрована у Державній службі
зайнятості. Відсутність місць праці призводить до посилення урбанізаційних процесів в області, маятникової міграції (в основному в країни Європейського Союзу), а також загального зубожіння населення
• Занепад соціально-культурної сфери, яка в основному перебуває у державній власності і немає належного фінансування.
3. Обґрунтування пріоритетних напрямів змін економіки Львівської області та пропозиції щодо прийняття
необхідних управлінських рішень, реалізація яких може забезпечити кращі соціально-економічні результати
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За історико-культурними ресурсами Львівська область посідає перше місце в Україні – 3650 об’єктів або
¼ від загальної кількості, причому 2500 з них розміщені у Львові.

3.1. Розвиток лісопромислового комплексу як єдиної регіональної одиниці, який має зв'язок практично з усіма галузями національної економіки, а продукція його галузей є підґрунтям для розвитку інших
промислових комплексів. За період незалежності лісопромисловий комплекс свідомо знищувався, що
призвело до зникнення деревообробної, целюлозно-паперової, меблевої та хімічної промисловості, а
сировина (лісоматеріали) в основному відправлялась за кордон за цінами, значно нижчими середньоєвропейських.
Одним із шляхів відновлення лісопромислового комплексу області є реформування галузі на основі розвитку державно-приватного партнерства. Державно-приватне партнерство є ефективним та перспективним
інструментом економічного і соціального розвитку на регіональному та місцевому рівні, засобом залучення коштів у проекти, де державні та місцеві органи влади намагаються зберегти контроль та налагодити
співпрацю з інвесторами. Під час такого співробітництва між державою (в особі підприємств лісового господарства) і суб’єктами приватних форм господарювання досягаються кращі техніко-економічні показники
та результати господарювання, ефективніше використовуються державні ресурси і комунальне майно.
Крім цього, виробничий процес сприятиме підвищенню показників зайнятості (передусім сільського населення) та реалізації готової продукції як на внутрішній, так і на зовнішній ринок.
Лісова галузь може стати ефективним підґрунтям для забезпечення енергетичної безпеки області і України загалом.
3.2. Розвиток оздоровчо-туристичного комплексу на основі потужних місцевих рекреаційних ресурсів.
3.3. В контексті політично-економічних викликів, з якими Україна стикнулась сьогодні, надзвичайно актуальним є відновлення військово-промислового комплексу, зокрема виготовлення високоточного обладнання.
3.4. Подальше стимулювання розвитку інформаційно-технічних технологій, які на даному етапі розвитку
займають чільне місце на світовому ринку.
3.5. Розширення прикордонного співробітництва із країнами Європейського Союзу шляхом створення
спільних підприємств. Для залучення іноземних інвестицій необхідно розробити механізм щодо пільгового оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями, переглянути митну політику держави тощо.
На наш погляд, Львівська область володіє надзвичайно великим потенціалом для соціально-економічного
розвитку, як і Україна загалом. Проте для виходу із економічної та політичної кризи необхідно розробити
науковообґрунтований та економічно розрахований бізнес-план розвитку кожного регіону, який би спрямовувався на реалізацію реальних підприємницьких ідей, розвиток міжгалузевих виробничих комплексів
з дотриманням принципів сталого екологічно збалансованого розвитку
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На наш погляд, одними із найпріоритетніших соціально-економічних напрямів розвитку Львівської області є:
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Характеристика суспільства [1]. За своєю територією – 21183 км кв – Львівська область займає 17 місце в
Україні (3,6% території держави). Станом на 2014 рік в області проживало 2519429 осіб, серед них 1524050
осіб (60%) міських і 995379 осіб (40%) – сільських мешканців. Значною залишається різниця в рівні проживання в окремих районах, що відображається в неоднакових умовах та стандартах проживання.
Рівень життя населення [2]. У Львівській області за останні роки стало знижується кількість зайнятих та
зростання їхнього середнього віку. На кінець грудня 2014 р. за даними центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних становила 5,7 тис. осіб (22,5% від кількості безробітних області), з них 64,3% склали
жінки та 53,7% – молодь у віці до 35 років.
Розвиток підприємництва [3]. Кількість малих підприємств за останні три роки зменшилася на 10%, однак
кількість реалізованої продукції виросла, проте зменшилася кількість працівників на 20%. Удвічі зменшилися витрати малих підприємств на персонал. Кількість великих підприємств зменшилася з 17 до 11, а
витрати на персонал зросли на 10%.
Діяльність у галузі будівництва [4]. У будівельній галузі, як і в економіці у цілому, відбувається подальше
розширення недержавного сектора та значне скорочення питомої ваги державних підприємств, котрі
втратили свій матеріально-технічний та кадровий потенціал. У області за останні п’ять років спостерігається зростання обсягів житлового будівництва, особливо незаконних забудов.
Торгівля [5]. У зовнішній торгівлі Львівської області спостерігається динамічний розвиток. За останні
п’ять років на 50% збільшився експорт товарів. Імпорт товарів становив 1418,3 млн дол. США, що на 2,9%
більше відносно січня-листопада 2013 р. (у січні – листопаді 2013 р. проти січня – листопада 2012 р. – в
1,5 разу менше). Внаслідок перевищення імпорту над експортом від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі дорівнювало 1019,3 млн дол. США. Частка у загальнообласному обсязі зовнішньої торгівлі товарами склала
32,9% в експорті та 62,7% – в імпорті.
Інвестиційна привабливість Львівської області [6]. Надходження прямих іноземних інвестицій у регіон має
негативну динаміку, яка відповідає загальнодержавним тенденціям у зв’язку з політично нестабільною
ситуацією.
Загалом у Львівській області найбільш розвиненими є три основні сфери: ІТ-індустрія, торговельна діяльність та туристично-рекреаційна. Цілком очевидно, що цього недостатньо для даного економічного
регіону, зважаючи на наявний потенціал. Тому ми повинні акцентувати увагу на розвитку інших можливих
сфер: деревообробна промисловість, виробництво паперу, машинобудування, переробка побутових відходів, швейна промисловість, науково-дослідна діяльність. Перелічені галузі на даний час перебувають
у кризовому стані і вимагають чималих зусиль для того, аби вивести їх на сучасний рівень розвитку. Але
диференціюючи спеціалізацію регіону, ми забезпечимо його економічний розвиток, але й покращення
соціальних показників (зменшиться відплив людського капіталу, підвищиться рівень життя населення,
культури і т. д.)
Проблеми, які найбільш гальмують соціально-економічний розвиток регіону
У Львівській області найбільш суттєвими є проблеми у транспортній, житлово-господарській, гуманітарній,
економічній та культурній сферах.
У транспортній сфері найбільше зауважень щодо несправності та незадовільного стану транспорту, графіку і самовільного з'їзду громадського транспорту з маршруту, непрофесійних і некультурних водіїв, відсутності електронних квитків. Дані проблеми спостерігаються і в міжміському сполученні. Але ще гірша
ситуація із сполученням із районними центрами в сільській місцевості. Окремою проблемою є неефективна та застаріла транспортна інфраструктура, особливо це чітко видно у містах: немає достатньої кількості
спеціально відведених місць для паркування, незадовільна якість дорожнього покриття, неправильне розміщення або взагалі відсутність дорожніх знаків, а також культури водіння. Це все призводить до щоденних аварій на дорогах та смертей людей.
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Аналіз соціально-економічного потенціалу Львівської області та ефективності його використання

Великою проблемою міст є «торгівля з рук» на вулицях. На ринках антисанітарія та корупція, що дозволяє
продавати товари тільки перекупникам, але за якість не відповідає ніхто.
Враховуючи те, що промисловість області перебуває у занепаді (практично відсутні великі заводи та
фабрики), екологія регіону знаходиться у незадовільному стані: забруднення територій побутовими відходами; забруднення річок каналізаційними стоками або стоками невеликих підприємств; самовільні
спалювання листя і трави; знищення зелених насаджень; нестерпний сморід (наприклад у м. Львові),
спричинений несанкціонованими викидами підприємств та ін.
Львівський регіон в цілому розвивається за рахунок розвитку обласного центру, а також в меншій мірі міст
районного значення, всі інші населені пункти не розвиваються і знаходяться у занедбаному стані. Історична спадщина області (замки, церкви та ін.) перебуває під загрозою зникнення у зв’язку з відсутністю
коштів на її утримання і реставрацію. Багато пам’яток вже є безповоротно втраченими.
Однією із важливих соціальних проблем області є відсутність відповідної інфраструктури для людей із
особливими потребами. Також є проблеми із наданням медичних послуг у сільській місцевості (найближчі
медпункти за 20-40 км). У медицині, як і в освіті та органах державної влади процвітає хабарництво.
Жителі області економічно не захищені, більшість населення отримує мінімальну заробітну плату, відсутні
робочі місця, спостерігається стала тенденція до трудової еміграції населення (осіб працездатного віку із
вищою освітою) в країни Європейського Союзу. Це в свою чергу призводить до низького рівня соціальної
культури та проблеми з веденням здорового способу життя серед молоді. Як наслідок: раннє материнство, алкоголізм та деградація населення (особливо у віддаленій сільській місцевості).
Спільною проблемою усіх регіонів України є корупція і неефективне управління, що потрібно викорінювати із найнижчого рівня управління.
Пріоритетні напрямки змін у економіці регіону та пропозиції необхідних рішень
Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» усі напрямки змін ми згрупували по основних
векторах:
1. Вектор розвитку:
1.1. Розвиток сільського господарства
Створення кооперативу дозволяє фермеру отримати «ефект масштабу», яким вже користуються аграрні
холдинги. Члени кооперативу володіють капіталом, довіряють кооперативу свій урожай, покладають на
нього місію розвитку, маркетингу та продажу своєї продукції.
Кооператив дозволяє фермерам працювати безпосередньо на експорт без посередників. Залучення кредитів, фінансування, а також можливість модернізувати діяльність – це додаткові переваги кооперативу.
Також кооператив не вимагає початкового вливання коштів.
1.2. Розвиток промисловості за рахунок малого та середнього бізнесу
Створення сприятливих умов в області для створення малого і середнього бізнесу, особливо у промисловій сфері (спростити оформлення суб’єктів господарювання, допомагати із залученням інвестицій). Наявні
промислові підприємства мають проблеми з асортиментом та інноваціями у своїй продукції, доцільно
було б залучати до співпраці ВНЗ відповідної спеціалізації. Потрібно розробити програму заходів для підтримки тих підприємств, які зараз працюють (наприклад, ПАТ «Концерн-Електрон» та ін.).
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У сфері житлово-комунального господарства області є такі ж проблеми, як і у більшості регіонів: зношеність житлових та господарських будівель; ненадання відповідної якості послуг жителям області; щорічне
знищення зелених насаджень в житлових масивах і відсутність нових; нестача громадських туалетів, урн
для сміття; застарілість комунікаційних мереж. Також варто зазначити, що у великих містах регіону недостатня кількість місць для вигулу домашніх тварин, відповідно господарі вигулюють тварин у недозволених місцях, а в малих містах їх навіть не передбачено.

2.1. Боротьба з корупцією
Для викорінення корупції з державних органів влади потрібно проводити земельні та майнові аукціони
в онлайн-режимі. Надати відкритий електронний доступ до даних містобудівельного кадастру та декларацій всіх чиновників на обласному та районному рівнях, забезпечити прозоре використання коштів у
регіоні.
2.2. Боротьба із сміттям (побутовими відходами)
Проблема сміття в області є першочерговою: застарілі контейнери та спеціальна техніка для вивозу сміття,
перевантаження сміттєзвалищ, що спричиняє погіршення екологічної ситуації. Отже, потрібно запровадити систему сортування сміття, збудувати сміттєпереробний завод та рекультивувати відкритті сміттєзвалища у області.
2.3. Реформування оборонно-промислового комплексу
У м. Львові функціонує бронетанковий завод. Необхідні заходи: призначити кваліфікованого керівника,
забезпечити прозорість у використанні коштів підприємством, забезпечити державне замовлення та полегшити вихід на іноземні ринки збуту.
3. Вектор відповідальності
3.1. Реформа системи охорони здоров’я
Дана проблема стоїть гостро і потребує конкретних рішень. Необхідно зробити медицину платною і ввести
обов’язкове медичне страхування із наявністю полісу. Таким чином, ті гроші, які раніше виділялись на
лікування населення, перерозподілити на підвищення надання якості послуг. Проте доцільно створити
особливі умови для малозабезпечених людей.
3.2. Адресна грошова допомога
Адресна допомога забезпечить рівномірність доступу до неї усіх пільговиків, прозорість використання
бюджетних коштів. Окрім того, монетизація пільг поліпшить фінансовий стан підприємств, які надають
пільгові послуги. Така допомога забезпечує соціальну справедливість, оскільки умовою її надання є малозабезпеченість. Цільовий характер адресної допомоги дає змогу не розпорошувати ресурси, а спрямовувати їх тим особам, які її потребують. Вона сприяє економії, оскільки завжди обмежена, на відміну від
пільг, обсяги споживання яких не завжди нормовані. Вартість адресної допомоги для бюджету може бути
чітко підрахована.
3.3. Популяризація здорового способу життя
Молодь – це наше майбутнє. Здорова молодь – здорова нація. Для цього необхідно змінити ставлення населення до харчування та спорту. Починати необхідно з дитячих дошкільних закладів і закінчувати будинками дозвілля для людей старшого віку.
4. Вектор гордості
4.1. Туристичний імідж України у світі
Майбутні туристи при виборі країни для подорожей звертають увагу на культурний рівень, екологічну ситуацію, криміногенну обстановку, національну та релігійну толерантність, політичну та економічну стабільність. Загальний імідж країни значно впливає на формування туристичного іміджу та, відповідно, внесок
туристів у бюджет області.
У Львівській області залучати приватних інвесторів у гірський туризм та сферу зеленого туризму для його
розвитку. Створювати і підтримувати програми розвитку рекреаційного відпочинку. Розвинути систему
туристичної інформації та систему бронювання через Інтернет.
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2. Вектор безпеки:

В області найбільш розвинута сфера інформаційних технологій, однак поки що немає спеціальних технологічних та індустріальних парків. Тому доцільно було б створити таку собі «маленьку українську силіконову долину».
4.3. Розвиток кіновиробництва
У Львівській області готують спеціалістів із кіновиробництва, але, на жаль, матеріально-технічна база підготовки є застарілою. Модернізація закладу освіти за рахунок інвестиційних коштів, грантів та ін. джерел.
Вирішення цих проблем у комплексі дозволить досягти набагато більше економічних та соціальних
результатів у регіоні, ніж поодинокі заходи. Тому у даному випадку потрібно враховувати синергетичний
ефект та ефект взаємодії усіх цих сфер.

Література:
1. Територія і щільність наявного населення http://goo.gl/9LZFKA
2. Ринок праці http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/99/theme_99_1_01_11.php?code=99&ind_
page=stattables
3. Основні показники діяльності підприємств http://goo.gl/lnI7qs
4. Будівництво http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/99/theme_99_1_01_03.php?code=99&ind_
page=stattables
5. Зовнішня торгівля товарами http://goo.gl/1NsL7A
6. Інвестиції http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/99/theme_99_1_01_04.php?code=99&ind_
page=stattables
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4.2. Розвиток науки та інновацій

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Львівська область
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат
при ЛНУ ім. Івана Франка

склад команди
Качмар Павло
Лущик Богдан
Сенишин Олена
_____________
Гаврилюк Василь Григорович

/ 2015 /

В структурі ВВП Львівської області переважає машинобудування (22,9%), транспорт і зв’язок (15,2%),
с/г (11,6% ). Також останнім часом все більше прибутків приносить туризм та сфера послуг. Маючи велику
кількість історичних об’єктів, пам’яток архітектури та наявність гір, Львівщина має великі перспективи розвитку туризму. Будучи прикордонною областю ми маємо великий потенціал торгівлі з Польщею.
Однією з головних проблем є те, що донедавна більша частина коштів йшла в бюджет України, а потім у
вигляді субсидій частина з них верталась на місця. Це робило місцеві ради «заручниками» у руках центрального бюджету. Тепер же більша частина коштів залишатиметься на місцях, а отже, місцеві ради самі
вирішуватимуть, куди їх витрачати і ефективніше ними розпоряджатимуться. Наступна проблема – дуже
поганий стан автодоріг Львівщини, що значно гальмує розвиток туризму. До проблем теж можна віднести
неспроможність безпосередньо впливати на інвестиційний клімат у Львівській області, оскільки він такий
самий, як і у всій державі. Тож навіть незважаючи на те, що йде війна на Сході України, несприятливий
інвестиційний клімат є по всій Україні. Також можна додати ще одну проблему – митниця. Через неефективність самої митної системи існує багато сприятливих факторів для появи корупції на митниці, через що,
за підрахунками експертів, Львівщина втрачає від 1 до 2 млн грн щодня.
На Львівщині є перспективи розвитку ПЕК.
Вугілля. У період максимального розвитку на території Львівсько-Волинського вугільного басейну існувало
близько 23 шахт з річним видобутком до 15 млн т вугілля. Зараз же видобувається трохи менше 2 млн т
вугілля на рік. Через продаж Добротвірської та Бурштинської електростанцій компанії ДТЕК остання відмовилась від використання вугілля з місцевих шахт, натомість привозила з Донбасу 4-5 млн т вугілля щорічно. У світлі останніх подій, коли неможливо привозити вугілля з підконтрольних сепаратистам територій,
вугілля Львівсько-Волинського басейну знову стало потрібним.
Щоб розвинути видобуток вугілля, потрібно вкладати державні кошти або залучати інвесторів до реконструкції та модернізації шахт задля підвищення їхньої продуктивності та підвищення рівня безпеки; проводити пошукові роботи задля розвідки нових родовищ; закрити найбільш нерентабельні шахти.
Збільшити видобуток вугілля можна за рахунок технічного переоснащення діючих шахт. Позитивним прикладом цього є діяльність контрольованої колективом шахти «Надія», керівництво якої забезпечує економічно стабільну роботу без державних дотацій.
Проте значно перспективнішим шляхом є будівництво нових шахт. У Червоноградському промисловому
районі розвідано дві ділянки для будівництва нових шахт — «Червоноградська» №3 і №4. Їхні балансові
запаси становлять 169,2 млн т газового вугілля. Ще у 2008 р. було розроблене техніко-економічне обґрунтування будівництва шахти «Червоноградська» №3. Прогнозована кошторисна вартість будівництва —
майже 6 млрд грн Очікувані результати — введення в експлуатацію шахти з річним обсягом видобутку
1,2 млн т, а згодом — збільшення видобутку до 4 млн т на рік.
Що важливо, у Львівсько-Волинському басейні виявлено Любельське та Тяглівське родовища коксівного
вугілля. Їхні балансові запаси становлять 1,1 млрд т.
Питання про будівництво копальні на Любельському родовищі теж порушене, однак не реалізоване. У
2006 р. австралійське підприємство «Сі-Сі-Ай-Любеля» отримало дозвіл на користування надрами на полі
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Львівська область у національному комплексі України характеризується такими показниками: 100% виробництва автонавантажувачів, мопедів, шарошкових доліт, підвісних вантажних конвеєрів, 97,9% автобусів, 61,7% кранів на автомобільному ходу, 86,9% сірки, 20,6% панчішно-шкарпеткових виробів, 27,0%
паперу, 23,5% картону, 15,6% ковальсько-пресових машин, 11,4% цементу, 12% кондитерських виробів,
8,2% меблів, 2,6% трикотажних виробів, 4,9% кам'яного вугілля, 3,4% взуття та ін. Як бачимо, роль області
в Україні за багатьма виробництвами є монопольною. Тут знаходяться такі великі виробничі об'єднання і
підприємства як «Електрон», «Кінескоп», «Полярон», «Автобусний завод», «Автонавантажувач», «ЛОРТА»
та ін. Радіоелектронна, приладобудівна галузі, виробництво автобусів, підйомно-транспортного устаткування, меблів, паперу, трикотажних виробів та інші характеризують область у загальноукраїнському поділі
та інтеграції праці. На момент проголошення незалежності Львівщина була однією з найбільш промислово
розвинутих областей у Західній Україні.

Балансові запаси Тяглівського родовища становлять близько 300 млн т. Розвідане поле шахти Тяглівська
№1. По ній затверджено балансові запаси — 102,4 млн т. Також виявлено перспективний пласт V6 «Візейський» вугілля марки «Ж», яке може використовуватися в енергетиці та коксохімічній промисловості.
Пласт залягає на глибині 680–710 м. Його запаси — близько 31 млн т. Пласт V6 «Візейський» поширюється
на полях шахт «Зарічна», «Візейська», «Відродження», «Межирічанська», «Червоноградська». Раніше цей
пласт у Львівсько-Волинському басейні не розроблявся.
Також потрібно націоналізувати збагачувальну фабрику «Червоноградська», яка зараз належить ПАТ
«Львівська вугільна компанія». Через неефективність користування фабрика була доведена до такого
стану, що її можуть закрити. Без цієї фабрики, яка є єдиною у Західній Україні, неможливий повний цикл
обробки вугілля (без збагачення воно не придатне для електростанцій).
Необхідно змусити власників Добротвірської та Бурштинської ТЕС проводити оновлення на електростанціях задля збільшення ККД їхньї дії або ж націоналізувати їх, і тоді проводити модернізацію за державний
кошт; збільшувати обсяги виробництва електроенергії: у зв’язку з військовими діями на Сході України виникають перебої з постачання електроенергії, особливо у зимовий час, тож можна компенсувати нестачу
електроенергії збільшенням виробництва електроенергії Добротвірської та Бурштинської ТЕС. Також можна збільшувати експорт електроенергії в країни – члени ЄС, оскільки середня вартість 1 кВт електроенергії
в країнах ЄС близько 0,15-0,2 євро, або приблизно 4-5 грн за кВт, тоді як варітсть української електроенергії не становить і 1 грн
Нафта. Передкарпатський нафтогазоносний регіон є одним із найстаріших у світі. Пік його експлуатації
припадав на середину ХХ століття, тож значна частина його ресурсів уже вичерпана. Серед перспектив
розвитку можна виділяти хіба що переоснащення нафтопереробного заводу в Дрогобичі, оскільки глибина переробки нафти там не перевищує 63%, в той час як в розвинутих державах доходить до 90-92%.
Особливих перспектив для будівництва нових свердловин для видобутку нафти немає. Серед перспектив
можна виділити хіба що проведення розвідувальних робіт в рівнинній частині області, де ще залишилися
певні запаси нафти.
Альтернативна енергетика. Серед найбільших перспектив є розвиток вітрової енергетики в Карпатах (як
приклад – Східницька ВЕС), побудова малих ГЕС на гірських річках. Також є перспективи розвитку сонячної
енергетики, але через клімат Львівської області їхня доцільність є під великим питанням (хоча вже існує
Самбірська СЕС).
Домінуючим в області є промислове виробництво. Воно переважає сільське господарство у чотири рази
за валовим суспільним продуктом, а за вагою у створенні національного доходу — майже в два рази. У
зв'язку з цим область можна віднести до індустріально-аграрного типу регіонів України з рівнем економічного розвитку дещо вищим за середньоукраїнський. Вона стала інтеграційним ядром усього Західноукраїнського соціально-економічного району.
Машинобудування. Машинобудівний комплекс Львівської області є головним у структурі господарства
території. Він включає в себе різні галузі машинобудування і металообробки, сферу їхнього виробничого і
невиробничого обслуговування. В ньому виділяють виробництво транспортних і транспортно-підйомних
засобів, приладобудування, поліграфічне, сільськогосподарське машинобудування, радіоелектронної,
медичної апаратури та ін. До складу комплексу входять великі підприємства і об'єднання: «Електрон»,
«Кінескоп», «Львівприлад», «ЛОРТА», ВО «Автонавантажувач» і «Автобусний завод», ВО «Іскра» і «Львівхімсільмаш».
Проблеми машинобудуванння – це неповне використання існуючих потужностей; рівень продукції ниж-
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шахти «Любельська» №1–2. Планувалося ввести шахти в експлуатацію у 2014 р. Проте на сьогодні, за
інформацією Львівської ОДА, цією фірмою ведуться роботи лише з проектування та підготовки до будівництва шахти. Проект повністю готовий, тож можна розпочинати будівництво шахти «Любельська» №1–2.
Обсяг фінансування оцінюється в 1,1 млрд дол. Шахта має проектну потужність 5,2 млн т вугілля на рік і
4,2 млн т коксівного концентрату. Переробка видобутого вугілля у концентрат згідно з проектом має здійснюватися на збагачувальній фабриці, яку буде збудовано в одному технологічному ланцюжку із шахтою.

Перспективним є виробництво контрольно-вимірювальних приладів. Підприємства даної підгалузі мають
стабільні індекси виробництва і цін в динаміці (2003-2009 роки), що є позитивним, враховуючи економічну кризу, наслідки якої ми досі відчуваємо. Проте підприємства, які виготовляють контрольно-вимірювальні прилади на Львівщині, не впровадили жодних нових технологічних процесів, і лише 3 види інноваційної продукції було виведено на ринок, що надзвичайно мало.
Для активізації інноваційної діяльності приладобудівних підприємств необхідно, насамперед, залучити
кваліфіковані інженерно-конструкторські кадри для досягнення високої продуктивності виробництва. Для
цього потрібно підвищити рівень вищої технічної освіти в інноваційному напрямку, відновити престижність та фаховість середньої технічної освіти, що стане основою для забезпечення майбутнього кадрового
потенціалу підприємств. Як свідчить статистична інформація: «13 інноваційно активних підприємств Львівщини вивели нову продукцію для ринку, а інші 61 – нову тільки для підприємства». Необхідно, щоб нової
продукції на ринку ставало більше, тому що це допоможе підприємствам досягти високої конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках (наприклад, львівськими трамваями «Електрон
T5L64» вже зацікавились в Києві та Санкт-Петербурзі). Для цього підприємствам потрібно залучити інженерів, винахідників, науковців, які б створювали інновації в лабораторіях, та менеджерів з інноваційної
діяльності, маркетологів, логістиків, які б адаптували її до потреб ринку та можливостей підприємства.
Легка та харчова промисловість. Зараз харчова промисловість займає близько 27% від усієї промисловості. Питома вага реалізованої продукції виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у
Львівській області в загальному обсязі реалізованої промислової продукції за січень – вересень 2012 р.
становила 34,3%. Для порівняння у 2007 р. цей показник складав 20,2%. Харчова промисловість є доволі
перспективною на Львівщині. У нас є багато заводів та фабрик з виготовлення продуктів харчування: ПАТ
«Концерн Хлібпром», ТзОВ «Перша приватна броварня», ПП «Оліяр», ВАТ «Радехівський цукровий завод»,
ПрАТ «Молочна компанія «Галичина» та інші. Ми маємо змогу збільшити виробництво та виробляти деякі
продукти на експорт. До прикладу візьмемо ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». Колись це
була одна з найкращих фабрик по виробництву солодощів у Європі, проте зараз якість їхнього виробництва погіршилась і вона стала менш прибутковою та популярною. Львівщина має перевагу в тому, що ми
маємо можливість виробляти екологічно чисті продукти. Варто підтримувати фірми, що використовують
мінімальну кількість шкідливих речовин у виробництві екологічно чистих продуктів, бо у Європі зараз
великий попит на такі продукти.
Також у нас є можливість розвинути легку промисловість. Зараз вона займає всього 3,2% від усієї промисловості, проте у неї є потенціал. У Львівській області розташовані ВАТ «Калина», ЗАТ «Весна-Захід», ВАТ
«Юність», ТОВ «Дюна-Веста», ТзОВ «Ролада», ТзОВ «Лаура», ВАТ «Маяк», ТзОВ «Промінь» та інші. У 1990-х
ВАТ «Прогрес» виробляло дуже багато якісного взуття. Зараз технологія погіршилася, тож потрібно її вдосконалити та розширити виробництво.
На Львівщині є дуже багато дешевої робочої сили. Багато селян змушені їздити на заробітки або переїжджати в міста, щоб мати де працювати. Розвиток легкої та харчової промисловості дасть більшу кількість
робочих місць на фабриках і заводах. Людям, які хочуть там працювати, варто створити курси кваліфікації,
які вони повинні пройти за невеликий період часу. Так ми зможемо боротися з безробіттям та збільшувати
доходи через збільшення виробництва, а саме виробництво ставатиме якіснішим.
Отже, потрібно:
• Розвивати видобуток вугілля в Львівсько-Волинському вугільному басейні, нафти у Передкарпатському
нафтогазоносному регіоні і вітрової та гідроенергетики в Карпатах.
• Розвивати машинобудівну галузь, впроваджуючи інноваційні технології.
• Підвищувати якість заводів харчової промисловості та розвивати експорт екологічно чистих продуктів
харчування.
• Розвивати туризм, покращуючи стан доріг і реставруючи архітектурні пам’ятки.
• Активніше використовувати дешеву робочу силу, залучаючи її до роботи на фабриках і заводах.
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чий, ніж на Заході; нереконструйованість підприємств на базі найновішої техніки, що спричиняє нераціональне використання ресурсів.
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В рамках даного конкурсу, нам потрібно змоделювати план дій голови Львівської області, спрямованих на
покращення економічно-соціального стану з врахуванням теперішнього економіко-політичного.
Найпершим ділом потрібно проаналізувати теперішню ситуацію в Львівській області.
Аналіз потенціалу Львівщини:
1. Транспортна інфраструктура і головні комунікації.
Львівська область забезпечена розвиненою мережею транспортних комунікацій, ділянки яких проходять
за напрямками міжнародних європейських доріг та сприяють пропуску транзитних транспортних потоків
через регіон, що обумовлює його стратегічне значення у розвитку економіки країни.
Залізничний, автомобільний і повітряний види транспорту забезпечують вантажні і пасажирські перевезення у всіх видах сполучення: міжнародні, міжрегіональні і внутрішньо-регіональні. Область має
розгалужену мережу автомобільних доріг (державного та місцевого значення), яка забезпечує вантажні
і пасажирські внутрішньодержавні, транзитні (європейські) та внутрішньообласні потоки. Територією області проходять ділянки автомобільних транспортних коридорів, навантажені переважно транспортними
потоками з Центральної Європи (коридор № 3) і Південної Європи (коридор № 5).
2. Клімат і природні ресурси
Клімат Львівщини помірно континентальний, з м’якою зимою, затяжною вологою весною, теплим дощовим літом і відносно сухою теплою осінню. Основним кліматоутворюючим чинником є циркуляція
атмосфери, з якою пов’язане перенесення повітряних мас. Протягом року переважають західні і північнозахідні вітри. Найтепліший місяць – липень, пересічна температура становить +17...+18 °С, найхолоднішим
є січень (-4... -6 °С). Територія області належить до зони надмірного зволоження. Пересічна річна кількість
опадів в регіоні складає 650 мм в рівнинній частині та 750-1000 мм в передгірських його частинах. Найбільш зволоженою є гірська частина, де за рік випадає до 1400 мм опадів.
До найважливіших природних ресурсів Львівщини належать мінеральні, водні, лісові ресурси, ґрунти,
території та об’єкти природно-заповідного фонду, природоохоронні об’єкти, природно-рекреаційні зони.
3. Населення
Демографічний розвиток Львівської області впродовж останніх 20 років характеризується тенденцією
до поступового спаду чисельності населення, особливо у сільській місцевості. Порівняно з підсумками
Всеукраїнського перепису населення 2001 року кількість населення області зменшилася на 85,6 тис. осіб,
або на 3,3% (в Україні – на 2823,5 тис. осіб, або на 5,8%), у тому числі міського населення – на 13,9 тис. осіб
(0,9%), сільського – на 71,7 тис. осіб (6,7%).
4. Інвестиції
У 2014 році область посіла перше місце в рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України, сформованому Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій. Львівська область посідає лідерські позиції саме за «м’якими факторами»: діловим кліматом, відкритістю влади, правилами та процедурами.
Проаналізувавши таким чином теперішню ситуацію, ми виділили кілька основних проблем, що заважають
подальшому економічно-соціальному розвитку Львівської області:
1. Відсутність достатньої кількості робочих місць
Згідно з даними 2015 року, відсоток безробітних на Львівщині становить приблизно 8,4% від працеспроможної частини населення.
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Незабаром маленька Галичина врятує Велику Україну!

Вагомим фактором на користь розгляду цієї пропозиції є теперішній політичний стан України та велика
кількість львівських підприємств, орієнтованих на виробництво військових комплектуючих.
Також хорошим вирішенням проблеми безробіття молодої частини населення буде зниження податків, які
йдуть у місцевий бюджет, фірмам, згодним брати на роботу молодих спеціалістів.
2. Нерентабельність використання природних ресурсів у виробництві електроенергії
Основним джерелом енергії в Львівській області є Добротвірська ТЕС, принцип роботи якої базується на
використанні вугілля. Вугілля добувають в Сокальському та Червоноградському районах Львівщини для
забезпечення роботи Добротвірської та Бурштинської ТЕС. Через непевний стан шахт, неекологічність, застарілість і ненадійність (вичерпність) земельних ресурсів логічним буде перехід області на альтернативні
джерела енергії та закриття видобутку вугілля. При подальшому дослідженні цього питання виявилось,
що альтернативна енергетика в нашому регіоні не є перспективною, оскільки в нас немає постійних природних ресурсів для її отримання в великих кількостях. Одним з багатьох вирішень цієї проблеми може
бути добудова додатково енергоблоку до Рівенської АЕС, це дасть змогу суттєво зменшити експлуатацію
Львівсько-Волинського вугільного басейну.
3. Відсутність сміттєпереробних заводів
Львів потребує сміттєпереробний завод. За рахунок постійного вивозу львівського сміття в с. Грибовичі на
його території утворилась екологічна катастрофа. На прикладі Червонограду бачимо, що ми здатні побудувати такий приблизно за 30 мільйонів доларів, і його будівництво триватиме 1,5-3 роки. Гроші братимуться з обласного та місцевого бюджету, а кошти, отримані з переробки сміття, область зможе використати
на покращення інфраструктури. Також інноваційною може виявитись ідея переробки пластика на будівельний матеріал для доріг.
4. Не розвинута інфраструктура
Однією із проблем Львівщини є відсутність інвестицій, хоча за даними рейтингу «Європейських міст і
регіонів майбутнього» FDI Magazine вона належить до ТОП-10 регіонів Східної Європи. Основною проблемою відсутності інвестицій є погана дорожня інфраструктура. За планом «Україна-2020» протягом року
відбудеться передача доріг місцевого значення до сфери управління облдержадміністрацій з одночасною
передачею джерел фінансових ресурсів, необхідних для виконання відповідних функцій. Тобто основною
нашою метою на 5 років є покращення дорожньої інфраструктури. Таким чином ми заохотимо іноземних
інвесторів вкладати кошти в нашу область.
5. Потреба в повторній зонації території
Щоб збільшити чистоту та ефективність управлінських систем, Львівська область потребує повторної зонації, що зменшить кількість районів і районних центрів.
Ми пропонуємо розділити Львівську область на 14 районів: Золочівський (Перемишлянський + Золочівський + Бродівський) – туристично-перспективний (Золоте кільце); Старосамбірський (Старосамбірський +
Турківський) – заради підвищення рівня урбанізації; Дрогобицький (Стрийський + Дрогобицький) – туристично-привабливий завдяки наявності джерел мінеральних вод; Миколаївський (Миколаївський + Жидачівський) – малі за площею; Жовківський (Жовківський + Яворівський) – об’єднання території заповідника
«Розточчя»; Сокальський (Сокальський + Радехівський) – наявність вугільно-видобувних шахт; Кам’янкаБузький (Кам’янка-Бузький + Буський) – висока перспектива будування заводів та виробництв; Городоцький (Мостиський + Городоцький) – у Мостиському районі низький рівень урбанізації; Самбірський; Сколівський; Пустомитівський райони та місто Львів.

294

↑ повернутися на початок збірника

львівська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

Одним з найвпливовіших факторів появи даного числа служить масштабна зупинка заводів, спричинена
неможливістю їхнього фінансування державою (власником). Для збільшення кількості робочих місць ми
можемо відновити роботу зупинених заводів шляхом їх приватизації (перегляд прав власності та відновлення їхньої роботи як держаних підприємств / перепродаж).

Аби вирішити проблеми, необхідно мати постійне та надійне джерело фінансів. Одним з таких джерел є
туризм. За допомогою інвесторів ми можемо розвинути зелений туризм у Карпатах (Турківський та Сколівський райони) та Розточчі (Жовківський та Яворівський райони). Основною проблемою цих регіонів є відсутність належних умов для відпочинку, зокрема кемпінгів та інфраструктури похідних маршрутів. Велика
кількість природних пам’яток на Сколівщині та Турківщині є надзвичайно красивими, але недоступними
для туристів. Вирішивши основні проблеми в цьому районі, можна розвинути рафтинг на гірських річках
(Опір, Стрий) та влаштувати польоти на парапланах над Сколівськими Бескидами. Взимку тут можливий
розвиток лижного спорту, для цього необхідно оновити підйомники та поставити нові у вищих горах.
Також потрібно поставити нове обладнання на лижних курортах (Плай, Орявчик, Славське) та відремонтувати дорожнє покриття до них.
Карпатський регіон вражає різноманітністю природи, завдяки цьому там можна прокласти багато нових
туристичних маршрутів. Але потрібно також позначити старі маршрути на туристичних картах, поставити
вказівники на стежках, зробити на маршрутах місця для встановлення наметів та створити кемпінги на початках і в кінцях туристичних стежок.
Також недалеко від Львова розташований заповідник «Розточчя», який можна позиціонувати як місце для
активного відпочинку львів’ян. Але в заповіднику є проблеми з порушенням заповідного режиму, зокрема
вирубка лісів та проведення практики Львівського національного лісотехнічного університету для 500 осіб.
Але якщо зробити необхідні умови для збереження заповідного стану та розвинути туризм, то це місце
стане популярною атракцією для львів’ян та туристів.
Окрім цього, можна створити декілька нових фестивалів, що будуть приваблювати туристів: реконструкція середньовічних битв та можливість відчути себе жителем середньовічного замку захоплює багатьох
людей.
Саме місто Львів є туристичною столицею України, але і тут є проблеми з активним відпочинком та інфраструктурою. Гострою проблемою Львова є відсутність громадських вбиралень в центрі та інших районах
міста. Цю проблему легко вирішити, побудувавши туалети в найбільш популярних серед туристів місцях та
провівши капітальний ремонт у вже існуючих. Також можна брати приклад з інших європейських міст та
створити в центрі вільні точки доступу Wi-Fi, що полегшить туристам доступ до інформації.
Львів дуже вигідно розташований. Довкола нього зібрались різноманітні пам’ятки архітектури та природи,
але люди не мають змоги все це відвідати, оскільки всі ці об’єкти знаходяться в радіусі 50 км. Тому дуже
вигідною справою буде оренда машин, яка дозво-лить туристам дослідити пам’ятки без значних фінансових витрат. Також, незважаючи на достатньо розвинуту систему велодоріжок, в місті бракує місць для
паркування велосипедів.
У Львові можна розвинути зону активного відпочинку, а саме окультурити район Кайзервальду. Влітку
тут можна влаштувати траси для маунтінбайкінгу, орієнтування на місцевості, нові одноденні туристичні маршрути на Чортові Скелі та в Медову Печеру, створити якісну базу для альпіністів (Чортові Скелі) та
кемпінг для людей, які не мають коштів, аби лишитись в готелі. Взимку тут можна зробити підйомник
на пагорб та облаштувати там трасу для лижного фрістайлу та слалому, біатлону та бігових лиж. Загалом
Львів є дуже перспективним в плані зимових видів спорту через безпосередню близькість до Карпат, яка
сприяє проведенню міжнародних змагань. Але також нам необхідна льодова арена, оскільки хокей та
фігурне катання є важливою частиною зимових видів спорту. Це також сприяє вкладенню інвестиції, як в
спортивне місто. У Львові є безліч озер, які перебувають в жахливому стані. Зараз відчувається гостра потреба в зелених оазах в місті, але на даний момент якість їхньої води залишає бажати кращого. Потрібно
почистити міські озера для додаткового затишку в місті. Також треба провести капітальний ремонт освітлення в парках та скверах, щоб запобігти злочинності.
Багато туристів скаржаться на відсутність закладів швидкого та недорогого харчування (фаст-фудів), тому
необхідно створити такі заклади в центрі міста. Окрім цього, можна поставити інтерактивні мапи Львова
з розкладом громадського транспорту та створити нові інформаційні центри у всіх мікрорайонах Львова.
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Пропозиції щодо вирішення проблем та розвитку області

На даний момент в парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького є багато атракціонів, які є
небезпечними для життя людини, бо термін їхньої експлуатації давно вийшов. Придбання нових атракціонів не є дешевим, але враховуючи кількість туристів, що відвідують Львів та популярність парку серед
місцевих жителів – це вигідна пропозиція для інвесторів.
Як бачимо, Львівська область є надзвичайно туристично привабливою, але відсутність інфраструктури
заважає її розвитку. Основною проблемою області є відсутність дорожньої інфраструктури навколо маленьких міст та сіл. Обласна влада повинна виділити державні кошти на ремонт доріг, щоб в майбутньому
привабити іноземні інвестиції, які в подальшому допоможуть розвинути туризм та забезпечити область
фінансами для вирішення всіх вищевказаних проблем і дозволять Львівській області розвиватись задля
подальшого розвитку Галичини, Західної України та України в цілому.

львівська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

Також у місті потрібно вжити заходів проти «вуличних митців» – створити зони спеціально відведені під
стріт-арт. Дуже багато проблем туристів пов’язано з тим, що вони не можуть знайти дороги до інформаційного центру, де можна отримати мапу міста. Отже, необхідно поставити вказівники для туристів, які
допоможуть їм розібратись в заплутаних вулицях Львова.

296

↑ повернутися на початок збірника

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Львівська область
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат
при Львівському національному університеті
імені Івана Франка
склад команди
Шумський Олександр
Гальміз Кирил
Яновський Андрій

/ 2015 /

Україна – величезна і могутня держава, яка вже багато століть виборювала свою незалежність і нарешті,
змогла досягти своєї мети. Всі ми хочемо жити в процвітаючій країні, але чи готові ми самі працювати і
змінюватись задля цього? Хто, як не ми, повинен розвивати економіку свого регіону?
Це наше завдання, і ми це зробимо в себе – у Львові та Львівській області.
Аналіз соціально-економічного потенціалу Львівської області
Сильними сторонами Львова і Львівської області є:
• Проєвропейська орієнтація населення Львівської області;
• Патріотичні цінності та сильні релігійні традиції;
• Прикордонне розташування, близьке до нових членів ЄС;
• Історичні зв’язки з Австрією та Польщею;
• Дешева та добре кваліфікована робоча сила, приваблива для інвесторів;
• Наявність сировинних ресурсів (вугілля, нафта, калій, сірка тощо);
• Порівняно високий освітній та професійний рівень населення;
• Відомі театри та музеї;
• Велика кількість санаторно-курортних установ;
• Стара історична частина Львова занесена до світової спадщини ЮНЕСКО.
З іншого боку, присутні деякі слабкі і проблемні сторони, такі як:
• Високий рівень безробіття;
• Низький рівень особистих доходів;
• Низький рівень оплати праці фахівців високого рівня;
• Корупція;
• Недостатня туристична промоція регіону.
Задля покращення економічного становища у Львові і Львівській області загалом треба використовувати в
повну силу увесь потенціал області і прагнути до вирішення проблем.
Львівська область – одна з найрозвинутіших в Україні і має всі шанси вийти на лідерські позиції не тільки
як туристичний край, але і як потужний фінансовий та промисловий регіон.
Проблеми, які гальмують соціально-економічний розвиток Львівської області
У різних галузях є свої проблеми, які, поєднуючись разом, знижують можливості соціально-економічного
розвитку Львівщини:
• Промислове виробництво. Частка області в загальнодержавному обсязі промислового виробництва
становить тільки 3%, що призводить до низьких показників працевлаштування.
• Індивідуальні підприємства. Проблемою для всіх підприємств є нестача кваліфікованої робочої сили, що
частково пов’язано з низьким рівнем заробітної плати. Але можна говорити про те, що на підприємствах
ведеться активна робота по підвищенню кваліфікаційного рівня працівників, як власними силами, так
і шляхом оплати для працівників підприємств заочного навчання у вузах України. В останні роки спостерігається менша інтенсивність створення нових підприємств. Це можна пояснити тим, що більшість
галузей господарської діяльності насичена малими суб’єктами підприємництва. У зв’язку з цим існує
сильна конкуренція, яка робить вихід на ринок важчим.
• Сільське господарство. Хоча основним товаровиробником продукції сільського господарства у Львівській
області є сільське населення (40,3% загальної чисельності населення Львівщини), котре забезпечує виробництво близько 20,0% валової доданої вартості області, культура, система управління та технічне обладнання сільськогосподарського виробництва залишаються досить низькими та малоефективними. На
Львівщині, як і загалом в Україні, відбувається скорочення земель сільськогосподарського призначення,
що в перспективі може призвести до значного скорочення продукції сільського господарства. В цілому
в сільському господарстві області продуктивність на одиницю площі залишається низькою в результаті
використання застарілих технологій і невідповідного виробництва; в недостатній мірі розвинута ринкова
інфраструктура, системи постачання й інформування населення; переробка продуктів харчування зовсім
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Продати можна все, крім совісті…

Пріоритетні напрямки змін економіки
Для досягнення стрімкого та динамічного розвитку, покращення соціально-економічного становища варто
розвивати ті напрямки, які і зараз знаходяться на непоганому рівні та в перспективі можуть принести прибутки для держави. Зараз Україна стоїть на шляху євроінтеграції та прагне якомога швидше стати членом
ЄС. Задля цього країна починає проводити нові та дієві реформи, у чому нам допомагають грузинські
партнери. Петро Олексійович Порошенко нещодавно призначив колишнього президента Грузії Міхеїла
Саакашвілі на пост губернатора Одеської області. Він має хороший досвід у проведенні дієвих та швидких
реформ, котрі визнав увесь світ. Лише за декілька років у Грузії майже зникла корупція, значно виросла
довіра до влади, у декілька разів покращився рівень життя, за легкістю ведення бізнесу країна піднялась
з понад сотого місця у десятку найкращих, обігнавши Францію і Німеччину. Архітектором всіх цих перетворень став Каха Бендукідзе, реформи якого порівнюють з економічним дивом піднесення Сингапуру,
Гонконгу, Тайваню та Макао.
Географічне положення України, а зокрема Львівської області, робить її так званим буфером між Європою
та Азією. У такому положенні дуже вигідним рішенням було би створення Вільної економічної зони (ВЕЗ)
на території області. Це значно полегшуватиме ведення бізнесу та приваблюватиме закордонних інвесторів.
Характерними ознаками ВЕЗ є:
• Мала залежність місцевої влади від центральної у прийнятті економічних рішень.
• Передбачає широкий набір пільг для підприємців (таких як, наприклад, знижені податки), що сприяє
веденню бізнесу та заохоченню вітчизняних та закордонних інвесторів.
В свою чергу, основними пільгами для інвесторів у ВЕЗ є:
• Особливий валютний режим.
• Податкові знижки.
• Низькі чи нульові митні ставки.
Створення ВЕЗ призведе до позитивних змін в регіоні і в країні загалом. Основні цілі утворення ВЕЗ, які
значно покращать соціально-економічне становище у Львівській області, є такими:
• Залучення прямих закордонних капіталів, передових технологій виробництва товарів та послуг.
• Створення нових робочих місць для висококваліфікованого персоналу.
• Розвиток експортної бази.
• Імпортозаміщення.
• Запровадження нових методів менеджменту та організації праці.
Звісно ж, держава матиме великі плюси від запровадження ВЕЗ. Але основними гравцями у цій зоні є підприємці, інвестори. То що змушує їх працювати у ВЕЗ?
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не організована або організована неправильно; особисті підсобні господарства беруть незначну участь у
державних програмах закупівель продуктів харчування.
• Торгівля. Товарна структура торгівлі товарами та послугами свідчить про низький технологічний розвиток регіону. В товарообігу мале значення мають товари високої та середньої технологічної обробки,
натомість в обороті послугами експорт є заповнений транспортними послугами, а імпорт – послугами,
пов’язаними з будівництвом, транспортом та готельно-ресторанним обслуговуванням.
• Наука. Негативним є зменшення кількості науково-дослідних працівників, винахідників та авторів
конструкторських розробок. Це веде до зменшення частки області щодо кількості працівників, які ведуть
науково-дослідну роботу в Україні. Головною причиною такого стану справ є малі заробітні плати в науково-дослідному секторі, а також еміграція працівників за кордон.
• Туризм. Однією зі спеціалізацій підприємств Львівщини традиційно вважають туристичну індустрію. Але
вона зовсім не досконала, залишається багато невирішених проблем для належного розвитку туризму,
серед яких удосконалення управління цим процесом, оцінювання туристичної привабливості території,
визначення необхідного рівня інформування та рекламування туристичних регіонів тощо.
• Екологія. Хоча стан довкілля Львівщини за останнє десятиріччя має тенденцію до покращення, однак
кардинального вирішення потребують зменшення забруднення природного середовища й зниження
антропогенного впливу на нього.

Для того щоб швидкими темпами досягти покращення соціально-економічних показників, треба розвивати саме сучасні економічні галузі. Звісно ж, не варто повністю й миттєво відмовлятись від старіших галузей, але сучасні повинні мати пріоритет, щоб приваблювати іноземних інвесторів та «йти в ногу з часом».
Загальні пропозиції щодо необхідних управлінських рішень
На мою думку, одним з найкращих варіантів, що принесуть у Львів та Львівську область інвестиції, соціальний та економічний розвиток, є введення на території не тільки Львівщини, але й Галичини (чи навіть
всього Західноукраїнського регіону) Вільної економічної зони. Але для цього слід беззупинно впроваджувати так потрібні всім нам реформи, які ще й повинні мати зміст і користь. В Україні вже йде над цим робота, у багатьох містах вдало пройшла поліцейська реформа та інші. Не варто зупинятися на досягнутому,
треба продовжувати зміни.
На щастя, є люди, що готові допомогти. Наші грузинські партнери вже провели реформи у себе і відчутно
змінили Грузію в позитивний бік. Одним з найвідоміших реформаторів був Каха Бендукідзе, який з 2004
по 2008 рік займав посаду міністра Грузії по координації економічних реформ. Він був радником президента Саакашвілі, і саме його зміни допомогли країні значно піднятися в світі. Саме це і потрібно нам. Бендукідзе деякий час працював радником президента України Петра Олексійовича Порошенка, проводив в
Києві лекції з економіки і залишив досвід, яким ми неодмінно маємо скористатись.
Як тільки Бендукідзе прийшов до влади, він провів реформу держуправління – вчинив радикально, скоротивши число міністерств з 18 до 13, звільнив майже всіх старих робітників і набрав нових. Це – справді
революційне рішення, яке переймаємо і ми.
Зменшив рівень бюрократії – скасував пожежну інспекцію, при цьому число загиблих під час пожеж
зменшилось; скасував обов’язковий техогляд транспорту, при цьому число жертв ДТП зменшилось в півтора разу; були скасовані антимонопольна служба та інспекція цін; законодавчо було відмінено принцип
обов’язкового нотаріального завірення документації – некомерційну організацію можна зареєструвати за
декілька хвилин.
Реформою, що було проведено в Грузії і яка справді необхідна Україні, є податкова реформа. В Україні
варто би було відмінити ПДВ як найкорумпованіший податок, замість цього ввести податок з обороту. Це
допоможе вивести бізнес з тіні та залучити закордонні інвестиції, що призведе до росту податкової бази.
В результаті Грузія, за даними доповіді Всесвітнього банку, стала найбільш реформованою країною в світі,
піднялася в топ країн за легкістю ведення бізнесу.
Саме до цього має прагнути наша країна – до реформування, до чесної та некорумпованої влади, а це, в
свою чергу, призведе до економічного процвітання.
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Справа в тому, що вони також від цього мають прибутки і вигоду, наприклад:
• Наближення виробництва до споживача.
• Доступ до інфраструктури.
• Мінімалізація витрат, пов'язана з відсутністю митних зборів.
• Використання дешевшої робочої сили.
• Розвиток території.
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Регіон, в якому ми проживаємо, є Миколаївська область, але найбільше нас хвилює ситуація у нашому
Очаківському районі, і тому ми пропонуємо поміркувати, що треба зробити у нашому районі, щоб із
депресивного перетворити його на процвітаючий. Ми уявили, що керівник нашого регіону – це керівник
Очаківського району і міста Очаків. Тим, що зараз на часі створення територіальних громад. Тож уявімо,
що це велика територіальна громада Очаківська (надалі – регіон).
Довідково: сьогоденна Очаківщина має тисячолітню історію. В її степах археологами знайдені свідчення
заселення цього краю ще в епоху бронзи, залишки скіфських та сарматських курганів і помешкань, скарби
ольвійських і давньогрецьких монет.
Багаті причорноморські степи приваблювали і турецьких султанів, і кримських ханів. Століттями йшла
завзята боротьба наших предків за ці землі. Яскравою сторінкою в часовий літопис нашого краю вписано
ім'я О.В. Суворова та його воїнів, які виграли Кінбурське бойовище, розгромивши переважаючі по кількості сили турецького десанту. Таким чином, був ліквідований важливий плацдарм турецької агресії, направлений проти слов’янських народів. На території Кінбурнської коси створено Регіональний ландшафтний
парк, площа якого 17,9 тис. га, з яких 5,6 тис. га – акваторія. Парк був заснований з метою збереження
біологічного та ландшафтного різномаїття, унікального куточка живої природи Очаківського району. Не
так давно регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса» отримав статус національного природного
парку «Білобережжя Святослава», що посилює його природоохоронне і рекреаційне значення як природного унікального комплексу степової зони України. Очаківський район як адміністративно-територіальна
одиниця утворено в 1923 році. З 22 вересня 1937 року при створенні Миколаївської області Очаківський
район увійшов до її складу. Після створення району з центром в м. Очаків, почалась планова його розбудова. Активно запрацював торговельний порт завдяки сполученню з м. Одесою, Херсоном, Миколаєвом.
Особлива увага приділялась розвитку рибної промисловості та торгівлі. В 1929 році дала струм побудована електростанція, почав працювати цегляний завод. В 1934 році розпочав виробництво цех по переробці
вторинної рибної продукції.
Суттєві зрушення в розвитку економіки району сталися в 50-ті роки. Почався новий період розбудови. В
березні 1953 р. почав роботу Очаківський рибоконсервний завод на 8 тис. умовних банок за добу. Будувались промкомбінат, харчокомбінат, харчосмакова фабрика, молокозавод, сільгосптехніка. З 1960 року
районний центр почав розвиватися як курортне місто. Разом з туристами місто щорічно відвідувало понад
200 тис. осіб.
Будується і соціальна інфраструктура – лікарня, бібліотека, кінотеатри, будинок культури, редакція і типографія, школи та інше. З початку 70-х років за державні кошти в районі починається посадка винограду
та розвиток виноробства, завдяки яким почався розвиток сільського господарства, а також будівництво
будинків, приплив робочої сили, значне покращення соцкультпобуту в усіх населених пунктах району.
На даний час в Очаківському районі розвивається курортна інфраструктура. Вздовж Очаківського узбережжя розташувались оздоровчі бази відпочинку. Щорічно на 55 базах очаківської курортної зони відпочивають близько 150 тисяч осіб, велика кількість з яких – діти. Очаківський район має багаті можливості
для розвитку туризму та відпочинку. Тут є найбвльш необхідні умови, щоб зробити відпочинок корисним
і цікавим: по-перше, 150 км піщаних чорноморських пляжів та оздоровчий кліматичний ефект, а по-друге,
багате історичне минуле і наявність визначних пам’яток, які мають велику художню і пізнавальну цінність.
Природно-географічний потенціал: Очаківський район розташований у південній частині Миколаївської
області на узбережжі Чорного моря. Територія району займає 1488 кв. км, що становить 6,1% від загальної
території Миколаївської області. Рельєф району переважно рівний з незначними перепадами. Клімат помірно континентальний, сухий. Відчувається суттєвий дефіцит місцевих ресурсів питної води.
Ресурсно-сировинний потенціал: Водні ресурси – Дніпро-Бузький та Березанський лимани, вихід в Чорне
море – 724,6 кв. км (72,4 тис. га). Море та лимани Очаківського району мілкі і літом досить теплі, багаті
на водорості, які містять йод, бром, інші мікроелементи, які мають велике значення для життєдіяльності
організму людини. На дні їх лежать поклади мулових грязей, які можуть і повинні використовуватись в
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«Розвиток Очаківської землі, спираючись на багате історичними подіями минуле і унікальні природні умови».

Корисні копалини представлені, головним чином, нерудними родовищами – піском, глиною, бутовим
каменем (вапняк). Сільськогосподарські угіддя: 61тис. га, в т. ч. 48,8 тис. га ріллі, 4,1 тис. га багаторічних
насаджень, 0,3 тис. га сіножатей та 7,8 тис. га пасовищ.
Кордони: Очаківський район межує на півночі з Миколаївським районом, на півдні – з Херсонською областю, на заході – з Березанським районом. По території району державний кордон не проходить.
Населені пункти: в районі 30 населених пунктів (сіл), які підпорядковані 11 сільським радам. Районного
центру немає.
Населення 15,7 тис. осіб, з них: 4385 тис. пенсіонерів.
Природний приріст (скорочення) населення складає 52 особи.
Зайнятість населення: Працездатне населення 8 296 осіб. Працюють 4878 осіб, мають статус безробітних
470 осіб. (За даними звітів Очаківської райдержадміністрації (http://rda.ochakiv.info/pages/2666002).
Соціально-економічний потенціал регіону складається з багатьох складових.
Перевагами регіону за нинішніх соціально-економічних обставин є:
• Багате історичне минуле, яке збереглося у пам'ятках історії.
• Природно-кліматичні умови сприятливі для ведення сільського господарства, а саме садівництва та
виноградарства, овочівництва за умов зрошування.
• Наявність сировинної бази с/г продукції для ії подальшої переробки, але разом з тим, у розвитку означеної галузі спостерігаються негативні тенденції: загальне скорочення виробництва овочевої продукції та
площ під її вирощування; скорочення обсягів виробництва овочів у суспільному секторі та зосередження
його у приватному, дрібнотоварному секторі; переміщення виробництва овочів із суспільного сектора
в господарства населення, поряд з такими позитивними явищами, як часткове вирішення проблеми
зайнятості сільського населення, швидке реагування на кон’юнктуру ринку, ефективне використання
невеликих земельних ділянок, має і негативні сторони, такі як низький рівень механізації виробничих
процесів, а також обмежені можливості використання прогресивних сучасних технологій, що обумовлює
недоотримання валового збору овочів у середньому до 80 ц з кожного гектара.
• Багатофункціональна туристично-рекреаційна галузь, проте якість послуг, зношена інфраструктура приміщень санаторіїв та баз відпочинку, відсутність креативного професійного менеджменту і професійного
персоналу та поганий стан транспортної інфраструктури, зводять нанівець потенціальні можливості з
прибутковості цих підприємств.
Єдиний в Україні археологічний заповідник НАН «Ольвія», Національний парк «Білобережжя Святослава» (Кінбурнська коса), острів Майський, де ведуться археологічні розкопки поселень давніх греків.
Знову ж таки – відсутність транспортного сполучення з Очаковом (у день курсує аж 3 автобусні маршрути, зовсім не комфортабельний автобус. Дорожнє покриття на цьому маршруті розбите, періодично
проводиться тільки ямковий ремонт. Інших засобів дістатися Ольвії немає.
• Природно-кліматичні умови сприятливі для відпочинку і оздоровлення. Погодні умови: з квітня по жовтень 150–160 сонячних днів, середня температура повітря в цей період становить +25,7 °C. Пік високої
температури доводиться на червень – серпень +32,6 °C. Протягом року постійно вітряно, середньорічна
сила вітру 6,5-8,4 м/с. Температура води в теплий період +24-26 °С.
Проблемою є незадовільний рівень розвитку транспортної інфраструктури: низька якість автошляхів, особливо на районному рівні, протяжність доріг районного значення складає 226,8 км (55,8% від загальної
довжини доріг), в т. ч. 23,8 км – асфальт, 203 км – жорства. За 2014 рік за звітами райдержадміністрації
відремонтовано / збудовано аж 0,6 км доріг, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 0,2 км. На
Кінбурнську косу можна добратися з Очакова лише приватним катером 2 рази на день і за непомірні ціни.
Наявність вільної робочої сили (трудові ресурси): розподіл робочої сили по галузях економіки виглядає
наступним чином: сільське господарство – 27,1%, діяльність готелів і ресторанів – 5,2%, освіта – 4,8%, про303
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лікувальних цілях. Якщо це все поєднати, створюється картина унікального курортного-туристичного регіону. Лісові масиви та інші лісовкриті площі – 73,9 кв. км (7,4 тис. га).

Проблемами є: високий відсоток непрацездатного (пенсіонери) населення. Тотальне безробіття, монофункціональний, переважно аграрний характер економіки.
До переваг регіону можна віднести забезпеченість ресурсами для виробництва альтернативної енергетики (вітро- та сонячна енергетика). Так, існують вже діючі інвестиційні проекти: ТОВ «Вітряний парк Очаківський» на території с. Дмитрівка та с. Чорноморка. Наявність впроваджувальних інвестиційних проектів
ТОВ «Порт Очаків», дуже потрібний і серйозний проект, який майже заморожено на даний час з 2013
року.
Таким чином, можна зробити висновки про те, що ефективність використання ресурсів дуже низька.
Очаківський район є територією, сприятливою для розвитку бізнесу з наявним потенціалом для вкладення
коштів та отримання прибутку.
Тому наша команда вважає, що пріоритетним напрямком у розвитку регіону є розвиток туристичної і рекреаційної інфраструктури.
Це забезпечить приплив інвестицій та податків у регіональний бюджет, але для цього потрібно розв’язати
комплекс проблем.
Основні проблеми на цьому шляху ми вже означили. Отже, потрібно:
• Ремонт доріг та налагодження комфортабельного сполучення із місцями відпочинку та туристично-привабливими місцями району (розвиток інфраструктури).
• Налагодження паромної переправи або «морських трамвайчиків» на о. Березань і Кінбурнську косу.
Організація місцевих круїзних поїздок відпочивальників (як автобусних, так і водним транспортом) по
історичним та природним пам»яткам Очаківщини. Водне сполучення громадським водним транспортом
з Миколаєвом, Одесою, Херсоном та іншими портовими містами (розвиток інфраструктури водного
транспорту та туризму).
• Організація і запровадження «Зеленого туризму» (зайнятість населення + розширення туристичних
послуг).
• Для заохочення до праці в Очакові молоді – реорганізація одної із шкіл Очакова у коледж фахівців з
туристичної галузі, можливо із залученням міжнародних організацій з обміну і волонтерського руху та
наданням можливості отримання другої освіти дорослим безробітним (перекваліфікації).
• «Реанімація» – відновлення роботи акваферми з вирощування молюсків (яка була закрита у 90-х роках –
вирощувались мідії і устриці) у Очакові на території майже не діючого рибзаводу (узбережжя). Цей проект цікавий як можливістю налагодження експорту морепродуктів, надання робочих місць, так і цікавим
об’єктом для туристичної галузі.
• Створення музею вин та винного туризму (дегустаційної палати на кшталт Ялтинської в Криму) на території Очаківського винзаводу.
Основні дії керівника для виконання цієї програми повині бути такі:
• Створення сприятливого інвестиційного клімату.
• Залучення коштів міжнародної технічної допомоги.
• Подальша участь у проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
• Оптимізація дозвільної системи та підвищення ефективності діяльності центру надання адміністративних послуг для малого бізнесу.
• Сприяння залученню інвестицій у туристичну і рекреаційну галузь району (реклама регіону, участь у
інвестиційних ярмарках та виставках).
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мисловість – 3,6%. Таким чином, у туристичній сфері зайнятість населення складає лише 5,2%, у Миколаївській області при середній щільності населення у 45,7 особи на 1 км2 у приморських районах вона складає
10,5-34,0 особи/км2 і за останні 3 роки зменшилася на 16 осіб/км2 у Очаківському районі.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Миколаївська область
Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Жовтневого району Миколаївської області

склад команди
Харитонюк Анастасія
Кузевич Іван
Кім Максим
_____________
Тоболін Віктор Анатолійович

/ 2015 /

I. Промисловий комплекс
Кораблебудування – це та галузь, з якої історично виник Миколаїв і яка протягом довгого часу визначала
його економічне обличчя. У Миколаєві ми маємо три велетенські підприємства, щоправда, із значною
мірою замороженими або зменшеними потужностями – Чорноморський суднобудівний завод, завод ім.
61 комунара, завод «Океан». Крім того, є ряд менших, спеціалізованих підприємств галузі, таких як суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» (самохідні зерновози класу «ріка-море»), ТОВ «Меридіан»
(яхти) тощо. Україні як морській державі конче необхідно мати свій торговельний (на сьогодні застарілий)
і військово-морський флот. Із втратою Криму і Севастополя, повернення яких в найближчій перспективі
малоймовірне, виникає потреба у створенні нової бази ВМФ України. Суднобудівні заводи Миколаєва,
особливо завод ім. 61 комунара, здавна спеціалізувалися в т. ч. на будівництві військових кораблів (згадаймо броненосець «Потьомкін» чи авіакрейсер «Варяг», проданий Китаю). На цих підприємствах в кращі
для кораблебудування і всієї економіки часи працювало до 50 тисяч осіб. Зараз верфі обезлюдніли, багато
миколаївських корабелів змінили професію або працюють в інших державах – Польщі, Росії, ОАЕ, Норвегії.
Тому економічно доцільно буде розмістити базу ВМС України саме в Миколаєві, де судна можна і будувати, і ремонтувати, бо, крім іншого, тут є професійні кадри, працює Національний університет кораблебудування ім. Макарова, ряд професійно-технічних закладів відповідного профілю, морехідне училище. А ще
дуже багато важать традиції, бо миколаївці завжди відчували гордість за свій корабельний край.
Крім великих суден, нагальним стане і оновлення річкового флоту р. Південний Буг суднохідна – вверх по
течії до 100 кілометрів), організація пасажирських перевезень(малі судна, паром) по лінії Херсон – Миколаїв – Очаків – Одеса – порти Румунії і Болгарії. На відміну від інших південних областей, Миколаївщина
має значну протяжність берегової лінії вздовж Бузького лиману. При активізації річкових перевезень ми
одержуємо альтернативний сухопутному водний спосіб доставки експортно-імпортних вантажів вглиб
материка. Цього немає у портів великої Одеси, тому що у сусідів немає таких річок, які протікають у напрямку північ-південь до Чорного моря (Південний Буг, Інгул, недалекий Дніпро). Взагалі вимальовується
цікавий технологічний алгоритм: потреба в розвитку транспортної інфраструктури – її частиною є пасажирський і вантажний флот – будівництво, ремонт і технічне обслуговування суден в Миколаєві – розвиток
супутніх галузей і портів. До речі, в Бузькому лимані розташований 90-кілометровий морський суднохідний канал, акваторії Миколаївського річкового і двох морських портів – морського торгового і спецпорту
«Октябрьск», глиноземного заводу, кількох зернових і універсальних терміналів. Все це господарство
необхідно обслуговувати, підтримувати, тому виникає потреба в технічному флоті, якого Україна фактично
не має, а роботи на суднохідному каналі ведуть норвезькі спеціалісти із своєю технікою. З метою співпраці
між портами доцільним було їх об’єднання в консорціум. Зазначимо також, що в Миколаєві розташоване
спеціалізоване, унікальне, бо єдине в Україні, підприємство «Дельта-лоцман» для підготовки професіоналів і практичної діяльності з проводки суден. Все вищезазначене повинно переконати вдумливого читача
в тому, що саме Миколаєву випадає стати морськими воротами держави на Чорному морі, і це будуть не
ільфпетровські Нью-Васюки, а абсолютно реальний проект.
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Одержавши завдання І туру конкурсу, ми вирішили керуватися наступними цілями:
• командні пропозиції повинні враховувати особливості Миколаївського регіону, його потенціал, спеціалізацію в історичному аспекті. Вважаємо, що це дасть їм відповідну «приземленість» та реальність
здійснення, оптимізацію необхідних ресурсів;
• з огляду на наступну децентралізацію та спрямування основної частини податкових надходжень у
бюджети місцевих громад, потрібно передбачити максимальний розвиток тих галузей, які найбільше
будуть сприяти фінансовому здоров’ю області. Крім того, мова йде і про створення нових робочих місць,
що зменшить рівень безробіття, а значить, а) покращить матеріальне становище населення; б) мінімізує непродуктивні виплати по безробіттю; в) знизить соціальну напругу та міграційні потоки трудових
ресурсів;
• реалізація нижчезазначених пропозицій неможлива без залучення серйозних інвестицій зі сторони
державного сектора, національного капіталу, іноземних інвесторів. Особливо наголошуємо на важливості останнього джерела капіталовкладень в окремі проекти, бо за всі роки незалежності із загальної
суми іноземних інвестицій на долю Миколаївщини припало менше одного відсотка (!) коштів і область
виявилася найбільш закритою для зовнішнього середовища;
• звичайно, комплексний розвиток того чи іншого регіону є найбільш бажаним варіантом. Але з огляду на
обмеженість ресурсів, тих же інвестицій, визначимо ряд першочергових і найбільш ефективних галузей,
яких, власне, і стосуються пропозиції нашої команди.

II. Сільське господарство
Миколаївська область – це край корабелів і хліборобів. Незважаючи на те, що її більша частина знаходиться в зоні ризикованого землеробства, сільськогосподарські підприємства, фермерські та одноосібні господарства щороку стабільно збирають до 2 млн тонн зернових, забезпечують інші області овочами. В той же
час врахування наших пропозицій зможе суттєво покращити ситуацію як в розрізі державних інтересів, так
і в розрізі інтересів селян. Це наступні інновації:
• розширення і модернізація Інгулецької зрошувальної системи. Крапельне зрошення потребує нині значно менших об’ємів води, а саме воно застосовується найширше при вирощуванні овочів та баштанних
культур. Застосування зрошення при вирощуванні цукрових буряків, окремих технічних і зернових культур дасть значне зростання урожайності. Так, ячмінь при звичайних оптимальних кліматичних умовах
може дати врожай максимально до 50 ц з гектара, на зрошуваних – до 100. Фактично це європейський
рівень. А, по-друге, в таких умовах відпаде необхідність у великих кількостях застосовувати дорогі і не
завжди «приємні» для ґрунту добрива;
• розвиток виноградарства і садівництва. Із втратою Криму на якийсь час втрачені і кримські вина. Практично зараз якісний напій виробляється тільки в Коблево і Закарпатті. Але чому Коблево? Весь південь
Одещини, Миколаївщини, Херсонщини по своїх технологічних параметрах підходить для масового
вирощення винограду в промислових цілях. Мова йде не тільки про виноробство. Зараз в Україні споживається винограду в рік на душу населення 1 кілограм (!), а галузь не забезпечує мінімальні потреби
населення. Часто в продажу можна побачити іноземні фрукти, які прекрасно б почували себе і на нашій
землі. Звичайно, виробникам потрібно від держави серйозні дотації, бо це культури, які дають віддачу
через кілька років, а не відразу;
• будівництво, як зазначалося вище, переробних підприємств, пов’язаних із морськими терміналами,
особливо по переробці олійних культур;
• створення в інтересах цивілізованих товарно-грошових відносин великих оптових ринків, де могла б
закуплятися оптовиками у виробників овочева сільгосппродукція для перевезення і реалізації в інших
регіонах.
III. Рекреаційний і логістично-транспортний потенціал
Вихідні дані: Чорне море, 9 лиманів, о. Березань, Кінбурнська коса, 85 великих і малих річок, 130 ставків,
морські піщані пляжі довжиною більш ніж 70 кілометрів, лікувальні грязі Тилігульського і Березанського
лиманів та мало кому відомого озера Солонець-Тузли, джерела мінеральних вод в Очакові, Кривому Озері, Березанці, Снігурівці, 120 територій і об’єктів природно-заповідного фонду, «Гранітно-Степове Побужжя», багато пам’ятників природи, культури, історії, «Ольвія», Пелагіївська церква, батьківщина корифеїв
українського театру, кращий в Україні зоопарк, аркасівські місця, а ще – помірно континентальний клімат
з м’якою зимою і спекотним літом. Мова йде про те, що південь області разом із сусідами має з часом
стати курортною зоною з відповідними європейським стандартами якості організації відпочинку. На нашу
думку, це питання необхідно віддати приватному капіталу із залученням іноземних інвесторів. Саме вони
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Що стосується інших пропозицій щодо промислового потенціалу Миколаївщини, то може заслуговувати на
увагу наступне:
• з метою розвитку альтернативної енергетики, враховуючи відповідні кліматичні умови Миколаївської
області, різко збільшити кількість вітрових і сонячних електростанцій на кшталт Очаківської ВЕС і Березанської СЕС. Це дасть можливість в значній мірі забезпечити потреби побутових споживачів в дешевій
електроенергії;
• розглянути питання завершеного технологічного циклу по виробництву алюмінію на Миколаївському
глиноземному заводі, а також розвитку галузі будівельних матеріалів з урахуванням використання відходів вказаного виробництва (1 млн тонн шлаку за рік). Цим практично буде вирішено і питання екобезпеки в прилеглих до підприємства населених пунктах (Галицинівка, Балабанівка, Лимани, Лупарево);
• розвинути рибну промисловість. Для цього наростити відповідні потужності Очаківського рибоконсервного комбінату, створити нові підприємства в цій зоні, на лиманах (їх в області 9) почати розводити рибу
в закритому режимі;
• сприяти створенню і функціонуванню в сільській місцевості невеликих підприємств по переробці сільськогосподарської продукції;
• зініціювати створення науково-виробничого підприємства з розробки і практичного використання
енергозберігаючих технологій.

Через територію області проходять низка важливих автомагістралей, в тому числі міжнародного і європейського класів М05, М13, М14, Е58, непогане залізничне сполучення, об’їзна дорога навколо Миколаєва.
Наші пропозиції в цих галузях зводяться до наступного:
• будівництво автомобільного мосту через р. Південний Буг, який має замкнути об’їздну дорогу навколо
обласного центру, чим звільнити місто від зайвого транспорту транзитного значення, а також великовантажних автомобілів. Це може бути проект із залученням іноземних інвесторів;
• будівництво тролейбусної лінії Миколаїв – Херсон з огляду на близькість даних обласних центрів і значний пасажиропотік;
• створення в районі шляхопроводу на перетині магістралей з напрямами на Київ, Одесу, Кіровоград,
Дніпропетровськ, Крим великого оптово-роздрібного ринку на зразок одеського «7-го кілометра»;
• розробка обласної програми «Миколаївщина туристична»;
• створення найсприятливіших умов для розвитку туризму із відповідною інфраструктурою (оновлення
пам’яток, «зелений туризм», сімейний туризм, місцеві шляхи, готелі, розвиток малого бізнесу з обслуговування, інформаційні ресурси);
• об’єднання курортних рекреацій Очаків – Рибаківка – Коблево з прилеглими територіями (Лугове,
Морське, Чорноморка тощо) у вільну економічну зону із відповідними преференціями;
• надання с. Коблево статусу міста.
Таким чином, на думку нашої команди, здійснення зазначених в есе заходів в різних сферах господарського життя Миколаївської області призведе до покращення економічної ситуації, створення робочих місць,
залучення інвестицій, добробуту населення, бюджетних надходжень, стабільності в регіоні.
Вважаємо, що Україна, її області, в т. ч. Миколаївська, мають достатній потенціал для того, щоб громадяни
жили заможно і щасливо, а не шукали цього в зарубіжжі. Зробити все це важко, але іншого шляху немає.
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мають скласти жорстку конкуренцію місцевому капіталу, який, нічого гріха таїти, звик до невибагливості
відпочивальника. Треба розраховувати і на те, що до наших берегів поїдуть автомобілі з номерами країн
Східної Європи, Прибалтики.
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Перш ніж робити вибір регіону дослідження, необхідно зазначити, що під регіоном розуміють частину
території держави, об'єднану єдиним господарським комплексом. Господарський комплекс, у свою чергу,
складався під впливом загальної кліматичної зони, географічних особливостей або населенням. Південна
частина сучасної Одеської області являє собою колишню Ізмаїльську область, аграрно-промисловий комплекс якої склався безпосередньо в повоєнні роки. Однією з особливостей її території є вкрай посушливий
клімат, що утруднює землеробство. Тут компактно проживають представники різних національностей.
Це – друга особливість цієї території. Третя – вихід до моря і водний шлях в центральну частину Західної
Європи. Вся ця територія, практично не межує з іншою частиною Одеської області і всієї Україною. Єдиний
шлях, який з'єднує територію колишньої Ізмаїльської області з іншою частиною Одеської області, лежить
через старий залізнично-автомобільний міст над річкою Дністер. Всі ці обставини приводять до думки
про те, що територію колишньої Ізмаїльської області в економічному плані доцільно розглядати як субрегіон. В Ізмаїльському субрегіоні існує потужний морський господарський комплекс, що включає в себе 3
морських торговельних порти – Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ та портопункт Кілія, 2 судноремонтних заводи в
м. Ізмаїл, один суднобудівний завод с. Кілія, а також УДП. Існує бездіяльний аеропорт «Ізмаїл». Працюють
підприємства місцевої промисловості. В субрегіоні існує потужна база для розвиненого с/г виробництва.
Однак весь цей економічний потенціал на 80% не діє. Це зумовлено загальною економічною кризою в
країні. Сьогодні господарювати доводиться в ринкових умовах. Причому виходити треба з того, що в Україні для розвитку економіки є достатньо засобів і без державних вкладень. До початку військових дій в Донецькій і Луганській областях з України щорічно виводилося 6 млрд дол. США – не знайшли собі застосування на батьківщині. А в рік початку військових дій було виведено 14 млрд доларів США. Аналіз ситуації
показує, що в найменшій мірі постраждали міста і райони, що мають абсолютні переваги перед іншими.
Наприклад, Іллічівський порт, що знаходиться на шляху транспортних потоків з Чорного моря на євразійський континент, не втратив можливості функціонування за рахунок торгівлі з іншими країнами. Залізничний вузол Котовська також зберіг можливості для вкладення праці за рахунок залізничних транспортних
потоків. За роки кризи змінився Львів. І це при тому, що практично всі підприємства були зупинені. Все це
означає, що кожен регіон може розвиватися, якщо буде володіти абсолютними перевагами, які не можуть
бути втрачені через відсутність митного або валютного захисту. Аналіз економічної ситуації і потенційних
можливостей субрегіону показує, що Ізмаїльський субрегіон може створити такі переваги, розвиваючи 5
основних напрямків: с/г виробництво, судоремонт, туризм, морські і річкові перевезення, а також місцева
промисловість. Досягнувши успіху у цих напрямках, за рахунок зростання споживчого попиту буде забезпечено зростання обсягів виробництва підприємств місцевої промисловості.
Промисловість і сільське господарство
У структурі земельного фонду с/г землі складають 91989 га, землі водного фонду – 18193,4 га. До складу
с/г угідь входять 79200 га ріллі, 3300 га багаторічних насаджень, 4900 га пасовищ, що дозволяє розвивати
різні галузі с/г виробництва. Основними напрямками виробничої с/г спеціалізації області є рослинництво
(вирощування зернових і технічних культур, овочів, винограду) і тваринництво (розведення великої рогатої
худоби, свиней, овець, птиці, виробництво м'яса, молока, яєць, вовни). В районі діє 128 сільгосппідприємств і фермерських господарств. Більшість з них займається вирощуванням зернових та олійних культур.
Посівні площі Ізмаїльського, Болградського та Кілійського районів практично однакові, а в Ренійському
районі – удвічі менше, але у всіх чотирьох районах більшу частину цих площ займають зернові культури.
Рівень продуктивності сільського господарства цих районів практично однаковий. Серед інших сільськогосподарських культур окремо варто виділити вирощування винограду і рису. Основне направлення скотарства в субрегіоні – це розведення великої рогатої худоби, свиней і овець. Що стосується вилову риби, то
Ізмаїльський та Болградський райони підтримують обсяги вилову на одному і тому ж рівні вже протягом
багатьох років. Причини падіння сільського господарства в даний час:
• Поступове засолення і підтоплення сільгоспугідь знижує родючість заплавних земель.
• Зростають витрати на утримання гідротехнічних споруд.
• Постійно підвищуються тарифи на електроенергію.
• Використання застарілих методів поливу при відсутності водозберігаючих технологій часто стає не тільки
економічно не вигідними, але і екологічно небезпечним.
• Значна частина зрошуваних земель схильна до вторинного засолення.
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Шлях до успіху в економіці Ізмаїльського регіону

Судноремонт є в Ізмаїлі
У повоєнні роки Ізмаїл став одним з найбільш значних транспортних, промислових і культурних центрів
Придунав'я. Ізмаїл знайшов свою судноремонтну базу – по мірі розвитку СДП ріс і розвивався Ізмаїльський судноремонтно-механічний завод. На ньому було створено найпотужніший на Дунаї плавучий док.
Другий судноремонтний завод Ізмаїла спеціалізується на ремонті промислового флоту – сейнерів, траулерів. Ще 5 років тому ця територія площею 10 га, з прилеглими 4 га водної поверхні, на околиці Ізмаїла
перебувала в повному запустінні. Виробнича структура була значно зруйнована. У період стагнації української економіки завод поступово прийшов у занепад і отримав новий розвиток тільки після зміни форми власності. Тепер тут ремонтують морські та річкові судна. Підприємство має у своєму розпорядженні
два плавучі доки: композитний і металевий. Завдяки раціональній організації праці доковий період з
урахуванням повного очищення корпусу, ремонту донно-забортної арматури і ревізією винторульового
комплексу зазвичай займає не більше тижня, що дуже привабливо для замовників, які представлені в
основному російськими компаніями. Для забезпечення судноремонтних операцій є п'ять кранів. В цехах
— корпусному, механічному, електричному та дизельному виконується значна частина судноремонтних
робіт. Добре відпрацьована технологія наплавлення гребних валів. Слід відзначити, що ПАТ «Дунайсудоремонт» продовжує нарощувати обсяги виробництва робіт, незважаючи на складні економічні умови
і падіння виробництва в цілому по країні. Також не варто упускати той факт, що вартість судноремонту в
нашому регіоні значно нижча порівняно з країнами Європи. Але в зв'язку з поганою репутацією серед тих
же європейських країн Ізмаїльський суднобудівний-судноремонтний завод задіяний через свої можливості, всього на 20%. Подальший розвиток даної галузі може суттєво поліпшити економічний стан нашого
регіону. Проведення маркетингових заходів, рекламування судноремонту в Ізмаїльському регіоні може
сприяти залученню іноземних суден на наші заводи. Стабільна робота заводу дозволяє будувати плани
на майбутнє. Настільки популярні в деяких СРЗ спроби налагодити власну суднобудівну програму або
портову діяльність у них не значаться. «Дунайсудосервіс» має намір і надалі дотримуватися головного напряму — судноремонту, який був і залишається основним пріоритетним вектором розвитку підприємства.
Ізмаїльський судноремонтний завод зацікавлений в розгляді будь-яких спільних інвестиційних проектів
Туризм та курортно-рекреаційний комплекс
За своїм туристично-рекреаційного потенціалу Ізмаїльський район займає значне становище в Одеській
області. Особливість географічного розташування, розвинута транспортна мережа (сухопутна та річкова), сприятливі природні та кліматичні умови, наявність пам'яток історії, різноманіття національностей
та культури створюють сприятливі передумови для формування і розвитку в районі високорентабельної
туристично-рекреаційної галузі. На території району розташовані 5 озер (Ялпуг, Катлабух, Кугурлуй, Китай,
Саф’яни) і 3 озера водоболотного заказника (Придунайське регіональне мисливське рибальське підприємство), мисливські угіддя на річці Репіда та регіональний ландшафтний парк «Ізмаїльські острови». В
районі розвивається екоетнічний туризм, що передбачає тури по озерах Ізмаїльщини з відвідуванням
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Головне завдання — необхідно піднімати економіку регіону. Шляхи виведення сільського господарства з
депресії:
• У селах створити багатофункціональні с/г кооперативи, основною сферою діяльності яких стане аграрне
господарство;
• Заготівля очерету забезпечить зайнятість частини місцевого населення і надходження коштів у місцеві
бюджети;
• Перспективи розвитку району полягають у відновленні багатогалузевого с/г. Придунав'я, і зокрема
Ізмаїльський район, — це благодатний край для вирощування овочів, фруктів, винограду. Природно, потрібні переробні підприємства. Але сьогодні треба говорити не стільки про відновлення старої системи
переробки, а про створення нового, сучасного, високоефективного, менш витратного і більш мобільного
виробництва. На все це потрібні інвестиції. Наше завдання – шукати і знаходити інвесторів;
• Розвиток експорту є необхідною умовою розширення участі країни в міжнародному поділі праці з метою
прискорення соціально-економічного розвитку суспільства. Тільки шляхом збільшення виробничого експортного потенціалу і створення умов для збуту продукції на зарубіжних ринках може бути забезпечено
отримання валюти для імпорту товарів, конвертабельність національних валют і стійкість їхніх курсів.
Тому створення умов для розвитку виробництва та експорту товарів є головним стрижнем зовнішньоекономічної політики країн.

Важелі розвитку туризму:
• Ефективність заходів по просуванню може збільшитися за допомогою міжнародних угод про кооперацію
між міністерствами з туризму або організаціями, відповідальними за туризм. Мета цих дій – обмін або
об'єднання зусиль по просуванню (розповсюдження плакатів, аудіо- та візуальних матеріалів, спільне
використання представницьких офісів тощо);
• У багатьох країнах діють правила розвитку міст і районів, відповідно до яких змінюються та розвиваються методи використання землі. Тому повинен бути державний контроль, спрямований на захист
ландшафтів та унікальних куточків природи;
• У нашому місті можна відреставрувати річковий порт і випустити пароплав, який буде виходити в Чорне
море. Раніше були спроби втілити цю ідею, але через конфлікт з Румунією, яка забороняє вхід наших
кораблів в її порт, ця ідея не реалізувалася. «Дунай – Чорне море» – це просування до світового туризму;
• Необхідно здійснити розвиток індустрії туризму, тобто реставрація історичних музеїв, діорами,
пам'ятників, фортеці;
• Розвиток «зеленого туризму»;
• Покращення готельного обслуговування;
• Створення заповідників;
• Розвиток національної культури та господарства України. Відкриття ринків з українською національною
продукцією (матрьошки, вишиванки, національні костюми, українські вишиті килими і т. д.) і доступність
цін для туристів на цьому ринку;
• В Ізмаїльському субрегіоні дуже багато сіл, тому розвиток сільського туризму буде актуальним.
Морський та річковий транспорт
Компанія ПРАТ «Українське Дунайське пароплавство» пропонує послуги морських вантажоперевезень на
вигідних умовах. На сьогоднішній день до складу морського флоту ПРАТ «УДП» входять 7 суден. Це 6 суховантажних суден типу «Ізмаїл» і одне судно «Десна» для наливних вантажів. Судна можуть здійснювати
перевезення різних вантажів в районі Чорного, Азовського, Середземного морів, заходити в порти Дунаю
і Дніпра. Для досягнення адекватності стану транспортної системи і вантажопотоків необхідне залучення
інвестицій вантажовласників у розвиток флоту і портів, розширення їхньої участі у формуванні корпоративного капіталу підприємств. Головним завданням безпечного функціонування світового торгового судноплавства є не тільки технічна досконалість флоту, але і забезпечення нормальних умов роботи екіпажів
суден незалежно від прапора реєстрації. Компанія ПРАТ «Українське Дунайське пароплавство» пропонує
послуги річкових вантажних перевезень по Дунаю на вигідних умовах. В наявності 75 самохідних і 245
одиниць несамохідного річкового флоту. Річкові перевезення забезпечуються флотом ПРАТ «УДП» на всій
судноплавній ділянці річки Дунай від портів Усть-Дунайськ (Україна) та Констанца (Румунія) до порту Кельхайм (Німеччина) та у зворотному напрямку.
Для удосконалення роботи УДП в Ізмаїльському субрегіоні необхідно:
• Створення нових суден з високорозвиненими продуктивними силами;
• Підвищення кваліфікації персоналу;
• Налагодження зв'язків з іноземними портами;
• Залучення інвестиційних підприємств;
• Поліпшення якості експорту;
Місцева промисловість
Кілійський район виробляє більш ніж 80 найменувань молочної і м'ясної продукції. Виробнича потужність
підприємства дозволяє переробляти за добу до 100 голів худоби і виробляти до 10 тонн ковбасних виробів і до 100 тонн молочної продукції. Також він спеціалізується на виробництві шампанських виноматеріалів, десертних і столових вин. Водні ресурси Ізмаїльського регіону дозволяють риболовецьким підприємствам утримувати щорічно загальний вилов риби на рівні 1000 тонн на рік. Промисловість Ізмаїльського
району представлена підприємствами по виробництву будівельних матеріалів, в переробній галузі – підприємствами з виробництва виноробної продукції та переробки с/г продукції.
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українських, болгарських, молдавських етнічних подвір'їв, знайомство з національною кухнею, звичаями,
культурою.

Важелі: Поетапне регульоване зниження податків на малий, середній і великий бізнес. Зниження податків
на великий бізнес створить оптимальні соціально-економічні умови: розгортання механізму диверсифікації; перелив капіталу в наукомісткі галузі; виробництво побутової електронної апаратури, телекомунікаційних систем, глибока переробка паливно-сировинних ресурсів. Початкове зниження податків на малий
бізнес не потребує від держави значних витрат. Навпаки, слід очікувати зростання маси податків від малого бізнесу через значне збільшення кількості підприємств, викликане переливом капіталу в дану сферу;
зростання виробництва, при якому кожен відсоток, що стягується, стане вагомішим; вихід значної частини
дрібних підприємств з тіньового бізнесу і збільшення податкової бази. Поетапне зниження податків спрямоване на формування в Україні системи самофінансування. Одним з основних джерел в умовах переходу
до ринкової економіки повинен стати прибуток, чистий дохід підприємств. Важливим напрямом посилення самофінансування може стати продумана амортизаційна політика, яка повинна будуватися з урахуванням ринкових умов прискореного списання обладнання шляхом злиття амортизаційного фонду і чистого
доходу. В Україні це необхідно ще й тому, що існуюче обладнання дуже застаріло. В сучасних умовах було
б доцільним надавати підприємствам, які купують, що виробляють або здійснюють постачання машин і
устаткування, право на додаткові амортизаційні відрахування. Якщо скористатися методом аналогії, то
будь-який окремо взятий регіон можна представити у вигляді самостійної держави, що функціонує в умовах діючої політики фритредерства, позбавлена фінансової підтримки ззовні і оплачує дати метрополії.
Цілком очевидно, що шансів у такої держави на досягнення економічного зростання практично немає. Це
природно, оскільки політика безмитневої торгівлі практично позбавляє державу можливості здійснення
заступництва (протекціонізму) приватного бізнесу за рахунок ввізних митних зборів та зниження податків.
Якщо до цього додати відсутність власної валюти, то регіон стає абсолютно беззахисним перед обличчям
експансії товарів з інших територій.

313

↑ повернутися на початок збірника

одеська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

Промисловість в Болградському районі розташована непропорційно. Одні території розвиваються повільніше (підприємства створюють робочі місця, залучають грошові кошти в села) і сировину, зібрану тут,
необхідно транспортувати в більш розвинені регіони, що часом буває економічно неефективно. Рішенням
проблеми буде будівництво переробних підприємств. Розміщувати виробництва, з урахуванням їхньої
концентрації на територіях. Також на території району є великий майновий комплекс колишніх військових
містечок, на базі яких можна будувати виробничі об'єкти, складські приміщення і розміщувати іншу інфраструктуру. Крім того, на території р. Болграда і району є ряд виробничих об'єктів, які в даний час зовсім не
задіяні у виробничій діяльності (швейна фабрика, виробничі цехи та складські приміщення, заготконтори,
консервні цехи в с. Червоноармійське і с. Виноградівка, швейна фабрика та ін).

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація
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 ,
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/ 2015 /

Сільське господарство – одна з провідних галузей економіки країни, яка відіграє важливу роль у зміцнені
економіки нашої країни, підвищенні життєвого рівня населення і розв'язанні соціально-економічних проблем. Одеський регіон – важлива ланка агропромислового комплексу країни. Провідну роль в рослинництві відіграє зернова галузь. Переважно вирощують озиму пшеницю, кукурудзу, ячмінь, просо, рис, ріпак.
На основі зернового господарства працює потужна борошномельно-круп'яна промисловість, яка забезпечує роботою велику кількість населення. Основними видами виробленої продукції тваринництва Одеського регіону виступають м'ясо, молоко і яйця від птиці всіх видів.
Серед існуючих ознак і причин слабкого розвитку агропромислового сектору Одеського регіону можна виділити наступні: традиційні технології не забезпечують високого ступеня переробки сільськогосподарської
продукції, не відповідають світовим стандартам, тому структура експорту носить переважно сировинний
характер; Одеська область – один із найбільш посушливих регіонів, потрібно вкладати значні кошти в меліорацію; значне зниження родючості земель, нераціональне їх використання, коли людина не думає про
майбутнє, а бажає лише отримати миттєвий прибуток (наприклад, вирощування ріпаку, після якого можливість родючості землі значно падає); недосконала структура сільськогосподарського господарства (коли
переважно вирощуються зернові культури та ріпак), перепродаж сільськогосподарських продуктів (коли
людина вирощує продукти і продає їх за значно меншою ціною, ніж потім споживач отримує на ринку); залежність від врожаю (коли людина не впевнена, зможе чи ні повернути вкладені кошти), застаріле обладнання (найчастіше немає можливості купити сучасну техніку); зростання безробіття в сільській місцевості.
Сильною стороною в агропромисловому комплексі є найбільша площа родючих земель, що переважно
представлена чорноземними ґрунтами з високою природною родючістю. У сполученні з теплим степовим
кліматом вони формують високий сільськогосподарський потенціал регіону.
Стратегічними цілями для розвитку аграрної сфери в регіоні є: розвиток інфраструктури в аграрній сфері;
стабільне зростання продукції тваринництва; створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу.
Для реалізації цього напрямку, наша команда пропонує наступні заходи:
• Модернізація вже існуючої законодавчої бази, залучення держави та інвесторів до фінансування проекту;
• Надання середньострокових та довгострокових кредитів під відсоткову ставку 5-15% на відкриття у
сільській місцевості власних невеликих господарств;
• Підтримка даних господарств з боку держави: зменшення ставок земельного та фіксованого сільськогосподарського податків, звільнення від сплати ПДВ; збільшення сум субсидій;
• Повний контроль з боку держави за виконанням покладених на фермерів, власників господарств
зобов’язань по наданим кредитам;
• Популяризація села та можливостей, пов’язаних з ним, для заохочення працездатного населення до
роботи в агропромисловому секторі.
Харчова промисловість Одеської області є однією з пріоритетних галузей розвитку економіки. Промислове
виробництво представлене розвинутою переробкою аграрної продукції.
Сильними сторонами харчової промисловості регіону є сприятливі передумови для розвитку галузей, які
пов’язані з наявністю потужного природно-ресурсного потенціалу, геополітичним розташуванням області
та наявністю портів та транспортних коридорів.
Недоліками харчової промисловості є низький рівень доходів населення, високий рівень зношеності основних фондів підприємств харчової промисловості та нестача коштів на їхню модернізацію.
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Одеська область – це приморський і прикордонний регіон країни, найбільша за територією область України, яка має значний потенціал у багатьох галузях. Місто Одеса – адміністративний центр Одеської області,
культурний, освітньо-науковий, туристичний та торговий осередок країни. У місті знаходиться найбільший
морський торговий порт у країні, великий автомобільний та залізничний вузол, що забезпечує всі умови
для швидкого товарообігу. За чисельністю населення Одеса є третім у країні містом, де проживає понад
мільйон осіб. Для більш детального розгляду наша команда обрала три найбільш перспективні, на наш
погляд, сфери діяльності, а саме: сільське господарство, харчова промисловість та туризм.

Для реалізації цього напрямку наша команда пропонує наступні заходи:
• Модернізувати вже існуючу законодавчу базу, залучити державу та інвесторів до фінансування проекту;
• Популяризація серед населення технічних спеціальностей, заохочення та бонуси, що сприяли би вступу
молоді до ВНЗ на технічні та технологічні спеціальності (додаткові бали за відвідування підготовчих курсів, гарантія обов’язкового працевлаштування після закінчення ВНЗ, гарантовані місця для проходження
оплачуваної практики і т. д.);
• Для виконання другого пункту запропонованих заходів необхідно сприяти більш тісному співробітництву
ВНЗ та харчових підприємств;
• При ВНЗ повинні створюватися спеціальні лабораторії, для того щоб наукові співробітники та студенти
під їхнім наглядом вдосконалювали системи обробки, очистки, фільтрації, пропонували більш економічно вигідні системи збереження харчових продуктів та впроваджували власні дослідження на підприємствах, враховували недоліки та побажання після запровадження і вдосконалювали їх;
• Створювана на підприємствах продукція повинна відповідати всім європейським нормам та стандартам
і проходити більш сувору перевірку, для того щоб в подальшому частину її можна було б вивести на
зовнішній ринок;
• Вкласти кошти в модернізацію обладнання на підприємствах харчової промисловості;
• Підтримка з боку держави середнього та малого бізнесу: звільнення підприємств на деякий період від
сплати ПДВ.
Туризм. Одеський регіон – один з найпривабливіших приморських регіонів України, що на сьогодні у
зв’язку з соціально-економічним становищем в країні (тимчасова окупація АРК) має ще й пріоритетне значення. Метою дослідження даного напрямку є формування сучасного погляду на перспективи розвитку
туризму в Одеському регіоні та сприяння формуванню нових туристичних потоків. На сьогодні найбільш
впливові фактори розвитку туристичної діяльності – це сучасна фінансово-економічна криза, політична й
соціально-економічна нестабільність в країні та екологічні проблеми. У туристичному господарстві Одеського регіону накопичилось багато проблем, які потребують вирішення. Необхідне узгодження організації
та розвитку сучасного туризму із сучасними принципами планування території для збереження різноманіття і цілісності туристичних ресурсів, їхнього раціонального використання, охорони культурної спадщини
та довкілля.
На сьогодні все більшою популярністю користуються так звані «зелені подорожі» в сільську місцевість.
Наукові дослідження у цій сфері доводять, що такого роду туризм здатен забезпечити зайнятість сільського населення у сфері послуг, поліпшити стан інфраструктури села та стати важелем для перспективного
розвитку сільських території. У світовій практиці «зелений» туризм визнається як досить прибутковий вид
діяльності. Одеська область має відповідний природно-ресурсний, економічний, історичний і культурний
потенціал для розвитку сільського (»зеленого» туризму).
Сильні та слабкі сторони Одеської області у «зеленому» туризмі представлені в таблиці 1.
Таблиця 1. Сильні та слабкі сторони Одеської області у «зеленому» туризмі
Сильні сторони
• наявність екологічно чистих місцевостей;
• багатонаціональний полікультурний етнос зі
своєрідним національним колоритом (більш ніж
130 національностей світу проживає на території
Одеської області);
• лікувальні грязі лиманів, джерела мінеральної
води;
• етнографічне різноманіття; археологічні пам’ятки;
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Слабкі сторони
• низький рівень якості та комфорту, які необхідні
для задоволення потреб туристів;
• погане сполучення (дороги в сільській місцевості
знаходяться у надзвичайно занедбаному стані);
• недостатня кількість підготовлених кадрів в
індустрії туризму, як наслідок – низький рівень
надання послуг;
• нестача цілісних туристичних пропозицій, що містять продукти, орієнтовані на новий тип туриста;
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Шляхи та напрями розвитку харчової промисловості в регіоні: підтримка підприємств з виробництва жирів; розширення асортименту вітчизняної продукції; застосування сучасного автоматизованого технічного
обладнання; введення в дію нових потужностей з переробки риби та морепродуктів.

• низький рівень маркетингу, недостатнє методичне забезпечення та відсутність цілеспрямованої
діяльності;
• існує сильна конкуренція з боку сусідніх країн, які
пропонують кращу інфраструктуру та сполучення,
менш суворі візові вимоги та більш прогресивну
систему оподаткування, яка сприяє розвитку
даного туризму.

Наша команда хотіла б зазначити яким чином буде відбуватися розвиток «зеленого» туризму на території Одеської області. Умовно весь процес можна поділити на 4 етапи, які в комплексній дії дадуть помітні
результати у найближчому майбутньому. Кожний етап передбачає свій перелік вагомих пропозицій.
I Етап – Підготовка законодавчої бази для прийняття основних засад для регулювання «зеленого» туризму,
пошук інвесторів для реалізації проекту.
II Етап – Оцінка та раціональне використання рекреаційного та туристичного потенціалу сіл, селищ, міст
регіону:
• Визначення можливостей та обмежень у використанні курортно-рекреаційних та земельних ресурсів з
визначенням перспектив та переваг територіального розвитку;
• Оптимізація використання територій відповідно до екологічних норм та пріоритетів регіону, в тому числі
прийняття рішень про оголошення природних територій курортами місцевого значення;
• Збереження, захист та відтворення унікальної флори та фауни, природних ландшафтів;
• Оцінка впливу та розробка заходів щодо адаптації до змін кліматично-рекреаційного потенціалу регіону,
що відбуваються.
III Етап – Підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного продукту:
• Підвищення рівня професійної підготовки фахівців туристично-рекреаційної сфери з метою доведення
рівня якості обслуговування до міжнародних стандартів та перепідготовка персоналу рекреаційно-туристичного комплексу для забезпечення обслуговування іноземних відвідувачів;
• Розширення номенклатури туристично-рекреаційних послуг (розвиток та підтримка круїзного морського, річкового, яхтингового, лікувально-оздоровчого, ділового, культурного, історико-пізнавального,
спортивного та розважального, екологічного та сільського видів туризму);
• Створення кластерів сільського туризму по районах (об'єднання і взаємодія об'єктів сільського туризму
допоможе спільно працювати з представниками влади, спільними зусиллями пропонувати рекламу,
формувати цінову політику, розробляти туристичні програми і маршрути, створювати конкурентоздатний туристичний продукт);
• Відновлення інфраструктури сіл (ремонт доріг, систем водопостачання) та розробка нових туристичних
маршрутів, орієнтованих на розміщення в сільській місцевості;
• Проведення фестивалів і свят в селах задля залучення туристів.
IV Етап – Розвиток регіональної інформаційної інфраструктури щодо рекреаційних та туристичних послуг:
• Популяризація туристичного продукту через засоби масової інформації.
Треба пам’ятати головне – те, що ми вкладаємо у розвиток своєї країни сьогодні, через деякий період
обов’язково принесе свої результати. Добробут нашої країни, яскраві та щирі посмішки людей, що в ній
проживають, – це найкращий результат, що ми можемо отримати в обмін за докладені нами зусилля. І ми
віримо, що Одеський регіон стане відправною точку у цьому розвитку!
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• наявність розроблених екскурсійних маршрутів
(«Бесарабське подвір’я» – с. Стара Некрасівка,
садиба «У Міланії» – м. Татарбунари, «Гостинний
дім Білочі» – с. Шершинці);
• багата історична і культурна спадщина.
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Загальна кількість населення області становить 2,456 млн осіб (5,1% населення України). Адміністративно-територіальний устрій області складають 26 районів, 7 міст обласного значення, 12 міст районного
значення, 33 селища міського типу, всього – 1190 населених пунктів, з них 52 міських та 1138 сільських.
Адміністративний центр області м. Одеса, в якому проживає понад 1 млн жителів, є значним діловим,
економічним, туристичним та культурним центром держави.
Територією області проходить 1362 кілометри державного кордону України з Румунією і Молдовою. Вона
межує з Вінницькою, Кіровоградською, Миколаївською областями України. На півдні Одеська область має
вихід до Чорного моря, довжина берегової лінії становить майже 300 км. Територією області у нижній течії
протікає р. Дністер, яка впадає у Дністровський лиман. Південним рубежем області є р. Дунай, довжина
якої в межах області становить 174 км.
Одеська область має обмежену мінерально-сировинну базу, як за видами та кількістю ресурсів, так і за
їхніми запасами. В області практично відсутні родовища корисних копалин, які визначають сировинний
напрямок розвитку економіки, у першу чергу паливно-енергетичної, металургійної та хімічної сировини.
До основних мінерально-сировинних ресурсів, які активно експлуатуються, належать запаси будівельних
матеріалів – сировина для виготовлення цементу, стінових матеріалів; керамзитова сировина; будівельні
піски тощо.
За сукупністю кліматичних та агрокліматичних умов область виділяється помірним кліматом з впливом
моря, проте характеризується певною посушливістю. Такі умови є сприятливими для вирощування більшості зернових культур, соняшнику, винограду та овочевих культур, що визначає спеціалізацію галузі рослинництва. Тваринництво спеціалізується на м'ясо-молочному скотарстві, свинарстві, у південних районах
традиційно розвинуте вівчарство.
Кліматичні умови є також визначальними для розвитку рекреаційного сектора економіки області, який
має розвинені потенціал та інфраструктуру, здатний надавати різноманітні послуги як для відпочинку, так і
для оздоровлення та медичної реабілітації людей.
Завдяки тому що Одеська область – найбільша область України, на її території виділять субрегіони, які
сформувалися історично та виокремлюються географічно. Місто Ізмаїл заходиться на березі річки Дунай,
тому наш регіон має назву Українське Придунав’я. Українське Придунав’я займає територію північно-західного Причорномор’я між гирлом Дунаю та Дністровським лиманом. Регіон виділяється геополітичним
та геоекономічним положенням, де стикаються інтереси багатьох країн світу. Вихід до транс’європейської
артерії – річки Дунай, що забезпечує зв’язок із країнами Європи, підкреслює важливість міста Ізмаїл як
адміністративного центру. Завдяки вдалому географічному положенню, кліматичним умовам та наявності
земельних, водних та рекреаційних ресурсів структура народного господарства включає морегосподарський, транспортний, агропромисловий та рекреаційний комплекси.
Соціально-економічний розвиток Придунайського регіону Одеської області залежить від роботи портовопромислових комплексів на Дунаї. У склад даного комплексу входять 3 морських порти у м. Ізмаїлі, м. Рені
та порт «Усть-Дунайськ»; 3 судноремонтних заводи; судоходна компанія «Українське Дунайське пароплавство»; підприємства транспортної інфраструктури. Так близько 43,3% працездатного населення м. Ізмаїла
(загальна чисельність населення – 84800 осіб), м. Рені (загальна чисельність населення – 20481 осіб), м.
Кілії (загальна чисельність населення – 21800 осіб), м. Вилкового (загальна чисельність населення – 9300
осіб) зайняті у портовому господарстві та його інфраструктурі, а саме: судноремонті, суднобудівництві,
а також рибальстві. Останнім часом показники переробки транзитних та експортно-імпортних вантажів
суттєво скоротилися, що відобразилося на портовому господарстві та суміжних напрямках та призвело до
збільшення кількості безробітних.
За даними Одеського обласного центру зайнятості, у січні 2015 р. мали статус безробітного по Ізмаїльському району, враховуючи м. Ізмаїл, 732 людини (по Одеській області – 19,6 тис. осіб). Із зазначеної кількості
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Місто Ізмаїл знаходиться на території Одеської області, а точніше на її півдні. Одеська область – приморський і прикордонний регіон України, розташований на південному заході України, займає територію 33,3
тис. кв. км (5,5% території України).

Кількість зареєстрованих безробітних Ізмаїльського району та Ізмаїла збільшилася за місяць на 71 людину.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області на кінець січня 2015 р. становив 1,2% і
порівняно з груднем 2014 р. залишився без змін. Рівень зареєстрованого безробіття в сільській місцевості
на зазначену дату становив 2,1% сільського населення у працездатному віці, а серед міського населення –
відповідно 0,8%.
Структура промислового виробництва у регіоні представлена здебільшого підприємствами переробної та
харчової промисловості (олієжиркомбінат, винзавод, м’ясокомбінат, мукомельні та хлібопекарські підприємства).
За даними Головного управління статистики в Одеській області, у січні – серпні 2015 р. обсяг реалізованої
промислової продукції м. Ізмаїла становив 642,6 млн грн або 2,2% від загального обсягу по Одеській області. Підприємства міста Ізмаїла, як і більшості районів області, реалізували більшість продукції за рахунок споживчих товарів короткострокового використання. В цілому у січні – серпні 2015 р. промисловими
підприємствами області реалізовано продукції на 28592,8 млн грн. У структурному складі по видах промислового виробництва, традиційно більша частина обсягів припала на підприємства переробної промисловості (76,0%). У структурі реалізації промислової продукції найбільша частка припала на виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (28,7%), хімічних речовин і хімічної продукції (26,4%),
машинобудування (6,6%).
В цілому у січні – вересні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. індекс промислової продукції
становив 94,5%, а у переробній промисловості – 91,9%.
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні – серпні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 90,5%. Виробництво зерна становило 3074,7 тис. т, що на 2,9% менше, ніж на початок вересня 2014 р. Порівняно з січнем – серпнем 2014 р. загальні обсяги виробництва м’яса збільшились
на 3,5%, виробництво яєць залишилось на рівні минулого року, виробництво молока зменшилось на 3,8%,
вовни – на 17,2%.
Значну роль у економіці міста займають будівельні фірми та транспортні організації. За січень – червень
2015 р. у місті прийнято в експлуатацію 1549 м2 загальної площі житла, що на 10000 населення становить
212,7 м2. Проти січня – червня попереднього року обсяги прийнятого в експлуатацію житла зменшилися
на 77,4%.
За січень – серпень 2015 р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 38,8 тис. т вантажів,
що на 29,9% менше, ніж за січень – серпень 2014 р. Вантажооборот зменшився на 6,0% і склав 20,9 млн
ткм. Послугами автомобільного транспорту скористалися 3266,6 тис. пасажирів та виконано пасажирську
роботу в обсязі 33,2 млн пас. км, що, відповідно, на 26,1% та 29,3% менше, ніж у січні – липні 2014 р.
Як бачимо, для розвитку даного регіону характерні негативні економічні тенденції, що потребує стимулювання ряду напрямків господарської діяльності регіону.
Пріоритетним напрямком у розвитку Українського Придунав'я може стати рекреаційно-туристична сфера. Вона потребує залучення порівняно невеликих обсягів інвестицій і, що важливо – створює нові робочі
місця.
Туристичний потенціал регіону достатній, його використання може послужити інструментом для підйому
регіонального добробуту на фоні кризи річкового і морегосподарського комплексів.
Наш край має значні ресурси для розвитку етнічного, екологічного, пізнавального, релігійного, мисливського, сільського, зеленого та інших видів туризму. Їхній розвиток зробить інвестиційно привабливими і
інші галузі економіки в цьому регіоні.
Однак у сфері розвитку туризму в Придунайському краї існують певні проблеми:
• відсутність необхідних інвестиційних ресурсів призводить до занепалості історичних пам’яток, забруднення рекреаційних територій;
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56,7% становили жінки, 36,5% – молодь у віці до 35 років.

Визначені проблеми впливають на кількість туристів і, відповідно, призводять до зменшення доходів, які
отримують держава, область і район від туристичного бізнесу.
Для вирішення цих та інших проблем необхідне чітке розуміння конкурентних переваг та недоліків
Придунайського регіону. Почнемо з недоліків. Негативним фактором розвитку туризму в Українському
Придунав'ї є стан сучасної інфраструктури. Особливе побоювання викликають транспортні магістралі регіону, що представлені переважно авто- і залізничними гілками. Їхній стан робить нездійсненними практично всі програми економічного і соціального розвитку, які приймаються і затверджуються як на місцевому
рівні, так і на рівні держави. Розвиток регіону необхідно починати з доріг. Без будівництва та реконструкції
доріг немає виходу з глухого тупикового становища. Потребує реконструкції і комунальна інфраструктура
Придунав'я. Якщо в містах необхідно оновлювати водопроводи, газопроводи, водоочисні споруди, то в
сільській місцевості їх потрібно створювати з нуля.
Готельне та ресторанне господарство регіону знаходяться на рівні вимог радянського періоду. Індустрія
розваг представлена невеликим переліком послуг, якість яких суттєво відстає від сучасних стандартів. Всі
елементи, що входять до складу туристичної інфраструктури, вимагають радикальної модернізації.
Всі вищеперелічені проблеми для вирішення потребують значних фінансових ресурсів, з наявністю яких
в Україні взагалі та в регіонах зокрема дуже складно. Якщо чекати, поки з’являться кошти на реалізацію
запланованих заходів, то покращення так і залишаться тільки на папері. Тому ми пропонуємо скористатися явними перевагами нашого регіону, яких не мають інші регіони України, що зробить Українське
Придунав’є привабливим для широкого кола туристів. Використання конкурентних переваг дозволить значно покращити соціально-економічний стан регіону.
Великий потенціал у Придунайському краї є для розвитку етнографічного туризму, який пов’язаний з
туристичними ресурсами села, а саме народними ремеслами, народними традиціями, що більшою мірою
збереглися в сільській місцевості. В області проживають представники 133 національностей, причому
представники нетитульного етносу становлять 45% населення області. За строкатістю етноціонального
складу населення з нашим Придунайським регіоном може конкурувати тільки Закарпатська область. За
даними останнього перепису населення (2001 р.), українці у складі населення регіону становлять 36,9%,
росіяни – 23,9%, болгари – 20,6%, молдавани – 12,5%, гагаузи – 3,6%, решта – представники інших національностей. Кожний народ має певне місце проживання і зберігає свої традиції, обряди, звичаї, національний одяг, кухню, усну народну творчість, музикальну і танцювальну культури, національні ігри та
особливості побуту. Це – великий арсенал для розвитку етнографічного туризму, який поки що є практично не розвинутим.
Особливість економіко-географічного розташування Одеської області та Придунайського регіону; сприятливі природно-кліматичні умови; різноманітні природні ресурси; наявність екологічно чистих територій та
продуктів харчування; багатство історичних та архітектурних пам’ятників; цікава культура багатонаціонального населення обумовлюють необхідність та доцільність розвитку в регіоні сільського зеленого туризму.
Сільський зелений туризм – вид туризму, що передбачає відпочинок у сільській чи природоохоронній
місцевостях з використанням належно облаштованих приватних садиб чи інших закладів розміщення.
Відзначимо, що навіть на етапі започаткування цей вид туризму потребує відносно незначних за обсягом
інвестицій тому, що основа вже закладена природою та людьми, які там мешкають. Сільський туризм
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• рівень туристичних послуг, які надають приватні підприємці, у більшості випадків не відповідає світовим
стандартам;
• перелік туристичних послуг, що надається туристичними агентствами, досить вузький, недиференційований і не передбачає вибір видів відпочинку відповідно до попитів певних груп туристів;
• рівень освіти працівників підприємств туристичної галузі не завжди відповідає спеціалізованій освіті, а
тому вони не в змозі:
- дослідити ринок туристичних послуг та встановити ефективні напрямки розвитку туристичної галузі;
- визначити можливості використання особливостей природи краю, його історії, архітектури та розробити проекти різних видів туристичних маршрутів, екскурсій, подорожей, турів;
- організувати підготовку, презентації та поширення спеціалізованої туристичної інформації, встановити
зв’язки з громадськістю, з засобами масової інформації та інше.

Сільський зелений туризм здатний розвантажити приморські території області влітку. Після анексії Криму
перевантаженість приморських зон у періоди масового відпочинку є істотною проблемою.
Розвиток туризму є одиним із суттєвих факторів стійкого розвитку сільських населених пунктів, яких у
Одеській області налічується аж 1138. Сільський зелений туризм дозволяє вирішити супутні проблеми:
зайнятість сільського населення, скорочення міграції сільської молоді до міст, збільшення тривалості
туристичного сезону; робить доступним по вартості відпочинок для широкого кола міських жителів. За допомогою «туристичних» інвестицій можна прискорити процес розвитку села і його реконструкції в технікоекономічному і соціальному відношеннях.
Нестабільність політичної ситуації в східних регіонах України та деяких країнах світу, анексія Криму, звістки про періодичні терористичні акти в світі дають нам підстави прогнозувати щорічне збільшення обсягів
туристичних послуг на мирних та відносно політично спокійних внутрішніх територіях України, якою є
Українське Придунав’я.
Управлінські дії на рівні місцевої влади для активізації підприємницької діяльності в запропонованому
нами напрямку можуть бути досить простими, які не потребують значних фінансових ресурсів. Наприклад, проведення маркетингових досліджень у сфері туристичної діяльності аграрних підприємств та домогосподарств і організація інформаційно-рекламного забезпечення. З цією метою доцільно налагодити
випуск інформаційного бюлетеня «Сільський зелений туризм Одещини», в т. ч. в електронному вигляді.
В Одеській області необхідно проводити міжнародні спеціалізовані семінари, конференції з залученням
вітчизняних та іноземних організацій для вивчення передового досвіду організації агротуристичної діяльності, освоєння туристичних ринків, формування туристичної стратегії, а також брати участь у відповідних
заходах за кордоном з метою пропагування наявних рекреаційних ресурсів та можливостей регіону.

322

↑ повернутися на початок збірника

одеська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

можна розглядати як вид підприємницької діяльності, який дає селянам певні додаткові доходи, є одним
зі способів підвищення зайнятості членів сільської родини та й до того ж не потребує серйозних професійних знань і навичок. Сільський зелений туризм може стати вирішенням проблем для тих представників
сільського населення (особливо жінок), які втратили роботу або були вимушені покинути роботу у сільськогосподарських підприємствах. При рівні урбанізації в Одеській області на рівні 65,9% сільський зелений туризм є перспективною формою реалізації національного туристичного продукту.
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Район межує на заході з Ренійським, Арцизьким, Кілійським районами Одеської області. На півдні державний кордон України з Румунією проходить по річці Дунай.
Адміністративним, господарським і культурним центром Ізмаїльського району є місто обласного значення
Ізмаїл.
Ізмаїльський район розташований в Дунай-Дністровській степовій області Причорноморської низовини.
Територія району характеризується особливостями ерозійного рельєфу Причорноморської низовини.
Гідрографія району представлена річкою Дунай (частина нижньої течії), що обмежує район з півдня системою придунайських озер з їхніми північними притоками.
В районі нараховується 22 населених пункти (в тому числі одне селище міського типу), що входять до складу 18 сільських та 1 міської ради.
Станом на 01.09.2015 чисельність населення складає 72236 осіб, у тому числі сільське – 47,6 тис. осіб.
Зайнятість економічно активного населення за видами економічної діяльності складає 83,7%.
У районі є 7 водопроводів, 2 самостійні каналізаційні мережі, 1 каналізація. В смт Суворове є локальні споруди. Централізовану мережу водопостачання мають 8 населених пунктів.
Система централізованого теплопостачання відсутня. Сітьове газопостачання мають 4 сільських населених
пункти. Скрапленим газом постачають всі населені пункти. Електропостачання району здійснюється від
Ізмаїльського підприємства електричних мереж.
Зовнішні та внутрішні зв’язки район здійснює автомобільним, залізничним, водним і повітряним транспортом. Головними є автошляхи Одеса – Рені і Одеса – Ізмаїл. Довжина автошляхів загального користування складає 290,8 км з твердим покриттям. Ізмаїльський район перетинає залізнична магістраль Ізмаїл
– Одеса.
Транспортно-економічне значення порту «Ізмаїл» визначається його розташуванням на великій вхідній
магістралі Західної Європи – річці Дунай.
Для визначення проблем і перспектив розвитку Ізмаїльського району застосуємо методику SWOT-аналізу.
Результати визначених нами сильних, слабких сторін соціально-економічного потенціалу розвитку Ізмаїльського району Одеської області представлені у табл. 1.
Таблиця 1. Основні результати SWOT-аналізу Ізмаїльського району Одеської області (за 5 бальною шкалою)
Сильні сторони (Strengths)

Бали

Наявність курортно-рекреаційної території,
значних водних ресурсів

4,1

Висока родючість земель

3,8

Клімат – спекотний, посушливий з короткою і теплою зимою, середньомісячна
літня температура +27 °С
Можливості (Opportunities)
Прикордонне розташування

3,2
Бали
4,9
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Слабкі сторони (Weakness)
Можливість підтоплення
Відсутність системи меліорації для очищення водних ресурсів
Невисока тривалість життя
Високий міграційний відтік населення
працездатного віку
Труднощі, обмеження (Threats)
Недостатня кількість нових робочих
місць

Бали
-2,9
-3,7
-3,8
-4,3
Бали
2,7
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Ізмаїльський район розташований на півдні Одеської області і займає територію площею 119,4 тис. га, у
тому числі сільськогосподарські угіддя – 89,2 тис. га.

4,6

Розвиток круїзного та яхтового туризму

4,1

5

Відсутність альтернативних джерел
енергопостачання, енергозалежність
Поганий стан автомобільних доріг
Складнощі з водопостачанням низки
населених пунктів

3,7
4,7
4,9

Проведене дослідження дає змогу визначити найбільш пріоритетні напрямки розвитку окремих галузей
господарського комплексу Ізмаїльського району Одеської області (табл. 2).
Таблиця 2. Оцінка перспектив розвитку окремих галузей господарського комплексу Ізмаїльського району
Одеської області
Галузь виробництва

Перспективи подальшого розвитку
4
5
3
4
4

Промисловість
Агропромисловий комплекс
Переробна промисловість
Туризм та створення рекреаційних зон
Транспортні послуги та логістика
Торгівля

4

Виходячи з економічного розвитку району можна зробити висновки, що пріоритетними напрямками розвитку Ізмаїльського району є:
• Розвиток високопродуктивного агропромислового виробництва (Ізмаїльщина – край з традиційно
великим багатогалузевим сільським господарством і переробним виробництвом. Площа орних земель –
78 тис. га. Діють зрошувальні системи. Сільське господарство спеціалізується на вирощуванні зернових,
овочів, соняшнику, фруктів, винограду, баштанових культур).
• Розвиток агропромислового комплексу Ізмаїльщини допоможе вирішити ряд економічних та соціальних
проблем, а саме: підвищить зайнятість сільського населення регіону (прогнозуємо 10%), збільшення
рівня добробуту населення за рахунок росту доходів (прогнозуємо 15%). Виробництво сільськогосподарської продукції досліджуваного регіону має таку структуру: зернові культури – 98,6%, технічні культури
– 92%, виробництво овочів і плодів – 101,1%.
Зазначимо, що найбільш близьким пунктом переробки плодів і овочів вироблених в регіоні є «Одеський завод дитячого харчування», розташований за 300 км від місця виробництва, але і він закуповує для
переробки 30% виробленої продукції. Виходячи з цього, ми пропонуємо реалізувати інвестиційний проект
«Створення цеху з виробництва томатної та перцевої пасти і овочевих соків». Вибір такої спрямованості
виробництва зумовлено спеціалізацією окремих сіл на вирощуванні окремих видів овочевих культур: томати (с. Утконосівка, с. Багате та інші), перець (с. Камишівка, с. Першотравневе, с. Озерне та інші).
Окреслимо у загальному вигляді параметри запропонованого інвестиційного проекту:
• Виробництво буде розташовано в с. Утконосівка Ізмаїльського району
• Планується будівництво цеху та закупка обладнання з переробки томатів, перцю на першому етапі діяльності (у перспективі переробка інших видів овочів). Обсяг інвестицій – $900 тис.
• Реалізація даного проекту дозволить збільшити обсяг реалізації промислової продукції району, отримати додаткові надходження у бюджет, збільшити зайнятість сільського населення у виробництві овочів
оскільки збільшиться ринок їхнього збуту, створити до 40 робочих місць (робітники безпосередньо
зайняті у цеху).
• Планується випуск до 3,0 млн умовних банок на рік, виробництво до 3,6 тис. тонн томатної та перцевої
пасти на рік.
• Очікувані результати діяльності: рентабельність реалізації проекту – 30%, строк окупності – 3,5 року,
строк дії проекту – понад 10 років.
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/ 2015 /

Для початку буде запропоновано проведення флешмобів для позитивного налаштування жителів міста
до турботи про екологічне становище Теплодара. Також будуть встановлені сміттєві баки для покращення
стану навколишнього середовища та здоров’я людей. З цієї ж причини зміняться робочі графіки кількох
аптек з 12-годинного на цілодобовий режим. Також в перший рік керівник регіону розглядає відновлення щорічного заходу – мотокросінгу, що буде дуже доцільно. Раніше Теплодар проводив щоліта подібні
активні заходи, проте вони припинилися. Тому впроваджуватиметься комунікативна політика для надання
інформації зацікавленим у даному заході у вигляді реклами, що призведе до отримання максимального
прибутку. Це пспричинить покращення економічного становища та підвищення іміджу міста.
Щодо соціального стану людей – будуть обиратися відповідальні, соціально активні люди, які вміють
співпрацювати з суспільством, для розвитку гуртків музичного та театрального мистецтв. В таких гуртках
діти зможуть формувати себе як особистостей, покращувати пам’ять та одночасно розвиватися в різних
сферах життєдіяльності. Для цих гуртків буде окремо виділятися бюджет на рекламування та виступи труп
на свята.
Другим етапом для покращення положення Теплодара буде перевірка стану доріг. Щорічно виконуватиметься вирівнювання грейдером існуючих ґрунтових доріг. Проте спочатку будуть приводити до ладу
головне шосе, що пов’язує наше місто з іншими навколишніми населеними пунктами, такими як Біляївка,
Мирне, Майори, Широка Балка, Петродолина, Одеса та іншими.
Необхідним заходом стане покращення вигляду вулиць: посадка дерев, кущів, вирівнювання газону,
модернізація ліхтарів тощо. У парку, біля дитячого майданчика – на місці колишнього фонтану – доцільно
було б побудувати новий фонтан для підвищення естетики міста.
Для дошкільнят буде створено центр розвитку, в якому забезпечуватиметься корекція фізичного та розумового розвитку, провадження експериментальної та інноваційної діяльності, оздоровлення дітей віком
від двох до шести (семи) років. Запропоновано розширення в області музичної та концертної діяльності
завдяки виділенню коштів на збільшення кількості класів для занять музикою, а також оснащення новими
музичними інструментами.
На третій рік необхідно звернути увагу на стан порошкового та пластикового заводів, що знаходяться поблизу. По-перше, слід підвищити зарплату працівникам на заводах у якості мотивації для підвищення працездатності. По-друге, терміново треба покращити умови праці. По-третє, проведення амортизації технічного обладнання є обов’язковим в діяльності підприємств. Тобто поступово перенести вартість основних
фондів на продукт, що виготовляється за їхньою допомогою. Амортизаційні відрахування проводитимуться для повного відстоювання зношених основних фондів, а також для того, щоб їх частково відшкодувати.
Кожного року будуть добудовуватися окремі ділянки доріг, що не відповідають нормі. Якщо згадати часи
світової кризи, то можна відзначити, що Німеччина та Японія знайшли з неї вихід у будівництві доріг,
ставши згодом одними з найбільш високорозвинених країн у світі. З цього робиться висновок: будівництво
доріг та розвиток інфраструктури, можливо, позитивно вплине на вихід і регіону з кризи.
Побудова дитячих соціокультурних майданчиків задовольнить потреби дітей, а також приверне увагу молодих сімей. На майданчиках можна представити (крім атракціонів) – образи казкових героїв української
культури. На таких майданчиках вбачається особливо важливим створити рефлексивний простір культурного діалогу для інтеграції всіх дітей і сприяти відродженню відносин дітей та їхнього об’єднання.
Четвертим етапом для поліпшення економічного становища міста буде вдосконалення Теплодарської
автостанції та покращення умов праці на ній. Порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу
автомобільним транспортом має забезпечувати:
• обмеження монополізму та розвиток конкуренції;
• своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення в перевезеннях автомобільним транспортом;
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Нещодавно було призначено на посаду керівника м. Теплодара Клевець Марію Вікторівну. Даний керівник
запропонував певні рішення щодо покращення соціально-економічних проблем, які заважають розвитку
міста. Взагалі, соціально-економічний потенціал міста невеликий, тому ефективність його використання
відповідна.

Оскільки єдина автостанція міста Теплодара не зовсім відповідає порядку та умовам організації, треба підвищити якість роботи на ній.
Можна побудувати другий фонтан біля нашого торгового центру. Добре відомо, що біля проточної води
повітря освіжає і бадьорить. Тим більше, шум води заспокоює людину та знімає її стрес.
Щодо театральних гуртків, які весь цей час виступали та активно брали участь у багатьох заходах, доцільно
було б допомогти з реквізитами та костюмами, виділивши кошти на них. Це допоможе їм краще реалізуватися в театральній діяльності..
На п’ятий рік можна побачити повністю сформовані школи театрального та музичного мистецтв, для виступів яких буде спеціально вдосконалений Теплодарський будинок культури.
Після покращення економічного стану міста можливим буде привернення уваги інвесторів до нього. Особливу увагу останніх може привернути незакінчена будівля біля школи. По плану – це мав бути басейн.
Тому, виконуючи цей план, можна добудувати його в вигляді спортивного центру з басейном.
Після спортивного центру звернеться увага на лікарню, яку почали будувати ще в часи початку проведення
мотокросінгу. Метою будівництва було створення міської клініки з сучасним обладнанням для безлічі відділень. Розміщуватиметься вона неподалік від водосховища – для прогулянок біля водойми і одночасно
корекції здоров’я людей. Також буде впроваджене об’єднання міської лікарні з поліклінікою для тварин.
Одною з запропонованих в подальшому альтернатив може стати пропозиція очистки водосховища Барабойка, що одночасно вирішить безліч проблем, а також сприятиме розвитку міста. Прийняте дане рішення сприятиме розвитку таких сфер, як рибальство та рекреаційна сфера (катамарани, дитячі водні гірки
тощо).
Вищеперераховані заходи були запропоновані для покращення соціально-економічного показника міста.
Комунікативна політика приверне увагу людей з інших міст з подальшим переселенням їх в місто Теплодар, таким чином покращуючи економічний стан міста (ПДВ, інвестиції і т. д.). У подальшій перспективі
при стабілізації економіки розглянути побудову хостелу або навіть міні-готелю для відпочинку людей, що
їздять у відрядження. Це може бути мотивовано тим, що Теплодар знаходиться на шляху великої траси
між великими містами Ізмаїл та Одеса.
Дані пропозиції були зроблені, враховуючи економічне становище міста, а також з урахуванням часового
ліміту в 5 років.
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• безпечне функціонування автомобільного транспорту;
• охорону навколишнього природного середовища від шкідливого впливу автомобільного транспорту;
• координацію роботи різних видів транспорту;
• створення рівних умов для господарської діяльності підприємств автомобільного транспорту незалежно
від форм власності;
• захист громадян під час транспортного обслуговування тощо.
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Кременчук – одне з найбільших промислових міст України. Це великий індустріальний центр Полтавщини,
де працюють підприємства, помітні навіть у масштабах країни, адже тут зосереджено понад 60 відсотків
промислових підприємств області. Місто входить до числа постачальників коштів до бюджету України,
його частка становить майже сім відсотків. Майже всі базові галузі охоплює структура промисловості
Кременчука, зокрема нафтопереробну й хімічну, машинобудування та обробки металів, харчову, легку та
будівельну.
На сьогодні в місті функціонує понад 90 великих промислових підприємства, близько 60 будівельних організацій різних форм власності.
Чи не найбільше уваги приділяється розвитку малого та середнього бізнесу у Кременчуці, де галузь торгівлі є однією з найрозвинутішою в місті. Основними пріоритетами розвитку цієї галузі вважається широкий
вибір товарів та послуг, підкріплений високою культурою обслуговування та гарним настроєм покупців та
відвідувачів. Торгова мережа міста налічує 953 об’єкти продажу товарів та надання послуг. Активно розвивається мережа великих магазинів-салонів та магазинів з універсальним асортиментом непродовольчих
товарів.
Особливу увагу в місті приділяється соціальному захисту населення. Швидкими темпами відбувається розвиток медицини. На жаль, матеріально-технічна база лікувальних закладів в основному застаріла, але ми
активно працюємо над її оновленням, залучаючи як власні кошти, так і спонсорську допомогу. Наша мета
– досягти європейських стандартів медичного обслуговування населення, і ми до неї прагнемо.
Під час кризи багато дитячих садочків міста було закрито та зруйновано або навіть передано у власність
приватних осіб. Зараз, щоб дитина потрапила в дитсадок, потрібно заздалегідь ставати в чергу.
На належному рівні знаходиться й освіта. В нашому місті також налічується велика кількість дошкільних
установ, загальноосвітніх закладів. У 47 дитячих дошкільних установах виховуються понад 7,5 тисячі дітей,
у 28 загальноосвітніх навчальних закладах вчаться близько 20,0 тисяч учнів. Підготовку фахівців робочих
та інших професій в Кременчуці здійснюють 6 професійно-технічних навчальних закладів, 8 вищих навчальних закладів, де здобувають вищу та професійно-технічну освіту понад 16 тисяч учнів і студентів, з
них понад 6,5 тисячі отримують робочу професію.
У місті багато установ культури. А саме: міський палац культури, міський центр культури і дозвілля, централізовані бібліотечні системи для дітей та дорослих, 3 дитячі музичні школи, художня школа, краєзнавчий
музей, художні галереї, парки культури та відпочинку і багато іншого. Приділяється величезна увага розвитку аматорського мистецтва.
Кременчук – спортивне місто. Кременчуківці мають можливість займатися різними видами спорту. Для
цього працюють 10 комунальних закладів фізичної культури і спорту, а також різні секції, спортивні клуби.
Кременчуківці віддають перевагу 15-ти олімпійським видам спорту, таким як: бокс, дзюдо, футбол, легка
атлетика, велоспорт, важка атлетика, греко-римська боротьба, баскетбол, волейбол, тхеквондо, пляжний
волейбол, художня гімнастика, веслування на байдарках і каное, настільний теніс та іншим.
У місті представлені всі види туризму, а саме: діловий туризм, який охоплює досить широке коло поїздок,
зустрічей, конференцій, форумів і т. п.; оздоровчий туризм, який досить широкий і тісно пов’язаний з використанням рекреаційних ресурсів. Програми таких турів в нашому місті дуже різноманітні: це і відвідування історико-культурних пам’яток Кременчука та тематичних експозицій, це й участь у всіляких екскурсіях і
туристичних маршрутах, участь у фестивалях та ярмарках. Спортивний туризм приваблює широкі верстви
населення до здорового способу життя. Для цього створені і відкриті велика кількість спортивних установ,
а саме: стадіони, басейни, фітнес-клуби, тенісні корти, спортивні майданчики тощо. Кременчук – молодіжне місто. Третина жителів складають саме молоді люди віком від 14 до 35 років. Саме тому в місті існує
близько 50 молодіжних громадських організацій, понад десяток дитячих громадських організацій.
Програма залучення талантів
В нашому місті є багато талановитих дітей та дорослих, яких можна залучати до різних видів конкурсів в
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Розвиток економіки Кременчука

Проект озеленення міста
Будівництва все нових будинків, активність розбишак призводить до винищення зелених насаджень міста.
Проект озеленення міста допоможе нам прикрасити Кременчук дарами природи, створити нові парки,
сади, де могли б відпочивати люди. Разом з цим потрібно запровадити охорону насаджень, щоб ніщо не
завадило втілити проект в життя.
Проблеми міста Кременчука:
• Несправність доріг. Більшість доріг нашого міста вийшли з ладу – ушкоджені транспортом. Це є причиною постійних аварій.
• Застаріле обладнання. Майже на всіх промислових підприємствах відсутнє постачання нових обладнань,
через це порушується і сповільнюється виробництво.
• Дефіцит фінансових ресурсів. Через дефіцит фінансових ресурсів затримують заробітну плату, стипендії
та пенсії. Низька підтримка держустанов та інфраструктури державного підпорядкування (відсутність
постачання коштів на ремонт доріг, утримання дитсадків, шкіл та лікарень тощо).
• Відсутність робочих місць. Найбільшою проблемою для нашого населення є працевлаштування. На даний момент велика кількість людей є працездатними, але вони не мають роботи. Незважаючи на те що в
місті багато підприємств, більшість з них з невідомої причини закриті чи просто простоюють без роботи.
• Забезпеченість медицини. Нестача ліків призводить до поширення хвороб та збільшення смертності
населення.
• Бідність матеріально-технічної бази навчальних закладів. Неспроможність забезпечення навчальних
закладів матеріалами для навчання.
Пропозиції щодо вирішення проблем міста
Щоб поповнити бюджет міста Кременчука, потрібно, щоб відсоток від отриманого доходу, який залишиться місту, становив не менше 70%, а рівень корупції знизився. Завдяки цьому ми зможемо відремонтувати
дороги, покращити виробництво на підприємствах та роботу лікарень. Також почнуть функціонувати підприємства, які зупинилися через нестачу фінансування, таким чином частково буде вирішена проблема
зайнятості населення.
Залучити спонсорів до фінансування культурних та освітніх установ, щоб підвищити рівень освіченості населення міста.
Створити благодійні фонди для підтримання порядку, чистоти в місті, неодноразово влаштовувати суботники.
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декілька етапів. Вони будуть розраховані на те, щоб допомогти талановитій молоді проявити себе. Для
стимулювання участі в конкурсі молодих талантів потрібно запровадити призову систему з користю для
учасника.
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На буревійних шляхах історії містечко не раз дощенту знищували чужинці, але воно, немовби Фенікс із
попелу, знову й знову воскресало, щоразу постаючи ще потужнішим Осердям Народної Духовності. Занепали скіфські, праслов’янські городища, завмерло середньовічне козацьке містечко, проте не зник на
приворсклянських пагорбах Божий Дар Плекання Краси.
Особливістю Опішні є понад столітнє функціонування в ній низки гончарних навчальних закладів. Ще
зовсім недавно тут діяло декілька заводів по виробництву гончарних виробів, які експортувалися в різні
країни світу. Проте наразі вони зачинені. Порожній перший цех заводу, пустує також і третій цех. Після
зупинки заводу гончарський промисел в селищі занепав.
Опішня багата природою, неповторними ландшафтами, наявністю значної кількості археологічних
пам’яток, що дають можливість для створення карти цікавих екскурсійних маршрутів. Навіть по дорозі до
селища не доведеться нудьгувати, адже можна відвідати славетне Гоголеве, містичну Диканьку…
Але серед цієї краси селища також є і проблеми, які турбують населення. Так як і скрізь, це нестача робочих місць. Водночас тоді, коли ми славимося керамікою та нашою історією, ми запрошуємо людей, яких
немає куди ні розмістити, ні надати їм гідного комфорту. Забезпечення розвитку туристичної галузі призведе до підвищення рівня життя громадян і створення додаткових робочих місць, популяризації історії та
культури краю.
Тому потрібно вирішувати цю проблему якнайскоріше!
З давніх-давен господиня, перед тим як покликати до себе у хату гостей, мала подумати де їх розмістити
і чим почастувати. Але наразі, маючи такий потенціал для розвитку інфраструктури селища, у нас немає
ні того, ні іншого. Тому найкращою ідеєю буде будування готельного комплексу. Він буде вміщувати в
себе готель, ресторан, зал для проведення різного роду конференцій, оскільки в Опішні створений Інститут керамології (відділення Інституту народознавства НАН України) і приїздить багато науковців, матиме
великий штат персоналу, а це величезна кількість нових робочих місць. Розміщення у нашому готельному
комплексі буде відмінним відпочинком для туристів. Територія буде велика та зручна у використанні. Все
буде зроблено у єдиному українському стилі з використанням кераміки наших місцевих майстрів. Турист,
приїжджаючи сюди, поселяється і має можливість відвідувати велику кількість майстер-класів (гончарство,
лялькарство, кулінарія), екскурсій (піша екскурсія, велоекскурсія, екскурсія автобусом) по опішнянських
місцях, якими ми пишаємося. А в Опішні оглянути є що…
Екскурсійними об’єктами є:
• Національний музей-заповідник українського гончарства, де в експозиції під відкритим небом представлені ексклюзивні авторські роботи опішнянських гончарів, а також майстрів з інших регіонів, які беруть
участь у щорічних фестивалях монументальної керамічної скульптури;
• Меморіальний музей-садиба гончарської родини Пошивайлів, де зібрано велику колекцію кераміки;
• Меморіальний музей-садиба гончарки Олександри Селюченко, у фондах якого зберігаються глиняні
твори видатної землячки;
• Музей мистецької родини Кричевських – унікальна пам’ятка в стилі українського модерну;
• Мистецька галерея Центру розвитку духовної культури, де проводяться тематичні виставки кераміки,
експозиції яких постійно змінюються;
• Державна спеціалізована художня школа-інтернат «Колегіум мистецтв у Опішні» – незвичайний навчальний заклад, де запропонують екскурсію та майстер-клас з гончарства;
• Городище роменської культури (8 століття);
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Опішня – старовинне козацьке містечко, що привільно розляглося на мальовничих пагорбах понад річкою
Ворскла. «Найвище» поселення Полтавщини (208 м над рівнем моря). Наприкінці ХІХ – на початку
ХХ століття в містечку працювали близько 1000 гончарів, продукція яких експортувалася майже на всі
континенти світу (гончарний мальований посуд: баклаги, глечики, макітри, миски, горщики для квітів,
куманці, барильця). Один із наймогутніших і найславетніших центрів культурної самобутності українців,
загальновизнана гончарська столиця України. Центр української кераміки, що існує вже кілька століть. Вироби експонуються на всесвітніх виставках, їх придбали кращі музеї світу. Мабуть, не знайдеться жодної
домівки в селищі, де немає виробів з глини.

Щоб покращити соціально-економічні показники селища, відбудуємо наш завод «Художній керамік»,
що в минулому був всесвітньо відомим мегапідприємством із виготовлення художньої кераміки з понад
дев’яностолітньою історією. На початку 1970-х рр. у ньому працювало близько 330 осіб. Вироби майстрів
заводу користувалися попитом за кордоном, підприємство експортувало свої вироби у Канаду, Данію,
Бельгію, НДР, Італію, Румунію, Японію, Угорщину.
Ми втратили можливість виготовляти широкий асортимент гончарної продукції (посуд утилітарного призначення: миски, глечики, макітри, горщики, куманці, барильця, тикви, кухлі, супники, ковбасниці, тарелі
тощо). Але ж ми можемо відновити виготовлення гончарних виробів, надати шанс процвітати опішнянській кераміці, відновити експорт готової продукції та запропонувати роботу людям.
Часто приїздять гості на екскурсії до селища. Наша мета затримати їх у містечку, розробити екскурсійні
маршрути не на один день. Адже є можливість оглянути зразки давньої й сучасної кераміки, мистецькі
проекти українських художників-керамістів, дізнатися про життя й творчість славетних майстрів-гончарів
Опішні, відвідати майстер-класи дорослим і творчі заняття та розваги в дитячому «КерамЛЕНДІ» дітям.
Тож треба цими можливостями користатися та запрошувати гостей з усіх куточків України та з закордону,
щоб помилуватися тією красою, якою наділила нас доля! Зробити такий куточок, щоб про нього говорив
увесь світ, а кожен житель пишався тим, що народився і проживає саме в цьому селищі!
Селище Опішня має стати місцем відпочинку для всієї родини. Адже сама назва «Опішня» походить від
слова «опішитися», тобто відпочити, опочити, зупинитися. Отже, саме наше містечко має бути осередком
не лише гончарства, а й відпочинку, розвитку духовності. Країна потребує саме духовного відродження,
повернення українських традицій, духу патріотизму.
Це шлях виходу з кризи нашої відомої столиці українського гончарства Опішня!
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• Городище скіфського часу Кардашів Вал (6 століття до н. е.);
• Могила Вітовта;
• Розрита Могила;
• Некрополь Більського городища;
• Капличка великомученика і цілителя Пантелеймона, в народі відома як «Бейджина криниця»;
• Туристичний комплекс «Старий хутір», розрахований на 10 осіб;
• Агросадиба «Лялина світлиця», що пропонує екскурсійні послуги, проведення майстер-класів та проживання 4 осіб;
• Інші видатні пам’ятки.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Полтавська область
Червонозаводська загальноосвітня школа
I-III ступенів №1 Лохвицької районної ради
Полтавської області
склад команди
Несторенко Руслана
Чмутова Марина
Кузуб Жанна
Лапіга Олександра
Удовіченко Владислава
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Моє Червонозаводське,
Горять твої вогні в посульськім краї.
Там веселково твоя доля розквітає,
Моє Червонозаводське!
С.І. Бондар «Гімн міста»
Коли чуєш ці слова, душу переповнює гордість за свою
малу батьківщину – місто Червонозаводське Полтавської
області. Миле моє місто, ти одне з наймолодших міст області, молоде, але таке багатогранне у своєму розквіті. Ти
поєднуєш в собі красу природи, сталеву міць промислових підприємств, стрімке зростання соціально-економічної інфраструктури, зелень садів, розвиток самобутньої культури, мистецтва, енергію спорту, доброзичливість мешканців та співпрацю місцевої влади з громадою міста.
Рідне місто, мені не байдужа твоя доля, адже вона міцно переплетена з долею моєї родини. Тому,як мер
міста (хай навіть і уявний) я докладу максимум зусиль, щоб примножити твою славу.
Самотужки щось зробити важко. Добре, що
я маю однодумців – членів моєї команди.
Тож переходимо від слів до дій!
Для початку нам потрібно провести аналіз
соціально-економічного потенціалу території. Скористаємось системою SWOT. Назва
аналізу походить від перших літер англійських слів. Strеngths – сильні сторони – це
існуючі особливості, які містять основу для
розвитку; Weaknesses – слабкі сторони – це
існуючі особливості, які ускладнюють умови для розвитку; Opportunity – можливості
– неіснуючі, але такі, що можуть виникнути,
створитися або бути створені у майбутньому, умови, сприятливі для місцевого розвитку; Threat – загрози – неіснуючі, але такі,
що можуть виникнути, створитися або бути
створені у майбутньому, умови, несприятливі і навіть небезпечні для місцевого
розвитку.
Що ж ми маємо?
Сильні сторони потенціалу регіону:
• Географія: Розташування на трасі Київ – Суми; Зовнішні зв'язки з містом здійснюються залізницею –
гілкою Кременчук – Бахмач, а також автодорожньою територіальною магістраллю державного значення
Лохвиця – Гадяч – Охтирка;
• Населення: Активна молодь; Значна частина населення працездатного віку та має професійно-технічну
освіту; Позитивне сальдо міграції;
• Територія: Місто є господарським центром місцевого значення з наданням соціально-культурних, комунально-побутових та інших послуг мешканцям значної зони розселення;
• Інженерна інфраструктура та зв’язок: У вечірній та нічний час освітлюється все місто; Водопостачання з
артезіанських свердловин;
• Природно-рекреаційні ресурси: Дві річки та водосховище; родючі ґрунти; розташування в районі з роз-
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Місто над Сулою

Незважаючи на все те позитивне, наше містечко має проблеми, які суттєво гальмують соціально-економічний розвиток регіону:
• Географія: Великі відстані як до обласного центру, так і до будь-яких інших великих міст.
• Населення: Виїзд населення з міста у зв’язку з недостатньою кількістю робочих місць;
• Територія: Загальноміський парк в місті відсутній; безсистемне та архітектурно невпорядковане будівництво торговельних підприємств; особливістю руху у центрі міста, де розміщені головні підприємства з
переробки, є значна кількість вантажного транспорту;
• Інженерна інфраструктура та зв’язок: Відсутність очисних споруд;
• Освіта, культура, медицина, спорт: Перелік послуг закладів культури не задовольняє потреб населення;
недостатній рівень надання медичних послуг; відсутній міський музей.
• Економічний потенціал: Ринок праці не задовольняє потреб населення; скорочення робочих місць із
закриттям підприємств.
Як бачимо, навіть маленьке місто може мати великі проблеми. Тож для їх вирішення визначимо пріоритетні напрямки роботи міського голови та його команди.
Розв’язання проблем:
• Змінити географічне розташування міста ми не можемо, але інші проблеми мають вирішення. Для
цього насамперед необхідно раціонально підійти до розподілу міського бюджету. Наповнювати його за
рахунок прибутків від діяльності існуючих підприємств та залучення коштів інвесторів.
• Проблема безробіття – одна з найголовніших у місті. В останні десятиліття призупинили свою роботу
підприємства-гіганти – Лохвицький цукровий завод та Лохвицький спиртокомбінат. Близько двох тисяч
людей залишилися без роботи. Це спричинило відтік молоді та людей середнього віку в інші міста
України та за кордон. Для розв’язання цієї проблеми вважаємо доцільним провести диверсифікацію
виробництва існуючих потужностей та передати підприємства компаніям, які показали приклад гарного
господарювання. Позитивних змін можемо чекати, якщо будемо підтримувати організацію власного
малого бізнесу жителями міста (наприклад у сфері послуг).
• У місті працює один з найпотужніших елеваторів країни, великий комбікормовий завод, підприємство
«Гадячсир». Рух вантажного транспорту вулицями міста заважає жителям, погіршує стан доріг. Тому
нагального вирішення потребує транспортна розв’язка.
• Збільшення надходжень до міського бюджету дасть змогу вирішити соціальні проблеми. Ці кошти
будуть використані на завершення довгобуду – приміщення нашої школи, яка вже більш ніж 20 років
працює у адмінбудівлі Лохвицького цукрового заводу (адже, як твердить східна мудрість, хто думає
наперед на 100 років, той будує школу).
Крім цього, кошти будуть виділені на придбання сучасного обладнання для міської лікарні, відновлення
роботи автостанції, налагодження міжміського сполучення, ремонту спортивно-оздоровчого комплексу,
відкриття міського музею та погруддя Т.Г. Шевченка.
Червонозаводське – промисловий центр північної Полтавщини з розвинутим традиційним та новим
інноваційним і екобезпечним виробництвом, відкрите для зовнішніх зв’язків та співробітництва, зі сприятливими умовами для інвестицій, високим рівнем послуг, культури та спілкування, сучасними можливостями для реалізації людського потенціалу, затишне місто над Сулою з впорядкованою територією та
зонами відпочинку мешканців та гостей. Перебуваючи на посаді міського голови, приймаючи управлінські
рішення, я буду керуватися головним принципом «Червонозаводське – для Червонозаводчан», використовуватиму позитивний досвід і напрацювання моїх попередників та колег з інших малих міст України і
зарубіжжя, прислухатимусь до думок людей, яким не байдужа доля міста і «сім разів відміряю, перш ніж
щось відрізати».
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віданими покладами нафти, газу та торфу;
• Землекористування: Наявність вільних земель для інвестиційних проектів;
• Екологія: Покращення екологічної ситуації за рахунок зниження обсягів виробництва на підприємствах;
• Управління територією: Наявність ЗМІ, телеканалу «Астра», офіційного веб-сайту міської ради; Місто має
символи та відповідну локальну нормативну базу для розвитку;
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Наш рідний край!
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Рішення завдання І туру
Полтавська область
Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1
Кобеляцького району Полтавської області

склад команди
Ковтун Максим
Копелець Костянтин
Петренко Аліна
Рябуха Анна
______________
Комлєва Світлана Михайлівна
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Мова піде не про район чи область, а про те, що нам найближче – це про Білицьку територіальну громаду,
яка зараз формується. І хоча в її складі буде багато сіл, все ж головним інвестором та рушійною силою в
громаді, як колись в районі, є і будуть Білики – потужний центр промислового виробництва, інфраструктури, рекреації, освіти та культури.
Років 25-30 тому, якщо ти казав, що з Біликів, то це викликало пожвавлення і неприховану заздрість. Ще б
пак! Де ви ще знайдете таке селище, де б вироблялося найсмачніше згущене молоко (без реклами гримів
справжній бренд «білицька згущенка»), щороку тоннами від нас везли цукор і автотранспортом, і залізницею; комплекс із відгодівлі великої рогатої худоби забезпечував міста яловичиною. Завдяки цим потужним підприємствам у Біликах функціонували 2 дитячих садочки, 4 школи, лікарня з дитячим, пологовим та
хірургічним відділеннями, поліклініка, Будинок культури з кінозалом та бібліотекою, 2 музеї, 2 санаторії,
оздоровчий дитячий табір та багато іншого. А яка навколо чарівна природа! Ці краєвиди замалював сам
Тарас Шевченко, а перед Другою світовою війною тут діяв Будинок відпочинку Спілки письменників України, і наші мальовничі місця надихали поетів та прозаїків на творчість.
На жаль, через об’єктивні та суб’єктивні причини наразі ми маємо досить сумну картину: закрито молоко-консервний комбінат, з якого вивезено все обладнання, призупинено у 2015 році переробку цукрових
буряків, хоча в попередні роки цукровий завод закінчив сезони на «відмінно», не існує відгодівельного
комплексу, закрито дитячий садочок МКК, «Швейпром», цегельний завод, ПМК тощо.
Отже, що ж ми маємо на сьогодні? Цукровий завод проводить ремонтні роботи і цим самим зберіг своїх
працівників. З 2011 року функціонує свинокомплекс «Сільські традиції», який збудований на місці відгодівельного комплексу, дає потрібну державі свинину, але загострив екологічну ситуацію в селищі. Маємо
автомобільне та залізничне сполучення з Полтавою та Кременчуком. Збережені і успішно працюють усі 4
школи (одна – І-ІІІ ступенів, три – І-ІІ ступенів), до яких дітей з навколишніх сіл підвозить шкільний автобус.
Школа №1 має три комп’ютерні класи, спортмайданчик зі штучним покриттям, спортивний зал, при якому
працюють спортивні секції, танцювальний колектив спортивно-бальних танців «Ювента». Працює дитячий
садок з переповненими групами, а також відкриті дитячі садки в селах Жуки та Кустолові Кущі. Збережена лікарня, яка надає швидку медичну допомогу, стаціонарне та амбулаторне лікування. У селищному
Будинку культури працюють гуртки, народний хор «Чебреці», зразковий танцювальний колектив «Візит»,
бібліотека. Центром естетичного виховання учнів є музична школа, де, крім гри на музичних інструментах,
діти долучаються до образотворчого та хореографічного мистецтва. Є поштове відділення та філія «Ощадбанку», музей. Окрім цього, ми маємо, і це, напевне, головне, свої «родзинки»: скульптура лева (робота
місцевого митця В. Петренка), з пащі якого тече цілюща джерельна вода, а також так звані «Санаторські
ворота», а насправді залишки садиби генерала російської армії, який очолював народне ополчення Полтавської губернії у війні з Наполеоном, грузина Пилипа Семеновича Жевахова (Джавахішвілі), який все
життя прожив у Біликах…
Врешті-решт Білики мають дуже вигідне географічне положення та великі ресурси:
• за 50-80 км розташовані міста Полтава та Кременчук, до яких можна доїхати автомобільним чи залізничним транспортом;
• селище розташоване на берегах річки Ворскли, яка завжди була улюбленим місцем відпочинку біличан і
гостей селища;
• поряд ліси з горіхами, грибами, суничними полянами;
• родючі чорноземи, які дають високі врожаї озимих, цукрового буряку, соняшнику, овочів;
• люди – талановиті, працьовиті, які люблять свій край.
Логічно запитати, які ж проблеми гальмують розвиток краю?
Почнемо по порядку. Усе починається з економіки, адже коли працювали підприємства, люди мали
роботу, мали достаток, селище процвітало. Перша і головна проблема – це простоювання підприємств.
Цукровий завод, який недавно провів модернізацію і був прибутковим, цього року у сезон цукроваріння
зупинений. Отже, завдання номер один – це запустити цукровий завод на повну потужність, адже саме це
підприємство є головним наповнювачем місцевого бюджету, головним інвестором усієї інфраструктури,
головним роботодавцем для всієї громади.
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Чи оживе колишня слава Біликів?

Постає питання і про діяльність свинокомплексу, адже його негайне закриття, якого вимагає частина біличан, призведе до втрати робочих місць і важливого джерела наповнення місцевого бюджету. Але в той
же час неможливо допустити безконтрольне використання природних ресурсів краю, зокрема води, що
загострює екологічну ситуацію.
Робота вищезгаданих підприємств дозволить нам вкладати кошти в інші сфери: соціальну, освітню, медичну, культурну, туристичну тощо.
І, як в будь-якому діалозі (сподіваємось, дорогий читачу, ви уважно нас слухали і висловлювали свої думки та зауваження), ми хочемо запропонувати своє бачення вирішення проблеми.
Отже, згідно зі Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» визначені мета та напрямки руху України вперед. До речі, цей документ нам було цікаво читати та обговорювати. Адже ми – молоді українці прагнемо
змін, перетворення нашої України в передову потужну світову державу. І цей процес буде набагато швидшим та успішнішим, якщо поряд з владою «зверху» ми будемо «знизу» працювати на реформування,
оновлення країни.
Мета Стратегії – впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі.
Згідно з вектором розвитку Україна має стати державою з сильною економікою та з передовими інноваціями. І тут наші Білики можуть безпосередньо долучитися до виконання реформ, адже ми можемо експортувати і згущене молоко, і цукор, і відкрити цех з виробництва твердого сиру (така філія зараз працює
в Гадячі). У нас є всі умови для розвитку підприємництва з вирощування сільгоспкультур, виготовлення
тваринницької продукції, розвитку сільського зеленого туризму. Усе це стане запорукою процвітання та
покращення інвестиційного клімату.
Якщо говорити про вектор безпеки, то тут головним завданням є безпека життя та здоров’я людини, що
неможливо без ефективної медицини. Тому ми пропонуємо: 1) сформувати керований розвиток платних
медичних послуг, затвердити гарантоване безоплатне медичне обслуговування для соціально незахищених верств населення; 2) встановити незалежне оцінювання для перевірки теоретичних та практичних
знань медпрацівників, за якого буде визначена подальша перспектива роботи; 3) забезпечити медичні
заклади сучасним обладнанням; 4) вкласти інвестиції в місцевий ревматологічний санаторій, де лікують
дітей; 5) запровадити постійний санітарний контроль за роботою свинокомплексу та станом води і повітря
в селищі, спонукати керівництво вкладати кошти в природоохоронну діяльність та нові природозберігаючі
технології.
Одним з ключових напрямків руху України до євростандартів є вектор відповідальності, який особливо
підсилює роль територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Це перш за все доступ
усіх і кожного до системи охорони здоров’я (про це ми говорили вище) і до високоякісної освіти. Саме
цей напрям є особливо важливим, бо він стосується перш за все майбутнього країни – дітей та молоді. У
цьому плані ми маємо 4 школи, і постає завдання не лише їх зберегти, але й наповнити сучасним науковотехнічним обладнанням. Ми – за профільне навчання, але воно повинно бути справді європейським (клас
потрібно ділити на групи за сферами навчання і не на 2-3 профілі, а на 7-8). Пропонуємо запровадити
систему заохочення учнів до навчання через стипендії і премії (думаємо, що це можливно вирішити місцевій владі). З метою популяризації здорового способу життя серед молоді відкрити нові спортмайданчики,
тренажерні кімнати, організовувати спортивні змагання, конкурси для сімей.
І останнє, але найважливіше – це вектор гордості. Звичайно, ми в школі постійно вчимося взаємній повазі і
толерантності до людей інших національностей (у нашому селищі у мирі та злагоді живуть і українці, і росіяни, і азербайджанці, і цигани, і євреї), вивчаємо свою історію, допомагаємо воїнам АТО, дітям, які хворі341
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Наступним і не менш важливим завданням є запустити молоко-консервний комбінат, наповнити його найновішим обладнанням, використовуючи корпуси, які стоять як пам’ятники безгосподарності. За новими
технологіями тут можна випускати різноманітну молочну продукцію, хоча тепер вона вже не буде 100%
молочною (так стверджують спеціалісти), а шкода… Можливо, це був би шанс працювати на бренд «Україна» – випускати високоякісну молочну продукцію, за якою скучили всі.

Лиш тоді, коли заживуть повним життям невеликі села і містечка, розквітне Україна. «І оживе добра слава,
слава України…»
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ють, примножуємо культурні досягнення піснями, танцями, власними віршами, захоплюємося спортом,
але також хочемо, щоб про наше селище гриміла слава, і не лише як про центр виробництва, а й про край
талановитих народних умільців, край чарівної природи, давніх історичних коренів та козацької слави.
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Східний економічний район, так зване Лівобережне Придніпров'я, розташований на лівому березі річки
Дніпро, у північно-східній частині України. Він дещо витягнутий у широтному напрямі і включає три області: Харківську, Полтавську, Сумську. За площею 13,9% від загальної площі країни і населенням, 12,1%
загальнодержавної його чисельності. Має вигідне економіко-географічне положення, він розташований на
важливих шляхах сполучення з розвиненими районами Росії, портами Чорного і Азовського морів, а також
з країнами Центральної і Західної Європи, поблизу матеріальних баз Донбасу. Лівобережне Придніпров'я
має сприятливі агрокліматичні умови. Клімат помірно континентальний. Більшість території знаходиться у
лісостеповій зоні (спільність транспортно-географічного положення, історичних особливостей розвитку визначають його природно-господарську цілісність), 4/5 усієї площі ґрунтів має природну родючість, чорноземи розповсюджені в усіх областях регіону.
Особливу роль тут відіграє природно-ресурсний і виробничий потенціал. У структурі природно-ресурсного
потенціалу провідну роль відіграють земельні, мінеральні, агрокліматичні, водні ресурси.
Це, перш за все, нафтогазові ресурси найбільшої у країні Дніпровсько-Донецької провінції і залізні руди
Кременчуцького району. Родовища нафти і газу численні. Переважна більшість нафтових родовищ розміщена в Полтавській і на півдні Сумської області. Основні ресурси природного газу зосереджені в Шебелинсько-Ізюмській групі родовищ неподалік від Харкова.
Тваринництво Полтавської області сформувалось під впливом сприятливих природних та економічних
умов для розвитку кормової бази, потреб населення в продукції тваринництва, територіального поділу
праці та посилення міжрайонної функції області у виробництві тваринницької продукції. Основними галузями тваринництва Полтавської області є скотарство, свинарство, птахівництво. Крім того, в області набули
поширення кролівництво, конярство, бджільництво, хутрове звірівництво, ставкове рибництво. Довгий час
традиційною галуззю тваринництва Полтавщини було вівчарство. Нині ця галузь перебуває у стані занепаду. Розводиться переважно сокільська порода овець.
Конярство, як і вівчарство, відіграє другорядне значення, однак розвиток цієї галузі на Полтавщині, в
останні роки значно знизився.
Провідною галуззю тваринництва Полтавщини є скотарство, що дає понад 42% вартості всієї сільськогосподарської продукції області і понад 76% товарної продукції тваринництва. Головним виробничим показником скотарства є молочно-м’ясне скотарство.
Свинарство – друга важлива галузь тваринництва, яка дає понад 35% обласного виробництва м’яса, крім
того — сало, шкіру та щетину. Завдяки скоростиглості, плодовитості, високій окупності кормів, порівняно
високій забійній вазі м’яса, свинарство поширене в усіх низових адміністративних районах області.
Птахівництво – найбільш скоростигла галузь тваринництва, що дає яйця і м’ясо, пух та пір’я. Ставкове рибництво – додаткова високопродуктивна галузь сільського господарства Полтавщини. Бджільництво – традиційна галузь сільського господарства Полтавщини, що дає цінні високоприбуткові продукти.
Негативною тенденцією в розвитку бджільництва області є зменшення за останні роки кількості бджолосімей у суспільному секторі і відповідно зниження виробництва продуктів в державних сільськогосподарських підприємствах. Разом з тим, в останні роки зростає частка приватного бджільництва
Полтавщина належить до областей України з середнім рівнем розвитку промислового виробництва. Більшість галузей промисловості області.
Рівнинний рельєф та сприятливі агрокліматичні умови створюють відповідні передумови для розвитку
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Забезпечення стрімкого та стабільного економічно-соціального розвитку України, її процвітання є головним завданням всіх економічних регіонів. Уявімо, що капітан нашої команди став керівником Полтавської
області, яка входить до складу Східного регіону, а інші учасники – його радники. Тепер перед нами стоїть
важливе завдання – зробити зміни, які б покращили становище регіону. Для того, аби успішно провести
реформи, перш за все потрібно досконало знати історію регіону, його особливості та проблеми, економічний й соціальний розвиток у різних політичних та економічних умовах.

Провідна зернова культура Полтавщини — озима пшениця, питома вага якої в структурі вартості товарної
продукції рослинництва складає 16-18%, а в товарній продукції зернових — понад 40%. Другою культурою
за посівними площами та валовим збором зерна є ярий ячмінь, який використовують для внутрішніх потреб (виготовлення пива, корм для тваринництва). Значного розвитку за останні роки набуло виробництво
круп’яних культур — гречки та проса. Найбільшу питому вагу посівів гречки серед зернових мають північні
райони області — Чорнухинський, Гадяцький, Пирятинський.
Виробництво технічних культур на Полтавщині представлено вирощуванням цукрового буряка, сої та соняшнику. Важливою галуззю рослинництва Полтавщини є картоплярство та овочівництво. Порівняно з
іншими культурами рівень розвитку цієї галузі дещо нижчий. Більша частина виробництва картоплі припадає на приватний сектор та фермерські господарства. Невисока частка господарств суспільного сектора
пояснюється невідповідністю агрокліматичних умов біологічним вимогам картоплі. Основною олійною
культурою області є соняшник, насіння якого містить 35-40% олії, яка переважно використовується для
продовольчих цілей. В цілому галузі рослинництва Полтавщини забезпечують населення та переробну
промисловість рослинницькою продукцією. Найвищі показники за виробництвом овочів мають Пирятинський, Кременчуцький, Семенівський, Полтавський, Котелевський та Глобинський райони.
Розвиток господарства області потребує розв'язання багатьох економічних, соціальних і екологічних проблем, зокрема збереження і підвищення природної родючості ґрунтів. Йдеться, передусім, про підтримку
балансу органічних речовин у ґрунтах, вжиття дійових заходів щодо попередження їх окислення (зокрема,
у північній частині) та засолення (на півдні). Про гостроту цієї проблеми свідчить те, що за останні 30 років
площа окислених земель району збільшилася майже у 4 рази.
Область забезпечує устаткуванням та обладнанням інші регіони України. Однак діючі на підприємствах
машини і устаткування, а також технологічні процеси дуже застаріли.
Ускладнення демографічної ситуації, особливо в сільській місцевості, потребує вжиття невідкладних заходів, спрямованих на закріплення кадрів у сільському господарстві. Для розв'язання цієї проблеми потрібно вдосконалити господарський механізм, підвищити зацікавленість людей у постійному проживанні на
селі та роботі у сільському господарстві.
Нагальною є проблема забезпечення області, зокрема її південної, більш посушливої частини, водними
ресурсами. Вона має вирішуватися на основі сучасних технологій транспортування і економного витрачання води.
Важливим є також посилення збалансованості потужностей підприємств харчової промисловості з обсягами виробництва сільськогосподарської продукції, особливо у молочній, м'ясній, цукровій, овочево-консервній галузях. Це зменшить втрати на перевезення продукції, її зберігання та переробку.
Серед основних проблем економіки нашого регіону можна виділити:
• незначний рівень конкурентоспроможності економіки регіонів;
• посилення диспропорцій регіонального розвитку;
• несприятливі умови для розвитку людського, інтелектуального та соціального капіталів;
• хаотичність інвестиційних процесів на регіональному рівні;
• недостатньо дієву інфраструктуру для впровадження комплексу структурних перетворень економіки
регіонів;
• зменшення податкової бази через зменшення обсягів діяльності підприємств;
• скорочення обсягів фінансування соціальної сфери;
• погіршення демографічної ситуації.
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сільського господарства. Важливою особливістю рослинництва є відносна нестабільність показників, переважно через залежність виробництва від природних умов, крім того, рослинництво має комплексоутворюючий характер. Специфічною особливістю рослинництва є також сезонність і нерівномірна тривалість
виробничих циклів, що знижує його ефективність порівняно з іншими галузями суспільного господарства.
Найбільші посівні площі області займають зернові культури.

Створення індустріальних парків допоможе підняти на ноги економіку Полтави і, відповідно, всього
Північно-Східного регіону. Інвестування на території індустріальних парків є сприятливою для інвестора
формою ведення бізнесу і одночасно ефективним механізмом державної промислової інвестиційної політики та політики регіонального розвитку. Розвиток, який пройшли багато країн Європи і світу, доводить,
що функціонування індустріальних парків дуже позитивно впливає на економічну, соціальну ситуацію в
країні, підтримує процес модернізації промисловості. Полтавщина є однією з бюджетоутворюючих областей в Україні. Але сьогодні в його промисловому секторі виникли серйозні проблеми через втрату російського ринку насамперед. Тож індустріальний парк може стати для нас перспективним інструментом для
вирішення цих проблем.
Проаналізувавши соціально-економічні особливості Полтавщини, ми дійшли до висновку, щоб вирішити
всі накопичені проблеми, необхідно:
• сформувати пріоритетні напрямки розвитку економіки регіону;
• розробити механізми прискорення економічного зростання в найважливіших напрямах розвитку економіки регіону;
• створити умови взаємодії підприємств, установ, що визначають можливості кожного регіону на базі
використання науково-виробничого потенціалу регіону;
• підтримувати підприємства, що забезпечують внутрішні потреби регіону;
• зберігати існуючі і створити нові робочі місця;
• мінімізувати соціальні наслідки реструктуризації економіки регіону;
• підвищити інвестиційну привабливість регіону;
• розвивати інфраструктури регіону, ринку товарів і цінних паперів;
• взаємодіяти з органами місцевого самоврядування, промислових підприємств і економічно активного
населення; організувати регіональні ринки.
Наявність існуючих проблемних чинників та аналіз їхнього впливу зумовлюють необхідність авторських
пропозицій, засобом реалізації яких управління процесами розподілу та перерозподілу синтезованого
капіталу буде дієвим. У якості таких пропозицій нами виділено:
• нагромадження синтезованого (людського, інтелектуального та соціального) капіталу регіону з подальшим його розподілом та перерозподілом);
• створення умов для трансформації синтезованого капіталу у геоекономічний капітал регіону;
• удосконалення контролю та регулювання на ринку робочої сили з метою забезпечення ефективного
розподілу та перерозподілу синтезованого капіталу;
• створення соціально-економічного механізму ефективності використання синтезованого капіталу.
Таким чином, для забезпечення соціально-економічного розвитку регіону також вважаємо необхідним,
перш за все, приділяти увагу розподілу та перерозподілу в регіональному аспекті синтезованого капіталу
з метою досягнення рівномірності його нагромадження і, як наслідок, активізації розвитку сільських та
інших «непривабливих» територій, сприяння інноваційному розвитку регіону, створювання умов для інтелектуалізації праці на всіх, а не лише наукоємних підприємствах регіону.
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Також однією із головних проблем, яка найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток всього Північно-Східного регіону, є великий розрив у рівнях соціально-економічного розвитку між великими
містами і віддаленими територіями, особливо Сумської області. Там гостро постають проблеми низької народжуваності, високої смертності, безробіття, неефективного використання сільськогосподарських угідь.
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Рівненський регіон характеризується додатним природним приростом, у віковій структурі переважають
люди у віці від 16 до 59 років, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець серпня
2015 р. становив 2,3% від загальної кількості населення працездатного віку. Область має значну кількість
кваліфікованих кадрів, адже функціонує 35 вищих навчальних закладів. Зокрема НУВГП готує спеціалістів
та фахівців для провідних галузей промисловості (енергетиків, екологів, гірників, інженерів) та бере участь
у розробці бренду міста та окремих районів області. Рівненщина є найбільш перспективною серед західних областей України на середньострокову та довгострокову перспективу для пом’якшення демографічного навантаження на працездатне населення громадянами похилого віку, завдяки наявності досить великої
кількості дітей.
Незважаючи на великий потенціал для розвитку регіону, бюджет Рівненської області є дотаційним, виробництво промислової продукції області не відповідає потенційним можливостям, обсяги власних обігових
коштів підприємств є замалими для оновлення та модернізації виробничих потужностей, недостатньо
практичних заходів реалізується для покращення екологічного стану, також не використовуються можливості збільшення надходжень до бюджету за рахунок використання родовищ бурштину та інших корисних
копалин.
Першим та вагомим гальмуючим фактором є невикористання потенційних можливостей регіону, якими
є ресурси харчової, текстильної, деревообробної, хімічної, скловиробної, аграрної та добувної промисловостей і машинобудування. Низький рівень обсягів виробництва в перерахованих галузях народного
господарства призводить до низки проблем соціально-економічного характеру: безробіття, відсутності
модернізації та оновлення основних фондів (особливо великий рівень зносу та моральної застарілості
спостерігається у галузях сільського господарства, транспорту та закладах охорони здоров’я), низького
рівня інвестиційної привабливості цих галузей для вітчизняних та іноземних інвесторів.
Відсутність нормативно-правової бази у сферах регулювання видобування природних копалин призводить
до втрати можливості законного добування бурштину та базальтових порід, що в свою чергу підвищує
залежність рівненського обласного бюджету від державного та забирає потенційні місця робітників, підвищуючи рівень тіньової зайнятості населення. Також є відсутнім фінансування прикладних наукових досліджень, спрямованих на вивчення мінеральних ресурсів Рівненщини. Загальнообласний низький рівень
використання виробничих, природних, трудових та інтелектуальних ресурсів унеможливлює інтеграцію
підприємств у європейський ринок через невідповідність європейським стандартам та вимогам закордонного законодавства.
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Рівненщина – це регіон України, який природа наділила значним унікальним ресурсним потенціалом,
культурно-історичною спадщиною та надзвичайними поліськими пейзажами. Область шукає шляхи для
реалізації потенційних можливостей та створення сприятливих для цього умов. Регіон має вигідне територіально-географічне розташування зі значним транзитним потенціалом (кордон з ЄС, аеропорт міжнародного значення, розташований на перетині важливих транспортних шляхів, зокрема, траси міжнародного
значення Київ – Чоп). На території області знаходиться значний обсяг водних та земельних ресурсів. Лісовий фонд становить 803,9 тис. гектарів або 40,1 відсотка території області, що у 2,4 разу вище середнього
показника по Україні (16,5 відсотка). Окрім цього, у регіоні зосереджена велика кількість покладів торфу
(20% від загальнонаціональних запасів), бурштину, каоліну та корисних копалин (понад 600 родовищ).
Розвивається рекреаційно-оздоровча та туристична сфери, адже на території області розташована велика
кількість пам’яток культури, музеїв та баз відпочинку. Провідне місце в економіці Рівненської області займають промисловість та сільське господарство. У регіоні розташовано 5189 підприємств, з них 3 великих,
288 середніх та 4898 малих підприємств. У структурі реалізації продукції промислового виробництва переважають такі галузі: виробництво та розподілення електроенергії, газу та води; харчова, хімічна, деревообробна, добувна промисловості; виробництво будматеріалів та скловиробів; машинобудування; металургія та легка промисловість, частка яких у загальному обсязі реалізованої продукції області становить
85%. Природні умови області сприяють розвитку сільського господарства, зокрема вирощування різноманітних сільськогосподарських культур. Пріоритетними напрямами розвитку аграрного сектору економіки області є вирощення картоплі, цукрових буряків, зернових та зернобобових культур, овочів, олійного
льону, хмелю та виробництва молока та м'яса. Регіон став першим в Україні, де фермерам надають безвідсоткові кредити на розвиток власного господарства. Проте через недостатній рівень упровадження сучасних агротехнологій та невідповідність міжнародним стандартам продукції більшості сільгоспвиробників
потенціал галузі не використовується в максимальному обсязі.

На даному етапі основним завданням розвитку економіки регіону є залучення інвестицій, адже саме через відсутність достатнього фінансування основні фонди підприємств та організацій зносилися та застаріли, що призводить до зменшення ефективності виробництва та погіршення умов праці. Також важливим
питанням є розвиток виробництва якісно нової продукції, тобто продукції, що буде відповідати європейським стандартам та надасть можливість області освоїти європейські ринки збуту. Створення конкурентоздатного сектора малого та середнього бізнесу необхідне для функціонування економіки регіону. Для
відкриття за участю стратегічних інвесторів нових високотехнологічних підприємств і забезпечення робочими місцями мешканців регіону необхідною умовою є створення відповідної ефективної інфраструктури.
Початок процесу детінізації видобутку бурштину дозволить створити сприятливі умови для легальної підприємницької діяльності у добувній промисловості та забезпечити жителів області робочими місцями та
соціальними гарантіями. Вигідно розвивати туристичну галузь, адже унікальне географічне розташування
області дає змогу відкрити новий для України напрямок зеленого туризму, а такі об’єкти культурно-історичної спадщини, як вузькоколійна залізниця, що відома у народі під назвою «Кукушка» та яка є єдиною у
Європі діючою вузькоколійкою, у поєднанні з унікальною природою Полісся, Клеванським тунелем кохання та іншими історичними об’єктами можуть створити справжній туристичний центр, який буде цікавий і
іноземцям, і українським мандрівникам.
Для забезпечення позитивних соціально-економічних результатів необхідно реалізувати наступні управлінські рішення:
1) Створити стратегію економічного розвитку, яка буде ґрунтуватися на концепції кластерної економічної
регіональної політики, яка надасть змогу підприємствам області здійснити якісний стрибок у інноваційному розвитку, сконцентрувати всі наявні сили та ресурси, що є доречним заходом у кризовий період, привернути увагу інвесторів, а також сприятиме розвитку інфраструктури підприємництва. Слід зауважити, що
для кластеризації регіону вже існують всі необхідні ресурси: інтелектуальні (вищі навчальні заклади, інвестиційні агентства, дослідні центри), матеріальні (сукупність виробничих, збутових, промислових, підприємств), природні (земельно-лісовий фонд, водні ресурси, сприятливий клімат), транспортні (транзитність
області, компанія ТЗОВ «Камаз-Транс-Сервіс», Рівненський аеропорт міжнародного значення), трудові
(наявність достатньої кількості людей працездатного віку);
2) Розробити план легалізації видобутку корисних копалин, який буде включати конкретні заходи контролю за його виконанням. Функції контролю за правомірним видобутком покласти на новореформовані
силові структури та залучати до цієї діяльності громадськість;
3) Створити економічно сприятливі умови розвитку тих районів області, що є найменш інвестиційно привабливими, залучаючи до їх бюджетів додаткові ресурси у виді цільового фінансування аграрної сфери та
запровадження пільг для малого та середнього бізнесу;
4) Усіляко сприяти сертифікації вітчизняних підприємств за європейськими вимогами, ознайомлюючи топменеджмент організацій із закордонними стандартами, умовами виробництва та новітніми підходами до
підприємницької діяльності;
5) У туристичній сфері приділити увагу просуванню рекреаційно-оздоровчих послуг, які можуть надавати
вітчизняні санаторно-курортні заклади, розвивати нові види туризму, як наприклад: зелений та містичний,
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Великий міжрайонний дисбаланс у розвитку економіки, освіти, культури, охорони здоров’я, сфері зайнятості населення створює умови, за яких на території одних регіонів існує навантаження на виробництво,
що підвищує екологічні ризики, а на території інших регіонів зовсім не використовуються можливі ресурси, що призводить до підвищення рівня безробіття при паралельному зниженні рівня життя населення.
Дисбаланс спостерігається у: 1) Нерівномірному розподілі виробничих потужностей, що проявляється
у структурі зайнятості населення і припливу людей до міст; 2) Повній відсутності мережі Інтернет у сільській місцевості, тобто відсутності рівного доступу до навчання дітей та молоді області; 3) Нерівномірній
родючості земель – у північній області наявні малородючі ґрунти, а у південній області земельні ділянки
є занадто подрібненими, щоб здійснювати на них ведення високорентабельного рослинництва чи тваринництва; 4) Значній диференціації інвестицій: м. Рівне – 152 млн доларів США проти 10,2 млн доларів США
у м. Дубно, Сарненський район – 32,1 млн доларів США проти 0,3 млн доларів США в Острозькому районі.

6) Сприяти створенню на базі вітчизняних університетів потужної бази науково-дослідних центрів, яка б
займалася питаннями брендингу області, відповідності продукції підприємств області міжнародним стандартам якості та екологічної безпечності;
7) Підтримувати всі заходи, що направлені на боротьбу із корупцією, співпрацюючи із антикорупційним
комітетом України, силовими структурами, журналістами, представниками громадськості. Якомога більше залучати жителів області до управління соціально-економічним життям, залучаючи їх до проведення
спільних із представниками влади конференцій, форумів. Створити прозору управлінську систему, стаючи
на абсолютно новий етап реформування та розвитку країни.

рівненська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

що є новими для українського споживача, але які є доступними через наявність необхідних культурних
пам’яток та природних заповідних зон;
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Область розташована на північному заході України у межах Західно-Поліського регіону. Область має вигідне територіально-географічне розташування із значним транзитним потенціалом. Територією області
проходить державний кордон з Білоруссю протяжністю 234 кілометри. На кордоні розташовані три міжнародні пункти пропуску.
Мінерально-ресурсна база
На Рівненщині розвідано понад 600 родовищ різноманітних корисних копалин регіонального значення:
будівельного та лицювального каменю, крейди, каоліну, польово-шпатової сировини, базальтів, цементної сировини, значна кількість торфу, піску, цегельно-черепичної сировини, мінеральних та прісних вод
тощо, серед яких близько 100 родовищ розробляється. Область єдина в Україні має два розвідані родовища дорогоцінного каменю – бурштину, який розробляється державним підприємством «Укрбурштин».
Крім того, на трьох ділянках проводяться геологорозвідувальні роботи.
Найперспективнішими напрямками освоєння мінерально-сировинної бази області є: комплексне використання базальтів, інтенсифікація робіт по видобутку бурштину, розробка відкритим способом агроруд
– фосфоритів, розширення видобутку місцевої сировини для виробництва будівельних матеріалів, а також
мінеральних вод.
Загальна характеристика бурштину
Рівненщина – єдина область в Україні, яка має три розвідані родовища бурштину: Клесівське в Сарненському, Вільне у Дубровицькому та «Володимирець Східний» у Володимирецькому районах, запаси яких
становлять понад 128 тонн. Два з них експлуатуються: Клесівське родовище (ділянка «Пугач») розробляється державним підприємством «Бурштин України», «Володимирець Східний» – ТОВ «Центр «Сонячне
ремесло».
Офіційний видобуток бурштину за минулий рік становив 4,5 тонни. Потенційні запаси бурштину в області
значно більші. За результатами пошуково-оцінювальних робіт прогнозні ресурси бурштину в Дубровицькому, Сарненському та Володимирецькому районах становлять понад 1400 тонн.
SWOT-аналіз Рівненської області
Сильні сторони:
• Розвинена магістральна транспортна інфраструктура із значним транзитним потенціалом, аеропорт з
міжнародним статусом, близькість до кордону з Європейським Союзом та наявний кордон з Митним
Союзом.
• Позитивна демографічна динаміка. У Рівненській області починаючи з 2008 року спостерігається природний приріст населення. Серед західних областей України Рівненщина є найбільш перспективною на
середньо- та довгостроковий період щодо майбутніх трудових ресурсів.
• Достатня забезпеченість трудовими ресурсами, зокрема робітничих та інженерних професій, фахівцями
ІТ-сфери.
• Значні запаси корисних копалин у безпосередній близькості від магістральних залізниць та автомобільних шляхів, а саме найближчі до кордонів Європейського Союзу єдині в Україні розвідані родовища
бурштину;
• Лісистість території області становить 40,1 відсотка, що у 2,4 разу перевищує середній показник по
Україні.
• Рівненська область одна з небагатьох в Україні, у якій для питних потреб використовуються лише підземні води і їхні запаси достатні для забезпечення функціонування та розвитку промисловості, сільського та
житлово-комунального господарства.
• Наявність значних енергетичних потужностей.
• Вагомий виробничо-інвестиційний потенціал (хімічна, деревообробна, видобувна промисловість, виробництво будматеріалів і скловиробів, багатогалузеве сільське господарство).
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Загальна характеристика Рівненської області

Можливості:
• Узаконення процесу видобування бурштину.
• Підвищення економіки країни через частину надходження коштів від видобутку бурштину.
• Зростання світового попиту на продовольство. Сприятиме впровадженню сучасних технологій та організаційних форм виробництва, транспортування, зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції місцевих виробників.
• Активізація економічних процесів сприятиме зростанню попиту на логістичні послуги. Це дасть можливість забезпечити планомірну реалізацію транзитного потенціалу області, поступове приведення технічного стану транспортної інфраструктури до стандартів та вимог Європейського Союзу.
• Продовження процесів інтеграції з Європейським Союзом вимагатиме впровадження антикорупційного
законодавства та продовження процесів інтеграції з Європейським Союзом стимулюватиме виробників
підвищувати якість продукції та відповідальність за охорону довкілля.
• Зростання інвестиційної привабливості України. Дозволить здійснити модернізацію та реформування
господарського комплексу і соціальної сфери завдяки відповідному зростанню обсягу інвестицій із
різних джерел фінансування.
Загрози:
• Корумпованість силових, судових структур та місцевої влади щодо видобутку бурштину.
• Законодавчо-нормативна неврегульованість питання легалізації видобутку бурштину.
• Відтік трудових ресурсів, вимивання інтелектуальної та культурної еліти.
• Перспективне природне скорочення частки працездатного населення.
• Загроза малим та середнім виробникам через економічні наслідки зближення з Європейським Союзом.
• Зростання вартості імпортних енергоносіїв.
• Поширення терористичної загрози в Україні на територію області.
• Нестабільна політична ситуація, погіршення міждержавних відносин з основними діловими партнерами
України.
Бурштин зустрічається в ряді країн світу, але 95% його світових запасів розміщено в Прибалтиці, де випускають близько 70% виробів з бурштину в світі. У селищі Бурштиновому біля Калінінграда щорічно
видобувають 300 тонн цього самоцвіту. Крім Прибалтики неювелірний бурштин зустрічається в крейдяних
відкладах півночі Сибіру, в Архангельській області; дрібні ювелірні різниці в невеликій кількості відзначаються на Південному Сахаліні (біля селища Стародубське) і в районі Владивостока, а також на Україні,
в Азербайджані, Польщі, Німеччини, Румунії (своєрідний за забарвленням, буро-жовтий, майже чорний
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Слабкі сторони:
• Обсяги виробництва продукції харчової, текстильної промисловості та машинобудування не відповідають потенційним можливостям регіону.
• Низька ефективність сільськогосподарського виробництва.
• Ґрунти північної частини області – малородючі, земельні ділянки південної частини – сильно подрібнені.
• Радіаційно забруднена внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС територія шести північних районів області становить 56 відсотків загальної площі Рівненщини.
• Низька якість автомобільних доріг місцевого значення.
• Значні міжрайонні дисбаланси у розвитку економіки, освіти, культури, охорони здоров’я, сфері зайнятості населення.
• Незаконний видобуток бурштину наносить непоправну шкоду економіці України та природі регіону,
зокрема спричиняє порушення структури рельєфу і природних ландшафтів, погіршує екологічний стан
ґрунтів, зумовлює негативні зміни в режимі поверхневих і підземних вод та знищення лісів. Незаконний
видобуток бурштину є неконтрольованим, і не тільки за обсягами видобутої сировини, а й за наслідками
видобутку – порушенням природних територій.
• Незаконний видобуток бурштину призводить до низки негативних наслідків: втрата державою значних обсягів бурштинової сировини, цінної для ювелірної промисловості; завдання збитків лісовому
господарству внаслідок вирубування та псування лісу; завдання збитків через порушення земель, в т.
ч. витрати на їхню рекультивацію; завдання збитків водному господарству, пов’язаних з відновленням
роботи меліоративних каналів; збитки внаслідок псування насипних доріг, псування геодезичних знаків;
розвиток «тіньового» бізнесу навколо незаконного видобування бурштину, а також його обробки.
• Рівень безробіття населення області – один із найвищих в Україні. Значна тіньова зайнятість.

Проблеми видобутку бурштину в Україні
Перша проблема: влада в Україні завжди заплющувала очі на самодіяльний видобуток бурштину, і люди
самі вирішували всі супутні проблеми. Камінь видобувався, продавався, перепродавався, з нього виготовлялися вироби, які знаходили кінцевого споживача.
Друга проблема, що зачіпає кожного «бурштиновидобувача», — ціна каменя. На рівненському болоті,
де його було знайдено, місцевому жителю відразу дали гроші, і цей житель знає: у Гданську за тиждень
камінь буде виставлено на продаж втричі дорожче, але годувати сім’ю треба сьогодні.
Третя проблема, неприємна для жителів Красивої України, це те, який вигляд має земля після видобутку
викопного. Існує усталений вираз — «місячний пейзаж». Саме такий вигляд мають перекопані поля після
видобутку.
Четверта проблема — «кришування» цього бізнесу. Видобувач за можливість відкопувати камінь щодня
платить людям, які обіцяють його за це не чіпати.
Наступна проблема — промисел цей нелегальний. Видобуваючи камінь, люди порушують закон. Причому
закон порушується не тільки видобувальником, але й правоохоронцями, що знають про скоєний злочин.
Далі. Добутий камінь у його власника можуть просто забрати, і тоді людина постраждає не тільки психологічно, а й фізично.
Нарешті — найголовніше, що стосується кожного жителя нашої Батьківщини. Держава не отримує за це
ні копійки. Усі ці проблеми не раз висвітлювалися в пресі — центральній та особливо місцевій. Нинішні
мінливі часи змушують реагувати на подібне.
Для більш продуктивної діяльності з видобування бурштину в Рівненській області необхідно створити
нове підприємство зі змішаною формою власності чи реорганізувати існуюче ДП «УКРБУРШТИН», що відповідало б усім європейським стандартам.
Його основною перевагою буде те, що воно чітко зрозуміле. Почати необхідно з структури підприємства,
воно буде підпорядковуватись безпосередньо державі з залученням певних інвестицій за умовами проведеного тендеру. В свою чергу держава, через наше підприємство, керуватиме адміністративними точками
(адміністраторами), куди бригади віддаватимуть бурштин. Кожен працівник буде мати гарантоване страхування, соціальний пакет, процент за кожен знайдений чи прийнятий бурштин та обов’язкову заробітну
плату (не менше ніж 8000 грн). Це дуже проста схема, яка гарантує безпосередньо продуктивну діяльність
кожного елемента цього проекту. Місцеві мешканці також можуть на вільній основі приносити знайдений
чи добутий бурштин і отримувати за це винагороду. В цій новоствореній системі не буде жодних посередників, держава буде керувати усіма процесами. Ці дії призведуть до поліпшення стану економіки на рівні
галузі у Рівненському районі і залучать ще більше інвестицій і ідей для розвитку цього регіону.
Висновок: для вирішення проблеми видобутку бурштину ми вирішили створити своє підприємство, яке
буде керуватися державою. Але цього замало. Спочатку потрібно на законодавчому рівні легалізувати видобування бурштину, тоді підприємство зможе видавати ліцензії на видобуток. Поділивши територію, де
знаходиться бурштин, на зони, підприємство може здавати землю в оренду та отримувати дохід щомісяця. Це буде сприяти наданню робочих місць і оплати та контролю за коштами, які задіяні на видобуванні
та збуванні бурштину. Як наслідок, буде знищено корупцію та відмивання коштів.
Також пропонується створити спеціальний фонд, у якому б акумулювалися відрахування, які сплачують
орендарі, що займаються видобутком бурштину. Ці кошти були б направлені на рекультивування ґрунтів,
постраждалих від незаконного видобутку бурштину, тому що на даний момент це дуже великі території.
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руменіт), Італії (на острові Сицилія – гранатово-червоний, жовтий, зелений, синій, особливо опалесцентний та люмінесцентний симетит), у Верхній Бірмі (жовтий, коричневий, червоний бурміт), Домініканській
Республіці (від жовтого до коричневого, рідше блакитний ретиніт), ще рідше в Канаді (провінція Альберта), США, Японії, Таїланді, на півдні В'єтнаму, у Франції, Великій Британії, Гренландії, Болгарії, Гаїті, Мексиці, Філіппінах, Чилі, Ізраїлі, Новій Зеландії, Іспанії, Сирії, на півдні Швеції і т. д.
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Чисельність наявного населення області, за оцінкою,
на 1 серпня 2015 р. становила 1161,6 тис. осіб. Рівненська область одна з небагатьох в Україні із природним приростом населення, що позитивно впливає на розвиток трудового потенціалу регіону.
Середньооблікова кількість штатних працівників
області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у липні 2015 р.
становила 184,5 тис. осіб. Рівень зареєстрованого
безробіття на кінець серпня 2015 р. становив 2,3%
населення працездатного віку.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні – липні 2015р. становила
3352 грн та перевищувала у 2,8 раза розмір мінімальної заробітної плати. Порівняно з січнем – липнем 2014 р. номінальна заробітна плата збільшилася
на 13,9%, або на 410 грн, тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 26,8%.
Індекс споживчих цін у січні – серпні 2015 р. по області становив 141,2%. За січень – серпень 2015 р. порівняно з січнем – серпнем 2014 р. індекс промислової продукції становив 105,1%. У січні – червні 2015 р.
у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено
1110,6 млн грн капітальних інвестицій, що на 11,6% менше, ніж за січень – червень 2014 р. Найбільшу
частку інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 51,5% усіх
інвестицій.
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень-липень 2015 р. становив 241,8 млн дол. США,
імпорту – 106,5 млн дол. Порівняно з січнем – липнем 2014 р. експорт та імпорт зменшилися відповідно
на 15,3% та 29,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 135,3 млн дол. Найвагоміші
експортні поставки здійснювались до Польщі, Російської Федерації, Німеччини, Туреччини, Бельгії, Італії,
Румунії. У загальному обсязі імпорту найсуттєвіші надходження здійснювалися з Польщі, Німеччини, Російської Федерації, Білорусі, Китаю.
Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області складали: продукція хімічної та пов'язаних з нею
галузей промисловості, деревина і вироби з деревини, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них,
машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання. Оборот роздрібної торгівлі (до якого
включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів
продажу товарів на ринках та фізичними особами – підприємцями) за січень – серпень 2015 р. становив
15064,5 млн грн, що на 13,3% менше обсягу січня – серпня 2014 р.
Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (крім банків і бюджетних установ) за січень-червень 2015 р. становив 3669,3 млн грн збитку. Прибутковими підприємствами, частка
яких у загальній кількості становила 64,9%, отримано 471,2 млн грн прибутку. Протягом січня-червня
2015 р. збитково працювало 35,1% великих та середніх підприємств. Цими підприємствами отримано
4140,5 млн грн збитків.
Визначення проблем, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток регіону:
• Неефективне використання транзитного потенціалу області.
• Неконтрольований державою видобуток бурштину, родовища якого в Україні є лише в Рівненській області.
• Низький рівень довіри до органів місцевого самоврядування.
• Неефективне функціонування інституту державної служби: непрофесійна складова та корупційна складова.
• Незадовільний стан та необхідність реконструкції КЗ «Стадіон Авангард».
Обґрунтування пріоритетних напрямків змін економіки регіону, реалізація яких зможе забезпечити кращі
соціально-економічні результати
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Аналіз соціально-економічного потенціалу регіону та
ефективності його використання [1].

На сьогодні аеропорт приймає літаки, однак це не регулярні рейси, а поодинокі чартери, проте потенціал
«Міжнародний аеропорт Рівне» набагато більший. Враховуючи географічні та технічні дані, перспективою
ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» є створення транспортно-логістичного центру і розробка оптимальних схем використання усіх видів транспорту.
2. Рівненщина – єдина область в Україні, яка має три розвідані родовища бурштину: Клесівське в Сарненському районі, Вільне у Дубровицькому районі та «Володимирець Східний» у Володимирецькому
районах, запаси яких становлять понад 128 тонн. Два з них експлуатуються: Клесівське родовище (ділянка
«Пугач») розробляється державним підприємством «Бурштин України», «Володимирець Східний» – ТОВ
«Центр «Сонячне ремесло». Потенційні запаси бурштину в області значно більші, за результатами пошуково-оцінювальних робіт прогнозні ресурси бурштину в Дубровицькому, Сарненському та Володимирецькому районах становлять понад 1400 тонн.
Офіційний видобуток бурштину за минулий рік становив 4,5 тонни. Проте нелегальний видобуток, за
оцінками експертів, у рази перевищує офіційний. У північних регіонах області видобуток бурштину – нелегальний бізнес, що регулюється кримінальними структурами. Неконтрольований видобуток та бурштинова лихоманка нищать природний лісовий та ґрунтовий потенціал Полісся та призводять до екологічного
лиха в регіоні. Крім того, значна частина коштів не надходить до державного бюджету у вигляді податків,
зборів, платежів.
3. Рівень довіри до органів влади в Україні вкрай низький, зокрема і до органів місцевого самоврядування. Це вимагає від місцевих органів влади забезпечення прозорості та публічності формування і виконання місцевого бюджету, а від місцевих громад – покращення контролю за ефективністю використання
бюджетних коштів.
Крім того, існує проблема залежності бюджету Рівненської області від державного бюджету. У доходах
бюджету Рівненської області відзначаються територіальні диспропорції між обласним центром та іншими
адміністративно-територіальними одиницями. Структурна і системна децентралізація влади повинна забезпечити передачу частини доходів державного бюджету на місцевий рівень для забезпечення принципів автономності та самофінансування місцевих громад власних видатків за рахунок власних доходів.
4. Робота державних органів виконавчої влади не завжди здійснюється ефективно. Опитування, проведене 2015 року соціологічною групою «Рейтинг» в Україні, визначило корупцію однією із трьох першочергових нагальних проблем (43% опитаних). Триває процес люстрації та боротьби із корупцією у державних
структурах. Це вимагає створення професійного інституту державної служби, забезпечення її ефективності
шляхом підняття іміджу професії державного чиновника, конкурсних засад працевлаштування на державну службу, мотивації держслужбовців до прозорої та ефективної роботи.
5. Популяризація здорового способу життя та спорту є необхідною складовою розвитку потенціалу регіону. Рівненська область має розгалужену мережу закладів позашкільної освіти та естетично-спортивного
спрямування. Реконструкція КЗ «Стадіон Авангард», сприяння розвитку футболу та Рівненського футбольного клубу «ВЕРЕС – РІВНЕ» є пріоритетними для регіону. Адже це матиме позитивний вплив не лише на
розвиток спортивного потенціалу регіону, а й на розвиток туристично-готельного комплексу області, популяризує сімейний відпочинок та дозвілля.
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1. Рівненська область має вигідне територіально-географічне розташування із значним транзитним потенціалом. В області функціонує обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Рівне», що
є складним авіатехнічним комплексом, призначеним для приймання, обслуговування та відправлення
повітряних суден, забезпечення пасажирських та вантажних авіаційних перевезень. Складовими частинами ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» є аеродром, придатний для приймання повітряних суден усіх
типів цілодобово, аеровокзал та наземні комплекси. Аеропорт Рівне має статус міжнародного, що підтверджено відповідними сертифікатами, а також входить до переліку пунктів пропуску на митному кордоні
підакцизних товарів. Аеропорт розміщений у північно-західній частині України на перетині міжнародних
повітряних та автомобільних шляхів, у безпосередній близькості до транспортної розв’язки Київ – Варшава – Чоп, поблизу двох залізничних вузлів. Серед усіх аеропортів на заході України ОКП «Міжнародний
аеропорт Рівне» має найбільш вигідне географічне розташування.

1. Доцільно розглядати «Міжнародний аеропорт Рівне» як об’єкт транспортної інфраструктури не з точки
зору організації пасажирських перевезень, бо це економічно неефективно, а як такий, що буде забезпечувати швидкі вантажні доставки. З огляду на географічне розташування Рівного – близькі кордони із
Євросоюзом (158 км) і м. Києвом (320 км) є доцільність організації вантажопотоків з допомогою «Міжнародного аеропорту Рівне». Крім того, необхідно забезпечити проведення аудиту рівненського аеропорту
із залученням експертів, що, в свою чергу, дасть можливість залучити інвесторів на вигідних умовах.
2. Невідновлюваність бурштину як природного мінерального ресурсу визначає необхідність його раціонального та ощадливого видобутку і використання. Необхідним є доопрацювання за участю депутатівпредставників від Рівненської області у ВРУ законопроектів щодо видобутку бурштину-сирцю шляхом
виключення на законодавчому рівні можливості застосовувати корупційні схеми та механізми в процесі
його видобутку та реалізації. Нагальною є розробка механізму відновлення природних ресурсів Полісся,
які зазнають негативного впливу в процесі розробки родовищ бурштину та його видобутку. Необхідним
також є забезпечення незаангажованого розгляду кримінальних та адміністративних справ, порушених
щодо незаконного видобутку та реалізації бурштину на території Рівненської області та поза її межами.
3. На виконання вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», забезпечення
прозорості та публічності формування та виконання місцевого бюджету необхідно забезпечити доступ
до інформації та можливості аналізу відповідності виконаних робіт, що проводяться за бюджетні кошти. До прикладу, по капітальному будівництву з кошторисом та актами про виконані роботи. Крім того,
необхідним є створення онлайн-інструментів для візуалізації бюджетних показників для громадськості
(електронної мапи для позначення поточних та капітальних видатків міста, графіків та діаграм для зручності сприйняття бюджетної інформації). Такі заходи та інструменти вже запроваджені у деяких обласних
центрах (наприклад у Львові), що має позитивний вплив на зростання довіри до органів місцевого самоврядування (індекс довіри у Львові – 51, у Рівному індекс недовіри – 44).
4. Робота над ефективним розвитком Центру надання адміністративних послуг у Рівному дасть змогу
суб’єктам економіки мінімально перетинатися із державним службовцем з питань отримання різного
роду довідок, витягів, інших необхідних даних та документів, що, в свою чергу, сприятиме зниженню рівня
корупції.
Крім того, замовникам та постачальникам у сфері закупівель за кошти державного бюджету доцільно долучатися до електронної системи PROZORRO, що створена з ініціативи громадських організацій, комерційних майданчиків, державних органів та підприємців. Метою даного проекту є прозоре і ефективне витрачання державних коштів, а також запобігання корупції завдяки громадському контролю та розширенню
кола постачальників, а також розвиток конкуренції серед постачальників.
5. Роботу із відродження футбольного клубу міста Рівного «Верес-Рівне» розпочато 07 серпня 2015 року
створенням Громадської спілки «Рівненський футбольний клуб «Верес-Рівне» як добровільного неприбуткового громадського об’єднання. На сьогодні членами клубу є 2206 осіб, які є жителями Рівненської
області чи в ній народилися. У заходах організації передматчевих церемоній беруть участь заклади позашкільної освіти, що позитивно впливає на популяризацію спорту та здорового способу життя і патріотичного виховання молоді регіону.
Перспективним напрямом формування та розвитку фінансового фундаменту футбольного клубу є залучення більшої кількості членів, спонсорів та партнерів. Проте це забезпечить можливість фінансувати
лише поточні витрати клубу. Тому необхідно формувати громадські ініціативи щодо передбачення коштів
у бюджеті міста на фінансування капітальних видатків на реконструкцію КЗ «Стадіон Авангард» з огляду
на необхідність забезпечення клубу безпечною та презентабельною спортивною базою для тренувань та
проведення футбольних матчів.
Література
1. За даними Головного управління статистики у Рівненській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rv.ukrstat.gov.ua/
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Формулювання загальних пропозицій щодо необхідних управлінських рішень за обґрунтованими напрямками змін.
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Рівненська область – регіон України, що розташований на північному заході країни, площа якого становить
20,1 тис. км2, чисельність населення – 1154,2 тис. осіб. Центром області є місто Рівне, а до міст обласного
значення належать – Дубно, Острог, Здолбунів.
Соціально-економічний потенціал Рівненської області можна вказати як середній. Серед природних ресурсів можна відзначити мінерально-сировинні (паливні, нерудні корисні копалини), лісові, водні, земельні, біологічні та рекреаційні. Природні умови сприяють розвитку господарства.
Показники природного приросту Рівненської області є додатними, але суттєво змінює ситуацію чисельності населення механічний рух. Соціальна ситуація регіону є доволі складною. По всій території області спостерігається високий показник безробіття, так, як і в Україні, низький рівень життя населення і проблеми із
шкідливими звичками, особливо алкоголізм в північній частині області у сільській місцевості.
Покращити ситуацію у Рівненській області можливо за нової влади із радикальними змінами і залученням
всього населення до роботи.
Керівник регіону, якого буде призначено на посаду, повинен розпочати з найпростішого. По-перше, внести зміни до системи управління областю, без так званої ієрархії і бюрократії. Кожний чиновник будь-якого
рангу, від сільського голови до голови облдержадміністрації, повинен пройти чесний, відкритий конкурс
на заміщення вакантної посади, без корупційної схеми, а також пам’ятати, що його наймає на роботу громада для виконання певних завдань (за сплачені податки громади). Робота адміністративного правління
має бути прозорою, відкритою, готовою до діалогу, як в розвинених країнах Європи, і тільки тоді вирішення проблем регіону буде дієвим.
По-друге, зробити сприятливу ситуацію з отриманням офіційної роботи в області для населення. Неможливо змусити людей до роботи, а простимулювати їх її отримати можна, як говорять в народі: «Не зловити
за чоловіка рибу, а дати вудочку і навчити його це робити». Тому поле для інноваційних та інвестиційних
дій доволі широке.
Розвиток промисловості Рівненської області можна спрямувати за кількома напрямами. У північній частині
регіону є великі запаси паливної дешевої сировини – торфу. Видобуток і переробка торфу у цій місцевості
на середніх підприємствах дозволить збагатити казну області, надати робочі місця та спрямувати розвиток
регіону у різних напрямах, адже спектр отриманих речовин із торфу досить широкий.
Друга корисна копалина, яка є цінною для Рівненської області, – це бурштин. У регіоні великі запаси цієї
сировини. Підпільний, хаотичний та рейдерський видобуток бурштину погіршує економічну, соціальну та
екологічну ситуацію регіону. Легалізація видобутку бурштину та його обробка в Рівненській області принесе великий прибуток і покращить ситуацію.
У Рівненському регіоні є й інші корисні копалини, наприклад базальт, граніт, мергель, глина, пісок тощо,
правильний видобуток і обробка яких може покращити економічну і соціальну картину.
Видобуток і обробка корисних копалин не залучить до роботи всю область. На Рівненщині є перевага сільської місцевості, тому її розвиток дуже важливий для регіону. Як правило, на селі не має чим зайнятися,
крім сільського господарства. Але цю зайнятість потрібно спрямувати у правильне русло – розвиток агробізнесу і агрофірм по спеціалізації регіону, наприклад вирощування жита і гречки, картоплі, гороху, льону,
капусти, буряку та інших овочевих і ягідних культур.
Льонарство – давня і занепала галузь легкої промислової Українського Полісся. Льонокомбінати Рівного
і Житомира забезпечували сировиною і виробами всю територію соціалістичних республік. Сьогодні цей
напрям ледь жевріє, тому відновлення льонарства для Рівненської області буде актуальним.
Розвиток Рівненської області неможливий без розвиненої інфраструктури – виробничої, соціальної, транспортної та рекреаційної. Рівненська область на півночі межує з Білорусією, із Волинською, Львівською,
Тернопільською, Хмельницькою, Житомирською областями на території країни, тому доречно подбати
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Рівненська область

Рекреаційні ресурси Рівненщини завжди милують око і оздоровлюють душу й тіло. Чисті мішані ліси, прозорі гліцеринові озера (оз. Нобель, оз. Біле), краєвиди річкових долин (Надслучанська Швейцарія) можуть
подарувати незабутній відпочинок за доволі помірними цінами. Але 21 століття, століття технологій та
цивілізації, не подарує активного і екологічного відпочинку, на відміну від українського поліського села.
У селі зберігаються звичаї та традиції українців, чому б їх не використати? Сільський і екологічний туризм
не набули ще великого розвитку у Рівненській області. Туристичні сільські тури або тури на вихідні – ідеальний варіант для сучасної молоді: проживання у дерев’яній хаті, походи на болота, у ліс, збирання ягід,
лікарських рослин, грибів, катання на конях. Не можна забувати і про риболовлю, полювання в Українському Поліссі. А процедура приготування їжі у печі і її смакування – ось що заслуговує великої уваги і задоволення. Тому правильний розвиток рекреаційного туризму може принести великий прибуток регіону.
Таким чином, правильні вказівки керівника, обґрунтовані, раціональні, виважені рішення його команди
зможуть розв’язати низку соціально-економічних проблем регіону і покращити його потенціал.
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про розвиток транспортної інфраструктури. Через територію регіону проходить дві міжнародні магістралі: Київ – Ковель, Київ – Чоп (пряме сполучення із країнами Європейського Союзу), а також із південного
заходу сусідство із рекреаційною зоною Українських Карпат. Якщо надати магістралям та іншим дорогам
належного вигляду за європейськими стандартами, то можна вводити плату за проїзд. Водії готові платити
рентні збори за якісну дорогу і не витрачати гроші на ремонт, таким чином регіон отримає прибуток до
бюджету і розвиток регіону.
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Зважаючи на це та спираючись на Стратегію сталого розвитку України, для того щоб досягти покращання
соціально-економічних показників Рівненщини, наша команда хоче виділити деякі, на нашу думку, важливі проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення.
Однією із головних шляхів виходу України з кризи, на нашу думку, є відродження аграрного сектору. Зокрема, в Рівненської області є потужний потенціал для цього. Підтримуючи тваринництво, слід звернути
увагу, перш за все, на відродження льонарства та хмелярства на наших теренах.
За часів Радянського Союзу Рівненська область славилася вирощуванням льону та виробництвом лляних
тканин. На даний час Рівненський льонокомбінат нарощує свій потенціал, збільшується кількість швачок
та розширюється мережа магазинів. Але ж виробництво здійснюється переважно на закордонній сировині! Наразі виробництво льону-довгунця скоротилося на 98% порівняно із 1990 роком. Оскільки зернові та
олійні культури більш рентабельні, сільськогосподарські підприємства зосередилися саме на них. Адже
Рівненщина має кліматичні умови для вирощування цієї культури. Але старі потужності вже віджили своє,
тому слід не лише виділити значні площі сільськогосподарських угідь під посіви льону-довгунця, а й побудувати великий сучасний завод для його переробки, як це є у Європі.
Також можна вирощувати не лише льон-довгунець, а й олійний льон, основною продукцією якого є насіння. Цикл виробництва зменшується, адже посіявши навесні, вже у серпні отримуємо готову продукцію, яка
має великий попит за кордоном, де використовується у харчовій, парфумерній та фармацевтичній промисловості. Враховуючи нульову ставку імпортного мита, українські виробники зможуть запропонувати
якісний товар за конкурентними цінами. До того ж соломка олійного льону містить близько 20% волокна
(льон-довгунець – 30%). Якщо дотримуватися технологій, то можна отримати з одного гектара посівів 40
центнерів соломки та до 6 тонн короткого волокна. Це додатковий грошовий прибуток.
Другою прибутковою культурою на Рівненщині був і є на сьогодні хміль. У минулому й нині в необмежених обсягах купують продукцію хмелю всі пивоварні України та зарубіжжя. Рівненський пивзавод закуповує хміль у Хмельницькій області, хоча реально виростити його і у нас у повному обсязі. Але близько 70%
насаджень у країні займають низьковрожайні сорти із невеликим вмістом альфа-кислот (Клон-18, Поліський), що у 1,5-2 рази менше середньосвітового рівня. Тому потрібно не лише виділити більше земель для
вирощування цієї культури, а й підвищити врожайність, зокрема за рахунок внесення якісних мінеральних
та органічних добрив, застосування нових високорентабельних сортів.
Потенціал країни в цій галузі дуже великий, для виробників хмелю створено нормальні умови роботи.
Для цього у нас є потрібні кліматичні умови, наявність висококваліфікованих кадрів, науково-дослідних
установ з проблем хмелярства. Та основне – зацікавленість броварників у придбанні якісної та дешевої
сировини.
Крім того, відновлення льонарства та хмелярства сприяє збільшенню робочих місць у нашому регіоні.
Оскільки 40% території області становлять лісові насадження, то пріоритетним напрямом є покращення
становища лісових господарств Рівненщини. Цього можна досягнути за рахунок розширення площ лісів,
засаджуючи яри та землі, які не використовуються у сільському господарстві. Дуб є однією із найбільш
цінних порід на Україні, але лише 10% лісових площ займають насадження твердолистяних порід, куди
відноситься і дуб. Тому збільшивши площу насаджень дубу, який має високий показник експорту у країни
ЄС та користується попитом і на території нашої країни, ми забезпечимо прибуток у майбутньому.
Однією з проблем лісівників є лісові пожежі, які тяжко зупинити. Тому потрібно покращити моніторинг пожежної ситуації, особливо влітку, облаштувати пожежні вишки із відеоспостереженням. На даний момент
у лісових господарствах є по одній пожежній машині, а 75% транспорту експлуатується понад 15 років.
Зважаючи на зношеність протипожежної техніки, яка часто виходить з ладу, в тому числі і в пожежонебезпечний період, потребує значних фінансових витрат на ремонт, потрібно покращити транспортну базу
разом із технічним інвентарем.
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Рівненщина – край, що займає особливе місце на карті України, край, що впродовж віків перебував в
епіцентрі європейських історичних подій, наукової та творчої діяльності, серце древньої Волині. Для соціально-економічного зростання Рівненська область має багатий потенціал: і географічний, і історичний, і
транспортний.

Однією з проблем Рівненщини є проблема із «сонячним каменем». Рівненська область – єдина область в
Україні, яка має три розвідані родовища бурштину: Клесівське в Сарненському, Вільне у Дубровицькому та
«Володимирець Східний» у Володимирецькому районах, запаси яких становлять понад 128 тонн.
Лише офіційний видобуток бурштину за минулий рік становив 4,5 тонни, про нелегальний – наводять
різні, значно більші цифри. Тому легалізація видобутку бурштину для пересічних мешканців, у місцях, де
промисловий видобуток каменю не ведеться, збільшить офіційні показники.
Потрібно скористатися досвідом Польщі, де цю проблему було вирішено. У сусідів підприємець може
отримати право на розробку покладів бурштину цілком офіційно. При цьому він гарантує рекультивацію
пошкодженої земельної ділянки.
Порівняно з прибалтійським та польським бурштином поліський камінь значно цінніший. По-перше – він
має оригінальні включення зеленого і бурого кольорів, по-друге, бурштин Полісся часто-густо містить в
собі залишки комах, рослин та рептилій, що вимерли або зникли десятки та сотні мільйонів років тому. Ну
і розміри нашого каменю значно більші, що також додає йому цінності
Попит на поліський бурштин в Україні мізерний, тому збувається камінь переважно за кордоном – в
країнах Західної Європи та особливо цінується в Китаї, Кореї, Японії та Індії. Різниця цін закупівлі каменю
в Україні при видобуванні і його продажу в інших країнах, звичайно, велика: якщо в нас скуповується за
ціною 2 євро за грам, то в Гданську (Польща) продається за 10-15 євро.
Ми пропонуємо запровадити на родовищах бурштину, які не мають промислового значення, спрощений
порядок отримання дозволів на видобуток, при цьому Кабінету Міністрів України внести відповідні зміни
до законодавства про дорогоцінні метали та матеріали у частині врегулювання видобутку бурштину на
родовищах, що не мають промислового значення.
Легалізація видобутку бурштину дозволить, окрім усього іншого, створити офіційні робочі місця в поліській частині області, де рівень безробіття відчувається значно гостріше порівняно з іншими районами
області. Також ми позбудемося ще однієї екологічної проблеми. Адже незаконна праця «бурштинових
старателів» призвела до спотворення колись мальовничої території, поступово пейзажі Полісся перетворюються на картини фантастичних поверхонь місяця. Для відновлення екологічного стану місцевості, який
був до спотворення, потрібні будуть десятиліття.
Разом з тим потрібно залучати інвесторів у сферу видобутку дорогоцінних металів, адже поклади бурштину значно більші. За результатами пошуково-оцінювальних робіт, прогнозні ресурси бурштину в Дубровицькому, Сарненському та Володимирецькому районах становлять понад 1400 тонн.
Легалізувавши видобуток та залучивши інвесторів, ми усунемо ще одну важливу проблему нашого краю
та виведемо Рівненщину із аутсайдерів.
Значну лепту у бюджет області може внести комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Рівне»,
що є складним авіатехнічним комплексом, призначеним для приймання, обслуговування та відправлення
повітряних суден, забезпечення пасажирських та вантажних авіаційних перевезень.
На даний час аеропорт має статус міжнародного, що підтверджено відповідними сертифікатами, а також
входить до переліку пунктів пропуску на митному кордоні підакцизних товарів. Серед усіх аеропортів на
Заході України ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» має найбільш вигідне географічне розташування.
Цією особливістю обов’язково потрібно скористатися. Відновлення потужностей аеропорту, дозволить
відновити пасажирські перевезення, збільшити кількість транспортних та чартерних рейсів. Завдяки ОКП
«Міжнародний аеропорт Рівне» можна буде здійснювати перельоти до Туреччини та Єгипту, не їдучи у
Львів чи Київ.
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Також відсутність авіапатрулювання є однією з проблем лісівників. Наявність хоча б одного літака, наприклад створеного на базі серійного транспортного літака Ан-32, значно пришвидшила б ліквідацію лісових
пожеж. Адже тоді можна буде забезпечити гасіння лісових пожеж вогнегасною рідиною, десантування
парашутистів-пожежних, спеціального устаткування, спорядження та вантажів до місць лісових пожеж.

У Рівненській області є багато чого, вартого уваги, зокрема унікальні природні ландшафти є в Березнівському районі, так звана Надслучанська Швейцарія; природний заповідник «Соколині гори»; базальтові
стовпи Берестовецьких та Івано-Долинських кар’єрів на Костопільщині. Цікавий своїм розмаїттям екзотичних порід дендропарк Березнівського лісового коледжу. Знані в Україні і Юзефінський парк з тисячолітнім
дубом та природний заповідник «Вишнева гора».
Серед санаторіїв з мінеральними водами найвідоміші «Червона калина» (с. Жобрин Рівненського району)
та «Горинь» (с. Степань Сарненського району). Значні рекреаційні ресурси та сприятливі природнокліматичні умови має зона навколо Хрінницького водосховища у Демидівському районі.
Рівненщина володіє необхідною природою та матеріально-технічною базою для розвитку екстремальних
видів туризму: військового, авіаційного, мисливства, сплаву на плотах, відпочинку в сідлі.
Також має значний потенціал для розвитку релігійного туризму, тому що в області збереглося багато культових споруд. Крім того в с. Онишківці Дубенського району є чудодійне джерело Святої Анни з цілющою
водою. Воно є місцем паломництва християн з різних куточків України та з-за кордону.
В області існують передумови для розвитку «сентиментального» туризму. До 1939 р. значна частина поляків проживала у цих місцях. Багато вихідців з України, які проживають у Канаді, США та Австралії бажають
відвідати Батьківщину. Все більше розвивається сільський зелений туризм. Є багато власників агроосель.
Цей вид туризму сприяє розвитку малого і середнього бізнесу у сільськогосподарських регіонах, і він допомагає вирішувати проблеми зайнятості населення.
Всі проблеми, які ми зачепили, потребують значних капіталовкладень, як місцевого характеру, так і закордонних інвестицій. Сподіваємося, що наші думки та пропозиції колись стануть реальністю та дозволять
Україні вийти із кризи. Сприятимуть впровадженню в Україні європейських стандартів життя та виведуть
Україну на провідні позиції у світі.
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Зупинимося на такій перспективній галузі для Рівненщини, як туризм. Туристична галузь набуває дедалі
більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери в Україні. Маючи всі передумови для розвитку туризму, Рівненщина потребує не стільки капіталовкладень по даному напрямку, як популяризації.
Зокрема, потрібно збільшити кількість екскурсій в навчальних закладах усіх рівнів, організовувати поїздкиобміни для дітей у сім’ї з різних регіонів. Це і буде своєрідною рекламою кожного регіону, також сприятиме підвищенню національної свідомості молодих людей.
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У складі області 18 адміністративних районів, 7 міст обласного та 8 – районного значення, 2 внутрішньоміських райони у м. Сумах, 20 селищ міського типу, 384 сільські ради та 1466 сільських населених пунктів.
Завдяки ефективній управлінській діяльності досягнуті позитивні результати у сфері будівництва, промисловості, торгівлі та агропромисловому комплексі.
Сьогодні в регіоні активізовано роботу з поліпшення інвестиційного клімату, створення умов для підвищення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання та забезпечення ефективності інвестування.
Досягнення позитивних результатів розвитку економіки області дозволило закріпити позитивні тенденції
на ринку праці.
Завдяки системній роботі органів обласного управління та інших органів виконавчої влади забезпечено
своєчасне реагування на реальний потенціал накопичених проблем, ужито всіх можливих заходів щодо
ефективного використання потенціалу регіону, забезпечення позитивної динаміки розвитку галузей економіки, соціальної та гуманітарної сфер області, недопущення зниження рівня життя населення та забезпечення подальшого сталого розвитку території.
Проаналізувавши соціально-економічні показники та особливості потенціалу регіону, ми визначили проблеми, існування яких найбільш суттєво гальмує соціально-економічний розвиток регіону. Зокрема:
• Значний знос існуючої інфраструктури області, особливо у житлово-комунальному та дорожньому господарстві – неефективне та безперспективне функціонування житлово-комунального обслуговування.
• Відтік працездатного населення та молоді, особливо в сільській місцевості – низький рівень життя населення та соціального захисту.
• Низький рівень реальних доходів населення – соціальні гарантії не забезпечують реальних потреб населення.
• Високий рівень фізичного зносу основних фондів, застарілість технологій – мала кількість інноваційно
активних підприємств, низька кількість запровадження інноваційно-технологічних процесів.
• Високий рівень енергоспоживання на підприємствах і установах області – відсутність альтернативних
носіїв електроенергії.
• Незадовільний стан доріг – значні обсяги невідкладних ремонтів та реконструкцій доріг та їх фінансування.
• Недостатній рівень надання медичних послуг, особливо в сільській місцевості – відсутність фельдшерських пунктів та недостатня кількість кваліфікованих працівників, які б бажали працювати в сільській
місцевості.
• Недостатня впізнаваність Сумщини в Україні та світі – відсутній ребрендинг території.
• Низька інвестиційна привабливість області – малий обсяг реальних інвестицій.
• Наявність підприємств – забруднювачів навколишнього середовища – незадовільний екологічний стан
земельних ресурсів суттєво ускладнює розвиток регіону.
Для того щоб стати успішним, конкурентоспроможним регіоном з європейською якістю життя та безпечним довкіллям – ми сформували пріоритетні напрямки змін економіки регіону. Ці напрямки визначатимуть зміни, які необхідні для залучення значного інвестиційного ресурсу у пріоритетні економічні галузі
області, а також усунення значних територіальних диспропорцій промислового виробництва. Одним з
пріоритетних завдань, вважаємо, є створення в області сучасного промислово-технологічного комплексу,
який забезпечуватиме внутрішні потреби країни, регіону, конкурентоспроможний експорт, збільшення
обсягів продукції як основи для інноваційного розвитку економіки, перехід до ресурсозберігаючої та екологобезпечної моделі розвитку промисловості. Поряд з цим значну увагу необхідно приділяти питанням
підвищення рівня життя, зайнятості та соціального захисту населення.
Отже, ми сформулювали загальні пропозиції щодо необхідних управлінських рішень за відповідними напрямками:
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Сумська область розташована в північно-східній частині України. За розміром площі займає 16 місце в
Україні.

Зайнятість населення та ринок праці
• стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у першу чергу для працевлаштування
неконкурентоспроможних громадян;
• підтримка підприємницької ініціативи безробітних шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи.
Грошові доходи населення
• поліпшення якості життя працюючого населення шляхом контролю за своєчасним упровадженням роботодавцями гарантованої державою мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства;
• збільшення обсягів надходжень до бюджету Пенсійного фонду, зменшення боргів активно діючих підприємств.
Електрика
• скорочення енергоспоживання через активне впровадження сучасних енергоефективних технологій та
застосування альтернативних енергоресурсів.
Дороги
• для забезпечення підвищення рівня безпеки дорожнього руху, розвитку дорожньої інфраструктури, поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху головним завданням є проведення
будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг області.
Медицина
• забезпечення населення доступною та якісною медичною допомогою;
• покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів;
• удосконалення кадрового потенціалу шляхом збільшення регіонального замовлення на навчання
студентів у вищих медичних закладах та забезпечення молодих спеціалістів житлом.
Інвестиційна привабливість
• залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку
області;
• формування портфелю інвестиційних пропозицій регіону.
Екологія
• збільшення лісистості території області до оптимального рівня та поліпшення якісного складу лісових
насаджень;
• запровадження роздільного збору сміття у всіх містах і селах.
Ребрендинг
• забезпечення охорони культурної спадщини і розробки туристичних маршрутів по області з урахуванням
історичних особливостей територій.
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Житлово-комунальне господарство
• підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, зокрема забезпечення споживачів якісною
питною водою.
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Внаслідок економічних проблем та соціальних тенденцій демографічна ситуація одна з найгірших в Україні (від’ємний природний та міграційний приріст – природне скорочення населення становить 7,8 особи на
1000 наявного населення, коефіцієнт міграційного приросту населення склав -13 осіб на 10 тис. населення
(середній показник по Україні +7 осіб на 10 тис. населення), загострення незбалансованості співвідношення між чоловіками та жінками, диспропорцій вікових груп) та містить високі ризики для майбутнього
розвитку території і призводить до зростання демографічного навантаження.
На фоні скорочення капітальних видатків та інвестицій, зокрема іноземних, для підприємств області
характерні високий рівень фізичного зносу основних фондів, застарілість технологій, а також експортна
орієнтація, особливо на ринки Російської Федерації, що становлять базові загрози. Незадовільним станом
також характеризується і продовольча безпека регіону: імпорт готових харчових продуктів регіону значно
перевищує експорт (імпорт – 197,6, експорт – 147,6 млн дол. США).
В таблиці показаний фрагмент SWOT-аналізу Сумської області
Сильні сторони

Слабкі сторони

• Науковий потенціал та мережа науково-дослідних установ
• Наявність унікальних розробок
• Наявність природних ресурсів
• Наявність об’єктів для інвестування

• Поганий стан інфраструктури
• Низька частка підприємств з високою доданою
вартістю
• Наявність шкідливих виробництв
• Нестача привабливих об'єктів для інвестицій

Можливості

Загрози

• Демографічна криза
• Розвиток високотехнологічного АПК
• Деградація природних ресурсів
• Активізація інноваційно-інвестиційних процесів
• Неефективне управління на різних рівнях
• Надання додаткових ресурсів в рамках децентра• Відсутність стратегічних комунікацій в соціальнолізації та об’єднання громад
економічній системі
Те, що Сумська область є регіоном без вираженої спеціалізації (промислової чи аграрної), формує відповідні умови використання більш креативних підходів до формулювання стратегічних цілей та необхідність
використання системного підходу. Виходячи з цього, стратегічний план розвитку регіону має базуватися на
взаємопов’язаних завдання, що, базуючись на розумінні поточної ситуації та рівня розвитку області, її міст
та районів, спрямовані на забезпечення досягнення стратегічного бачення та створення регіону, у якому
ефективно поєднуватимуться висока якість людського капіталу, інноваційна промисловість, екологічне
сільське господарство та безпечне довкілля.
Для розробки концептуальних засад розвитку регіону ми пропонуємо використати стратегію «розумної
спеціалізації», засновану на виявленні й розвитку унікальних інноваційних галузей регіону при поєднанні
чотирьох інституційних елементів (рис. 1).
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Традиційно склалася думка, що краще розвиваються великі регіони і насамперед столиця. Однак на карті
України є перспективні області з багатою історією і потужним потенціалом у сфері промисловості, сільського господарства й туризму. До таких, на нашу думку, відноситься і Сумська область, яка зараз, однак,
за типологією регіонів за проектом ЄС «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» належать до
регіонів з низьким рівнем та уповільненням розвитку через ряд проблем, що підтверджується і рейтингами Кабінету Міністрів України, і рейтингами комфортності життя. Область має середній загальний індекс
людського розвитку, погіршений загальнодержавними тенденціями, станом ринку праці, інфраструктури,
демографією і станом довкілля.

Розроблені нами пропозиції побудовані таким чином, що, протягом їх реалізації забезпечити вплив як на
реалізацію поточних проектів регіонального розвитку, так і на стратегічну перспективу. Пріоритетне значення має розвиток процесів взаємодії і комунікацій. Згідно з провідними концепціями, інновації активно
розвиваються переважно у відкритих і гнучких спільнотах разом з дистанцією влади. Тому в контексті
передачі повноважень на місцевий рівень влада має намагатися вибудовувати нові відносини з бізнесструктурами та експертним співтовариством. Незважаючи на те що при розробці стратегій вимога участі
бізнес-структур та експертного співтовариства з формальної точки зору була виконана, у реальності цей
процес тільки починає розвиватися, часто має формальний характер і ще далекий до побудови ефективно
діючої мережевої конфігурації.
Завданням управління розвитком території має стати формування та підтримка механізму самоорганізації
суспільства (спільна діяльність на основі локальної ініціативи), що запускається в дію людьми, працює за
їхньої допомогою та дозволяє одержати результат розвитку території з врахуванням специфіки місцевих
інтересів. Головними завданнями, які ми пропонуємо реалізувати у розвитку місцевих спільнот, є нарощення здібностей населення (capacity building) та наділення його владою (community empowerment),
перетворення місцевих жителів з суб'єктів впливу в суб'єкти дії, розвиток партисипативної демократії і
залучення жителів у розвиток території (enhanced participation).
Реалізувати пріоритети регіону ми пропонуємо через конкурсні регіональні проекти (за аналогією з національними) – проекти, спрямовані на вирішення та фактори реалізації яких знаходяться в компетенції
органів влади. Виходячи з проведеного аналізу, для Сумської області такими проектами, на нашу думку,
мають бути наступні:
1) розвиток екологічного підприємництва, зокрема в АПК та переробці відходів. Ми пропонуємо не нехтувати традиційним агропромисловим кластером, а розвивати його на інноваційній основі. Важливим
також є відновлення цукрових заводів, чим ми закладемо фундамент для цілої низки інших підприємств
та розвитку регіону.
На даний момент у регіоні переробляється до 33% загальної кількості відходів. Пропонується встановлення потужностей для сортування та вторинної переробки відходів світового зразка. Таким чином, в регіоні
значно знизилася б кількість шкідливих викидів в атмосферу та інтенсивність забруднення й з’явилась
можливість реалізовувати продукти переробки відходів, отримуючи додаткові доходи до регіонального
бюджету;
2) розвиток неаграрних видів бізнесу (народні промисли і ремесла, сільський зелений туризм тощо) як
умова збереження й самозайнятості сільського населення. Для розвитку даних видів бізнесу на сільських
територіях варто створити систему навчально-консультаційної підтримки у формі спеціальних навчальних
програм з підприємництва;
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Рис. 1. Схема складових розвитку Сумського регіону

Одним з головних проектів має стати відновлення виробництва електронних приладів для науки в рамках
технопарку «Наукові та навчальні прилади».
На базі вишів та технічних навчальних закладів пропонується впроваджувати систему відносин з регіональними та державними підприємствами шляхом сприяння регіональної влади, збільшення числа фундаментальних і прикладних досліджень у галузі територіального розвитку, розширення зв’язків на міжнародний рівень. Таким чином, пропонується формування вишами власних бюджетів (автономія).
Доцільною є розробка стратегій інноваційного розвитку стратегічних підприємств (особливо державних,
наприклад, Шосткинський казенний завод «Імпульс» та державне підприємство «Авіакон») на основі
методології «3f Corporate Strategy» (First to New Ideas, Fastest to Implement Change, Finest Customer Service)
при організації трансферу технологій;
4) розвиток інфраструктури та сервісної економіки, зокрема в сільській місцевості, як джерела економічного зростання та якості життя;
5) використання «банків часу», що є доцільним з огляду на складний економічний стан для послаблення
економічної напруги та надання послуг особам й особами, що не мають можливості працевлаштуватися.
Мережа «банків часу» в регіоні та Україні наразі не доступна для суспільства, а тому виходячи з тенденцій
коворкінгу варто взяти до уваги даний альтернативний варіант розвитку економічних відносин громадян,
оскільки впровадження та популяризація «банків часу» в межах регіону, країни може позитивно вплинути
на соціально-економічний стан суспільства та країни;
6) туристичний маркетинг області як регіону з унікальною історико-культурною спадщиною (в області нараховується близько 1,5 тис. пам’яток історії, 700 археології, понад 100 монументального мистецтва і 600
пам’яток архітектури);
7) розробка та просування бренда області («ІННОВАЦІЙНИЙ (АБО ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ) ЕКОРЕГІОН»)
та його використання в усіх заходах, використання методів маркетингу територій та продукції (»Вироблено
на Сумщині») за допомогою залучення експертів (консультантів). В рамках реалізації напряму пропонуємо
реалізувати такі ініціативи: створення консультативної служби, яка б на професійному рівні займалася питаннями маркетингу області; створення групи для презентаційного інформування потенційних інвесторів,
інвестиційних фондів про економічний потенціал області на виставках, форумах за кордоном та в Україні;
формування і забезпечення прозорого механізму надання місцевих ресурсів для підприємницької діяльності.
Для інформаційного забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів пропонуємо через Сумський регіональний центр з інвестицій та розвитку надавати інформаційну підтримку інвесторам, зокрема іноземним, щодо дозвільних та реєстраційних процедур; проводити моніторинг загальноукраїнських та міжнародних презентаційних заходів та надавати інформаційну та фінансову допомогу підприємствам регіону
щодо участі в даних заходах; модернізувати інвестиційний сайт з врахуванням експертної думки, який має
стати віртуальним представництвом взаємодії органів влади, консультативних та професійних органів,
інвесторів та потенційних об’єктів інвестування, призначений для ефективної взаємодії інвесторів, ініціаторів інвестиційних проектів й органів влади; визначити та виділити виробничі приміщення, придатні для
розміщення інвестиційних проектів (наприклад центри колективного користування); забезпечити включення регіональних бізнес-структур у реалізацію пріоритетних національних проектів та програм (зокрема
через механізм торгово-промислової палати, що з 2015 року входить до Національного комітету Міжнародної торгової палати, та громадських об’єднань).
Вважаємо, що найбільш зручно розвиток пріоритетів в Сумській області можна реалізувати у формі мережі, через яку реалізується кластерна політика та в якій підтримка політики не централізована, а розпо372
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3) розвиток та відновлення наукоємних виробництв в рамках регіонального проекту «Нові шляхи від науки до виробництва» на основі підприємств, що ще володіють інноваційним потенціалом та необхідні
для розвитку економіки країни та регіону, в т. ч. ВПК, через мережі підтримки технологій та академічного
підприємництва. За умови підтримки регіональної влади також пропонуємо розвивати наукоємні галузі
виробництва на основі існуючих лабораторій та виробничих потужностей університетів, що можуть розвивати область у напрямі інноваційної діяльності.

Змістом «розумної» кластерної політики має стати відбір не стільки кластерів, скільки проектів, які вони
пропонують, оскільки вибір сильних кластерів не означає вибір сильних спільних проектів. При цьому
важливо вести постійний моніторинг ефективності спільних проектів і задоволеності ходом їх реалізації з
боку самих учасників кластера (критерій підвищення конкурентоздатності підприємств та розвитку інститутів).
Однією з головних складових регіональної інноваційної мережі має стати мережа трансферу технологій,
створена на основі розгалуженої мережі закладів вищої освіти та наукових установ (в перспективі реорганізована у закрите акціонерне товариство, до учасників ввійдуть представники недержавної організації
інноваційного розвитку та регіональний консорціум науково-дослідних організацій), що буде використовувати методологію SmartUp в сфері інкубації високотехнологічних підприємств.
Реалізація зазначених інноваційних проектів в регіоні дозволить:
• забезпечити інноваційний розвиток малих виробничих підприємств на території міст, а також у прилеглих депресивних сільських районах, забезпечити ефективний розвиток кооперації в мережі та спеціалізації виробничої діяльності підприємств;
• забезпечити повноцінне виробниче завантаження господарюючих об'єктів;
• забезпечити створення нових високооплачуваних робочих місць і забезпечити високий соціальний
ефект від діяльності мережі в цілому.
Очікуваний стратегічний результат реалізації розроблених нами пропозицій:
• створення стійкого ефективного бренда області та вихід на якісно більш високий мережевий рівень
співорганізації влади, активних центрів суспільства та бізнесу;
• облаштування територій регіону на засадах сталого розвитку, розвиток об’єктів виробничої та соціальної
інфраструктури в сільській місцевості;
• залучення орієнтовно 700 млн дол. США прямих іноземних інвестицій в економіку області, створення
2000 нових робочих місць, створення не менше 100 нових інноваційних підприємств, модернізація виробничих потужностей на підприємствах;
• вихід регіону на позиції високотехнологічних ринків, збільшення кількості інноваційно-інвестиційних
проектів (академічних та бізнесових) з міжнародною участю, зростання до 35% частки інноваційно активних підприємств, розширення напрямків діяльності місцевих підприємств та включення їх у глобальні
мережі створення вартості.
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ділена серед різних громадських і приватних агентів, які координуються в рамках загальних стратегічних
цілей.
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/ 2015 /

Маємо своє історичне минуле, пам’ятки архітектури та мистецтва, видатних особистостей, яких виплекала
наша мала батьківщина.
Тож зрозумілим є бажання зробити рідний край кращим, успішнішим, результативнішим, естетичнішим,
таким, як у Тараса Шевченка: «…а в селах веселих – і люди веселі».
Соціально-економічний потенціал району чималий, як про те свідчить й історичне минуле, й сьогодення: «Город на р. Вир. Железнодорожная станция. Машиностроительный (оборудование для пищевой
промышленности), сыродельный заводы, мебельная фабрика» (Географический энциклопедический
словарь. – М: «Советская энциклопедия», 1989).
На жаль, на сьогодні ми не можемо похвалитися колишнім розвитком промисловості, що в останні десятиліття поступилася своїм місцем аграрному сектору. Як і не можемо похвалитися чистотою та естетичністю
території, незважаючи на те, що в районі щорічно проходять толоки. А хотілося б повернути минулі досягнення, примножити їх.
Чинниками, що гальмують економічний розвиток району, уважаємо:
• нестабільна політична ситуація, розрив зовнішньоекономічних зв’язків із Російською Федерацією, що
була економічним партнером підприємств району; необхідність заміщення ринків збуту продукції та
завоювання їх в інших країнах;
• брак власних коштів підприємств для здійснення інвестування в розвиток та недостатня ефективність
державної грошово-кредитної політики, високі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами та зменшення кредитування економіки району у зв’язку з нестабільною ситуацією в банківській
сфері, низький рівень розвитку страхового бізнесу та ринку цінних паперів;
• недостатній рівень розбудови інфраструктури району, що має негативний вплив на залучення інвестицій;
• недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку району;
• зменшення обсягів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників стримує активізацію
їхньої інвестиційної діяльності;
• високий рівень споживання природного газу для опалення закладів бюджетної сфери та підприємств
комунальної теплоенергетики; переведення на альтернативні види палива закладів бюджетної сфери;
• знос існуючої інфраструктури та комунікацій району;
• відсутня система поводження з твердими побутовими відходами та новітні технології їхньої утилізації
(щорічно утворюється значна кількість стихійних звалищ);
• високе навантаження незайнятих громадян на одне вільне робоче місце;
• недостатній рівень надання медичних послуг, особливо в сільській місцевості; залишаються низькими:
рівень фінансування галузі; кадрове забезпечення, матеріально-технічна база лікувальних закладів;
• недостатній рівень гуманітарних послуг, особливо в сільській місцевості, необхідність продовження
роботи щодо матеріально-технічного забезпечення, ремонту, реконструкції закладів освіти, культури;
розвиток рекреаційного господарства на базі існуючих пам’яток природи, історії, архітектури та мистецтва.
Вирішення деяких з означених проблем неможливе без втручання держави, як, наприклад, у питаннях
урегулювання військового конфлікту на сході нашої країни, пониження відсоткових ставок за користування
банківськими кредитами, переведення на альтернативні види палива закладів бюджетної сфери тощо.
Але низку проблем можна вирішити на рівні району. Тож про них детальніше. Насамперед – створення
привабливого інвестиційного клімату. Задля останнього керівництву району варто організовувати роботу
щодо активнішої участі підприємств, установ, організацій у грантах, проектах, програмах; презентувати та
рекламувати можливості району задля розвитку малого й середнього бізнесу.
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Район, у якому ми проживаємо, належить до сільських. Площа його території становить 1,5 тис. км2, населення – 56,2 тис. осіб, у тому числі: міське — 32,6 тис. осіб, сільське — 23,6 тис. осіб. До його складу входять 2 міста, 2 селища міського типу та 123 селища та села. Адміністративним центром району є містечко,
загальна кількість населення в якому близько 17 тисяч осіб.

Далі – сироварне виробництво дає найбільший прибуток з усіх видів молочного виробництва. Тож не
варто розпорошуватися. Звісно, потрібен так званий, цех-супутник (йдеться про цільномолочну продукцію – виробництво пастеризованого молока, кефіру, сироватки, вершків, сиру кисломолочного тощо, які,
до речі, будуть дешевшими, оскільки в загальну вартість продукту не ввійдуть транспортні послуги). Щодо
виробництва масла та плавленого продукту, то не варто його впроваджувати, адже воно є збитковим і
фактично може існувати за рухнок прибутку, що отримується з продажу сиру твердого. Ну а потім – справа
технолога та економіста – який вид сиру обрати, щоб отримати максимальний прибуток. Усе це – ідеальний варіант для підприємства середнього бізнесу.
Ну, це один із варіантів. Можна також відновити підприємства цукрової промисловості по селищах та селах, що також було традиційним і прибутковим у нашому районі (згадаймо цукрові підприємства, побудовані І. Харитоненком та М. Терещенком). Звісно, для цього необхідно внести додаткові умови до договору
аренди з аграрними фірмами, який би передбачав вирощування цукрового буряка; частину сировини
можна було б отримувати від домашніх господарств. Адже ми говорими про середній бізнес.
За умови позитивного вирішення питання кошти будуть надходити в бюджет, направлятися на подальший
розвиток економіки району, розбудову інфраструктури, покращення матеріального-технічного забезпечення галузей бюджетної сфери, надання медичних та гуманітарних послуг тощо. Усе вищезазначене
матиме ще одну позитивну сторону – появу нових робочих місць.
Щодо бюджетних організацій, то вони також можуть брати участь у грантах, програмах чи, от як ми – у
конкурсах. У нас є потреба – покращити матеріально-технічне забезпечення кабінету географії. От і шукаємо можливості.
Окремим пунктом варто виділити, на перший погляд, збитковий напрямок соціально-економічного розвитку району – утилізацію побутових відходів та естетичність в оформленні територій населених пунктів.
Зрозуміло, що все це потребує додаткових фінансових ресурсів, але не тільки.
Тож про побутові відходи. Перш за все, не варто економити на заробітній платі тим, хто буде опікуватися
цим питанням. У кожній сільській, селищній, міській раді району має бути працівник чи то служба, які б
відповідали за порядок на сміттєзвалищах. Результатом відсутності таких є щорічне збільшення їхніх площ.
Недосконалою є система штрафів за забруднення навколишнього середовища побутовими відходами.
Вважаємо, що їх варто підвищити і, головне, слідкувати за тим, щоб вони сплачувалися всіма верствами
населення (навіть школярами у навчальних закладах). Щодо системи збору сміття, то варто врахувати
європейський досвід. Потребує нових підходів і просвітницька робота серед населення району з питань
заборони забруднення навколишнього середовища (фактично про це говориться лише в школі).
Питання естетичності в оформленні території району теж є досить важливим. На озеленення населених
пунктів виділяється дуже мала кількість коштів або, зазвичай, не виділяється взагалі. У більшості випадків цим питанням опікуються природолюби-ентузіасти. Знову ж таки, якщо працівник отримує заробітну
плату та ресурс, що можна використати у своїй роботі, то з нього можна й запитати результат. Хотілося б
єдиного плану в оформленні територій населених пунктів району. Щоб кожен мав своє «обличчя», відрізнявся один від одного як за культурними чи побутовими особливостями. Кадрове питання – не питання.
Щорічно аграрний виш нашої області готує фахівців із садово-паркового мистецтва. А це знову ж таки – додаткові робочі місця.
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Із огляду на сьогодення пропонуємо поставити акцент на аграрному секторові та підприємствах по с/г
переробці. Так, зокрема, історично спеціалізацією нашого району було сироробне виробництво. Підприємство «сирзавод» мало своє «обличчя» не лише в межах нашої країни, а й поза її межами, що забезпечувало якість продукції. У часи його функціонування перероблялося понад 200 тонн молока за добу. Звісно,
що сьогодні такої кількості сировини взяти нізвідкі. Тому переважаючий відсоток сировини постачатиметься домашніми господарствами і в сезон можна розраховувати на 50 тонн. Задля чого, звісно, потрібно домашнім господарствам запропонувати умови для здачі сировини кращі, ніж ті, що пропонують підприємства з інших районів. Зробити це можна, змінивши підходи до оплати за сировину. Відомо, що проплата за
1 літр молока здійснюється за вмістом у ньому жиру. Але ж для сироварного виробництва важливий вміст
іншої корисної речовини в молоці – білка. Тож чому не здійснювати проплату за сировину за «білком»? Це
буде вигідніше домашнім господарствам.

Вважаємо, що недостатньо розвинене в нашому районі рекреаційне господарство. Чудова річка Сейм могла б давати прибуток за умови утворення на її березі зон відпочинку. Попитом користувався б туристичний маршрут пам’ятками архітектури та мистецтва нашого району. Крім того, земля Олександра Булатовича (дослідник Африки, згодом – Іеросхімонах Анто́ ній), Олександра Олеся, Антона Макаренка не залишила
б байдужим нікого.
Ураховуючи зазначене, можна виділити пріоритетні напрямки в кожній із сфер: екологічній, інфраструктурній, інвестиційній, рекреаційній.
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Реалізація зазначених завдань сприятиме системному підходу у вирішенні екологічних проблем району,
збереженню біологічного та ландшафтного різноманіття, покращенню екологічного стану району.
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Сучасне суспільство прагне до поліпшення рівня й умов життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний ріст. На жаль рівень життя українців є одним з найнижчих серед європейських країн. Для його
покращення необхідно працювати над соціально-економічним розвитком нашої держави і Сумщини зокрема.
Сумщина – це унікальне поєднання багатої природи й розвиненої промисловості, ресурси якої відкривають простори для міжнародної економічної співпраці. Сумщина має унікальне географічне положення, що
визначає її економічний потенціал. Через область проходять транспортні шляхи.
Чисельність населення області 1 млн 123 тис. осіб: 68% міського населення, сільського – 32%, серед яких
42% – молоді та перспективні люди віком до 35 років, що становлять основу трудових ресурсів регіону,
близько 40 тис. студентів здобувають вищу освіту в вузах Сумщини, що є показником потенціалу вищої
освіти області.
Область є індустріально-аграрним регіоном України. Виробнича спеціалізація області пов’язана з видобутком енергетичних ресурсів, розвитком машинобудування, хімічної і нафтохімічної промисловостей,
переробних галузей сільського господарства.
Для Сумщини основою економіки є промисловість, яка являється важливою сферою зайнятості населення
та бюджетоутворюючою галуззю. Сьогодні промисловість Сумської області – це багатогалузевий комплекс, який об’єднує понад 200 підприємств області та забезпечує робочі місця для населення. Сумська область є одним із головних нафтогазовидобувних регіонів України. Паливно-енергетичний комплекс області
представлено підприємствами з видобування паливно-енергетичних корисних копалин; виробництва
продуктів нафтоперероблення; постачання та збереження нафти, газу та нафтопродуктів; виробництва та
розподілення електроенергії та газу. Регіон має значний машинобудівний комплекс, який представлений
рядом потужних підприємств. Саме підприємства машинобудівної та хімічної промисловості комплексу є
найбільшими роботодавцями області та значними платниками податків, їхня продукція поставляється на
зовнішні ринки. Аграрний сектор області має значний потенціал для розвитку і є однією з провідних галузей економіки регіону, представлений рослинництвом та тваринництвом.
Та попри достатньо високий економічний, науковий та кадровий потенціал, область залишається у групі
регіонів з низьким рівнем розвитку. Тому Сумська область потребує комплексу заходів, які допоможуть
вийти на новий кращий рівень розвитку регіону з подальшим підвищенням рівня життя населення. Керівник регіону повинен спочатку вивчити найважливіші проблеми, їхню актуальність для громади і визначити
вектори діяльності для їх вирішення.
У межах регіону простежується ряд проблем, які вимагають негайного усунення:
• низька народжуваність та висока смертність, що стали результатом забруднення навколишнього середовища та низького рівня життя населення, недоступність якісного медичного обслуговування;
• низький рівень замовлення на підготовку кваліфікованих працівників професійно-технічними закладами
і фахівців з вищою освітою: випускники вузів змушені працювати не за спеціальністю або виїжджати за
кордон. Інколи їхня кваліфікація не відповідає вимогам роботодавця (однією з причин чого є нездатність
випускника застосовувати теоретичні знання на практиці);
• скорочення чисельності дослідників, домінування в складі наукових кадрів науковців старшого віку, що в
майбутньому призведе до кадрової кризи, невикористання в повній мірі бази регіональних науково-дослідних інститутів;
• високий рівень зношеності основних фондів, що унеможливлює створення конкурентоспроможних
товарів, поступове закриття промислових підприємств або їхня робота на неповну потужність, що спричиняє зменшення робочих місць та формує приховане безробіття;
• несприятлива система кредитування та оподаткування для малого та середнього бізнесу, що унеможливлюють його функціонування та розвиток;
• скорочення частки сільського населення працездатного віку;
• нераціональне та нецільове використання сільськогосподарських угідь, що веде до великих збитків у
майбутньому;
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Держава повинна дати кожному регіону можливість максимального вираження власної унікальності і
енергії до розвитку…

Оскільки підвищення рівня життя населення може здійснюватись за умови зростання економіки регіону,
то діяльність керівника регіону повинна бути спрямована на:
• створення сприятливих умов для освіти та науки, покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів за кошти регіонального бюджету;
• модернізацію промисловості з урахуванням законів сталого розвитку (обмеженість і дороговизна
енергетичних ресурсів, необхідність більш раціонального використання сировинної бази і робочої сили
мають служити стимулом для використання інновацій задля підвищення потенціалу віддачі від наявних
в регіоні ресурсів, переходу вітчизняної економіки до стандартів економічно безпечного виробництва і
споживання з метою забезпечення сталого економічного розвитку в цілому);
• заохочення молодих спеціалістів та науковців працювати в регіоні шляхом створення робочих місць
(цілеспрямовано створювати робочі місця в таких галузях, як сільське господарство, легка, текстильна і
хімічна промисловість, тобто там, де сьогодні використовується праця мігрантів в Європі) та вирішення
питання підвищення рівня оплати праці, обмеження «тіньової» економіки та «тіньової» зайнятості;
• створення умов для функціонування та розвитку малого і середнього бізнесу через пропозицію нових
видів діяльності та гарантовану підтримку влади регіону (наприклад, екологічного, рекреаційного
спрямування тощо), акумулювання бюджетних коштів для покращення фінансово-кредитного та інформаційного забезпечення суб’єктів малого бізнесу;
• переорієнтацію підприємств на випуск нової конкурентоспроможної продукції, розширення асортименту продукції, що має підвищений попит (це дає можливість створення додаткових робочих місць та
нових фінансових потоків);
• використання передового досвіду розвинених країн щодо впровадження технологій вторинної переробки сировини, залучення коштів інвесторів для розвитку системи охорони навколишнього середовища;
• створення сучасного промислово-технологічного комплексу, який забезпечуватиме внутрішні потреби
регіону, конкурентоспроможний експорт, перехід до ресурсозберігаючої та екологобезпечної моделі
розвитку промисловості, насичення ринку товарами й послугами, підвищення рівня та якості життя населення регіону;
• розширення системи закладів рекреаційно-курортного господарства з урахуванням унікальної історикокультурної спадщини і природних особливостей регіону та проведення рекламної кампанії на державному рівні. Майже всі райони області є перспективними для розвитку різних видів туризму. Інвестування в
даному напрямі забезпечать створення робочих місць управлінського та обслуговуючого персоналу та
залучення в область українських та іноземних туристів.
Тож для регулювання соціально-економічного розвитку регіону в умовах економічної кризи необхідно
розробити комплекс взаємопов’язаних заходів щодо взаємодії державного та приватного секторів економіки і узгодити дії всіх органів державної влади та суб’єктів господарювання з метою їх виконання. У
регіоні варто запровадити та систематично проводити моніторинг реалізації та ефективності впроваджених програм.
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• високі для сільськогосподарських товаровиробників відсоткові ставки за користування банківськими
кредитами;
• недосконала комунальна інфраструктура;
• забруднення території області: відсутність підприємств з переробки твердих побутових відходів, відсутність сучасних систем очищення на промислових підприємствах;
• слабкий розвиток рекреаційного господарства, що не реалізовує культурно-історичну спадщину регіону.
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Антуан де Сент-Екзюпері
«Маленький принц»
Люди все своє життя змінюють, покращують та розвивають себе. Але окрім цього, слід не забувати про те,
що нас оточує та де ми живемо, бо саме держава є важливим середовищем формування нашої особистості. На даному етапі розвитку людства ми маємо свободу вибору, дій та усвідомлюємо їхню важливість
у житті навколо. Але для дій нам треба розуміти та знати про речі, які потребують змін. Тож що ми маємо
зараз?
Майже 1123,4 тис. осіб, з них міських жителів – 768,4 тис., сільських – 355,0 тис. проживають в Сумській
області. І якщо абсолютні показники мало про що говорять, то оцінюючи щільність населення, рівень
урбанізації, демографічну ситуацію можна говорити про достатньо плачевні показники. Старіння нації
простежується досить явно.
Основною бюджетоутворюючою галуззю в області є промисловість. Регіон характеризується найбільшою
часткою великих підприємств (53%) та має середній промисловий потенціал, при цьому спостерігається
низький технологічний стан. Індекс промислової продукції за підсумками січня – серпня 2015 року порівняно з відповідним періодом 2014 року склав 99,8%. Область має сильну сировинну базу, яка дасть свої
найкращі плоди лише з новітніми технологіями. Як наслідок, у добувній промисловості та розробленні
кар’єрів виробництво скоротилось на 15%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 4,8%.
Сільськогосподарський комплекс відноситься до провідних галузей економіки регіону, що має значний
вплив на рівень та якість життя населення, але застосовувані технології далекі від провідних високорозвинутих аграрних регіонів світу. Виробництво валової продукції у 2015 році проти відповідного періоду 2014
року зменшилось на 12,3%, у господарствах населення – на 24,3%.
Невтішні й відносні показники у будівництві. Протягом січня – серпня 2015 року підприємствами області
виконано будівельних робіт на суму 480,1 млн гривень, що на 7% менше, ніж у січні – серпні 2014 року.
В структурі податкових надходжень більшу частку становить податок на доходи фізичних осіб, що коливається від 70 до 73%. Другим за величиною джерелом податків є плата за землю (16%). Решта – малозначні
джерела, такі як податок на прибуток підприємств комунальної форми власності, доходи від відчуження
нерухомості та землі, частка яких поступово зменшується. Якщо говорити про виконання бюджету, то протягом січня – серпня 2015 року до зведеного бюджету надійшло 2834,3 млн гривень податків, зборів та
обов’язкових платежів, що на 1045,5 млн гривень, або на 26,9%, менше проти відповідного періоду 2014
року.
Отож соціальна сфера вимагає ґрунтовної підтримки. За перше півріччя 2015 року створено 4205 нових
робочих місць, що на 7,4% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Медицина, незважаючи на майже 63% фінансування від обласного бюджету, також залишає бажати кращого. За підсумками
січня – липня 2015 року показник смертності населення порівняно з відповідним періодом минулого року
в області збільшився з 17,4 до 17,6 на 1 тис. наявного населення, показник народжуваності зменшився
з 9 до 8,6 народжених на 1 тис. наявного населення.
Перевагою Сумщини є екологічна ситуація, але й тут ми маємо деякі недоліки: частка викидів забруднюючих речовин в атмосферу, зношеність водопровідних та каналізаційних мереж, кислотна деградація та
інтенсивне підкислення чорноземів, водна ерозія.
Такий аналіз соціально-економічного розвитку свідчить про наявність негативних процесів та тенденцій.
Але чи можна це змінити? Область має високі шанси економічного зростання з допомогою сільського
господарства, промисловості, екологічного стану, проте ми маємо велику проблему, яка зводить все на
нівець: ми не маємо самостійності. На території Сумщини всі місцеві бюджети дотаційні, тобто край лише
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Є таке правило…
Встав вранці, вмився, привів себе в порядок –
і відразу приведи в порядок свою планету.

Сьогодні низький рівень впровадження інновацій у виробництво, слабку виробничу базу для сільськогосподарської продукції, знос інфраструктури, застарілі технології роблять край менш привабливим для
інвестицій та дій, спрямованих на підвищення ефективності наукового потенціалу. Високий рівень енергоспоживання на підприємствах області та низька інвестиційна привабливість зменшують наші шанси до
скорочення енергоспоживання, яке було б економічно доцільним. Слабка виробнича база для переробки
продукції та низький рівень впровадження інновацій залишає наше сільське господарство стояти на місці.
На низький рівень інвестування головним чином впливає те, що Сумська область майже не є відомою
поза межами України, та і в самій країні відіграє зовсім не значну роль за рахунок низького рівня реальних
доходів населення, старих технологій у промисловості і господарстві. Край наче лякається переходу на
новий щабель. На даному етапі життя, коли майже весь світ розуміє важливість та необхідність розвитку
IT-технологій, Сумщина зовсім не розвиває цю категорію зайнятості та, якщо можна так сказати, ігнорує її
важливість на сьогоднішній момент. Якщо регіон стане відомим людям, то це позитивно вплине на туризм
в країні та значно покращить його обсяги. Особливо корисними для нас вбачаються туристи з Європи, які
готові вкладати свої кошти в нові проекти та розвиток інфраструктури. Сьогоднішня політична ситуація
змушує переглянути нашу співпрацю с Росією та звернути свою увагу на ринок ЄС, але для потрапляння на
нього нам слід майже повність оновити застарілу базу та дати про себе знати як про економічно сильний
та привабливий регіон.
Відштовхуючись від цього, ми розуміємо, що нам слід вибрати пріоритетні напрямки змін економіки регіону, реалізація яких може забезпечити кращі соціально-економічні результати.
Стан розвитку малого і середнього бізнесу є індикатором рівня господарської активності мешканців регіону, з одного боку, та оцінкою підприємницького клімату в області – з іншого. Крім усього іншого, саме
малий і середній бізнес формує послугово-логістичне забезпечення діяльності підприємств стратегічних
інвесторів. На сьогодні проблемними питаннями розвитку малого і середнього бізнесу в регіоні є недостатнє або відсутнє фінансування програм підтримки, розвитку малого підприємництва та високі відсоткові ставки для суб’єктів підприємницької діяльності.
Саме тому були б доречними створення бізнес-інкубаторів, створення Центрів підтримки бізнесу, проведення тренінгів для підприємців-початківців у сфері управління якістю продукції за стандартами ISO.
Шлях до відродження сільських територій можливий через розвиток кооперації в аграрному секторі.
Розвиток кооперативного руху, створення вигідних умов для збуту сільськогосподарської продукції та
розбудова соціальної інфраструктури – все це дає поштовх для економічної ініціативи у сільській місцевості. Важливе значення для розвитку сільських територій мають неаграрні види бізнесу як одна з умов
збереження сільського населення на цих територіях. Це такі види бізнесу, як народні промисли і ремесла,
сільський зелений туризм тощо. Для розвитку та поширення таких видів бізнесу на сільських територіях
необхідне створення системи навчально-консультаційної підтримки у формі спеціалізованих навчальних
програм з основ підприємництва.
Туристична Сумщина маловідома в Україні. Попри те що чимало туристичних напрямів досить успішно
розвиваються, регіон лише частково розкрив свій потенціал. В області нараховується 36 об’єктів історико-культурної спадщини, що мають статус національного значення. До Державного реєстру туристичних
ресурсів України внесено 163 об’єкти. На їхній основі діють 4 основні туристичні центри області у містах
Суми, Глухів, Путивль, Ромни. Підтримка розвитку сфери туризму та курортів має будуватися на основі використання фінансових важелів. Розвитку внутрішнього та в’їзного туризму сприятиме транскордонне співробітництво та співпраця з іншими регіонами України, зокрема у сегменті створення спільних туристичних
продуктів. Ця ціль буде скерована на розвиток в регіоні повноцінної туристичної індустрії як економічної
галузі, де на базі використання туристично-рекреаційного потенціалу області будуть створені робочі місця
для обслуговування туристів, буде розвинуто необхідну туристичну інфраструктуру, зокрема готелі, заклади харчування тощо, ефективну систему туристичного маркетингу і туристичного брендингу території, а
також покращено стан рекреаційних зон та водних об’єктів.
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виконує указівки та повністю залежить від державних органів влади, котрі забувають про індивідуальні
потреби області. Ми потребуємо посилення ролі регіону та змін економіки.

Ефективність реалізації політики в цілому залежить сьогодні і від рівня громадської активності молоді.
Важливими факторами, які можуть підвищити соціальну активність мешканців, є розвиток лідерських та
підприємницьких якостей у молоді, спроможність мобілізації людей до вирішення місцевих проблем, підвищення екологічної культури мешканців, формування здорового способу життя. На сьогодні на Сумщині
на фоні великої кількості офіційно зареєстрованих молодіжних громадських організацій відсоток активно
діючих є доволі низьким. Також нерівномірною є географія громадської активності: найбільш активними
є громадські організації, діяльність яких зосереджена в містах (м. Суми,м. Ромни, м. Охтирка, м. Шостка),
натомість в переважній більшості районів області сектор громадських організацій є фактично не розвинутим. Тому важливим завданням для підвищення соціальної активності громадян є поширення практики
розвитку соціальної активності мешканців громад, організації їхньої співпраці, створення умов для більш
якісного та ефективного використання спільних ресурсів.
Все більш вагомими стають нарощування обсягів інвестицій. Станом на 01.07.2015 з початку інвестування
в економіку області залучено 219,5 млн доларів США прямих іноземних інвестицій, що на 16,6% менше
обсягів інвестицій на початок 2015 року. Отож необхідно поліпшити умови для іноземних інвестицій, і
якщо іноземні та вітчизняні підприємства розроблятимуть нові види конкурентної продукції для експорту,
то це покращить зовнішньоторговельний баланс області. Враховуючи те, що область має дефіцит фінансових ресурсів, але разом із тим володіє промисловим потенціалом, розвиненою інфраструктурою, має
висококваліфіковану робочу силу та вигідне географічне положення, залучення інвестицій для розвитку
її економіки є дуже важливим і виконання комплексу заходів дасть можливість досягнути поставленої
мети. Реалізації можна домогтися за допомогою створення каталогу інвестиційних пропозицій регіону,
створення регіональної мережі індустріальних парків, розробки концептуального дизайну індустріальних
парків. Очевидно, що залучення стратегічних для регіону інвестицій не може відбутися без ефективного
маркетингу регіону, головним завданням якого є просування інвестиційного потенціалу області на інвестиційні ринки. Тут необхідне створення ефективних перевірених маркетингових інструментів, розроблення
бренда Сумської області.
Таким чином, народ України переходить на новий щабель розвитку суспільства завдяки Стратегії сталого
розвитку «Україна-2020», і регіон має скористатися нагодою раціонально використати потенціал та досягти соціально-економічних висот.
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Вагомим інструментом для популяризації Сумщини в сучасних умовах може стати, наприклад, КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РУШНИК. Наші рушники дають неспростовні аргументи на користь думки, що ми, як народ, нараховуємо, може, й не одне тисячоліття.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Сумська область
Козацький навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад»
Конотопської районної ради
склад команди
Шевченко Катерина
Грищенко Ігор
Муравйов Ігор
_____________
Бережний Олександр Васильович

/ 2015 /

Наша команда у складі Ігоря М., Катерини Ш. та Ігоря Г. небайдуже ставиться до свого майбутнього та
майбутнього своєї держави. Але все велике починається з малого. Україна не може існувати без села. Ми
живемо в чудовому та унікальному селі Козацькому, навчаємося в школі. Коли почули про Всеукраїнський
молодіжний економічний форум та можливість брати в ньому участь, виграти гроші та зробити щось корисне для свого села, відразу взялися за діло з великим бажанням.
По-перше визначилися з метою та розподілили обов’язки, склали план наших дій та методи, за допомогою яких ми досягнемо свої мети.
Вирішили використати сучасні технології, «погугливши», ми отримали зовсім небагато інформації про
наше село. А саме:
Козацьке — село, центр сільської ради, до складу якої також входять села Вовчик, Новомутин, Щекинське.
Розташоване за 23 км від райцентру. Відоме з 1667 року. Кількість дворів у сільській раді — 1073, жителів
— 1959. На території сільської ради здійснюють діяльність: Козацька сільська рада, асоціація ПСП «Козацька», сільська лікарська амбулаторія, загальноосвітня школа І-III ступенів, оздоровчий табір «Зірка», сільський Будинок культури та бібліотека, приватні крамниці, поштове відділення, Новомутинське лісництво
та мисливське господарство.
Отже, вирішили призначити Катю уявним сільським головою Козацької сільської ради, а ми її помічники.
Оскільки ми народилися в с. Козацькому, то ми набагато більше знаємо про можливості та проблеми нашого села, аніж Google.
В першу чергу ми вирішили відвідати Козацьку сільську раду та офіс агрофірми АСП «Козацька» з метою
зібрати більше інформації.
Вирішено – зроблено. Ось ми вже затишному кабінеті секретаря АСП. Всілися та стали брати інтерв’ю.
Перед цим накидали примірний план нашої розмови.
Фактично асоціація ПСП «Козацька» — єдине господарство в області, де діє система роботи приватних
підприємств в об'єднаній асоціації, очолює асоціацію людина, яку добре знають і поважають не тільки в
Конотопському районі, а й далеко за його межами, — Гала Віктор Григорович.
Звичайно, хочеться похвалитися досягненнями АСП «Козацька»:
• Використання безперелогової системи обробітку ґрунту 6000 тис. га
• Використання сучасних агротехнічних технологій та посівного матеріалу при вирощуванні сільськогосподарської продукції, які дають урожайність зернових 80-90 ц/га
• Застосування сучасної техніки при обробітку ґрунту та збиранні врожаю (повністю оновлено парк
с/г техніки)
• Побудовані сучасні тваринні комплекси та завезено австрійську породу корів (1000 голів), які дають до
40 л молока на добу
• Введено в дію сучасні сушильні комплекси
• Завдяки ініціативі Віктора Григоровича газифіковано наше село, відремонтовані дороги, а також забезпечено покриттям WiFi
• Керівництво АСП «Козацька» – завжди йде назустріч людям у вирішенні їх проблем
Одним словом – це дуже «крута» АСП.
Звичайно, є і проблеми, основні – це податки і корупція в нашій державі.
Невигідно віддавати більше 50% заробленого в бюджет нашої держави, коли не бачиш віддачі. В наших
головах не вкладається цифра 37,4%, що від зарплати потрібно віддати в пенсійний фонд. Офіційно в них
працює 255 чоловік. Фактично четверта частина населення нашого села годує інших пенсіонерів. Але ж
це не так, працюючих набагато більше, чому 255 повинні платити, а решта ні – де справедливість в нашій
державі?
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Доброго дня!

Коли ми запитали
– Що потрібно зробити для вирішення цих проблем?
– Змінити державу!
Після цієї зустрічі ми зробили висновки. Реальних інструментів та механізмів, як допомогти бізнесу, сільський голова не має.
АСП «Козацька» вирішує свої проблеми і заодно проблеми громади.
Наступного дня ми відвідали сільську раду.
Сільський голова Сліпухіна Л.М. зустріла нас привітно і разом з працівниками апарату сільської ради почали бесіду. Питання були прості, а відповіді вичерпні, які повністю нас задовольнили та дали привід для
роздумів... Але не будемо забігати наперед. Ну, про все по порядку.
– Потенціал та можливості нашого села?
– Козацьке - село незвичайне. По-перше, в нас розумні та працьовиті люди, які дбають про свій добробут
та намагаються покращити своє життя. Основний ресурс – родюча земля, яка нас годує. Та ви самі решту
знаєте.
– Добре. Які проблеми існують?
– Низька народжуваність, 9 дітей за цей рік та висока смертність – 15 осіб.
– Висока ціна на газ, село газифікували, а люди не можуть повністю використовувати газове опалення,
топимо дровами, добре, хоч ліс поруч.
– Відсутність прісної води в колодязях селян у зв’язку із засушливим літом, та і та насичена сульфатами.
– Нам в АСП «Козацька» говорили, використовують добрива в межах «чинного законодавства».
– Так, але ж страждають діти. У скважинах селян вода скоро закінчиться, що ми робитимемо потім?
– Ще одна проблема – це відсутність території для вивезення сміття, нам просто нікуди вивозити сміття і
нічим.
– Як стосовно соціальної сфери?
– А чому ви в сільському клубі не танцюєте?
– Не знаємо, - знизавши плечима, відповіли ми.
– Я недавно приходила подивитись, як ви проводите час. Біганина туди-сюди, як ті двері витримують?
– Вони залізні!
– Що вам потрібно для відпочинку? Змінити завклуба?
– Ні. Не потрібно.
– Поставили смітники на кожній вулиці, біля того клуба, сміття вагон, некультурні, де ваша відповідальність та соціальна свідомість?
– Як з дорогамидорогами? - запитали ми, щоб перевести розмову в інше русло.
– Потрібно половину села забезпечити твердим покриттям.
– Нам в АСП «Козацька» сказали – проблем з дорогами не існує.
– Де вони їздять не існує. Раніше 1 кілометр дороги коштував 1 млн грн, а зараз 1 кілометр 20 млн грн при
бюджеті в 1.8 млн грн на рік. Ніскільки вистачить державних коштів! От забезпечили нічним освітлення
вулиці, РЕС дав 280В, всі лампочки згоріли, хто компенсує? Дірок хватає, а коштів не вистачає.
Але основна проблема – це корупція та некомпетентність в органах державної влади. Заходиш в кабінет, а
він на тебе дивиться, що з тебе взяти. Починаєш пояснювати, а він не розуміє, про що ти говориш, йому не
потрібні проблеми селян!
– Ваші пропозиції? Що б ви хотіли змінити?
– По-перше, подолання корупції в нашій державі, влада повинна давати можливість працювати та заробляти людям, а не збагачуватись сама.
По-друге це зменшення цін на енергоносії, тобто перевести опалення села на біогаз. Для цього є все,
окрім коштів.
По-третє, прісна вода – це ресурс, за який потрібно платити, отже, проведення водогону в селі, який ви387
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Друга проблема – це збут продукції, а саме – відсутність ринків збуту. Зараз в Україні продукцію відвантажують тільки на Одеський припортовий завод. Тому і вирощують зерно, соняшник, кукурудзу та сою. Де
інші, де ринкова ціна на зерно?

Подякувавши за розмову пішли до школи обмірковувати та перетравлювати отриману інформацію. Наскільки ми далекі від проблем села! Учні зараз живуть в віртуальному світі і не бачить що відбувається
навкруги, не цікавляться політикою, майбутнім держави. Повністю поринувши в проблеми нашої громади,
ми зрозуміли: тільки спілкування і співпраця державних органів з громадами виведе нас і всю Україну з
кризи.
Наступного дня поговоривши з іншими жителями, які згодні з думкою апарату сільської ради, ми сформулювали свої пропозиції. Для подальшого розвитку території сільської ради необхідні інвестиції, які потрібно не «проїдати», а залучати в розвиток нашого села та прилеглих сіл. Інвестиції потрібні для:
• Біогазової установки
• Побудови водогону
• Створення ефективної мережі сміттєвідвезення та подальшої переробки відходів
Останнє нам під силу, оскільки потребує значно менше коштів, аніж попередні.
Дякуємо за увагу та сподіваємося на подальшу співпрацю!
З повагою Ігор, Катя та Ігор.
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рішить комплекс проблем з поліпшення якості води та збільшення врожайності, покращить екологічний
стан.
По-четверте, створення пункту по переробці сміття. Покращиться екологія нашого села. Адже від чистоти
починається Європа і необхідність покращити своє буття.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
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Через сприятливу екологічну ситуацію Тернопільщини в регіоні діє та вдосконалюється туристичний бізнес, що є важливим елементом в розвитку економіки регіону з малорозвиненою виробничою сферою.
Найбільш відвідувані туристами – Товтровий кряж, Кременецькі гори, Дністровський каньйон, карстові
печери. Також тут збереглося безліч пам'ятників старовини: Почаївська лавра, палац Вишневецьких з парком XVIII століття, монастир Бернардинів у Гусятині та інші. На Тернопільщині знаходиться третина з усіх
збережених замків і замкових споруд України. В області є до 20 санаторіїв, багато створені на базі місцевих цілющих мінеральних вод.
Підтримка стимулювання малого та середнього бізнесу в області діє вже декілька років, що позитивно
впливає на розвиток економіки та забезпечення населення робочими місцями.
Серед проблем наша область характеризується низькими зарплатами, що впливає на відтік висококваліфікованих спеціалістів, котрий супроводжується зупинкою економічного та соціального розвитку регіону.
Також Тернопільська область і надалі продовжує займати одне з останніх місць за рівнем зайнятості серед
регіонів України. Ще слід зазначити, що за основними економічними показниками область відноситься до
групи з низьким економічним потенціалом. В області недостатньо розвинута промисловість, енергетика,
хімічне виробництво. Основними галузями господарського комплексу є сільське господарство та харчова
промисловість, які дають основну частину валового продукту. Регіон малопривабливий для інвесторів,
оскільки відсутня можливість швидкого обороту капіталів. Сільське господарство є пріоритетною галуззю
виробництва для Тернопільської області. Протягом останніх років в області збережена позитивна тенденція до нарощування обсягів валової продукції сільськогосподарського виробництва. Проте цей сектор
економіки не розвинений настільки, щоб випускати та експортувати за межі області продукцію з високою
доданою вартістю. Вирощування більшості традиційних культур стало малорентабельним, а сільськогосподарські виробники не повністю обізнані з новими тенденціями на внутрішньому й міжнародному
сільськогосподарському ринках.
На стабільну соціально-економічну ситуацію в області негативно впливає скорочення інвестицій, зниження ефективності інноваційного процесу у промисловості, що створює обмеження можливостей для
прискорених темпів зростання, високий рівень залежності від кон’юнктурних коливань на світових сировинних ринках, які залишаються головними ринками збуту для промислових регіонів України, що є
своєрідним каталізатором кризових тенденцій. Також непрозорість аграрного ринку, слабкий розвиток
інфраструктури збуту продукції та її висока собівартість витісняють вітчизняного сільськогосподарського
виробника з внутрішнього ринку і, як наслідок, гальмують відновлювання економічного стану аграрних
регіонів.
Отже, основними проблемами Тернопільської області є низька оплата праці, малорозвинена виробнича сфера, низький рівень зайнятості населення та слабкий економічний потенціал. Також проблемою є
малий приплив інвестицій та неефективне використання їх у малорозвинених сферах регіону. І беззаперечною проблемою є корупція на всіх ланках влади, що спричиняє гальмування розвитку промисловості,
сільського господарства, малого та середнього бізнесу.
Для вирішення вищезгаданих проблем потрібно скласти детальний план по зміні економічної та соціальної ситуації Тернопільщини. Тому основними напрямками змін будуть:
• стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, тобто зменшення податкового навантаження, надання новоствореним інноваційним підприємствам пільг у вигляді нульового оподаткування
та підвищення якості, швидкості та прозорості надання адміністративних послуг;
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На сьогодні Тернопільщина являє собою регіон з потенційно привабливим кліматом, проте через брак
коштів на інвестиційну діяльність та відсутність інноваційної продукції область посідає далеко не найкращу позицію серед інших регіонів України. Слід зазначити, що наш регіон є освітнім центром України, що
забезпечує нас висококваліфікованими кадрами у різних галузях. Також на Тернопільщині добре розвинене сільське господарство, котре за умови подальшої модернізації сільськогосподарської техніки та
ефективного використання земель може стати конкурентоспроможним не тільки на території України, а
й закордоном. Регіон має значний потенціал у виробництві екологічно чистих продуктів харчування. Тому
необхідно впроваджувати нові технології та здійснювати підтримку сільського населення задля підвищення рівня ефективності використання подальшого розвитку сфери.

Задля ефективного виконання вищезгаданих напрямків змін у економічно-соціальній структурі області
необхідно використовувати управлінські рішення, котрі зможуть реалізувати дані напрямки. Відповідно потрібно скласти програму формування пропозицій. Програма складається з наступних напрямів, які
включають в себе:
• підвищення конкурентоспроможності регіону завдяки: стимулюванню залучення інвестицій в область;
залученню коштів Державного фонду регіонального розвитку; зменшенню податкового навантаження
на підприємства; допомозі некомерційним організаціям, що займаються соціальним розвитком регіону; наданню податкових канікул для інноваційних підприємств; налагодженню відносин з економічно
активними регіонами; створенню сприятливих умов для розміщення нових підприємств, у тому числі
іноземних.
• створення умов для покращення здоров'я населення, а також можливостей для формування здорового
способу життя, а саме: забезпечення всього населення якісною безоплатною медициною; придбання
медичного обладнання та приладів для виявлення та лікування захворювань; будівництва нових та
реконструкції існуючих спортивних об’єктів області; розширення мережі спортивних клубів, зокрема
центрів фізичного здоров’я населення; покращення матеріальної бази спортивних комплексів у навчальних закладах області.
• розвиток сільських територій, а конкретніше: підвищення ефективності діяльності існуючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; створення нових робочих місць на сільських територіях;
збільшення доходів індивідуальних домогосподарств; підвищення якості трудових ресурсів сільських
територій; покращення зайнятості та підвищення потенціалу самозайнятості сільської молоді; зменшення міграції молоді із населених пунктів; розширення асортименту сільськогосподарського виробництва;
покращення стану сільських доріг.
• збільшення кількості функціонуючих об’єктів соціальної інфраструктури.
• покращення системи загальної середньої та професійної освіти для забезпечення більшої відповідності
випускників потребам регіонального ринку праці та адаптація населення до швидких змін на регіональному ринку праці, при цьому ключове завдання полягає в стимулюванні працевлаштування мешканців у
межах власних районів, зменшення відтоку професійних кадрів за межі України.
• формування екологічного світогляду, заходи щодо збереження довкілля, очищення забруднених територій, формування сучасних підходів вирішення проблем, пов’язаних з твердими побутовими відходами,
забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг.
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• підтримка сільської зайнятості населення, а саме: достойно оплачувані робочі місця в сфері сільського
господарства; забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних
технологій населення; створення умов для розвитку власної справи жителями сіл Тернопільщини на
основі особистих селянських господарств; сприяння соціально-економічному розвитку сільських громад
Тернопільського району;
• підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектора, а конкретніше: покращити інструменти розвитку бізнес-освіти та профорієнтаційної роботи з учнівською
молоддю; налагодити науково-інноваційне співробітництво вищих навчальних закладів з реальним
сектором економіки; забезпечити підтримку талановитих студентів; підтримати програми міжнародних
обмінів студентами, викладачами;
• стимулювання розвитку туристичної індустрії області, що включатиме формування комплексних туристичних продуктів у пріоритетних для області видах туризму для внутрішніх та іноземних туристів;
розвитку рекреаційної інфраструктури у населених пунктах області, віднесених до курортних, шляхом
будівництва нових та реконструкції й модернізації санаторних та оздоровчих закладів; модернізації
існуючої матеріальної бази, створення нових рекреаційно-туристичних об’єктів міжнародного стандарту;
створення сучасної дорожньої інфраструктури на основних туристичних маршрутах, облаштування місць
для стоянок і короткочасних зупинок туристично-екскурсійних автобусів, автотуристів;
• підвищення енергоефективності, а саме: підвищення енергоефективності в установах бюджетної сфери;
оптимізація мережі опалення та магістральних теплопроводів у системах теплопостачання міст області;
впровадження переробки твердих побутових відходів для вторинного використання; вжиття комплексу
заходів щодо стимулювання і використання відновлюваних джерел енергії;
• боротьба з корупцією, а саме: прозорість усіх процедур, пов’язаних із проведенням тендерів, інших операцій; участь громадськості у всіх підозрілих операціях, що мають комерційну вигоду; невідворотність
покарання всіх осіб, що одержували чи давали хабар, за надання іншою особою неправомірних дій на її
користь.
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Економічний потенціал – це складна система, яка починає формуватись на рівні підприємств, домогосподарств, піднімаючись вище і формуючи економічний потенціал галузі та регіону, а також суспільства в
цілому. Доцільно виділити такі окремі підсистеми економічного потенціалу: трудовий потенціал, виробничий потенціал, ресурсний потенціал та інноваційний потенціал.
Управління комплексним розвитком регіону повинно ґрунтуватися, насамперед, на залежності економічних можливостей регіону від ефективності функціонування виробництва і благополуччя кожного господарюючого об'єкта. Соціально-економічний розвиток регіонів значною мірою залежить від величини та
ефективності використання наявного на даній території економічного потенціалу.
Тернопільська область належить до аграрно-промислових областей України. Рівень розвитку сільського
господарства завжди був визначальним в плані оптимального використання природно-ресурсного та
трудового потенціалу території. Однак криза в економіці негативно позначилася на розвитку сільського
господарства в області, простежується зменшення обсягів виробництва продукції галузі, зниження показників його ефективності. Провідною галуззю сільського господарства є рослинництво. Основними його напрямами є вирощування зернових культур, цукрових буряків, картоплі, овочів та кормових культур. Галузь
сільського господарства має всі потенційні можливості для відродження й ефективного розвитку.
Тернопільщина має конкурентоспроможний рекреаційний потенціал. Складовими цього потенціалу є природа, клімат, історія і, найголовніше, лікувально-бальнеологічні можливості. Область є однією з найбагатших областей в Україні на пам'ятки історії, культури і старовини. Значними є запаси мінеральних вод типу
«Нафтуся» та «Моршинська», лікувальні болота, торфи, синя глина та інше, що створює умови для розвитку туристичного бізнесу.
2. В даний час найбільша потреба розвитку області існує в запровадженні нових технологій, сучасних методів управління, налагодженні і розвитку інфраструктури, застосуванні знань і досвіду розвитку ринкової
економіки. Орієнтація в економічній політиці, законодавстві, бізнесовому середовищі країни, розуміння
соціально-культурних традицій, провідних ідей, менталітету її народу, безперечно, є вагомими чинниками
її розвитку.
Незважаючи на багатий потенціал України загалом і Тернопільщини зокрема, понад 90% суб'єктів українського туристичного бізнесу орієнтовані на виїзний туризм. Цьому насамперед сприяє українське податкове законодавство. Зокрема, по суті, вхідний податок на додану вартість під час визначення маржинальної
доходності оператора в'їзного і внутрішнього туризму обкладається додатковим ПДВ. Оператори ж виїзного туризму не мають такої проблеми. Якщо найближчим часом ці дискримінаційні податкові норми не
відмінять, суб'єкти туристичної діяльності будуть змушені або перейти на обслуговування виїзних туристів
і годувати економіку інших країн, або ж відійти в тінь.
Держава практично нічого не робить для розвитку в'їзного та внутрішнього туризму. В інших країнах на
просування свого туристичного продукту на зовнішньому і внутрішньому ринку витрачають кошти держбюджету. До того ж завдяки меншому податковому навантаженню у іноземних курортів є можливість
встановлювати конкурентоспроможні ціни, отримуючи при цьому достатні прибутки, які дають змогу
здійснювати інвестиційні вкладення у свій бізнес, що не притаманно українській практиці.
3. Першочерговими заходами, які слід здійснити для перспективного розвитку сільського господарства,
повинні бути наступні:
• Забезпечити державний контроль за закупівельними цінами на сільськогогосподарську продукцію;
• Збільшити державні дотації, передусім в галузі тваринництва;
• Розробити механізм реалізації сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;
• Забезпечити надання сільгоспвиробникам довгострокових кредитів під низькі відсотки;
• Застосувати новітні технології в галузі вирощування рослин;
• Сприяти забезпеченню нормальних соціально-економічних умов життя сільських мешканців.
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1. Прискорення темпів соціально-економічного розвитку нашої країни великою мірою визначається
ефективністю використання економічного потенціалу регіонів, який є важливим чинником економічного
розвитку країни.

Щоб сприяти розвитку галузі туризму Тернопільщини, потрібно насамперед здійснити податкову реформу,
яка усуне дискримінацію між виїзним та в’їзним туризмом, описану вище.
4. Для того щоб наша область розвивалася в сфері економіки, потрібно насамперед здійснити різного роду податкові реформи, які б стосувалися розвитку малого, середнього бізнесу та розвитку туризму,
адже у провідних країнах світу левову частку податків становлять саме податки малих та середніх підприємств. Також потрібно стимулювати людей до відкриття власного бізнесу. Це може бути:
• Надання кредитів на відкриття бізнесу під низькі відсотки.
• Проведення безкоштовних тренінгів та навчання для підприємців-початківців.
• Звільнення від податків новостворених підприємств на певний час та ін. Також щоб регіон розвивався,
на нашу думку, потрібні такі зміни в інфраструктурі міста тай області загалом:
• Встановити сонячні батареї на світлофорах (як в розвинутих європейських країнах), що сприятиме
економії електроенергії.
• Здійснити якісний ремонт автомобільних доріг, побудувати платні автобани, що дасть можливість розвивати велику швидкість та економити час перебування в дорозі.
• Будівництво нових парковок для зменшення заторів у вигляді багатоповерхової будівлі.
• Створення велодоріжок. Їзда на велосипеді не спричиняє викидів шкідливих газів та майже не створює
шуму, та ще й економить кошти, які були б витрачені водієм на автомобіль чи на громадський транспорт.
Також їздити на велосипеді є корисним для здоров’я.
• Встановлення вітряних електростанцій, які не тільки допоможуть економити затрати електроенергії, а й
будуть приносити хороший прибуток регіону.
• Відкриття сміттєпереробного заводу, що сприятиме вирішення постійної проблеми забруднення території та створення нових робочих місць для населення.
• Будівництво спортивних майданчиків, заняття на яких буде оплачуватися символічно (хто скільки зможе
з надією на совісність тернополян).
В умовах виходу української економіки з кризи та небезпечної екологічної ситуації особливого значення
набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку, що значною мірою сприяє зменшенню
захворюваності населення, а розвиток інфраструктури санаторно-курортних закладів та вдосконалення
ринку послуг у цій галузі, своєю чергою, є запорукою покращення стану економіки. Для розвитку цієї галузі можна створити різні готельні комплекси чи хостели, адже туристи, які подорожують по Тернопільській
області, часто зустрічаються з проблемою ночівлі. Також необхідні вкладення в різні туристичні об’єкти,
адже у нашій області є багато цікавих та мальовничих місць для лікування та відпочинку.
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Що стосується розвитку підприємницької діяльності, то на нашу думку потрібно обмежити новостворені
підприємства в сплаті податків в перші 3-5 років, для того щоб підприємство могло встановити свої позиції
на ринку та суттєво зміцнити їх.
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В ринкових умовах успішна реалізація стратегічних напрямків розвитку регіону у значній мірі залежить від
ефективності використання його потенціалу. Потенціал формуються під безпосереднім впливом факторів
внутрішнього і зовнішнього середовища, що орієнтують регіон на досягнення довгострокових цілей розвитку відповідно до наявного ресурсного забезпечення. Ефективність використання потенціалу регіону
визначає результативність діяльності довгострокових цілей та потребує принципово нових підходів до
формування його економічного потенціалу.
Соціально-економічне становще Тернопільської області за січень – вересень 2015 року (© Головне управління статистики у Тернопільській області, 2015)
Промисловість
У січні – вересні 2015 р. порівняно з січнем–вереснем 2014 р. індекс промислової продукції становив
94,9%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня – вересня 2015 р. обсяги виробництва продукції порівняно з січнем – вереснем 2014р. зросли в 1,6 разу. Збільшився видобуток гранул,
щебеню (каменю дробленого), крихти та порошку; гальки, гравію в 1,9 разу, гіпсу і ангідриту – на 15,1%,
пісків природних – на 4,9%.
У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 93,3%.
На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за підсумками січня –
вересня 2015 р. обсяг виробленої продукції зменшився на 0,3%, у т. ч. на підприємствах з виробництва
хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 18,9%, м’яса та м’ясних продуктів – на 18,6%, продуктів
борошномельно-круп`яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 9,0%.
Поряд із цим збільшилось виробництво готових кормів для тварин на 31,7%, олії та тваринних жирів –
на 15,8%, напоїв – на 6,7%, перероблення та консервування фруктів і овочів – на 4,7%.
За січень – вересень 2015 р. вироблено: 63,4 тис. т кормів готових для тварин, 37,5 тис. т борошна,
20,9 тис.т молока рідкого обробленого, 19,2 тис. т йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока
та вершків, 7,7 тис. т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання, 4,7 тис. т м`яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого, 4,5 тис. т круп, борошна грубого помелу та гранул з культур зернових,
3,0 тис. т сирів жирних, 2,8 тис. т масла вершкового, 2,7 тис. т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій, 427 т виробів ковбасних тощо.
Виробництво промислової продукції збільшилось на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 26,9%, текстильного виробництва, виробництва
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 21,9%, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 4,6%.
Разом з тим спостерігалось зменшення виробництва на підприємствах машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання, на 31,5%, з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 19,7%,
металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання, –
на 13,4%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг виробництва продукції зменшився на 6,2%. З початку 2015 р. вироблено 9,1 млн кВт•год електроенергії.
Спираючись на офіційні статистичні дані, можна виокремити певні проблеми, а саме: зношеність основних фондів і підприємств, енерго- та матеріаломістке виробництво, недостатні темпи впровадження
інноваційних процесів у виробництво, низька активність підприємств щодо впровадження у виробництво
нових видів конкурентоспроможної продукції та диверсифікації ринків збуту, недостатньо розвинута ринкова інфраструктура, низька інвестиційна активність підприємств та динаміка залучення іноземних інвестицій, недостатній розвиток виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє використання
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Бачення розвитку економіки Тернопільської області з врахуванням соціально-політичної ситуації в країні

Сприяння розв'язанню зазначених питань дозволить вирішити проблему створення умов для випереджаючого підвищення рівня оплати праці, створення нових робочих місць, розширення податкової бази
підприємств, функціонування ефективної системи надання соціальних послуг.
Дерегуляція та розвиток підприємництва – це ще одна важлива віха розвитку Тернопільської області.
Середньостроковою метою дальших реформ у цій сфері є створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної
торгівлі та підвищення ефективності ринку праці. Необхідно скоротити кількість документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасувати регуляторні акти, які ускладнюють ведення підприємницької діяльності, скоротити кількість
органів державного нагляду (контролю), забезпечити надання послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді.
Для підтримки інвестиційної активності та захисту прав інвесторів потрібно забезпечити ефективний захист права приватної власності, у тому числі судовими органами, гармонізувати із законодавством Європейського Союзу положення законодавства України щодо захисту прав національних та іноземних інвесторів та кредиторів, захисту економічної конкуренції, запровадити стимулюючі механізми інвестиційної
діяльності, виходячи із найкращої світової практики.
Враховуючи зазначене, можемо запропонувати наступні пріоритетні напрямки соціально-економічного та
культурного розвитку області
• Збільшення обсягів інвестицій у пріоритетні галузі економіки області (харчова, легка, машинобудівна,
інформаційні технології).
• Сприяння впровадженню ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю.
• Розвиток виробничої та соціальної інфраструктури місцевого та загальнодержавного значення.
• Розвиток сучасної туристично-рекреаційної інфраструктури та підтримка культурного потенціалу і
традицій.
• Створення умов для сталого розвитку людських ресурсів на базі функціонування ефективної системи
соціальних послуг.
• Сприяння розвитку науки, освіти і медицини.
• Залучення інвестицій для відродження важливих об’єктів промисловості регіону (великих заводів і
фабрик).
• Надання майданчика для розміщення іноземних фірм на території області.
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інвестиційних переваг області, розбалансована структура зайнятості населення на фоні тінізації економічних процесів, диспропорції у соціально-економічному розвитку окремих галузей та районів області.
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/ 2015 /

Ми б хотіли описати слабкі сторони сучасної економічної політики та запропонувати свої способи вирішення проблеми за трьома основними напрямками: сільськогосподарська, промислова та туристична галузі.
Сільське господарство
Земельні ресурси — основне багатство області. Аграрний сектор займає провідне місце у народногосподарському комплексі області, сільське господарство дає 30% валового внутрішнього продукту регіону
і забезпечує потреби населення області в основних продуктах харчування та потреби переробної промисловості у сировині. Серед галузей сільського господарства переважає рослинництво, де виробляється
60% валової продукції. Основною проблемою цієї галузі є фермери, а точніше низька їхня зацікавленість в
вирощуванні і продажу сировини. Ми вважаємо, що управлінню не можна нехтувати таким важливим аспектом свого регіону. Керівництво області повинне робити все можливе для покращення умов фермерам:
особливі умови кредитів на техніку, краще управління податками, налагодження постійного ринку збуту.
Навіть декілька цих простих кроків може сильно вплинути на заохочення людей в спрямовуванні своїх
ресурсів і вмінь на співпрацю з державою.
Промисловість
За обсягами виробництва продукції на Тернопільщині лідер — цукрова промисловість (діють 8 цукрових
заводів, які виробляють майже 10% цукру з цукрових буряків від загального обсягу в Україні). Ми вирішили, що правильне налагодження експорту такої продукції не тільки в інші області країни, а й за кордон
зіграло б досить непогану роль в покращенні економічних властивостей регіону. Звичайно, для цього
потрібно зробити багато роботи і найняти якісних спеціалістів, але це ми детальніше розглянемо пізніше.
Вагоме місце в державі займають також спиртова (виробляє 27% спирту в Україні) та молочна (5,6% масла)
галузі області. Усі підприємства промислового комплексу працюють на привізному металі, випускаючи
трудомістку продукцію: електротехнічні прилади, засоби зв'язку, світлотехнічне обладнання, сільськогосподарську техніку. І продукція ця є доволі конкурентоспроможною навіть на європейському рівні. Тому ми
вважаємо, що, як було зазначено вище, експорт – основний напрямок, за яким потрібно рухатися в майбутньому. Що для цього необхідно? Вдало проведені заходи податкової та цінової політики. Продаж продукції повинен бути вигідним продавцю, але і держава-покупець повинна закупляти товар в достатньому
обсязі, а це неможливо без, відповідно, достатнього попиту всередині купуючої країни. Грубо кажучи, при
експорті готової продукції є два шляхи: продаж «голого» товару, який продається під місцевою торговою
маркою, і збут повністю готового товару, який продається під власною торговою маркою. Останній варіант
дозволяє отримувати більший прибуток, але вимагає наявності «толкових» маркетологів, юристів, економістів і дизайнерів (не завжди) упаковок тощо.
Туристична галузь
Туристична галузь на Тернопільщині розвинена найменше, і це дуже дивно. Крім описаних вище визначних місць, наш край відомий також Почаївською лаврою, чудотворною Іконою Божої Матері у Зарваниці
та Зарваницьким духовним центром, такими відомими давніми містами з багатою історією, як Кременець,
Бережани, Збараж тощо. Проте мало хто з України чи світу, і навіть не кожен з жителів Тернопільщини знає
хоча б про описані тут місця. А все тому, що керівництво регіону приділяє надто мало уваги цьому. Наша
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Тернопільська область – західна область України з центром в місті Тернопіль. Наш край – один з найбільш
аграрних в Україні. Із загальної площі земельного фонду 76% становлять землі, що використовуються для
сільського господарства, розораність території складає близько 60%, що також досить високий показник. Орні землі в структурі сільськогосподарських угідь займають 81% (близько 850 тис. га) — найвищий
показник в Україні. Усе це робить Тернопільську область чи не найсприятливішою областю для ведення
сільського господарства. В промисловості велику роль відіграють харчова, промислова, скляна, деревообробна і хімічна галузі. Обсяг промислового виробництва Тернопільщини становить у порівняльних цінах
1,9 млрд грн — 0,6% обсягу в Україні. Тернопільщина знаходиться на транспортному шляху, який сполучає
Східну Європу з Центральною та Західною. Експортні та імпортні поставки зв'язують Тернопільщину із 87
країнами світу, що ставить наш край в досить вигідне економічне положення. Крім того, на території області є досить визначних культурних пам’яток: Дністровський каньйон, найдовша в Європі карстова печера
«Оптимістична» тощо. За кількістю замків (34) Тернопільщина займає перше місце в Україні.

Отже, останнім пунктом, який ми розглянемо, будуть самі люди.
Як вже було зазначено, одною з основних проблем області є «відплив мізків». Не тільки за кордон, а й в
інші регіони України. Це відбувається на двох стадіях: на стадії вступу до ВНЗ і на стадії закінчення навчання. Розглянемо кожен випадок окремо: перша ситуація викликана, знову ж таки, недостатньою зацікавленістю абітурієнтів у вступі в тернопільські виші, друга – незадовільними для людей умовами праці. Потрібно вжити заходів, які дадуть тернопільським абітурієнтам певні пільги до вступу до ВНЗ своєї бáтьківщини
і нададуть надійні високооплачувані робочі місця на території області.
Підсумки
Підбиваючи підсумки, треба сказати, що основною проблемою є невдало проведена демографічна політика. Її необхідно вирішувати всіма можливими способами, більшість з яких ми вже зазначили. Люди
часто просто не бачать свого майбутнього в межах регіону або не можуть реалізувати себе на території
області. Яскравими прикладами є фермери, які вимушені самі шукати свій ринок збуту, вести продажі
на ринках з не найкращими умовами праці, а магазини в той час продають привозні товари. Крім цього,
необхідно спрямовувати економічну політику на експорт і туристичну галузь, причому в першому випадку
бажанішим є продаж готової продукції, а в другому – необхідною є інфраструктура: транспортні шляхи,
готелі тощо.
Усі ці заходи, вжиті правильно, доцільно і вчасно, на нашу думку, можуть сильно і, головне, позитивно
вплинути на економічну ситуацію в регіоні, покращити умови праці і, звичайно, життя людей.
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думка проста: туристична галузь, беззаперечно, – галузь, в яку варто вкластися найбільше. Потрібно довести транспортні шляхи, інфраструктуру, кількість і якість готельних комплексів до європейського рівня.
Це збільшить потенційну можливість регіону приймати гостей на своїй території. Наступні дії, які необхідно здійснити, – це покращення умов самих туристичних об’єктів, налагодження охорони, прибирання
тощо; проведення PR-кампаній, заохочення людей до відвідування визначних пам’яток культури регіону.
І знову ж таки, тут не обійтися без якісних спеціалістів, які є на території області, проте, на жаль, шукають
роботу за її межами.
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Так, у нас безліч проблем, та одна із найбільших – обмежена кількість робочих місць. Тому її негайно слід
вирішувати, бо молодь, здобувши освіту, змушена працевлаштовуватись в інших містах, а іноді навіть і областях, де й залишається на постійне місце проживання. Це суттєво зменшує кількість населення в регіоні.
Отже, у зв’язку з цим я пропоную відновити у місті роботу таких підприємств: консервного і маслового
заводів, ялинкової фабрики, повернути у власність держави взуттєву фабрику, продукцією якої б могли послуговуватись безпосередньо жителі нашого міста, а не іноземці.
Ще одним з невідкладних питань, над якими треба працювати, є підвищення рівня туризму, адже Теребовля – давнє місто зі своєю славетною історією і яскравим героїчним минулим. А хто не знає свого минулого, той не вартує й майбутнього. Та ми надіємось, що у ближньому майбутньому молоді люди самостійно організовуватимуть екскурсії містом, спілкуючись з туристами не лише українською, а й іноземними
мовами.
Так, погодьтесь, у нас проблем чимало, але якщо у того чи іншого керівника є ціль, мета, шляхи їх вирішення, то, я гадаю, що все можна розв’язати. Я ставлю перед собою такі цілі, щоб розбудувати місто:
• Встановити відповідальність за прийняті рішення в будь-якій сфері;
• Запровадити електронні петиції до міського голови;
• Зробити відкритими всі сайти органів місцевого самоврядування;
• Перетворити Теребовлю на інтелектуальний та культурний центр, що використовує знання людей для
створення якісних робочих місць у всіх сферах, від технічного працівника до мера міста;
• Залучити зовнішні інвестиції в місто;
• Використати кращі практики європейського самоврядування;
• Розвиток Теребовлі як туристичного міста;
• Встановлення безпечних дитячих майданчиків, оснащених розвиваючими іграми;
• Створення притулку для тварин.
І всього цього ми з вами можемо досягти, якщо будемо діяти разом, тільки спільними зусиллями.
У Теребовлі діє молодіжна міська рада, сформована з молодих ентузіастів, енергійних і ініціативних. Депутатами ММР на чолі з місцевим управлінням підписано угоду про співпрацю нашого міста з Любомижем,
що у Польщі. Така співпраця між молоддю зможе привабити багато юних талановитих людей з Європи.
Ми маємо намір підписати такі ж угоди і з іншими європейськими столицями.
Значного покращення потребує і благоустрій міста та сіл Теребовлянської об’єднаної територіальної громади. Тому слід запровадити централізований вивіз твердих побутових відходів на території об’єднаної
територіальної громади з подальшим їх сортуванням та продажем на сміттєпереробні заводи, ліквідувати незаконні сміттєзвалища, проводити заходи щодо відновлення вуличного освітлення у всіх населених
пунктах, проводити реконструкцію тротуарів, продовжувати озеленення міста і сіл громади, продовжити
облаштування Молодіжного парку, завершити реконструкцію парку імені Т. Шевченка, облаштувати та
забезпечити благоустрій кладовищ на території міста. Щоб вирішити проблему щодо водопостачання та
водовідведення, слід провести моніторинг щодо можливого будівництва системи центрального водопостачання до установ соціальної сфери (шкіл, дошкільних закладів), провести реконструкцію очисних споруд.
Болючим питанням для мешканців нашого міста є проблема переміщення. Непогано б було запустити в
дію транспорт загального користування, облаштувати стоянки для таксі.
Оскільки місто Теребовля розбудовується, слід затвердити генеральний план забудови.
Діти – це наше майбутнє, ми повинні турбуватись про їхнє здоров’я, добробут, організовувати їхнє дозвіл402
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Я новопризначений керівник регіону, а саме Теребовлянського району. Як і будь-який інший населений
пункт, наше місто заслуговує на прозору політику, на професійних управлінців та розквіт. Заслуговує бути
розвиненим сучасним містом, комфортним для життя і привабливим для інвесторів. Тому Теребовлі необхідні реформи, які дозволять зробити владу підзвітною, а громаду – самоврядною. Навести лад в місті
можна за допомогою простих дій – знищення корупції і забезпечення професійного управління та якісної
освіти.

Зміни мають торкнутись і таких галузей, як освіта, культура, медицина. Я гадаю, треба збільшити фінансування закладів освіти (харчування, капітальні видатки).
Місцева влада зобов’язана дбати про права вразливих груп населення, розвиток приватного підприємництва тощо.
Отже, шлях до успіху – це реформи. Сьогодні реформування вимагають: житлово-комунальне господарство, водопостачання та водовідведення, дороги, житловий та соціальний фонди, транспорт. Але це все
реально зробити конкретними справами на благо людей, а не голослівними обіцянками.
Я вірю, що наше місто та села будуть кращими!
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ля. Керівництвом міста має бути проведено будівництво громадського спортивно-оздоровчого комплексу
з закритим басейном з пільговим користуванням для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
Реконструкції потребує і пішохідний міст через р. Гнізну з будівництвом на ньому рекреаційно-туристичного комплексу.
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Харківщина має багатий природно-ресурсний потенціал, що складає 4,5% від сумарного оціненого в Україні (станом на 2010 рік), енергетичний потенціал – найбільші в континентальній Європі розвідані поклади
природного газу (40% загальнодержавного видобування природного газу з довгостроковим потенціалом
суттєвого збільшення), потенційно найбільші поклади сланцевого газу, надлишкові потужності вугільної
базової електрогенерації, значна ресурсна база для розвитку відновлюваної та альтернативної енергетики. Все це за умови раціонального використання здатне посилити енергобезпеку і енергонезалежність
України та вивільнити необхідні фінансові ресурси для модернізації регіону і країни. Незбалансованість
природокористування. Природно-ресурсний потенціал області не використовується раціонально. Наявний
високий рівень розораності земель (середній рівень розораності території Харківської області становить
63,5%.), що несумісне з раціональним землекористуванням через виснаженість ґрунтів і порушення екологічної рівноваги і, відповідно, стримує землеробство у довгостроковій перспективі.
Застарілі технології, вичерпання ресурсу використання основних фондів генерації електроенергії і тепла
разом з низькою ефективністю використання палива призводить до значних обсягів шкідливих викидів.
Харківська область належить до найбільш «молодих» регіонів України. Особливо виділяється місто Харків
як осередок студентства. Питома вага молодих людей у віці до 35 років у загальній чисельності населення
Харкова сягає 42,5%. Харківська область завжди посідала провідне місце в Україні згідно з показниками
освіти. Однак існують проблеми як у вищій освіті, так і в початковій та середній. Загальною проблемою
шкільної підготовки Харківської області залишається вивчення іноземної мови. Серед основних проблем
вищих навчальних закладів спостерігається:
• »ізольованість» науки та бізнесу;
• дефіцит якісної соціально-культурної та соціально-побутової студентської інфраструктури (стан житловокомунального фонду не є задовільним, організація побуту, дозвілля, погані умови для наукової творчості
та ін.);
• низький рівень заробітної плати освітян, що призводить до наявності корупційних схем та обрання професії викладача як запасного варіанту, а не за покликанням;
• застарілі методики й програми викладання тощо.
Ключовою рушійною силою забезпечення соціально-економічного розвитку виступає приватний сектор.
В Харківській області 51,5% зайнятих задіяні у формуванні 73,9% валової доданої вартості (ВДВ), а 48,5%
зайнятих у торгівлі, а також в інших галузях задіяні у формуванні 26,1% доданої вартості. По виробництву
валового регіонального продукту (ВРП) Харківська область посідає одне з провідних місць серед регіонів
України та є єдиною з областей, чия економіка є орієнтованою на сферу послуг. Ключовими факторами
розвитку приватного сектора і, як наслідок, підвищення рівня інвестицій є податковий клімат, платоспроможність населення, економічні особливості факторів виробництва, розвиток освіти та науки, політична
стабільність регіону та віддаленість від ринків збуту. За цими параметрами Харківська область є однією
з лідируючих в Україні, однак відстає від показників європейських міст. Досить високий рівень корупції,
часті обшуки з боку податкових, недосконала система оподаткування. За останній рік значно послабилась
політична стабільність через військові дії в сусідніх областях, погіршилися відносини з одним з найбільших торгових та економічних партнерів – Російською Федерацією. Досить слабко розвинута транспортна
інфраструктура, основні потужності виробництв зосереджені в місті Харкові, спостерігається поступовий
занепад сіл.
В розвитку підприємництва наявні такі проблеми, як недостатня прозорість ведення бізнесу та адміністративної діяльності. Значний рівень корупції, що часто призводить до тиску на бізнес з боку різних інстанцій.
Високий рівень військової загрози з боку сусідньої держави та терористичних організацій. У зв’язку з фінансово-економічною кризою планування підприємницької діяльності стає дедалі важчим через стрімку
девальвацію національної грошової одиниці, а також нестабільну роботу кредитно-фінансових інституцій
(періодичні заморожування та обмежування фінансової діяльності з боку банків тощо), високу інфляцію.
Відсутня тісна взаємодія бізнесу з представниками влади для досягнення консенсусу та пришвидшення
розвитку регіону. Це також призводить і до відтоку інвестицій. Окрім цього, на розвиток регіону впливає
405
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В цій роботі наша команда обрала Харків та Харківську область в якості регіону, що буде аналізуватись.
Проаналізуємо цей регіон з позиції п’яти факторів, що впливають на його соціально-економічний розвиток: природні ресурси, населення, підприємства, інвестиції та інновації.

Рівень інвестицій в Харкові та області є недостатнім. Основним фінансовим джерелом регіонального розвитку залишаються внутрішні інвестиції місцевих підприємств та організацій, кредити банків, власні кошти
населення. На рівень регіональних інвестицій впливають схожі параметри, що й на рівень підприємницької діяльності. На жаль, фінансово-економічна ситуація регіону погіршується у зв’язку з затяжною економічною кризою, а також війною. Однак з огляду на високу якість спеціалістів в регіоні та освітній потенціал
все більш привабливою для іноземних інвесторів стає ІТ-галузь.
Харківські виробники помітно впливають на стан сфери високотехнологічних виробництв України, а спектр
їхньої інноваційної діяльності достатньо широкий. Загальний обсяг інноваційних витрат підприємств області склав 642,3 млн грн, або 6,7% від загальноукраїнського обсягу (у 2012 р. – відповідно 738,2 млн грн,
або 6,4%). Найбільше коштів було спрямовано на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення (майже 3/4 загального обсягу витрат на інновації). До того ж частка витрат на виконання внутрішніх науково-дослідних розробок (НДР) складала 16,4%, на придбання результатів науково-дослідних
розробок, виконаних іншими організаціями (зовнішні НДР), підприємства спрямували 3,1% від усієї суми
інноваційних витрат, на придбання інших зовнішніх знань – 3,5%. Решту (3,5%) складали інші інноваційні
витрати. Однак, як було наведено вище, фінансування інноваційної діяльності підприємств Харківської
області здійснюється переважно за рахунок коштів вітчизняних бізнесових замовників (від 32% у 2009 р.
до 35% у 2013 р.) частки коштів та незначним трендом до зниження і до того мізерної частки державного
замовлення (близько 0,01% щороку). Важливо підкреслити, що роками залишається низькою ступінь юридичної захищеності створених технологій. Основною проблемою є низький рівень фінансування – загальні
витрати на наукові дослідження і розробки (з усіх джерел) за останні 20 років в Україні не перевищували
1,3% ВВП, а кошти державного бюджету жодного разу не перевищували 0,5% ВВП та відбулося скорочення
фінансування університетської науки в абсолютних цифрах на 11%.
Серед пріоритетних напрямків для досягнення найбільших результатів в соціально-економічному положенні можна виділити такі: освіта, адміністративна реформа та розвиток видобувної промисловості,
сільського господарства.
Незважаючи на те, що освіта – одна з найбільш розвинених галузей Харкова та Харківської області, поки
що не було вирішене головне питання: а як саме освіту покласти за базу економічного двигуна регіону?
Так, зараз ми маємо досить розвинену освітню інфраструктуру, але принцип освіти як двигуна економіки
взагалі не реалізовано. В 2010 році показник капітальних інвестицій Харківської області у сфері професійної, наукової та технічної діяльності становив лише 1,7%, а в 2013 цей показник збільшився до рівня 2,9%.
Згідно з останніми даними, приблизно 11 млрд гривень сплачують студенти з інших країн за навчання в
Україні. Це майже повна сума фінансування державою вищої освіти. 32% – це загальна частина іноземних
студентів, котрі проходять навчання безпосередньо у Харкові (за показниками 2013/14 навчального року),
коли в той же час лише 18% навчалися в м. Києві. Це приблизно 3,5 млрд гривень надходжень. Серед
основних країн, студенти котрих проходять навчання в Харківській області, необхідно виділити Азербайджан (3613), Туркменістан (9464), Ірак (1319), Нігерію (1085), Марокко (1144). Серед повного переліку на
жаль, майже відсутні американські та європейські студенти. В зв’язку з тим, що освіта являється досить
розвиненою сферою Харкова та Харківської області, котрі займають провідні позиції з питань освіти в
Україні, з вагомою часткою іноземних студентів, але не має вагомого економічного ефекту для регіону, її
було обрано однією з ключових напрямків для реформування.
Адміністративна реформа націлена, перш за все, на покращення інвестиційного клімату та створення
нових робочих місць через створення малих та середніх підприємств. Нові робочі місця створять підґрунтя
для наповнення бюджету, а також знизять соціальну напруженість, що виникла у зв’язку з великою кількістю переселенців, яких необхідно утримувати. Створення прозорої системи та зниження корупції призведе до притоку капіталу в регіон та надасть можливість участі бізнесу в управлінських рішеннях місцевої
влади.
Існує значний потенціал зростання ефективності сільськогосподарського виробництва за рахунок залучення прогресивних агротехнологій, що у поєднанні з багатими природними ресурсами може забезпечити
подвоєння обсягів сільгоспвиробництва.
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низький рівень якості менеджменту через неконкурентне фінансування державних інституцій порівняно з
приватним сектором економіки.

Таким чином, ми пропонуємо ряд кроків для покращення соціально-економічного становища регіону:
• Підвищення рівня якості освіти за рахунок підвищення кваліфікації та збільшення заробітної плати, що
призведе по підвищення мотивації працівників освіти;
• Більш тісна інтеграція інформаційних технологій в освітній процес (наприклад, інтегрування інформаційних навчальних систем в освітній процес);
• Проведення розширеної політики міжвузівської взаємодії та міжнародних відносин, що призведе до
збільшення іноземних студентів і, як результат, збільшення фінансових надходжень;
• Концентрація уваги на взаємодії освітніх інститутів та бізнесу, що призведе до оновлення методик та
програм навчання та, як наслідок, покращення конкурентоспроможності спеціалістів як на локальному
ринку праці (Україна), так і на міжнародній арені;
• Покращення рівня соціально-побутового житлового середовища студентів;
• Розвиток та організація побуту, дозвілля, умов для наукової творчості хоча б на рівні мінімальних світових стандартів;
• Створення «єдиного вікна» для ведення адміністративних послуг, де можна буде отримати всі необхідні
послуги в швидкий термін та за відсутності корупції. Електронний документообіг та прозорі механізми
взаємодії підприємців з інстанціями, оцінка діяльності влади через зворотний зв’язок з підприємствами
на основі визначених критеріїв, яка буде публічно відома;
• Збереження та відтворення потенціалу родючості ґрунтів. Відведення земель під формування Національної екологічної мережі відповідно до цільових показників, встановлених Державною стратегією
регіонального розвитку на період до 2020 року;
• Проведення інвентаризації, реконструкції та модернізації очисних споруд Харківської області в межах
урбанізованих зон з метою зменшення антропогенного впливу на поверхневі водні об‘єкти та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення;
• В системі охорони навколишнього природного середовища відбуватимуться подальше розширення Національної екологічної мережі за рахунок земель природоохоронних територій, облаштування і належне
інфраструктурне забезпечення рекреаційних зон навколо обласного центру та нових «полюсів зростання» в районах області, поширення еко- та внутрішнього туризму;
• Збереження та відтворення потенціалу родючості ґрунтів. Відведення земель під формування Національної екологічної мережі відповідно до цільових показників, встановлених Державною стратегією
регіонального розвитку на період до 2020 року.
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Модернізація енергогенеруючих потужностей та розвиток енергозбереження за наявності великих покладів природного газу та бурого вугілля нададуть імпульс машинобудуванню, альтернативній енергетиці та
інжиніринговим послугам і дозволять локалізувати в регіоні виробництво сучасного енергетичного обладнання для інших регіонів України.
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Харківщина є потужним промисловим, науково-виробничим та аграрним регіоном України. Її народногосподарський комплекс за своїм економічним потенціалом є третім в Україні. Провідною сферою матеріального виробництва області є промисловість: в області сконцентровано понад 760 промислових підприємств
великого і малого бізнесу, на яких працює близько 170 тис. осіб. У загальному обсязі реалізованої промислової продукції України питома вага області становить 6% (5 місце в країні). Базовими галузями промисловості є машинобудування та металообробка, паливно-енергетичний комплекс, хімічна та нафтохімічна
промисловість. Велике значення для розвитку області має сільське господарство: стан справ у цій галузі
впливає на забезпечення регіону продовольством, визначає рівень та якість життя населення, формування
експортного потенціалу держави, стабільну роботу галузей, які споживають сільськогосподарську продукцію та постачають засоби виробництва для аграрного сектора економіки. Область спеціалізується на виробництві зерна, соняшнику, цукрового буряку, овочів, картоплі, м’яса, молока, яєць. Питома вага області
у загальному обсязі виробництва валової продукції сільського господарства України стабільно утримується
на рівні 5-6%.
За результатами аналізу товарної структури експорту Харківської області, можемо зробити висновок, що
сільськогосподарська продукція посідає ІІ місце з долею експорту 20,9%. Найбільшу питому вагу експорту
Харківської області займає продукція машинобудування (32,2%). Проте через нестабільний економікополітичний стан, розірвання угод з основним іноземним партнером (Російською Федерацією), високу
капіталомісткість галузі та застарілість технологій і обладнання можемо стверджувати, що галузь машинобудування не є перспективною. Тому доцільним є розвиток експортного та виробничого потенціалу сільськогосподарської галузі. При цьому аграрний сектор є достатньо динамічним з точки зору економічного
розвитку. Якщо розглядати фінансові результати підприємств до оподаткування по Харківському регіону,
то найбільші доходи припадають на сільське, рибне та лісове господарство та становлять 1063790,9 тис.
грн станом на 31.12.2014. Це є найбільшим значенням за галузями економічної діяльності. За обсягом
реалізованої продукції сільське господарство регіону не посідає першої позиції, що свідчить про неповне використання наявних потужностей аграрного сектора Харківської області. Рентабельність діяльності
підприємств сільського господарства становить 12,4%, що є другим значенням по області (після наукового
сектора) та вищим за показник по Україні в цілому (11,2%). Експорт продукції сільського господарства становить 20,9% від загальної суми. На сьогодні значна частка припадає на такі країни: Китай, Індія, Єгипет,
Іспанія, Іран, Турція, Нідерланли, Італія, Польща, Угорщина. Не має чіткої орієнтації та географічної спрямованості, але Україна має можливість стати провідним експортером продукції агропромислового комплексу. За результатами розгляду структури виробництва основних сільськогосподарських культур та динаміки
можна сказати, що найбільша частка належить зерновим культурам (53%), друге місце посідають насіння
соняшника та картопля (13%), цукрові буряки (10%). Тому можна стверджувати, що Харківський регіон в
достатній мірі забезпечений продукцією сільського господарства та має використовувати наявні ресурси
для подальшого розвитку. Розвитку галузей, які орієнтовані на експорт, можуть сприяти іноземні інвестиції.
Проте існують певні проблеми, що гальмують соціально-економічний розвиток регіону:
• проблема безробіття на території Харківської області;
• сповільнення діяльності сільського господарства в період економічної кризи;
• імпортозалежність Харківського регіону від поставок газу, ціна якого зростає;
• низький рівень інвестиційного клімату регіону;
• низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції порівняно з країнами ЄС;
• низька поінформованість представників аграрного бізнесу щодо можливостей виходу на ринки ЄС;
• зростання рівня урбанізації.
Команда пропонує створити спеціальну економічну зону на території Харківської області зі спеціальним
правовим режимом регулювання діяльності підприємств, що функціонують в цій зоні, і, насамперед,
серйозними правовими гарантіями захисту іноземних інвестицій. Основною метою є залучення іноземних
інвестицій та покращення інвестиційного клімату Харківського регіону.
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Стратегія сталого розвитку України на період до 2020 р. визначає 4 вектори подальшого руху нашої держави: розвитку, безпеки, відповідальності та гордості. У рамках проекту покращення соціально-економічного стану Харківського регіону командою надаються пропозиції 1) за вектором розвитку у складі програм
розвитку українського експорту, участі у транс'європейських мережах, енергоефективності та реформи
сільського господарства та рибальства та 2) за вектором безпеки у складі програми енергонезалежності.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та
деяких інших законодавчих актів України» від 25.03.2005 № 2505-IV пунктами 13, 23-39 розділу I та пунктами 6-17 розділу II «Прикінцеві положення» Закону для суб'єктів господарювання, що діють у технологічних
парках, спеціальних економічних зонах (СЕЗ) та на територіях пріоритетного розвитку (ТПР), скасовано пільги
із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та гарантії стабільності встановленого правового режиму
функціонування цих парків, зон і територій. Унаслідок цієї події (скасування пільгового податкового режиму)
було виконано лише 3% інвестиційних зобов'язань, а довіра інвесторів була підірвана нестабільністю вітчизняного законодавства.
11.05.2000 було прийнято Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста
Харкова» № 1714-ІІІ, в якому ст. 3 визначено пріоритетні види економічної діяльності: металургійна, енергетична, харчова, сільськогосподарська галузі промисловості та будівництво. За результатами аналізу експорту
м. Харкова та аналізу конкурентоспроможності основної експортної продукції було визначено, що найбільш
пріоритетною та привабливою для іноземних європейських інвесторів є галузь сільського господарства.
На території с. Черкаська Лозова Дергачівського району Харківської області та на території району м. Харкова
«П'ятихатки» формується технополіс «П'ятихатки», основними напрямками діяльності якого є реалізація наукового потенціалу Харківщини, надання консалтингових та інформаційних послуг. Оскільки проект має 60%
готовність станом на І півріччя 2015 р., а також враховуючи факт близькості до сільських агломерацій, буде
доцільним розширення даного кластера та запровадження ще одного проекту, пов'язаного із інноваційними технологіями та обладнанням у сфері сільського господарства з використанням альтернативних джерел
енергії.
Так, пропонується за допомогою залучення іноземних інвестицій (насамперед із країн-імпортерів сільськогосподарської продукції Харківщини: Польща, Нідерланди, Угорщина) оновити капітальні ресурси. Це підвищить ефективність виробництва та якість продукції сільського господарства Харківського регіону, знизить
ціну на готові харчові продукти. Можливим є тимчасове повне або часткове скасування вивізного мита лише
для країн-інвесторів на продукцію рослинництва (зараз діють вивізні тарифи у розмірі 10% на насіння льону,
соняшника та рижію). Це знизить вартість, а за рахунок цього зростуть обсяги імпорту сільськогосподарської
продукції та готових харчових продуктів.
Станом на 2014 р. імпорт газу на територію України склав 19465,95 куб. м. (5694,636 млн дол.), а у 2013 р. –
27972,035 куб. м. (11538,192 млн дол.), що показує позитивну тенденцію у самозабезпеченні енергетичними
ресурсами. Одним із таких шляхів є розвиток альтернативних джерел, а саме використання біогазу. За результатами аналізу досвіду використання біологічного палива на підприємствах сільськогосподарської галузі
України пропонується використання біогазу на об’єктах, що будуть функціонувати на території технополісу.
Це буде цікавим для іноземних інвесторів (насамперед для Німеччини як для країни, яка 20% електроенергії
отримує з альтернативних джерел). Цей захід також значною мірою зменшить витрати підприємств на енергоресурси. Україна вже має такий досвід, який є достатньо позитивним. У м. Калуші Івано-Франківської області українська сільськогосподарська компанія ТОВ «Danosha» з 2011 р. займається переробкою біовідходів,
внаслідок чого створюються електроенергія та теплоенергія, які отримуються шляхом спалення виробленого
біогазу. Виробництво біометану на рік становить 43800 тис. куб. м. У 2013 р. ПрАТ «Миронівська птахофабрика» запустило схожий проект. Потужність біостанції складає 5 МВт/год., результатом її діяльності є створення
біогазу – 50 тис. куб. м/день, електроенергії – 30400 МВт/рік, теплової енергії – 27400 Гкал/рік. Це перша у
Європі біостанція такої потужності та рівня технологій, яка працює на біовідходах. Вартість даного проекту
склала 15 млн дол., при цьому проект був схвалений міжнародними організаціями та отримав підтвердження ефективності.
Таким чином, на основі вищевикладеного матеріалу пропонується вдосконалити правові аспекти функціонування спеціальної економічної зони на території Харківської області, лібералізувати політику вивізного
мита, розширити існуючий кластер інноваційним проектом у галузі сільського господарства із застосуванням
альтернативних джерел енергії.
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Згідно з Законом України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 № 2673-ХІІ, визначено зміст поняття «спеціальна економічна зона» (у ст. 1) - частина
території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та
порядок застосування і дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних
та іноземних юридичних і фізичних осіб.
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Джерелом назви міста є швидше за все річка Харків. Деякі історики пов'язують Харків із стародавнім поселенням половців Шарукань, яке знаходилося неподалік від того місця, де розташовується сучасний Харків.
У 1654 році на пагорбі у злитті річок Харків і Лопань почалося будівництво потужної фортеці для захисту
російських земель, і зокрема Москви, від набігів кримських татар.
Цікаві факти про місто:
• Майже половина (45,82%) населення міста має вищу або незакінчену вищу освіту;
• Площа Свободи в Харкові являється найбільшою площею в Україні;
• Довжина найдовшої вулиці Харкова – Московського проспекту становить близько 18 кілометрів;
• Довжина ліній метрополітену в Харкові дорівнює 39 кілометрам.
Площа сучасного Харкова перевищує 300 кв. км, а населення становить 1 млн 450 тис. осіб. Харків — один
з найбільших промислових центрів України й колишнього СРСР, третій після Москви і Ленінграду центр машинобудування. Тут є великі машинобудівні і металообробні заводи, також підприємства енергетичного
машинобудування та електротехнічної промисловості (45% всієї продукції): Харківський тракторний завод,
Завод імені Малишева (випускає магістральні тепловози), Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» (генератори для парових і гідравлічних турбін), Харківський моторобудівний завод «Серп і
Молот» (двигуни до зернових комбайнів), Харківський верстатобудівний завод, авіаційний, велосипедний
заводи, «Турбоатом», «Електроважмаш», «Південкабель» тощо. Працюють підприємства хімічної промисловості (заводи пластичних мас, медичних пластмас, хімічних реактивів, лакофарбові, фармацевтичні
тощо), деревообробної, будівельних матеріалів, меблів; розвинута поліграфічна промисловість, харчова
(кондитерська фабрика «Харків'янка», Харківська бісквітна фабрика, 2 броварні, жировий комбінат, 2
м'ясокомбінати тощо), парфумерно-косметична фабрика, Харківський ювелірний завод. З легкої промисловості найрозвиненіша швейна, трикотажна, шкіряно-взуттєва (Харків мав найбільшу фабрику в колишній УРСР), канатний завод. Кількість промислових робітників на 1961 р. перевищувала 350 000, у 1980 р.
доходить до півмільйона. За 2009 р. суб'єктами промислової діяльності реалізовано продукції у відпускних цінах підприємств (без ПДВ і акцизу) на суму 22,1 млрд грн, у тому числі: машинобудівної галузі — на
6,0 млрд грн, харчової галузі — на 4,8 млрд грн, підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу і води — на 5,1 млрд грн, хімічної та нафтохімічної промисловості — на 1,8 млрд грн. Сьогодні
наше місто займає другу позицію у рейтингу комфортних місць для проживання в Україні, а перше належить Вінниці.
До факторів що позитивно впливають на розвиток міста відносяться наступні:
• Найвища серед регіонів України концентрація людей з вищою освітою і науковим ступенем, висока
якість людського капіталу;
• Міграційна привабливість для людей працездатного віку, молоді, низький рівень демографічного навантаження порівняно з іншими регіонами України;
• Належність до 10 найбільших студентських центрів Європи, найбільший науково-освітній комплекс
серед регіонів України;
• Друге місце після Києва щодо розвитку галузі IT, перше за рівнем розвитку IТ-аутсорсингу;
• Сприятливі природні умови для розвитку сільського господарства. Перше місце серед регіонів України
по збору пшениці і третє – по валовому збору зернових в 2014 році;
• Розвинена переробна промисловість, машинобудування, фармація, підприємства енергомашинобудування – світові гравці ринку; позиції основного національного розробника, виробника і експортера
бронетехніки;
• Переважна орієнтація економіки регіону на внутрішній ринок і розгалужена система коопераційних
зв'язків зменшують вразливість до зовнішньої кон'юнктури та приваблює інвесторів, орієнтованих на
ринок України;
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Місто Харків – адміністративний центр історико-географічної області України, за якою закріпилася назва
«Слобожанщина». Місто засновано в середині XVII ст., але археологічні знахідки свідчать про те, що тут
були поселення ще в епоху бронзи у ІІ тисячолітті до н. е. Тут знайдені сліди перебування скіфів (VI—III ст.
до н. е.) та сарматів (ІІ—І ст. до н. е.); поселення Черняхівської культури (ІІ—VI ст.) і слов'янське селище Донець, відоме за літописом та за «Словом о полку Ігоревім». Однак у ХІІ—XVII ст. нинішня територія Харкова
була частиною Дикого Поля, де панували половці, а потім татари.

До стримуючих факторів відносять:
• Моноцентрична просторова організація міста та області, суттєва зміна Харкова від географічного центру
регіону;
• Розрив між обласним центром та іншими адміністративно-територіальними одиницями у розвитку
власної дохідної бази бюджетів;
• Високий рівень зносу основних фондів;
• Зношеність обласних і районних доріг через недофінансування;
• Недостатня розвиненість студентської інфраструктури в обласному центрі, гострий дефіцит якісних
об'єктів соціально-культурної, спортивної та ділової інфраструктури в районах області.
До реальних загроз, що негайно потребують вирішення з боку влади, належать наступні проблеми:
• Стрімкий потік мігрантів із зони проведення АТО, що створюють додаткове навантаження на бюджет,
інфраструктуру, ринок праці та житла, правоохоронну систему і вимагають масштабних програм реінтеграції;
• Різке збільшення ризиків роботи на традиційних ринках Російської Федерації, наявність ризиків входження в нові ринки, де ще не склалися усталені зв'язки та традиції партнерства;
• Втрата конкурентоспроможності секторів виробництва регіону через нездатність модернізувати виробництво, вчасно перейти на стандарти ЄС;
• Проблема неякісної системи оплати транспорту, оскільки більшість муніципальних транспортних підприємств являються збитковими.
Багато жителів Донбасу переїжджають в найближчі області. У різні регіони України переселено понад
802 тисячі осіб, найбільше переселенців осіло в східних областях країни. Так, у Харківській області –
155000 осіб, у Луганській – 151 000, у Донецькій – 104 000, у Дніпропетровській – 82 000, у Запорізькій –
60 000 чоловік. Київська область прийняла 30000 переселенців, сама столиця – 39000 осіб. Для вирішення
даної проблеми пропонується удосконалити існуючий план щодо так званих транзитних містечок. Поперше, у короткостроковий період потрібно збільшити самі містечка для можливості прийняття більшого
потоку людей. По-друге, у довготривалий період забезпечити людей справжнім житлом шляхом виділення кошт з міського бюджету, інвестицій приватних структур.
Сьогодні також постає проблема переорієнтації харківських ринків. Справа в тому, що досить тривалий час
Харків плідно працював з Росією. Росія була провідною країною імпорту і експорту не тільки міста, а й всієї
України. Після воєнних подій на сході Україна оголосила Росію країною-агресором. Україна почала захищати власного виробника і поступово йти з ринку Росії. Так, 19% українців вже купують тільки українську
продукцію, а 52% хотіли би купувати українське частіше, але не бачать гідної альтернативи. Тому постає
важливе питання переорієнтації харківських ринків на європейські шляхом інтеграції європейських стандартів.
Світовий ринок став глобальним. Це обумовлює необхідність відповідної орієнтації економіки і стратегії
розвитку кожної країни, її участі у глобальній конкуренції. Перемагають у такій конкурентній боротьбі
країни, які здійснюють системну модернізацію своїх економік, постійно орієнтують їхню діяльність на
виготовлення продукції з інноваційним наповненням. Насамперед, орієнтація економіки повинна бути
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• Велика різноманітність товарів, що постачаються на експорт, велика питома вага в експорті продукції
високого переділу;
• Високий рівень урбанізації при високому рівні компактності території;
• Розвинена транспортна інфраструктура, найбільша в Україні довжина автодоріг загального користування;
• Харків входить до 100 міст світу, де діють три і більше ліній метрополітену;
• Налагодження ефективної системи надання соціальних послуг на принципах аутсорсингу та соціального
партнерства в Харкові;
• Лідерство Харкова у забезпеченні доступності міського середовища для людей з особливими потребами;
• Наявність найбільшого в Східній Європі та 14-го у світі оптово-роздрібного торговельного центру, що
створює робочі місця, виступає центром перетину прямих товарних потоків з різних країн і служить
майданчиком для просування продукції місцевого малого та середнього бізнесу.

Існуюча система оплати проїзду в міському пасажирському транспорті морально застаріла, має жорстко
заданий алгоритм роботи і низку недоліків: неможливість точного обліку транспортних послуг, що надаються пільговим категоріям пасажирів; неможливість реалізації гнучкої тарифної політики через брак
автоматизованих пристроїв перевірки квитків; великі експлуатаційні витрати – на організацію збору плати
за проїзд та реалізацію контролю підприємства витрачають близько 25% від доходу; неможливість отримання детальних статистичних даних про пасажиропотоки для формування оптимального графіка руху,
маршрутів тощо; незручність для пасажирів, зокрема у зв’язку з використання різних видів проїзних квитків у різних перевізників.
Крім того, фінансову ситуацію підприємств транспорту ускладнюють проблеми, пов’язані з невчасним та
не в повному обсязі відшкодуванням перевізникам витрат на перевезення пільгових категорій громадян.
Для цього треба забезпечити внесення змін до нормативно-правових актів, які передбачили б механізм
визначення достовірного обсягу перевезень пасажирів шляхом проведення обов’язкового обслідування
пасажиропотоків на маршруті з метою формування обґрунтованого розміру тарифу на послуги перевезень
автомобільним транспортом, у тому числі у режимі маршрутного таксі. Також розрахувати вигідну систему
оплати проїзду, щоб отримати як соціальний, так і економічний ефект.
Таким чином, зазначені вище проблеми повинні бути вирішеними у наступні роки. Для вирішення даних
питань планується створити проект-план, у якому будуть детально описані шляхи розв'язання цих проблем.
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спрямована на зростання обсягів виготовлення такої продукції, яка позитивно позначається на якісних змінах в структурі валової та доданої вартості. Це свідчитиме про результативність модернізації вітчизняної
економіки та набуття нею сучасного рівня конкурентоспроможності. Для цього потрібно зробити технікотехнологічне переоснащення, забезпечити фахівцями з високим рівнем кваліфікації, виконати ряд заходів
для прискорення інноваційного розвитку.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Харківська область
Харківський навчально-науковий інститут
ДВНЗ «Університет банківської справи»

склад команди
Стрельченко Тетяна
Адамський Ярослав
Мага Тетяна
Капінус Лілія
Богданова Анна

/ 2015 /

Харківський регіон має досить високий рівень економічного розвитку серед інших регіонів нашої країни.
На цій території сприятливі кліматичні умови, багаті природні ресурси, а також зручне географічне розташування в Східній Європі, що дає нашій області переваги для міжнародної торгівлі. Тут працюють потужні
промислові підприємства з виробництва цементу та будівельних матеріалів, приладобудування, оптики,
виробництва електроенергії, машинобудування та металообробки, також розвинена переробна та харчова промисловості, які орієнтовані на місцеве сільське господарство.
Харківська область є однією з найбільших за населенням в Україні – тут проживає 2,7 млн осіб (на 1 вересня 2015 року). Тут працює велика кількість вищих навчальних закладів, які готують кваліфікованих працівників не тільки для регіону, а для всієї України.
На сучасному етапі Харківщина прагне не тільки зберегти свій потенціал, а й вийти на новий, більш високий рівень розвитку, зберігши свою цілісність та індивідуальність .
2. Основними проблемами Харківського регіону, які гальмують його соціально-економічний розвиток є:
• Хронічне недофінансування наступних перспективних галузей економіки: сільське господарство (великий невикористаний виробничий потенціал тваринництва при використанні менш продуктивних агротехнологій), галузі охорони здоров’я (хімічна промисловість та виробництво медичного обладнання) та
легка промисловість.
• Висока зношеність основних засобів, будівель, наявність аварійних та застарілих мереж комунікацій.
За даними статистичної звітності, більшість українських підприємств застосовують зношене, застаріле
обладнання (середній коефіцієнт зношеності основних засобів майже досягає 50%).
• Дефіцит якісного рекреаційного сервісу, недоотримання значних прибутків та інших соціально-економічних ефектів від в’їзного та внутрішнього туризму;
• Житлова проблема: існує великий відкладений попит на житло, а саме 26,5 тис. сімей потребує поліпшення житлових умов (за офіц. даними);
• Не достатньо розвинуті програми кредитування, зокрема кредитування навчання для сімей студентів,
які вчаться у вищих навчальних закладах.
Дані проблеми суттєво гальмують соціально-економічний розвиток Харківського регіону, адже на їх вирішення не вистачає коштів місцевого бюджету. Тому для вирішення даних питань потрібно залучити також і
банківський сектор регіону. Бо банківська система – це ніби кровоносна система в організмі людини, саме
вона забезпечує економіку необхідним обсягом фінансових ресурсів, забезпечуючи вільний рух капіталу, розрахунки суб'єктів господарювання, кредитування економіки, а також реалізацію інших функцій та
завдань. Без розвинутої банківської системи неможливо навіть уявити собі розвинуту економіку регіону і
держави в цілому.
3. Обґрунтування пріоритетних напрямків (напрямку) змін економіки регіону, реалізація яких (якого) може
забезпечити кращі соціально-економічні результати (наприклад, у екологічній, інфраструктурній, інвестиційний, рекреаційній сферах тощо).
На сьогодні на території Харківської області функціонує велика кількість банків. Для того щоб визначити
конкурентноспроможність харківських банків (заснованих в м. Харкові), ми використаємо метод бенчмаркінгу.
Бенчмаркінг — безупинний систематичний пошук і впровадження найкращих практик, що приведуть
організацію до досконалішої форми. Дієвий інструмент для визначення становища компанії порівняно з
іншими, подібними за розмірами та/або сферою діяльності організаціями.
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1. Аналіз соціально-економічного потенціалу регіону та ефективності його використання.
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*Складено на підставі: Структура активів, зобов’язань та капіталу банків України // Вісник Національного
банку України. – №1 – 2015. – С. 57.
З таблиці 1 можна зробити висновок: банки Харківського регіону ПАТ «Мегабанк», ПАТ «Регіон», ПАТ
«Грант» набрали відповідно 15, 14 та 15,5 балів. Це означає, що дані установи є конкурентоспроможними
та мають економічний потенціал для забезпечення вирішення поставлених завдань. Представлена методика дозволяє кожному банку оцінити своє становище на ринку в групі відповідних за величиною банків
та окреслити шляхи переходу в групу більш високого рівня, наприклад покращуючи фінансові, маркетингові показники, оцінку транспарентності або соціальну відповідальність.
Функціонування та розвиток банківського сектора є одним з основних факторів забезпечення розвитку
регіону. Банківський сектор регіону в значній мірі впливає на перспективи розвитку області, створює умови для пожвавлення інвестиційної діяльності, забезпечення належного фінансування, збільшення обсягів
виробництва та зайнятості і підвищення рівня життя населення.
Для того щоб детальніше дослідити аспекти діяльності банківського сектору, які впливають на розвиток
економіки регіону, ми використали метод PEST-аналізу (табл. 2).
417

↑ повернутися на початок збірника

харківська область

1

Діамант

Транспарентність банку
Звітність банку доступна
Інформативність сайту (оновлення, наповнення)
Історія банку (тривалість років)
Наявність місії, стратегії
Відкритість, публічні виступи репутація
власників, голови банку
Соціальна відповідальність
Помірні ставки за внесками (не більше середньої ставки – 18,9%)
Широка філіальна мережа
Незниження ренкінгу банку за НБУ
Оцінка банку національними рейтинговими
агентствами
Загальний бал (16)
Середній бал

1
1

1
1
0

Правекс

Фінансові показники:
Прибуток
Незниження власного капіталу
Норматив адекватності капіталу (Н2) (більше 15,82% по банківській системі)
Частка проблемних кредитів (не більше
10,8% по банківській системі на 1.08.2014)
Приріст залучених коштів (більше 1,03% по
банківській системі на 1.08.2014)

Платинум

Критерії

Мегабанк
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Таблиця 1. Бенчмаркінг конкурентоспроможності банків Харківського регіону станом на 01.01.2015 (бали)

Фактори

Прояв

Наслідки

Політичні

• Політична нестабільність
• Зменшення кількості банків внаслідок
проведення жорсткої грошово-кредитної політики Національним банком
України
• Введення податку на депозити

• Нестабільна політична ситуація тягне за
собою дестабілізацію економіки
• Велику кількість банків віднесено до
категорії неплатоспроможних або
ліквідовано
• Відтік іноземного капіталу з банківської
системи
• Відтік депозитів з банківських установ

Економічні

• Збільшення відсоткових ставок за
кредитами
• Висока облікова ставка НБУ
• Зменшення обсягів кредитування
• Погіршення життєвого рівня населення
банками
• Відтік депозитів з банківських установ
• Втрата довіри населення до банківської • Ріст інфляції та безробіття
системи
• Багато організацій практикують зарплату «в конвертах»

Соціальні

• Збільшення частки споживання в доходах населення
• Відтік депозитів з банківських установ
• Нестабільні соціальні настрої населення • »Страх» перед кредитуванням та взагалі банківськими послугами
• Недовіра до банківської системи
• Соціальна неграмотність населення

Технологічні

• Впровадження технологічних інновацій

• Удосконалення програмного забезпечення банківських установ
• Розвиток сфери самообслуговування

Отже, можна стверджувати, що на сучасному етапі головним завданням банківських установ має бути збереження фінансової стабільності в країні, а також відновлення довіри населення до банківської системи в
посткризовий період.
4. Формулювання загальних пропозицій щодо необхідних управлінських рішень за обґрунтованими вами
напрямками (напрямком) змін.
• Конче потрібно знизити облікову ставку НБУ до 2-0% як в розвинутих країнах світу та підтримати дешевими кредитами реальний сектор економіки Харківського регіону (обов’язково контролювати цільове
використання кредитів, щоб уникнути фінансових спекуляцій, як це відбувалося протягом останнього
року, і тоді жодної інфляції не буде): сільське господарство та реальне виробництво, малий та середній
бізнес, оскільки це робочі місця та податкові платежі до бюджету.
З 25.09.2015 облікова ставка НБУ становить 22% (треба сказати, що вона на 8% знизилася – це позитивна
тенденція), але кредити комерційних банків є дуже дорогими, а рентабельність реального сектора
Харківського регіону – 5-10%.
• Необхідно запровадити обмеження на вивіз капіталу з країни (з регіону) у вигляді податку.
• Саме в умовах нестабільності та недовіри до банківської системи необхідно збільшити норматив
обов’язкового резервування, тим самим зменшити ризик ліквідності (наприклад, Китай норматив –
18,5% з 20.04.15).
• Необхідно ліквідувати податок на доходи по депозитах, тим самим збільшити обсяги депозитів та підвищити довіру до банківської системи.
• Запровадити інститут фінансового омбудсмена як позасудового механізму врегулювання спорів клієнтів
банку, оскільки сьогодні, по-перше, відсутні спеціальні законодавчі акти щодо захисту саме прав споживачів фінансових послуг, по-друге, врегулювання спорів через суд є витратним для клієнтів банку і
тривалим у часі.
Функціонування фінансового омбудсмена має певні позитивні риси як для споживачів, так і для держави та фінансових установ: клієнти фінансових установ мають більшу довіру до ринку фінансових послуг,
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Таблиця 2. PEST-аналіз
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оскільки у разі необхідності можуть звернутись до процедури альтернативного вирішення спорів зі страховими компаніями, банками, недержавними пенсійними фондами та іншими фінансовими установами; на
основі звітів та інших інформаційних матеріалів від фінансового омбудсмена наглядові органи за фінансовим ринком мають змогу підвищувати якість регулювання на обґрунтованій основі; підвищується попит
клієнтів на фінансові послуги, зменшуються витрати на вирішення спорів для фінансових установ.
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Нашу країну можна порівняти з мольбертом, якщо тільки він буде в руках талановитого художника. Для
майстра біле полотно – можливість прояву своєї унікальної уяви, як і для перспективного економічного
аналітика багата на ресурси країна – це шанс прояву своєї креативності та патріотичної відданості для
піднесення держави на гідне місце серед розвинутих країн. Актуальність висунутого на розгляд питання
дозволяє не тільки реально оцінити можливості як нашого регіону, так і всієї держави, а й уявити, які корективи ми можемо внести в розвиток нашої економіки.
Потенціал України – це сукупність досягнень кожного регіону окремо. Кожний регіон має особливості та
риси, притаманні лише йому. Якщо все-таки виділяти із переліку найрозвинутіший, то, на нашу думку, це
місце має право займати саме Харківський регіон, а точніше перша столиця України – місто Харків.
Харківська область має вигідне географічне розташування:
• є своєрідним мостом між Європою та Азією і знаходиться на перетині міжнародних шляхів – «північ –
південь» і «захід – схід»;
• знаходиться поблизу вугільно-металургійних баз на території країни і високорозвиненого центральночорноземного району Російської Федерації;
• Харків – головний вузловий центр залізничного сполучення Східної України, що обслуговує шість суміжних областей;
• у місті є аеропорт, що одержав статус міжнародного. Аеропорт може приймати літаки різних типів, але
він потребує реконструкції. Перераховані вище переваги підвищують економічний потенціал Харківської
області, що значною мірою компенсує сучасну «периферійність» її місцезнаходження.
Харківська область – великий промисловий центр України. У регіоні сконцентровано 3986 промислових
підприємств – юридичних осіб, на яких працює 265,2 тис. осіб. За випуском промислової продукції область
посідає 6-е місце серед регіонів України, а її питома вага у загальнодержавному виробництві становить
4,7%.
Протягом останніх років економіка Харківської області демонструє доволі значні темпи соціально-економічного зростання. Вона має в своєму розпорядженні потужний народногосподарський комплекс, представлений практично всіма галузями, наявними в економіці України.
Але попри всі позитивні наслідки стану області, ми можемо спостерігати нестабільність в соціальній сфері
– зростання безробіття, скорочення робочих місць, підвищення тарифів на житло, у економічній сфері –
різкий підйом цін, зниження виробничого потенціалу провідних підприємств, погіршення якості життя
населення і багато інших негативних наслідків всеохоплюючої української кризи.
Тому для забезпечення подальшого економічного і соціального розвитку району, на основі аналізу результатів розвитку за попередній період, важливих потреб територіальної громади і, звичайно, можливостей
районного бюджету ми визначили наступні напрямки діяльності:
• забезпечення гідної оплати праці та підвищення добробуту людей шляхом погашення заборгованості з
виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах та недопущення її зростання; забезпечення наповнення бюджету Пенсійного фонду, скорочення боргів за платежами до Фонду;
• недопущення зменшення чисельності найманих працівників;
• підтримання конкурентоспроможності на ринку праці громадян, які старше 45 років, шляхом видачі їм
ваучерів для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності; сприяння зайнятості громадян, які
потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
• забезпечення послаблення податкового зобов’язання підприємствам при прийнятті ними студентів та
випускників вищих навчальних закладів на постійну роботу;
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Економіка України перебуває в стані глибокої, затяжної кризи, яка з кожним наступним роком гостріше
проявляється у всіх галузях господарства та тягне за собою лише негативні наслідки. На жаль, причина
такої характеристики поважна, якщо проаналізувати соціально-економічне становище держави за останні
3 роки. Але, розглядаючи сьогоднішній скрутний стан економічного розвитку нашої держави, треба нагадати, що свого часу Україна була однією з найбільш індустріально і науково розвинутих республік колишнього СРСР. Її промисловий, аграрний і науково-технічний потенціал був найпотужнішим у сфері добувної
промисловості та металургії, в агропромисловому та військово-промисловому комплексах.

Також значну увагу слід безпосередньо звернути на розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, формування здорового способу життя, а саме шляхом:
• забезпечення якісного надання медичних послуг населенню, проводячи постійні незалежні перекваліфікації медичного персоналу;
• покращення доступності медичної допомоги, особливо для соціально незахищених верств населення, а
також направлення студентів медичних закладів на практику у віддалені населені пункти;
• створення заходів в рамках районних програм, які спрямовані на зниження рівня захворюваності,
інвалідності та смертності серед населення (залучення студентів до роботи при центрі допомоги та
реабілітації соціально незахищених верств населення);
• придбання сучасного медичного обладнання для лікарень з віддаленим місцем розташування та застарілою технікою (Мереф’янської центральної районної лікарні, Пісочинського та Будянського стаціонарних відділень);
• створення належних умов для забезпечення розвитку фізичної культури та масового спорту серед усіх
верств населення шляхом залучення населення до участі у марафонах, спортивних іграх і т.д;
• залучення іноземних інвестицій шляхом участі у проектах Євросоюзу щодо покращення життя населення
(Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства);
• залучення іноземних студентів для здобуття вищої освіти та подальшого проживання на території
України.
Крім вищезазначеного, слід звернути увагу на ситуацію в багатодітних сім’ях, на створення гідних умов
для розвитку особистостей. Тобто, ми пропонуємо не тільки робити акцент на поширення та удосконаленні виробничого потенціалу міста та області, а й приділити значну увагу освіті та науці. Бо недаремно
кажуть, що найкращі і найпродуктивніші інвестиції – це інвестиції в людей, в їхні можливості і розвиток.
Харківська область – один з провідних регіонів України. Він виділяється серед інших регіонів країни своїм
науковим та освітнім потенціалом, має вигідне географічне розташування, що є сприятливою передумовою для розвитку зовнішньої торгівлі і транспортних послуг. Отже, незважаючи на те що на даний момент
країна перебуває в стані всеохоплюючої паніки, яка поширюється не тільки на населення, а й на галузі народного господарства, Харківська область намагається надати населенню відчуття захищеності. Звичайно,
все утримати під контролем неможливо і криза добереться навіть до добре згладженого механізму, але
відмовлятися від можливості розвитку, навіть у такий скрутний час, не треба.
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• відкриття центру допомоги малозабезпеченим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам та ін.;
• відкритття при центрі відділу допомоги інвалідам та залучення студентів вищих медичних закладів (випускників, студентів 4-5 курсів) для проходження практики.
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Район володіє відносно великими запасами деяких видів корисних копалин, зокрема, це енергоносії і
неметалеві корисні копалини. Енергоносії представлені родовищами природного газу, нафти, кам'яного
і бурого вугілля, газових сланців. Найбільшим газовим родовищем є Шебелинське, але основна частина
ресурсів родовища вироблена. Залишкові запаси газу родовища складають понад 110 млрд кубометрів.
На території району виявлені родовища газових сланців.
В області є невеликі родовища кам'яного вугілля (Петрівське), залягає в невеликій кількості буре вугілля
(Новодмитрівське родовище, Західно-Берецьке). З неметалічних корисних копалин найбільш поширені
в районі будівельні матеріали осадового походження: вапняк, крейда (Янковське, Савинцівське родовище), піски (пісок будівельний – Байрацьке, Миролюбівське, Петропавлівське, Янковське родовище; пісок
формувальний – Савинцівське родовище), глини. Поширені піски будівельні для виробництва силікатної
цегли, бетонних блоків і черепиці на цементі. У районі є родовища цементних мергелів, крейди, також зустрічається крейда для випалу на вапно та побілку. По всій території району поширені цегляно-черепичні
суглинки і глини. В районі є також будівельний камінь і щебінь.
Значна частина корисних копалин області ще мало або зовсім не залучена в господарське використання,
тому Балаклійський район відноситься до регіонів з середньою ефективністю використання мінерального.
Територію району по діагоналі (з північного заходу на південний схід) ділить найбільш потужна водна
артерія Східної України – р. Сіверський Донець, що впадає в р. Дон. У заплаві р. Сіверський Донець та її
приток (річки Волоська Балаклійка, Середня Балаклійка, Берека, Чепілька) розташовані лісові масиви, загальна площа яких становить понад 35 тис. га. У цьому ж районі розташовані численні озера.
Природні умови краю (відносно м'який і сприятливий клімат, мальовничі ландшафти, наявність річок та
озер) роблять привабливими багато ділянок району для відпочинку, рекреаційної діяльності. На території
району є велика кількість дитячих туристичних баз, оздоровчих таборів. В районі працює спортивно-оздоровчий табір «Олімпія».
Природно-рекреаційні ресурси Балаклійського району є сприятливими для літнього туризму та рекреації,
а також для зимових видів відпочинку. В сучасних умовах чудові природні ресурси Балаклійщини мало
використовуються.
Балаклійський район має найбільший ПРП серед районів Харківської області – 1,9 млрд грн, регіон характеризується в цілому високою ефективністю використання свого ПРП, що є передумовою активного розвитку господарства району.
Балаклія – батьківщина видатної української радянської співачки О.А. Петрусенко (1900-1940 рр.). У 1936
р. О.А. Петрусенко була нагороджена орденом «Знак Пошани», а у 1939 р. їй було присвоєно звання народної артистки УРСР.
На Балаклійщині починав військову кар'єру Г.К. Жуков – видатний воєначальник, чотириразовий Герой
Радянського Союзу.
У селі Пришиб понад 40 років жив і працював Г.П. Данилевський (1829-1890) – відомий російський і український письменник. На його могилі споруджено пам'ятник (помер у Петербурзі, похований у Пришибі).
Село Чепіль – батьківщина професора, доктора сільськогосподарських наук – В.Г. Аверіна та його брата –
українського радянського художника В.Г. Аверіна. Балаклійський район Харківської області має достатню
кількість рекреаційних ресурсів, які використовуються в рекреаційному комплексі регіону.
Якщо розглядати туристично-рекреаційні об'єкти Балаклійського району, то можна виділити природні,
археологічні, історико-культурні туристично-рекреаційні ресурси.
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Балаклійський район знаходиться в південно-східній частині Харківської області. В структурі природно-ресурсного потенціалу переважають мінеральні та земельні ресурси, район достатньо забезпечений водними ресурсами, що сприяє комплексному розвитку його господарства.

Саме заходи щодо розбудови туристичної інфраструктури дадуть можливість залучити кошти, а саме:
• активізація роботи щодо пошуку інвесторів та залучення інших джерел фінансування для розвитку
туризму;
• створення ефективної мережі туристично-інформаційних центрів і пунктів;
• посилення рекламно-інформаційної діяльності, особливо на місцях, зокрема передбачити випуск інформаційно-довідкової продукції саме туристичного спрямування;
• з метою популяризації туристичних об’єктів та маршрутів району – більш тісна співпраця з друкованими
та інтернет-виданнями туристичного спрямування;
• постійне проведення та участь в інформаційно-рекламних та виставкових туристичних заходах.
Останніми роками особливо помітна заміна традиційних варіантів туризму «зеленим», учасники якого
віддають перевагу спокійному перебуванню на природі. Екологічні види туризму – не лише вклад в очищення нашого довкілля, це ще й порятунок від постійних стресів та нервових перевантажень для мешканців мегаполісів.
В розвинутих країнах сільський туризм вже став повноцінною альтернативою сільському господарству
за розмірами прибутків. Розвиток супутньої інфраструктури не вимагає таких великих інвестицій, як інші
види туризму, і може здійснюватись коштом самих господарів «зелених» осель. А якщо взяти до уваги, що
облаштування в містах, куди масово їдуть на заробітки, для пересічного сільського жителя обійдеться значно дорожче, ніж створення умов для його проживання і роботи в селі, то користь від організації альтернативних видів заробітку стає очевидною.
Спочатку розглянемо складові успішного розвитку «зеленого» туризму в Балаклійському регіоні:
• зростаючий попит з боку мешканців м. Харкова, інших українських міст та іноземців на відпочинок в
регіоні;
• наявність вільного житлового фонду та вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів;
• можливість суміщати відпочинок в сільських зелених садибах з комплексом додаткових послуг, таких як:
екскурсії, риболовля, катання на конях, велосипедах, сплавляння по ріках тощо.
Поява «зелених» садиб та супутньої інфраструктури неодмінно призведе в близькій перспективі до збільшення доходів господарів за рахунок:
• надання послуг з прийому та проживання туристів;
• виробництва та реалізації туристам екологічно чистих продуктів, виробів народних промислів;
• проведення культурно-розважальних заходів, враховуючи місцеві народні звичаї та традиції.
Однак є ряд негативних факторів, які так чи інакше гальмують розвиток сільського туризму:
• відсутність механізму раціонального та екологічно збалансованого використання природного та історико-культурного потенціалу для потреб туризму;
• низький рівень розвитку інфраструктури і комунікацій;
• неналежне правове забезпечення;
• недостатній рівень кадрового та рекламно-інформаційного забезпечення.
Як бачимо, сільський «зелений» туризм не можна вважати універсальним засобом для вирішення соціально-економічних проблем села, однак він є потужною і цілком реальною альтернативою традиційним
видам заробітку.
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Проблемними питаннями туристичної інфраструктури Балаклійського району сьогодні залишаються:
• практично всі туристичні об’єкти району потребують вдосконалення своєї інфраструктури, зокрема: будівництва нових сучасних туалетів, закладів розміщення та харчування, які б відповідали європейському
рівню, встановлення додаткових дорожніх вказівників. Необхідно передбачити спеціально облаштовані
місця продажу рекламної та сувенірної продукції;
• відсутність в сільських та селищних радах спеціалістів в галузі туризму;
• відсутність достовірних статистичних даних щодо відвідання туристичних об’єктів району;
• через недосконалість законодавства особи, які надають послуги з розміщення туристів, не бажають
афішувати свою діяльність.

Перспективним є видобуток сланцевого газу на території району, але термін 5 років занадто малий в
сучасних економічних умовах. Також можлива переробка сміття для виробництва електроенергії. Саме
переробка сміття змогла б вирішити відразу дві проблеми: забезпечення регіону енергією та утилізація
відходів не тільки Балаклійського району, а й сусідніх.
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Також можливостями розвитку району на наступні роки мають стати: пошук інвесторів для розвитку
сільського господарства та промисловості, вирішення проблеми зайнятості населення (можливе відкриття невеликих підприємств швейної промисловості з залученням до роботи жінок), збільшення кількості
маршрутів у віддалені села.
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Проблема сміттєвих полігонів
Відходи виробництва є основними забруднювачами навколишнього середовища і одночасно носіями
корисних компонентів, тому не втрачає актуальності проблема більш раціонального використання вторинних ресурсів, охорони навколишнього середовища, впровадження заходів по освоєнню та застосуванню
маловідходних технологій виробництва.
За даними комунальної статистики, щорічно в Харківській області утворюється близько 1,5 млн м3 твердих
побутових відходів, з яких понад 900 тис. м3 припадає на обласний центр. На території Харківської області
діє 30 полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) загальною площею 134,5 га.
Проблема в тому, що навіть з-поміж наявних полігонів ТПВ більшість існує вже понад 20 років. Причому
12 подібних звалищ, зокрема у Барвінківському, Вовчанському, Лозівському, Великобурлуцькому, Зачепилівському та інших районах, експлуатуються навіть від 30 до 50 років і мають обмежені можливості. У
зв’язку з високими стандартами санітарно-епідеміологічних служб області переважна частина їх підлягає
закриттю. Через брак коштів у місцевих бюджетах вкрай незадовільно утримуються полігони ТПВ у Первомайському, Чугуївському, Богодухівському та ряді інших районів області.
Варто зауважити, що ці сміттєві полігони негативно впливають на здоров’я людей та навколишнє середовище. Відбувається зараження підземних вод продуктами вилуговування, виділяється неприємний запах,
відходи розкидаються вітром на більші площі. Доведено, що у зоні впливу цих сміттєзвалищ спостерігається перевищення вмісту шкідливих речовин у ґрунтах порівняно з фоном та ГДК по нітратах, сірці, хлоридах.
На сміттєвих полігонах спостерігається самовільне горіння, диміння відходів, що в свою чергу призводить
до забруднення атмосферного повітря. При горінні викидаються забруднюючі речовини, такі як діоксид
азоту, діоксид сірки, сажа.
Також у нашому Харкові та Люботині знаходяться декілька сміттєспалювальних установок. Науково доведено, що сміттєспалювальні заводи (ССЗ) та установки становлять величезну загрозу для здоров'я людей.
У всіх промислових країнах світу ССЗ є основними і найбільш потужними джерелами викидів діоксинів.
Проблема відсутності активного використання альтернативних джерел енергії
На тлі енергетичної кризи актуальним є питання переходу від традиційних джерел енергії до нових, альтернативних, які екологічно менш небезпечні та більш дешевші. Передусім, це використання енергії сонця
та вітру. Впровадження енергозберігаючих технологій може скоротити імпорт енергоресурсів і нівелювати політичний тиск на нашу країну з боку експортерів нафти і газу. В регіоні ще не освоєне використання
альтернативних джерел енергії, в результаті чого використовуються традиційні джерела, що відбивається
на вартості опалення та електроенергії.
Інфраструктура, зокрема шляхи сполучення
Стан дорожнього господарства має сьогодні стратегічне значення для відродження й розвитку макроекономічних зв'язків між регіонами України. Існуюча дорожня мережа України за своїми показниками не від434
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Харківщина відрізняється високим рівнем економічного розвитку серед інших регіонів країни. Незважаючи на віддаленість Харківського регіону від центру країни, сприятливі кліматичні умови, багаті природні
ресурси, а також зручне географічне розташування надають області низку переваг. В регіоні зосереджена
величезна частина економічного потенціалу країни, працюють підприємства майже всіх галузей промисловості, включаючи і провідні в Україні машинобудівну, приладобудівну, паливно-енергетичну й електротехнічну, а також сільськогосподарську та переробну. Однак Харківщина не повністю використовує свої
можливості. Оскільки в регіоні наявна ціла низка проблем, які гальмують його розвиток, найголовніші з
яких:
• велика кількість сміттєвих полігонів у приміський зоні;
• відсутнє використання альтернативних джерел енергії;
• інфраструктура, зокрема шляхи сполучення.

Як вирішити дані проблеми?
1. Будівництво смітєпереробного заводу. Таке підприємство не лише сортуватиме, а й буде займатись
переробкою твердих побутових відходів в альтернативне паливо та на вторинну сировину. По-перше, це
дозволить зменшити кількість сміття, яке накопичується на сміттєвих полігонах Харківщини. По-друге, у
повітря та ґрунт не потраплятимуть шкідливі відходи, і це сприятиме покращенню стану екології. Адже
ми розуміємо наскільки небезпечний пластик, поліетилен та інші відходи, які у разі відсутності сміттєпереробних підприємств накопичуються на сміттєзвалищах. По-третє, заводи з переробки побутових відходів можуть виробляти альтернативне паливо, яке фактично є замінником і використовується для роботи
цементних та теплоенергетичних підприємств.
Концепція передбачає створення заводу з переробки сміття міських звалищ, звалищ найближчих селищ і
інших з метою поліпшення екології даного регіону.
2. Використання вітрогенераторів та сонячних колекторів, які можна встановлювати і обслуговувати у важкодоступних районах, де середньорічна швидкість вітру від 4 м/с і більше. Сонячні колектори – прекрасний варіант для виробництва теплової енергії і знаходять застосування в опаленні й для одержання теплої
води. Дані заходи дозволять отримувати екологічно чисті послуги та більш дешеві.
3. Укладання нового дорожнього покриття.
Безперечно, для реалізації даних проектів потрібне фінансування, яке можно отримати завдяки виділенню бюджетних коштів, а також залучити інвесторів.
Проблеми, які винесла наша команда, потребують негайного вирішення, оскільки вони гальмують соціально-економічний розвиток Харківщини.
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повідає вимогам сучасного транспорту і зростаючим потребам економіки. Нерозвиненість мережі і низька
якість доріг приносять щороку суттєвий сукупний збиток і викликають негативні наслідки.
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На території Харківської області зосереджено 568 підприємств, на яких працює понад 280 тис. осіб.
У загальному обсязі національного доходу України, отриманого у сфері матеріального виробництва, частка Харківської області дорівнює 7%. За своїм науковим потенціалом Харківська область посідає 2 місце в
Україні після Київської. Тут зосереджено 167 науково-дослідних та конструкторських організацій.
На підприємствах області зосереджено загальнодержавне виробництво парових турбін, 70% всієї електротехнічної промисловості, 60% – тракторів, 55% – підшипників, 50% видобутку газу, виробництво майже
половини верстатів з числовим програмним управлінням, радіоелектроніки, облицювальної плитки, фармацевтичних препаратів, 23% шиферу, 20% цементу тощо.
Найбільші підприємства регіону – заводи ім. Малишева, тракторний, авіаційний, електромеханічний,
машинобудівний ФЕД, «Серп і молот», НВО «Турбоатом», «Електроважмаш», «Хартрон», ВО «Хімпром»,
«Укрелектромаш».
В регіоні розроблено програму залучення інвестицій в економіку регіону, згідно з якою до пріоритетних
напрямів інвестування належать: переоснащення підприємств машинобудування, легкої промисловості, впровадження нових технологій у виробництво та переробку сільськогосподарської продукції, захист
навколишнього середовища, впровадження енерго- та ресурсозбережних технологій, розвиток паливноенергетичного комплексу, транспорту, зв'язку, малого та середнього бізнесу.
Незважаючи на тривалий термін окупності вкладених коштів, головний напрям інвестування — машинобудівний та паливно-енергетичний комплекси (розвиток Шебелинського газового родовища). Серед
потужних інвестиційних проектів – реконструкція цукрових заводів ($56 млн), впровадження сучасних
технологій вирощування сільгоспкультур ($12 млн), реконструкція міжнародного аеропорту ($80 млн),
продовження будівництва метрополітену ($360 млн).
У місті діють 3 лінії метрополітену з 26 станціями.
Інвестиції в основний капітал в промисловому комплексі склали понад 3,7 млрд грн, з яких близько 70% —
власні кошти підприємств.
В області забезпечено стабільне функціонування та розвиток закладів освіти усіх типів і форм власності.
Дошкільною освітою охоплено 58,1% дітей дошкільного віку при середньому показникові по Україні 56%.
Функціонують 959 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються 240,5 тис. учнів.
В Харківський області функціонують 111 позашкільних навчальних закладів, в яких навчаються 103,3 тис.
учнів, що складає 40,8% від загальної кількості дітей і підлітків шкільного віку.
Науковий потенціал Харківщини представлений понад 200 науковими установам різних секторів науки.
Серед них 18 установ Національної академії наук України, 31 вищий навчальний заклад ІІІ-ІV рівнів акредитації, 3 національні наукові центри, 17 об’єктів, що мають статус національного надбання України та
1 технопарк державного значення.
У Харківському регіоні зосереджено 15% усіх науково-дослідних інститутів України, 20% конструкторських і
проектних організацій, понад 16% наукових співробітників.
Мережа закладів культури області складається з 1333 бібліотек, 721 клубу і будинку культури, 6 театрів,
36 музеїв, 4 училищ, 78 шкіл естетичного виховання, 2 концертних закладів, зоопарку, цирку, 100 стаціонарних установок та 17 мобільних відеокомплексів, Центру охорони культурної спадщини, Харківського
обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів.
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Харківщина — одна з найбільш індустріально розвинених областей України, що посідає 5 місце за обсягами випуску промислової продукції. У структурі промислового виробництва переважають такі галузі:
машинобудування – 38%, паливно-енергетичний комплекс – 31%, харчова промисловість – 20%, легка
промисловість – 15%. Розвинуті також хімічна, деревообробна галузі та виробництво будматеріалів.

Існуючий стан інфраструктури міст Харківського регіону свідчить, що в більшості з них останні десять існує
невирішена проблема оновлення основних фондів, реконструкції інженерних мереж. Застаріле обладнання не відповідає сучасним технологічним, економічним та екологічним вимогам. Підприємства характеризується підвищеною ресурсоємністю й екологічною небезпекою. Матеріальна база інфраструктурних
об'єктів, особливо в старих районах міст, не відповідає технічним вимогам і відстає від європейських
стандартів. Міські фонди і інфраструктура в умовах несвоєчасного обслуговування і відсутності профілактичного ремонту схильні до аварій та техногенних катастроф.
Кількість населення Харківського регіону за аналізований період зменшилась на 0,75%. Порівняно з минулим роком обсяг природного скорочення збільшився на 544 особи, або з 5,5 до 5,7 особи на 1000 населення. Скорочення спостерігалось у Харкові та всіх міськрадах і районах області. Причинами зменшення
чисельності населення можуть бути перевищення значення показника смертності людей над показником
народження дітей. Безробіття, низькооплачувана робота, проблеми забезпечення житлом, кваліфікованою медичною допомогою зумовлюють те, що сім'ї не планують народжувати багато дітей. Виїзд населення за межі регіону також зумовлює зменшення кількості жителів.
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали в цілому на 13,8% за рахунок підвищення тарифів на природний газ на 50,1%, кам’яне вугілля – на 36,6%, цін на скраплений газ – на 26,4%,
проживання у гуртожитках – на 8,7%, тарифів (у районах області) на каналізацію – на 8,3% і холодну воду
– на 3,5%, подорожчання утримання та ремонту житла на 5,6%. Різні товари та послуги подорожчали на
14,9%, внаслідок зростання вартості ритуальних послуг – на 65,9%, послуг перукарень на 14,8%, ювелірних
виробів з золота – на 12,7%, товарів для особистого споживання – на 8,0%, послуг нотаріусів – на 4,3%.
Нерівномірність у доходах населення, невисокий ступінь переробки продукції, що експортується, повільний розвиток ринкових інститутів свідчить про невідповідну якість економічного зростання.
Головний, пріоритетний напрямок розвитку Харківського регіону – здійснення чіткої соціально орієнтованої політики, створення необхідних правових, соціальних, культурних і економічних умов для життєдіяльності, екологічної безпеки, задоволення матеріальних і культурних потреб населення.
Розвиток регіону передбачає вирішення таких основних задач:
• структурна перебудова економіки промислових районів і центрів, для яких характерна концентрація
важкої промисловості;
• заохочення розвитку експортних і імпортозаміщувальних технологій;
• інтенсифікація розвитку сільського господарства;
• суттєве оздоровлення екологічного середовища промислових районів;
• повніше використання рекреаційних (таких, що відновлюються) ресурсів;
• формування раціональної системи розселення;
• зберігання і відродження культурної самобутності населення регіону, охорона пам'ятників історії і
культури, створення нових природних заповідників;
• розвиток регіональної і міжрегіональної інфраструктури (транспорту, зв'язку, інформатики);
• забезпечення раціональної системи природокористування.
Реалізація основних напрямів проблем соціально-економічного розвитку повинна передбачати такі умови
її здійснення:
• повну прозорість регіонального розрізу державного бюджету, консолідацію усіх соціальних трансфертів і
будь-яких позабюджетних коштів, призначених для регіонів;
• укладення угоди про взаємну відповідальність різних рівнів влади й управління та контроль за «соціальною компонентою» державних трансфертів;
• застосування розширеного соціально-економічного підходу що включає «європейський набір» показників прибутків і зайнятості.
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На промисловість припадає частка понад 50% ВВП області. Останні 50% ділять такі галузі економіки, як
транспорт, сільське господарство та ін. Важливе місце в структурі ВВП займають торгівля і громадське харчування. Харків є одним з найбільших торгівельних центрів України.

Питанням вирішення проблем розвитку регіону присвячена стратегічна програма соціально-економічного
розвитку України «шляхом європейської інтеграції», яка розрахована на період до 2015 р.
У стратегії програми зазначається, що державна регіональна політика повинна забезпечити формування
оптимальної високоефективної структури господарства регіонів, яка б сприяла їхньому комплексному
розвитку на основі природно-ресурсного, виробничо-економічного і науково-технічного та людського
потенціалів, наявної інфраструктури, історико-культурних надбань і традицій з використанням переваг та
можливостей геополітичного становища регіонів.
Отже, активна державна регіональна соціально-економічна політика покликана сприяти мобілізації всіх
ресурсів Харківщини для забезпечення економічного зростання й поглиблення структури економічних
трансформацій в області, зміцненню демократичних основ розвитку українського суспільства, економічних зв'язків, розвитку внутрішніх товарних ринків, що сприятиме зміцненню економічного потенціалу.
Сьогодні до пріоритетних напрямів треба включити:
• зміцнення економічної та суспільно-політичної єдності держави;
• забезпечення єдиних соціальних стандартів на всій території держави;
• призупинення поглиблення міжрегіональних диспропорцій за економічними та соціальними параметрами.
Для реалізації цих пріоритетів у соціально-економічному розвитку Харківської області необхідно посилити
державне управління регіональним розвитком та забезпечити місцеве самоврядування. Це вимагає зростання децентралізації управління соціальним розвитком і активного переходу до регіонального та місцевого самоврядування. Тут важливим є передача територіальній громаді Харкова повноважень, матеріальних та фінансових ресурсів з метою самостійного вирішення соціальних і економічних питань місцевого
самоврядування. Одним з необхідних управлінських рішень є поглиблення й розширення правові основи
самоврядування регіону Харківської області, надання йому науково-методичної, організаційної та інформаційної допомоги з питань місцевого самоврядування і регіонального розвитку. Сьогодні актуальним
є створення спеціального загальнодержавного органу з питань територіального розвитку (міністерство,
комітет), який би займався питаннями регіонального та місцевого соціально-економічного розвитку. Особливо важливими тут є розробка і впровадження соціальних та економічних нормативів з розрахунку на
душу населення, диференційованих за різноманітними соціально-економічними критеріями, за регіонами
країни.
Політика економічного зростання на базі ринкових перетворень має бути пов'язана з регіональною соціальною політикою, які разом утворюватимуть комбіновану модель економічного і соціального розвитку.
Нова соціально-економічна політика вимагає активізації реформ у соціальній сфері, в основу яких має
бути покладена активна дія соціальних чинників у суспільному відтворювальному процесі як передумова
економічного зростання. Соціальна політика для регіональних інституцій усіх рівнів повинна стати пріоритетною.
Одним з пріоритетних напрямків змін економіки регіону Харківської області, по-перше, повинна бути
стабілізація по бюджету. Вона потрібна, щоб валюта не послаблювалась. По-друге, треба так перетворити
економіку регіону, щоб приватний сектор міг розвиватися швидко. Приватний сектор – найголовніший для
економічного розвитку Харкова та області.
На Харків лягає обов'язок швидкої промислової переорієнтації на країни ЄС. У зв'язку з чим європейські
стандарти є необхідністю для впровадження в українську економіку. Стандарти покликані розвивати конкуренцію, і з їхньою допомогою можна вирішити ті економічні проблеми, зокрема нормативно-правові
колізії, які існують на даний момент в нашій державі та в нашому регіоні безпосередньо.
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Серед проблем, які істотно впливають на соціально-економічний розвиток регіонів, є соціально-політичні,
що особливо загострюються в період президентських чи парламентських виборів. Протистояння різних
політичних угруповань відволікає велику кількість управлінських кадрів від практичної діяльності з економічного розвитку як країни, так і регіонів.
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Економіко-географічне положення регіону є вдалим для розвитку багатьох галузей промисловості сфери
виробництва та обслуговування завдяки розташуванню Херсонщини на півдні України та виходу до двох
морів. Особливо актуальним в умовах анексії Криму є факт наявності значної протяжності берегової лінії в
межах області. Також значною перевагою є розгалужена транспортна мережа, яка сформована багатьма
видами транспорту – залізничним, автомобільним, водним – річковим та морським, та авіаційним.
Оскільки Херсонська область розташована у Причорноморській низовині, то серед корисних копалин
переважають осадові, які виступають у якості будівельної сировини (вапняки, глина, кварцовий пісок),
мінеральні солі, та невеликі поклади паливних корисних копалин (природний газ, торф).
Безкраї простори незадіяних поки що родючих ґрунтів, кількість сонячного тепла, що надходить на земну поверхню, тепла зима – все це є сприятливими природними умовами для розвитку та вдосконалення
агропромислового комплексу.
Незважаючи на потужний природно-ресурсний потенціал, останнім часом відбувається його активне та
бездумне руйнування. Внаслідок цього в останній час понад 200 населених пунктів області споживають
воду, що не відповідає державним стандартам питної води.
У Херсонській області діють здебільшого такі галузі господарства, як землеробство та промисловість, тому
сформувалась залежність бюджету області від стану сільського господарства та промисловості. Щодо
сільського господарства є певний ризик з боку природних негараздів (посухи, суховії) та з боку нестачі
фінансування для покращення та оновлення технічного оснащення даної галузі народного господарства.
Стосовно промисловості – чимало підприємств, в минулому потужних гігантів, сьогодні повністю застаріли
як в технологічному, так і в технічному сенсі. Продукція таких підприємств не може бути конкурентоспроможною на сучасному ринку товарів. Тож постає потреба не лише в розвитку сільського господарства
та промисловості, але й у розвитку та вдосконаленні підприємств сфери послуг та дозвілля – рекреації,
освіти, культури та спорту.
Серед соціальних аспектів розвитку Херсонщини варто виділити рівень розвитку людського потенціалу.
В області спостерігається демографічний спад: смертність перевищує народжуваність та значну частку
населення складають люди пенсійного віку. Це обумовлює зниження якості людського потенціалу, який є
одним з головних аспектів розвитку України в цілому.
Демографічна та екологічна ситуація в області визначають необхідність покращення сфери охорони
здоров’я, приведення лікувальних установ у відповідність до потреб населення в якісній медичній допомозі. Освітня база області також на сьогодні зазнає значних змін в тенденції до погіршення. Ринок праці
відчуває потребу у спеціалістах з реальними прикладними знаннями, вміннями та навичками, але кількість навчальних закладів у регіоні лише скорочується.
Потребує оновлення і транспортна інфраструктура, оскільки транспортні засоби та транспортні шляхи в
більшості випадків є застарілими та непридатними до експлуатації. Те ж саме можна сказати і про інженерні системи тепло-, енерго-, водозабезпечення та каналізації.
В Херсонській області існують певні екологічні негаразди. Це, по-перше, неконтрольована вирубка штучних лісів. Соснові насадження були створені у минулому столітті для захисту сільськогосподарських територій від весняних суховіїв та пилових бур. Ці стихійні лиха винищували геть усі сільськогосподарські
рослини, і сьогодні виникає ризик рецидиву цих негативних явищ.
Щовесни спалюються величезні масиви комишу та очерету – рослин Нижньодніпровських плавнів. Це
дуже забруднює атмосферу та нищить багато видів флори та фауни, зокрема птахів, які гніздяться.
Також великою проблемою області, як і всієї країни в цілому, є нагромадження стихійних сміттєзвалищ.
Для покращення розвитку нашої області в цілому ми вважаємо за потрібне:
• Підвищити обсяги та ефективність роботи промисловості шляхом підготовки трудових ресурсів та по442
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Херсонська область має великий та поки що недостатньою мірою реалізований економічний потенціал.

Нашими пропозиціями у даному дослідженні є покращення та оптимізація рівня розвитку як людського потенціалу, так і підприємств промисловості і сфери послуг. Звісно, це потребує значних фінансових
вливань в дані аспекти народного господарства. Одним із шляхів вирішення фінансування можна обрати
пошук та залучення інвесторів – внутрішніх та зовнішніх. Досить доречним, на нашу думку, є створення
податково та політично сприятливого клімату для інвесторів. Окрім фінансування, потребують значного
перегляду та оновлення системи управління підприємствами та окремими галузями господарства.
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кращення трудового потенціалу. Це можливо досягнути, покращивши систему освіти для подальшого
забезпечення підприємств цінними та ефективними кадрами. Звісно, для відновлення функціонування
промисловості потрібне значне фінансування. Це можна реалізувати, залучивши інвесторів із українського або світового ринку.
• Для розвитку агропромислового комплексу взагалі та сільського господарства окремо потрібно проводити державні дотації сільського господарства. Також дуже необхідним є впровадження цінової
політики держави, спрямованої на підтримку вітчизняного виробника. Зважаючи на значний ризик для
сільського господарства у південному регіоні України, є сенс упровадити прозоре страхування підприємницьких ризиків даної сфери господарювання.
• Для збереження та нагромадження людського потенціалу доцільним є впровадження заходів з метою
зацікавлення обдарованої молоді залишатись у Херсонській області, а не виїжджати у більш крупні міста
та за кордон. Це є обов’язковою умовою для відновлення економіки регіону.
• Такі, здавалося б, «невирішувані» на перший погляд явища екологічного характеру, як стихійні сміттєзвалища, можна узяти під контроль, залучивши європейських інвесторів та побудувавши сміттєпереробний
завод. Таке підприємство варто будувати на певній відстані від населених пунктів. Приємним бонусом
у цьому випадку буде створення робочих місць та використання енергії від переробленого сміття.
Звичайно ж, що набагато простіше переробляти сміття, заздалегідь відсортоване. Населення не одразу
до цього прийде, але поступово все зміниться на краще, і людська свідомість також. З нашого досвіду
запевнимо, що це не так уже й складно – ми сортуємо в нашому навчальному закладі сміття у рамках
екологічного проекту та агітуємо до цього інших.
Також екологічною проблемою є, як зазначалося вище, спалювання комишу та очерету у Нижньодніпровських плавнях. Ми вбачаємо вирішення цієї проблеми у створенні паперово-целюлозного комбінату, який би виробляв папір з природної швидко відновлюваної сировини, якої у нас дуже багато – комишу та очерету.
• Зважаючи на значні запаси природного багатства прямісінько у нас під ногами – піску з високим вмістом
кварцу (а це сировина для скляної промисловості), ми вважаємо, що треба звести у нашому регіоні підприємство з виробництва скляних виробів.
• Херсонщина має дуже потужний рекреаційний потенціал, і необхідно його розширювати та покращувати, тим паче з огляду на події анексії Криму. Так, в нашому регіоні досить багато підприємств великих, а
ще більше – маленьких – з надання послуг розміщення, відпочинку та оздоровлення. Проте рівень послуг, які вони надають, на жаль, дуже відрізняється від європейських стандартів. Тому дуже актуальним
є вирішення проблеми підвищення якості послуг розміщення, відпочинку та оздоровлення.
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Серед проблем, що не дають змоги нашій області повноцінно розвиватися та рухатися вперед, можна
виділити: недостатній розвиток інфраструктури транспортних взаємозв’язків окремих видів транспорту.
Також без уваги не можна залишити недостатнє надходження інвестицій в розвиток аграрної, рекреаційної та інших сфер. Демографічний дисбаланс та проблеми зайнятості перешкоджають повноцінній роботі
нашої області у більшості напрямків.
Ми намагалися сформулювати перелік найпріоритетніших напрямків, які допомогли б Херсонщині зрушити з мертвої точки.
Перш за все нам необхідно максимально розвинути транспортну інфраструктуру. Саме її недорозвиненість
уповільнює економічний розвиток області. Ми мусимо збільшити кількість доріг (покращити вже прокладені автошляхи), маємо збільшити кількість логістичних центрів, організувати оптимальну вза’ємодію різних відів транспорту (автомобільні термінали повинні розташовуватися біля морських та річкових портів
(у нашій області є 3 морські та 4 річкові порти), залізничних вузлів (найбільшими в області є вузли Херсон
та Каховка), аеропорту (с. Чорнобаївка)). Залізничні вокзали, аеропорти, автостанції – все це повинно бути
тісно пов’язано один з одним. Тобто інфраструктуру необхідно «монтувати» таким чином, щоб у людей не
виникало проблем зі швидкою пересадкою, наприклад, з потягу на літак та навпаки.
Для підтвердження необхідності проведення нових шляхів можна привести приклад Скадовського морського порту. Через те що до нього обмежений під’їзд пасажирського, а тим паче й вантажного транспорту, він не може працювати в повну силу. Після того як пасажири парому, який приходить з Туреччини,
опиняються на березі – вони позбавлені можливості доставити товари до місця призначення. Вантажний
транспорт просто не в змозі під’їхати до порту. Якби біля нього був хоча б логістичний вузол місцевого
значення, це вже полегшило б перевезення принаймні до обласного центру (м. Херсон).
Другим етапом розвитку Херсонщини є поліпшення становища аграрного бізнесу. Ця галузь завжди була
добре розвинена в області. Вона навіть займає передові позиції в нашій державі за показниками вирощування овочей та баштанних культур, винограду, пшениці (твердих та цінних сортів). Проте через недостатній розвиток переробних підприємств значна частина сільськогосподарської продукції вивозиться за
кордон (експортується) у вигляді сировини. Це неприпустимо з точки зору отримання додаткової вартості
в області, адже значно вигідніше експортувати, наприклад, борошно, ніж пшеницю.
На території області діють значні оптові ринки по збуту свіжої сільгосппродукції, наприклад ринок «Нежданий» у Великих Копанях. Проте їхній розвиток гальмується якістю та кількістю доріг. Отже, ми знову
повертаємося до першої проблеми.
Головним чинником, який максимально поліпшить стан сільського господарства, є зрошення. Наша область займає одне з перших місць в Україні із застосування крапельного зрошення. Проте сьогодні потенціал зрошувальної системи області працює лише на третину, адже вся інженерна інфраструктура – насосні
станції, канали, трубопроводи – потребує термінової модернізації та реконструкції. В цьому році із запланованих 600 тисяч гектарів було засіяно лише близько 30%. Це набагато менше, ніж у минулі роки. Така
різниця зумовлена тим, що продуктивних опадів у нашій області не було майже 3 місяці! В зоні ризикованого землеробства фактор погодних умов, як можна спостерігати, залишається актуальним. Тому дуже
глибоко розробляються в області плани розширення поливних площ. Це питання вирішують як на місцевому рівні, так і з залученням комісії при уряді з участю Міжнародного банку, який оцінює перспективи
розвитку зрошення в регіоні як значні. Проте багато чого треба доробляти у законодавчій сфері, наприклад необхідно прийняти рішення по консолідації (об’єднанню) поливних земель, щоб вони були єдиним
масивом. Зрошення є основою успішного аграрного комплексу. До того ж ця частина аграрного комплексу
потребує лише покращення, а не створення із самого початку. Зрошення має багато плюсів, а саме: вирішення проблеми поливу полів, відновлення каналів, труб та інших частин даної галузі дасть змогу жителям селищ отримати робочі місця (кожен пункт відновлення потребує робочої сили). На даний час працю-
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Херсонська область знаходиться на півдні України. Територія області складає 28461 км2. Розташована Херсонщина у степовій зоні, на нижній течії Дніпра. Головною особливістю географічного розташування є вихід до Азово-Чорноморського басейну та Дніпровської водної магістралі. Це відкриває широкі можливості
для подальшого розвитку морських та річкових перевезень, індустрії відпочинку.

Також без уваги не можна залишати рекреаційну сферу. Херсонська область має те, чого більше немає
ніде у світі. Природа нагородила південь України унікальними явищами: Асканією-Нова та Азово-Чорноморським біосферним заповідником. Що ж таке Асканія-Нова? Це частина первозданного степу, збережена та оправлена людиною у рукотворний оклад з лісу та незлічувальних ставків.
Для того щоб зберегти (а потім й заробити на цьому), необхідні в першу чергу дороги та комунікації. При
цьому вони повинні бути якісними. Це знову гроші. Проте на цей раз – розумні гроші. Гроші, які дуже
швидко окупляться. І не лише з бюджетних коштів, їх все одно не вистачить. Схожа ситуація і з АзовоЧономорським біосферним заповідником. Найбільша у світі колонія гніздування багатьох видів птахів
(зокрема чорноголової крачки), чисельні болота та озера і кілометри заповідних морських берегів вже
сьогодні викликають інтерес у туристів з Європи. Біосферні заповідники приваблюватимуть так званих
фототуристів – людей, які заради чудових знімків їдуть на інший кінець світу. Також необхідно пам’ятати,
що наша область має вихід до двох морів. За перші два місяці літа 2015 року Херсонщину відвідало понад
2 мільйони туристів. Отже, в нас є всі шанси зайняти провідні позиції у державі в галузі туризму, просто
необхідно докласти зусиль і знову ж таки знайти інвесторів. У нашій області є унікальний дитячий курорт
– Скадовськ, це ідеальне місце для відпочинку дітей. Також не можна не виділити відому на всю Україну
лікарню Козявкіна – клініку, у якій людям із ДЦП допомагають відновлюватися та поліпшувати свій стан.
Необхідно донести інформацію про це унікальне місце (знаходиться на Арабатській стрілці) далеко за
межі України, і одразу з’являться люди, яких зацікавить цей проект, і можливо, хтось навіть інвестує свої
гроші у цю справу.
Не варто забувати й про Херсонський суднобудівний завод. Він входить до складу ПОВ «SmartMariTime
Group». SMG об’єднує два найбільші суднобудівні підприємства України: Херсонський суднобудівний завод та Чорноморський суднобудівний завод. За останні 10 років на ХСЗ збудовано 37 суден.
В числі найбільш знакових проектів: 11 сухогрузів, 10 танкерів для голландських компаній VEKA та ZANEN.
У даний момент в будівництві знаходиться 2 повнокомплектні буксири для компанії Kirganholding. Постійно на потужностях підприємства ремонтують від 10 до 20 суден. Проте суднобудівному заводу бракує
замовлень. Його потужності здатні обробляти набагато більше замовлень та ремонтувати ще більшу кількість суден. Для збільшення кількості замовлення, а відповідно, й кількості отриманих грошей необхідно
брати участь у тендерах та будь-яких грантах. Проте проблема полягає в тому, що вартість будівництва танкера в Україні більша, ніж у Норвегії! У нашій державі вона складає 45 млн доларів, а в Норвегії – 44 млн
доларів. Це зумовлено тим, що у нас більша кредитна ставка, зокрема, нам процентна ставка обійдеться
приблизно у 6 млн доларів, у той час як Норвегії лише в 1 млн доларів. Через це український продукт не
може конкурувати з європейським, хоча за якістю він йому не поступається. Необхідно шукати змогу знизити банківські відсотки.
Кажучи про кожний з цих напрямків, ми стикаємося з одним глобальним питанням – фінансування. В
сьогоднішній ситуації у розвитку економіки України на бюджетні кошти розраховувати не можна й не
потрібно. Тому основним джерелом для вирішення описаних проблем є інвестиції, а для їхнього приходу
необхідний відповідний клімат.
»Птахи летять туди, де до них добре ставляться» – так і з інвестиціями. А для створення клімату необхідна
нормативна база, тобто чіткі закони з конкретними умовами ведення бізнесу. Цього нашій державі, на
жаль, бракує, проте ми маємо змогу все змінити!
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ють організації, які спостерігають за «залишками» зрошення, наприклад «УДМК» (управління державного
магістрального каналу). У разі відновлення повноцінної роботи зрошувальних систем кількість таких
організацій суттєво збільшиться, що знову ж таки дасть велику кількість робочих місць для мешканців області. Статистика показує, що з кожним роком сільські мешканці їдуть працювати у місто чи навіть у інші
країни через брак робочих місць. Отже, відновивши зрошувальну систему, ми припинимо «вимирання»
селищ у нашій області. У області необхідно активно проводити роботу по залученню іноземних інвесторів,
а для того, щоб хтось з них погодився вкласти власні кошти, необхідно надавати їм якісь гарантії хоча б на
10-15 років.
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Реформа. Ми чуємо це слово так давно, ще з тих часів, коли й зміст його не до кінця розуміли. За 24 роки
воно стало одним з найуживаніших не тільки серед політиків, а й серед пересічних українців. Але сьогодні, коли кризові тенденції в соціально-економічному русі України стали ще гострішими, а політичні події,
які відбулись протягом 2014-2015 рр., спрацювали як мазь Вишневського – «оголили» системні економічні
деформації і стали переломним моментом у розвитку нашої країни, нагальність реальних, а не декоративних реформ лише посилилася.
Дві великі події, два вкрай важливих документи, нова політика довгострокових трансформацій – Угода
про асоціацію з ЄС і Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» – дають нам, молодому поколінню, надії
на гідне європейське майбутнє. Та разом з тим розуміємо, що одночасно високоефективно реалізувати
таку кількість реформ і програм дуже складно, мабуть, й неможливо. Тож, на нашу думку, вирішуючи соціально-економічні проблеми на місцях, створюючи локальні програми розвитку, потрібно визначити ті
пріоритети, які спрацюють як «невидима рука», які забезпечать своєрідну ланцюгову реакцію подальших
структурних змін у регіонах і стануть джерелом відтворення потрібних для цього ресурсів.
Ми живемо в прекрасному українському краї – Таврії, на Херсонщині. Унікальність економіко-географічного положення нашої області визначається високим транзитним потенціалом, широким виходом до Чорноморсько-Азовського узбережжя, прекрасними умовами для розвитку аграрного бізнесу. Позитивними
факторами для Херсонщини є розміщення на її території Євроазіатського і Чорноморського транспортних
коридорів, автошляхів міжнародного значення, магістральних залізниць, нафто- і газопроводів. На території області налічується 92 родовища корисних копалин промислового значення. Природні й штучні
водні ресурси забезпечують потреби населення й господарства в повному обсязі й стимулюють розвиток
рибопромислових комплексів. В Херсонській області є всі передумови для розвитку індустрії туризму: 15%
морських пляжів України, виняткові лікувальні грязі та солі Голопристанського району й Сиваша, біосферні заповідники Чорноморський і Асканія-Нова, Джарилгацький та Азово-Сиваський національні парки,
найбільший у Європі масив штучних лісів і унікальна дельта Дніпра. Херсонщина за своїми «сонячними»
ресурсами посідає одну з перших позицій в Україні, її природні умови є сприятливими для розвитку альтернативної енергетики.
Наша область має значний працересурсний потенціал, а за своїм промисловим резервом здатна бути в
десятці українських лідерів. Підтвердженням наявності внутрішніх ресурсів розвитку в умовах світової
економічної кризи є те, що в останні роки темпи зростання ВРП Херсонщини відповідали середньоукраїнським або були вищими.
Та, на жаль, за наявності такого ексклюзивного економічного потенціалу візитною карткою української
економіки Херсонщина не стала. Сьогодні вона належить до областей з повільним і таким, що сповільнюється, рівнем розвитку і входить до групи регіонів з низьким ІРЛП. Одними з найнижчих в Україні є
показники питомої ваги обсягів освоєних капітальних інвестицій й залучених іноземних, експорту області
в загальноукраїнському обсязі. Нижчими за середньоукраїнські є розміри заробітних плат і вищим – рівень безробіття. Непростою є демографічна ситуація, адже Херсонщина етнічно є дуже неоднорідною,
отже, специфічною в ментально-психологічному плані. Крім того, негативними є показники природного й
механічного руху, статево-вікової структури, низькими – густоти населення, рівня урбанізації тощо. Незадовільним є технічний стан доріг, високим – рівень експлуатації транспортних засобів, вкрай незадовільним – стан рекреаційної інфраструктури. Збільшується площа малопродуктивних земель та зменшується
площа лісів. Як і для багатьох регіонів України, характерні проблеми неефективного управління, наявність
монополізму й корупції, боротьба за владу окремих фінансових і політичних «кланів», відсутність інвесторів, партнерів на європейському та світовому ринках, невизнання і неусвідомлення можливостей міжнародних програм представниками малого та середнього бізнесу, недостатня співпраця з науковими центрами й університетами не дають можливості забезпечити системну реалізацію виваженої довгострокової
стратегії місцевого розвитку. Не сприяє позитивним перетворенням погіршення економіко-географічного і
геополітичного положенням області у зв’язку з сусідством з окупованим Кримом.
Однак світовий досвід трансформування країн «транзитних» економік доводить можливість успішного
виходу з набагато складніших ситуацій. Підвищена увага до головних чинників сучасного економічного
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Думати глобально, діяти локально!

Народна мудрість каже: «Хто хоче збирати, мусить добре засівати». Ми впевнені, що Україна здолає
труднощі й вийде з глибокої політичної та економічної кризи, і готові запропонувати такі напрями й шляхи
розвитку Херсонщини, які гарантуватимуть стабільність соціально-економічної ситуації в нашій державі і
забезпечать безперервний розвиток українського суспільства. Тож думаймо глобально, діймо локально.
Наша стратегія «П’ять кроків до великих змін» містить наступні важливі вектори:
Крок перший – Херсонщина енергетична. Нетрадиційна енергетика – надзвичайно важлива в реалізації
державної програми енергонезалежності. Наявність невичерпної ресурсної бази та екологічна чистота
нетрадиційних джерел є великими перевагами в умовах обмеженості органічного палива та забруднення
довкілля. Сьогодні в Херсонській області на 4,3 тис. га, які знаходяться у користуванні інвесторів, розміщується близько 4,5 тис. об’єктів енергетики, що виробляють електроенергію з сонця та вітру (підприємства
ТОВ «Віндкрафт Україна», ТОВ «Віндкрафт Таврія»). За інформацією інвесторів, що займаються розробкою
проектів вітрової енергетики в Україні, вітрові майданчики в нашій області можуть дати 350 МВт потужності, а природні умови дають можливість будувати електроустановки будь-яких габаритів. Сонячна ж
енергетика здатна розв’язати енергетичні проблеми в житловому та рекреаційному комплексах.
Крок другий – Херсонщина туристична. Розвиток курортів місцевого значення у приморських населених
пунктах, реалізація програми «Херсонщина фестивальна», в тому числі через широку підтримку власних
ініціатив місцевих активістів і волонтерів, надання більшої уваги розвитку зеленого туризму як важливому
капіталоформуючому фактору (на даний момент лише 4% туристичних підприємств області пов’язані з
зеленим туризмом), створення і розвиток таких центрів рекреації, як козацькі Січі, адже Херсонщина є однією з трьох областей, де представлені пам’ятки козаччини, а в 2015 р. запит на подібні тури зріс на 20%.
Неповною мірою використовуються можливості спортивного, оздоровчого, мисливського, риболовного,
велосипедного туризму й екскурсійної діяльності. Окрім ресурсного потенціалу, «на руку грає» складна
сучасна суспільно-політична ситуація. Адже після анексії Криму курорти Херсонщини відчули істотний
приплив відпочивальників. На середину серпня 2015 р. нашу область відвідали близько 2,5 млн туристів,
відпочивальників і екскурсантів. За статистичними даними порталу more.ks.ua, влітку 2015 року відпочинком на узбережжі області цікавилось на 47% більше потенційних туристів порівняно з попереднім роком.
Тож стрімке зростання кількості рекреантів дає підстави розглядати цю галузь як одну з найбільш перспективних.
Крок третій – Херсонщина агропромислова. Наша область не тільки здатна забезпечувати власні потреби в
сільськогосподарській продукції, а й нарощувати виробництво для збуту в інші регіони та за кордон. Крім
потужних агрофірм, АПК представлене 69 підприємствами харчової індустрії, питома вага яких в структурі промислового комплексу складає 35,2%, в структурі реалізації промислової продукції – понад 50%.
Тому одним з напрямків оптимізації АПК області повинні стати питання про вдосконалення й збільшення
переробних підприємств, розвитку логістики зі зберігання продукції, розширення існуючих та формування
нових ринків збуту. Наприклад, будівництво тепличних комплексів (перевагами є відсутність конкуренції
і висока рентабельність), виробництво сушених та заморожених овочів і фруктів (ключовим фактором є
наявність будівель під реконструкцію для такого виробництва, а також потенціал на внутрішньому ринку), створення вівчарських комплексів (дефіцит баранини на європейських ринках дорівнює близько 400
тис. тонн, а її виробництво швидко окупиться), організація аграрних виставок і залучення інвесторів для
реалізації проектів та планів, збільшення ринку збуту продукції винного господарства, таких як «Таврія»,
«Винне господарство князя Трубецького» (продукцію ДМК «Таврія» вже експортують до 14 країн у 5-ти
частинах світу, що підтверджує екологічну та інші «дорогі» сертифікації товару).
Пам’ятаєте про ланцюгову реакцію? Розвиток агропромислової Херсонщини «підтягує» вгору сільськогосподарське машинобудування, потужні об’єкти якого у нас наявні, хімічну промисловість (виробництво
добрив, ветеринарних медикаментів і препаратів тощо), будівельний комплекс (в області успішно діють
450

↑ повернутися на початок збірника

херсонська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

розвитку – сфер освіти, науки і технологічного розвитку, інвестицій; бюджетно-фінансова децентралізація;
створення регіональної промислово-інноваційної зони; стимулювання ринкового попиту на інновації і
використання концепцій конкурентоспроможності й «лідируючих» ринків; створення організаційно-управлінських структур різних правових форм і сприяння малому й середньому підприємництву; робота бізнесасоціацій виробників як постійних форумів для узгодження позицій і провідників перетворень – ось далеко не повний набір інструментів, які здатні забезпечити рух вперед будь-якого регіону й України в цілому.

Тож, крок четвертий – Херсонський технопарк. За концепцією «лідируючих» ринків, що передбачає підтримку найбільш сприятливих до нововведень ринків, саме створення технологічних парків у складі вільних промислових зон забезпечить розгортання інноваційної діяльності. ПАТ «Херсонський суднобудівний
завод», який забезпечує виконання замовлень не тільки судновласників, а й багатьох галузей промисловості з виготовлення найрізноманітнішої технічно складної продукції, та Херсонський державний завод
«Палада», продукція якого не має аналогів у вітчизняній і світовій практиці докобудування та судноремонту, – найкращий майданчик для потужного профільного технопарку.
І нарешті, крок п’ятий, фундаментальний – Херсонщина наукова. Розвиток та фінансування Інституту
землеробства Південного регіону НААНУ, розширення дослідницьких програм університетів Херсонщини,
оптимізація їхньої структури – збільшення обсягу підготовки спеціалістів у галузях природничих наук, де
генеруються сучасні проривні технології, – все це, у свою чергу, «підтягне» вдосконалення матеріальнотехнічної бази вишів, створить умови для освоєння високотехнологічних сфер економіки, пов’язаних з
новою енергетикою та енергоефективністю, нанотехнологіями, біотехнологіями, технологіями, що забезпечують екологічно сталий розвиток, співпрацю з провідними у сфері науки і техніки країнами, вихід на
міжнародні ринки – інформаційний, товарний, послуг тощо. Проведення ж різноманітних науково-практичних конференцій і виставок буде сприяти виникненню й успішній співпраці професійних асоціацій, про
роль яких вже говорилось вище.
А ще розвиток науки дасть можливість створити свою власну систему електронного керування регіоном,
яка буде враховувати місцеві перспективи й ризики, «будувати» економіку області, спираючись на успішні
й дієві у цивілізованому світі прийоми. Наприклад, пільгові тарифи на комунальні послуги та рівні умови
пільгового кредитування для курортних регіонів, оголошення державного тендеру на найкраще виконання умов поліпшення інвестиційного середовища області. Або ж тимчасове зниження чи скасування окремих видів податків, що може привабити інвесторів. Крім того, система електронного керування регіоном
дасть можливість економити час на оформлення документів нового бізнесу. Її база даних, динамічні електронні карти територій різного змісту, широкий набір опцій дозволять визначати субрегіони, які різняться
за характеристиками і утворюватимуть точки економічного зростання на основі стратегічних пріоритетів,
визначати галузі залучення інвестицій через SWOT-аналіз цих територій, створити власний комплексний
Турбанк. Будучи зв’язаною з важливими державними й міжнародними програмами та установами, ця система дасть можливість мати всю необхідну інформацію для розробки планів маркетингового просування
окремих територій тощо.
Та за всім цим стоять, перш за все, люди – небайдужі, кваліфіковані, відповідальні, з високою культурою
стратегічного мислення, які здатні бути джерелом потужної соціальної енергії. Ми ще не чарівники, ми ще
навчаємось, але ми готові зробити все, аби в найближчому майбутньому творити справжні чудеса.
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і співпрацюють з закордонними партнерами фірми з виробництва якісних будівельних матеріалів).
Прив’яжемось до першого кроку – в агропромисловому комплексі Херсонщини в технологічних процесах,
які не потребують високих температур, доцільним є використання сонячної енергії (виробництво молочних продуктів, соків, консервування овочів та фруктів, промивка технологічного обладнання). Створення
потужного рекреаційного комплексу розширить внутрішній ринок для ТОВ «Авіа-Про» – єдиного в Україні
підприємства, яке спеціалізується на виробництві туристичних двомісних літаків. Про вирішення проблем
з безробіттям годі й говорити, особливо враховуючи те, що серед вищезазначених змін є такі, які можуть
залучати трудові ресурси навіть без спеціальної освіти у даних сферах. Звісно ж, реалізація цих кроків
пов’язана з вдосконаленням виробничої (наприклад, збільшення потужностей транспортного комплексу –
як умова і наслідок таких кроків) і невиробничої інфраструктур.
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Говорячи про інфраструктуру міста та області в цілому, можна цілком впевнено сказати, що однією з
головних переваг є розташування в місті одного з найбільших в Україні ринків – Хмельницького речового
ринку. В результаті того, що місто має зручне залізничне і автомобільне сполучення із іншими обласними
центрами, клієнтську базу ринку, окрім мешканців міста та області, складають жителі й інших областей. Також однією із найвагоміших переваг ринку є те, що він посідає лідируючі позиції серед найприбутковіших
підприємств міста, а тому є одним із найбільших платників податків.
Хмельницька область також є регіоном з потужним рекреаційним потенціалом.
На Хмельниччині розвідано 9 родовищ мінеральних лікувальних вод. На базі одного із найбільших за своїми запасами мінеральних лікувальних вод типу «Нафтуся» Збручанського родовища заснований Державний курорт «Сатанів», який розраховано на 1200 ліжко-місць.
Сатанівська мінеральна вода – збручанська нафтуся – не має рівних за ефективністю, запаси її складають
257 м3/добу. Це гідро-карбонатно-магнієво-натрієва (0,8-0,9 г/дм3) вода, подібна до трускавецької нафтусі. З усіх мінеральних вод збручанська типу «Нафтуся» єдина містить фосфор, цінні мікроелементи, що
входять до складу мозку і кісткової тканини. На відміну від трускавецької, збручанська вода містить йод,
бром, мідь, марганець, фтор, двовалентне залізо, метаборну кислоту. Також на базі Збручанського родовища засновані санаторії «Товтри», «Збруч», «Берізка», «Поділля», «Аква Віта», «ДеЛіто» та ін.
Велике значення для розвитку економіки області має електроенергетика. Її розвиток зумовлюють два
основні підприємства – ВП «Хмельницька АЕС» та ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго».
Промисловість має певні особливості розміщення на території області. Тут сформувались три промислових
вузли:
• Хмельницький, який у внутрішньо обласному поділі праці характеризується виробництвом продукції
машинобудування, харчової, легкої промисловості та будівельних матеріалів;
• Кам`янець-Подільський – виробництво харчової, машинобудівної і металообробної, легкої промисловості та будівельних матеріалів;
• Славутсько-Шепетівський – виробництво електроенергії, машинобудування, будівельних матеріалів,
легкої та харчової промисловості.
Агробізнес є однією з профільних галузей спеціалізації області в державному поділі праці. Враховуючи
географічне положення та кліматичні умови, аграрний сектор регіону є особливо привабливим щодо
інвестування. На території Хмельницької області знаходиться майже 4% всіх сільськогосподарських угідь
України. Найбільші посівні площі в області займають зернові культури, а серед них — озима пшениця.
Крім того, область – один з найважливіших в Україні регіонів цукроваріння, де діють 10 цукрових заводів.
Тваринництво в області базується на польовому кормовиробництві, природних пасовищах, відходах харчової промисловості, виробництві комбікормів. Найважливішими галузями є м'ясо-молочне скотарство і
свинарство.
В області розроблена програма інтенсифікації тваринницької галузі, в основу якої покладено створення
спеціалізованих масивів маточного поголів'я, конкурентноспроможної молочної і м'ясної худоби, збільшення питомої ваги гібридного і місцевого молодняка свиней.
Однак, попри вищеперераховані переваги, існує низка проблем, що гальмує розвиток регіону:
1. Відсутність дієздатного аеропорту, наявність якого є важливою складовою розвитку торгівлі та туристичної сфери.
Хоча фактично в місті і є аеропорт, проте він розташований на відстані 7 км від центру міста і має таку
технічну характеристику:
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Економіка Хмельницької області має індустріально-аграрний характер. Пріоритетні галузі – сільське господарство, харчова промисловість, електроенергетика, машинобудування та промисловість будівельних
матеріалів.

Перон має 11 стоянок для транспортних повітряних суден та 25 стоянок для літаків АН-2. Аеропорт може
приймати літаки вдень і вночі злітною масою до 61 тонни. Аеровокзальний комплекс аеропорту включає
приміщення для обслуговування пасажирів загальною площею 1500 м², куди входить міжнародний сектор
площею 800 м². Міжнародний сектор має приміщення та устаткування для здійснення реєстрації авіаквитків, перевірки пасажирів на авіабезпеку польотів, митного контролю та паспортного контролю прикордонною службою.
Служби аеропорту можуть обслуговувати не менше 4–6 міжнародних рейсів у межах регламенту.
Виходячи з вищесказаного, теоретично можна зробити висновок про достатні технічні характеристики аеропорту для прийому пасажирських та вантажних літаків, однак фактичною є потреба капітального ремонту аеропорту, модернізація обладнання та програмного забезпечення.
2. Проблеми, що стосуються туристично-оздоровчої сфери міста можна сформулювати так:
• обмеженість бюджетних коштів для фінансової підтримки;
• відсутність інвестицій;
• недосконалість стратегії розвитку санаторіїв та баз відпочинку, які знаходяться на території курорту;
• занедбаний стан більшості існуючих об'єктів туристичної зацікавленості;
• відсутність культури маркетингових досліджень та досвіду роботи з туристами;
• низький розвиток індустрії розваг;
• невиправдано висока, порівняно з конкурентами, собівартість путівок та послуг.
3. Порушуючи проблеми, що стосуються аграрного сектору, варто сказати, що сільське господарство поступово перетворюється у винятково зернове, яке не потребує робочих рук, але водночас більш вразливе
до ризиків і менш ефективне щодо місцевої економіки. Помітна стабільна тенденція до зменшення частки
тваринництва у с/г виробництві в усіх районах як в абсолютній величині, так і у відносній.
Враховуючи той факт, що у індивідуальних селянських господарствах утримується 83% поголів‘я ВРХ та
73% свиней, можна стверджувати, що тваринництво як товарне виробництво в області переживає складні
часи. Падіння поголів‘я худоби різко зменшує внесення органічних добрив на поля, що призводить до виснаження земель.
4. Проблеми екологічної сфери виявляються у:
• забрудненні атмосфери викидами промислових підприємств та автотранспорту: за даними обласного
управління статистики, в 2014 році в атмосферне повітря потрапило 79,2 тис. тонн забруднюючих речовин, що на 1,5 тис. тонн менше, ніж в 2013 році;
• забрудненні водних об’єктів. Основними забруднювачами поверхневих водних об‘єктів є підприємства
житлово-комунального господарства. За даними статзвітності за 2014 рік, у поверхневі водні об‘єкти
скинуто 32,29 млн м3 стічних вод, з них скинуто 0,956 млн м3 недостатньо очищених зворотних вод та
0,432 млн м3 неочищених зворотних вод. Очисні споруди більшості населених пунктів області експлуатуються понад 40 років, не оновлюються і не можуть забезпечити необхідний рівень очистки.
Однак однією з найгірших екологічних проблем є сміттєзвалище біля села Олешин, місткість якого становить близько 5 млн тонн сміття, а станом на сьогодні там вже близько 4,5 млн тонн.
Проаналізувавши переваги та проблеми Хмельниччини, ми пропонуємо такі шляхи поліпшення соціальноекономічного стану регіону та вирішення його проблем:
1. Здати аеропорт в оренду вітчизняній або іноземній компанії для розміщення малобюджетних перевізників – так звані перевезення low-cost – досить низька ціна, але з обмеженням у комфорті, що дасть
можливість користуватись авіатранспортом середньому класу, тобто переважній більшості населення.
На базі аеропорту варто створити логістичну компанію, яка б спільно із залізничною станцією Гречани та
автоперевізниками міста давала можливість доставки товарів, як у межах України, так і за кордон. Наявність аеропорту та логістичної компанії сприятиме притоку нових товарів та покупців на Хмельницький
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Загальна площа земельної ділянки, яку займає аеродром, — 134,2 га, в тому числі летовище — 13,2 га.

2. Для вирішення проблем, що стосуються сфери туризму, пропонуємо:
• розробити програму розвитку курорту Сатанів з урахуванням сучасного стану курорту та економічної
ситуації в державі. У програмі передбачити: план розбудови санаторно-курортного комплексу із збільшенням потужності до 3000 ліжко-місць. Подальше розширення варто здійснювати відповідно до
збільшення попиту на лікувально-оздоровчі послуги;
• передбачити реставрацію історико-культурних об’єктів та відновлення природних ландшафтів після розширення санаторно-курортного комплексу;
• здійснити організацію інвестиційних форумів та наукових конференцій, присвячених розвитку курорту
Сатанів та проведення рекламно-інформаційної кампанії з формування привабливого іміджу курорту;
• почати реалізацію розроблених програм за рахунок державного та місцевих бюджетів з подальшим
залученням інвестицій.
3. Оскільки географічне розташування Хмельницької області дає можливість розширити сезонний вплив
на сільськогосподарське виробництво, тому це можна використати для переходу від традиційного сільського господарства до більш складного і сучасного землеробства, наприклад міжсезонне виробництво
ранніх овочів і фруктів у теплицях на невеликих с/г наділах.
Також якість сільськогосподарських продуктів потрібно покращити, щоб конкурувати з якістю продуктів,
що ввозяться з-за кордону. Цього можна досягнути завдяки комплексній системі послуг фермерам у сфері
диверсифікації розширення асортименту культур і видів аграрного виробництва та тваринництва.
Також завдяки тому, що на території Хмельницької області знаходиться велика кількість родючих ґрунтів,
пріоритетною галуззю в рослинництві може стати вирощування ріпака. Оскільки німецькі виробники біопалива мали намір орендувати з 2008 року сільськогосподарські угіддя в Україні площею у 50 тис. га, тому
за належного рівня розвитку галузі в області буде цілком реальна можливість підвищення привабливості
області для іноземних інвесторів.
Також слід врахувати той факт, що ріпакова олія користується великим попитом на ринку, що може підвищити експортну спроможність області та принести Хмельниччині прибутки, які можна інвестувати в інші
галузі промисловості регіону.
Крім того, останнім часом поширеним стало використання ріпакової олії як сировини для виробництва
біодизеля, що в сучаних реаліях є досить перспективною галуззю промисловості.
4. Для вирішення проблеми, пов’язаної із сміттєзвалищем, потрібно розробити проект побудови сміттєпереробного заводу, що стане досить позитивним явищем, тому що дасть змогу, зменшити екологічну
проблему на території нашого регіону, а також дасть змогу місцевому бюджету отримувати додатковий
дохід у формі податку, який буде сплачуватись підприємством. Для втілення цього необхідно буде провести конкурс, який дозволить знайти охочих вкласти кошти у цей проект.
5. Оскільки споживання енергії економікою України в цілому є надмірним, важливим є розвиток альтернативної енергетики. Можливі політичні підходи до вирішення проблеми повинні бути реалізовані у
держаній підтримці як наукових розробок альтернативних джерел енергії, так і в їхньому практичному
впровадженні. Це може бути безпосередня підтримка державних підприємств, пільгове кредитування
підприємців та інше. Програма підтримки має стосуватися всіх можливих сфер витрат енергії, в тому числі
побутових витрат (опалення будинків, інших споруд). Поступово це зробило б не лише регіон, а й країну в
цілому менш залежними від газових маніпуляцій.
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ринок. А також слід створити організацію (аналог Польського буса), яка б за відносно невисоку плату
здійснювала пасажирські перевезення по Україні та за кордон. Пріоритетними напрямками перевезення стали б обласні центри України та туристичні центри Хмельниччини: Сатанів, Кам’янець-Подільський,
Меджибіж.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Хмельницька область
Навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»,
гімназія №5
склад команди
Юрчик Микола
Леоненко Олександра
Головчак Анжела
____________
Корешняк Ірина Сергіївна

/ 2015 /

Проводити капітальний та поточний ремонт доріг та тротуарів, реконструкцію мереж теплопостачання.
Розвиток енергоефективних технологій в регіоні не забезпечується. Відсутні проекти альтернативних джерел енергії в будівлях соціальної сфери: школах, лікарнях. Не впроваджуються енергозберігаючі технології,
які б могли значно заощадити кошти з бюджету регіону.
Однією з важливих проблем нашого регіону є відсутність сміттєпереробного підприємства. Провідними
країнами вже давно доведено, що пріоритетним напрямком поводження з відходами є їх переробка, а не
захоронення. Сміттєпереробне підприємство на сьогодні є перспективним з точки зору інвестицій регіону.
Пріоритетним напрямком, який може забезпечити покращення соціально-економічного результату Славутчини, є створення сприятливого середовища для бізнесу та інвестицій.
Одним із способів досягнення мети є:
• зниження адміністративного тиску на малий та середній бізнес;
• проведення консультацій з бізнесом та вирішення проблемного питання здійснення підприємницької
діяльності;
• стимулювання та підтримка розвитку підприємств шляхом зниження податкових ставок на землю та
залучення до реалізації інвестиційних проектів банківські установи нашого регіону шляхом збільшення
обсягів кредитування.
Також одним із головних чинників розвитку Славутського району є залучення інвестицій:
• розвиток економіки шляхом сприяння відновленню старих та створення нових виробництв;
• участь та представлення інвестиційного потенціалу міста на інвестиційних форумах, міжнародних конференціях, ділових зустрічах за участю представників ділових кіл зарубіжних країн та підприємців нашого
регіону;
• розширення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями.
Ще одним пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку Славутського району є промисловість та сільське господарство:
• створення нових робочих місць, введення в експлуатацію нових виробництв та переоснащення існуючих;
• впровадження європейських стандартів виробництв та енергозберігаючих технологій;
• сучасне переоснащення підприємств агропромислового комплексу:
• стимулювання будівництва та реконструкції тваринницьких ферм;
• збільшення виробництва м’яса та молока шляхом залучення інвестицій та пільгових кредитів.
Також ще одним із важливих чинників розвитку нашого регіону є інфраструктура, а саме транспорт та
енергетика.
На мою думку, розвиток муніципального транспорту, а також проведення оновлення рухомого складу підприємств транспорту нашого регіону є дуже важливим. Потрібно покращити транспортне сполучення між
районним центром та населеними пунктами нашого регіону за рахунок залучення нових перевізників.
Розвиток заходів енергозбереження передбачають реконструкцію будівель за новими стандартами
енергоефективності: реалізацію проектів на альтернативних джерелах енергії, будівництво сонячних та
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Аналізуючи соціально-економічний потенціал Славутчини приходимо до висновку, що основними проблемами регіону є великий податковий тиск на бізнес та відсутність інвестицій для розвитку регіону.
Необхідність впровадження заходів із створення сприятливих умов для формування ефективного бізнессередовища. Також в нашому регіоні не створюють нові виробництва та малоефективно реконструюють
існуючі. Це могло б значно збільшити кількість нових робочих місць та збільшити надходження до бюджету. Необхідно вживати заходи щодо вирішення актуальних питань життєдіяльності територіальних громад:
• реконструкція водопроводів;
• переведення з газового на альтернативне опалення закладів соціального призначення;
• заміна котлів опалення;
• відновлення вуличного освітлення.

Аналіз соціально-економічного розвитку, прийняття ефективних управлінських рішень та розробка заходів
сприяють швидкому та ефективному виконанню поставлених задач та цілей, що в свою чергу призводить
до покращення соціально-економічного стану регіону.
Ефективність функціонування галузей промисловості, освіти, екології, транспорту, енергетики, житловокомунального сектору забезпечується визначенням цілей, шляхів і засобів управління, тому здійснюються
наступні заходи – аналіз ситуації, що склалась в регіоні, збір та обробка інформації, виявлення та формування проблем, які потребують вирішення:
• погіршення промислового виробництва в регіоні;
• скорочення робочих місць;
• ріст безробіття;
• відсутність місць та програм з енергозбереження та джерел альтернативного палива.
При ухваленні рішення проводиться розробка та оцінка всіх запрпонованих варіантів, відбір оптимального
рішення і рішень, які є першочерговимми.
На мою думку, це рішення, які стосуються заходів енергозбереження в Славутському регіоні. При дуже
високій ціні на енергоносії заходи з енергозбереження та реалізація проектів на альтернативних джерелах
енергії є високоефективними, що призводить до значного зниження витрат на енергоносії.
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вітрових електростанцій, модернізація та переведення існуючих котелень на інші види палива, які значно
дешевші.
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Відповідно до адміністративно-територіального поділу область складається з 20 районів, 6 міст обласного
підпорядкування (Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Канів, Сміла, Умань), 10 міст районного значення, 15
селищ міського типу, 824 сільських населених пунктів.
Із загальної площі Черкаської області (2091,6 тис. га) сільськогосподарські землі складають 1 486,9 тис. га.
Землі лісогосподарського призначення займають 338,6 тис. га. Площа забудованих земель області складає
84,5 тис. га. Нараховується 15,5 тис. га відкритих земель без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом. Водні ресурси займають 135,8 тис. га. Відкриті заболочені землі становлять 30,4 тис. га.
За результатами проведених досліджень можемо сказати, що за структурою своєї економіки Черкаська
область є індустріально-аграрною. Станом на 2015 рік промисловість у структурі валової доданої вартості
становить 23,9%, частка сільського господарства – 21,8%, оптова та роздрібна торгівля – 13,3%, транспорт,
складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, інформація та комунікації – 8,2%, освіта – 7,5%,
державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – 5,3%, охорона здоров’я – 4,4%.
Станом на 10 жовтня 2015 року на Черкащині налічувалося понад 550 основних підприємств. Основу
промисловості області становить виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 50,6%,
хімічних речовин та хімічної продукції – 16,5%, постачання електроенергії – 12,7%, машинобудування –
5,2%.
В Черкаській області сформувалися дві досить потужні галузі: хімічна та харчова промисловості. Харчова
промисловість представлена понад 80 основними підприємствами. В області виробляється близько 32%
від загальнодержавних обсягів м’яса птиці, 44% – лікеро-горілчаних виробів, 13% – сирів жирних.
Хімічна галузь займає провідне місце у виробництві мінеральних добрив у загальнодержавних обсягах:
17,2% – сечовини (карбаміду), 37,9% – нітрату амонію (селітри), 17,5% – аміаку безводного. Виробничу
діяльність в хімічній галузі здійснює 9 підприємств. Флагманом галузі є ПАТ «Азот», де зайнято понад 4,3
тисячі працівників, питома вага якого в обсягах реалізації складає майже 90%. Більш ніж 28% виробленої
ним продукції реалізується на зовнішніх ринках.
Варто зазначити, що на одного мешканця області припадає 1,6 га сільськогосподарських угідь і 1,1 га ріллі,
а це на 64% більше, ніж в середньому по Україні. Такий сільськогосподарський потенціал призвів до появи
великої кількості фермерських господарств, що забезпечують якісні продукти харчування для населення та
грошові надходження до бюджету.
Вагоме місце хочемо приділити формуванню бюджету нашого регіону. З наведеної структури на рис. 1 видно, що 59% формування місцевого бюджету Черкаської області залежить від податку на доходи фізичних
осіб.
За повідомленням відділу реєстрації платників та електронних сервісів ГУ ДФС у Черкаській області
кількість новозареєстрованих суб’єктів господарської діяльності регіону на 1 серпня 2015 року становить
3816, у т. ч. 874 юридичні особи та 2942 фізичні особи – підприємці. Кількість зареєстрованих платників у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків Черкаської області – 1257017.
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Черкаська область розташована в центральній частині України, на півночі межує з Київською, на півдні – з
Кіровоградською, на сході – з Полтавською, на заході – з Вінницькою областю. Протяжність області із заходу на схід становить 245 км, із півночі на південь – 150 км. Територія Черкащини становить 20,9 тисяч км²,
що становить 3,46% території держави (18 місце в країні).

Для розробки стратегії соціально-економічного розвитку Черкаської області вважаємо за доцільне провести попередній SWOT-аналіз Черкаської області (табл. 1)
Таблиця 1
Сильні сторони

Слабкі сторони

• Географічне положення в центрі нашої держави,
на перетині транспортних коридорів.
• Розвинутий агропромисловий комплекс.
• Місцеві енергетичні потужності (основу складає
Канівська ГЕС).
• Наявність аеро- та річкових портів, залізничного
вузла – ст. ім. Т. Шевченка
• Наявний сектор переробки с/г продукції.
• Наявність підприємств хімічної промисловості.
• Мононаціональний склад населення ( 93,1%
українці).

• Значні диспропорції між районами за рівнем
економічного розвитку.
• Висока енергозатратність на виробництво продукції.
• Незадовільний стан дорожнього покриття (майже
80% зношеності доріг).
• Зношеність теплових мереж в області (70% в
незадовільному стані).
• Низький рівень надходжень іноземних інвестицій.

Можливості

Загрози

• Інтеграція з ЄС стимулюватиме виробників підвищувати якість та обсяги продукції.
• Розвиток альтернативної енергетики та виробництво альтернативних видів палива (біоетанол,
пелети та ін.).
• Подальший розвиток туризму та його інфраструктури.
• Реалізація договору про зону вільної торгівлі з ЄС
відкриє нові ринки для нашої продукції.
• Залучення нових інвестицій.
• Підготовка висококваліфікованих робочих кадрів
та створення нових робочих місць.

• Військові дії на Сході України.
• Нестабільність курсу національної валюти.
• Розвиток тіньового сектору економіки, висока
корумпованість органів державної влади.
• Відсутність політичної стабільності і, як наслідок,
небажання інвесторів працювати на наших
ринках.
• Втрата ринків збуту, які орієнтовані на РФ.
• Еміграція молодого населення за межі регіону та
країни.
• Інтеграція з ЄС може нашкодити національним
виробникам.
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Рис. 1. Структура надходжень загального фонду обласного бюджету Черкаської області.

1. Використати вигідне географічне положення як рушійний поштовх до пожвавлення економіки регіону. По території області проходять міжнародні транспортні коридори: «Крітський № 9», який співпадає
з автомобільною дорогою М-05 (Е-95) Київ – Одеса, а також коридор «Балтійське море – Чорне море»,
який співпадає з автомобільними дорогами М-05 Київ – Одеса і М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград
– Знам’янка. Нами було проведено соціальне опитування 2000 автомобілістів віком 18–65 років (1653
чоловіків, 347 жінок). За результатами маємо, що 84% водіїв готові заплатити адекватні кошти, щоб мати
можливість їздити якісними автошляхами. Пропонуємо розробити проект і залучити інвесторів для створення європейських магістралей по основних напрямках перевезень, з умовою, що вони зможуть повернути вкладені кошти на будівництво через створення платного проїзду магістралями. Уряд матиме право
контролювати ціну проїзду. Проблеми із дорогами місцевого значення, пропонується вирішувати поступово за рахунок місцевого бюджету.
2. На сучасному етапі Черкаська область відноситься до енергодефіцитних регіонів України. На природному газі працює 95% котелень регіону. Пропонуємо збільшити енергетичну незалежність регіону за рахунок надання пільг підприємствам, які почнуть впроваджувати новітні альтернативні джерела отримання
електроенергії. Застосувати енергоефективні технології на комунальних підприємствах та в бюджетних
установах територіальних громад, у т. ч. переведення котлів опалення на альтернативні види палива (солома, тирса тощо)
3. Оскільки, як було зазначено вище, податок на прибуток підприємств відіграє невелику роль у формуванні місцевого бюджету, потрібно сприяти розвитку малого та середнього бізнесу. Використаємо золоте правило: «Чим менші податки, тим більші надходження в бюджет». Зменшимо величину податків,
спростимо процедуру реєстрації для нових підприємств, тим самим збільшимо зацікавленість населення
починати свій бізнес, а існуючі підприємства зацікавимо виходити з тіньового ринку. Таким чином, будуть
передумови для створення потужного середнього класу, який є основою для соціально-економічного
зростання регіону та його стабільності.
4. Залучення інвестицій є основним завданням регіону. Головною умовою успішного інвестиційного клімату є стабільна ситуація в країні та регіоні, занадто великі ризики відлякують інвесторів. Перешкодою цьому
є військові дії на Сході та нестабільна політична ситуація. За умови врегулювання наведених проблем маємо створити прозорий законодавчий комплекс та надати гарантії потенційним інвесторам. Найпривабливішими для інвестування є сільськогосподарське виробництво та харчова промисловість. Маємо створити
продукцію, яка відповідатиме європейським стандартам якості.
5. Система електронного урядування області – ще одна новинка, яку ми пропонуємо використати. Даний
програмний продукт дозволить оперативно обробляти інформацію, враховувати думку при прийнятті рішень щодо великої кількості громадян, дозволить зробити процес прийняття владних рішень відкритим та
швидким, тим самим збільшивши при цьому довіру громадян до влади. Дана система буде сприяти розвитку ІТ-технологій в області, забезпечить громадян робочими місцями та призведе до зменшення витрат
на обслуговування державного апарату.
6. В Черкаській області 10 міст районного значення, 15 селищ міського типу, 824 сільських населених пункти і кожен з цих населених пунктів має свій державний апарат, а це величезні затрати з бюджету. Тому підтримуємо ідею про укрупнення, запропоновану урядом України, з метою економії державного бюджету.
7. Оскільки Черкаська область володіє значним туристично-рекреаційним потенціалом (налічується
381 територія і об'єкт природно-заповідного фонду, в т. ч. Канівський заповідник, дендропарк Софіївка,
Черкаський зоопарк, а також 6 парків, що є пам'ятками садово-паркового мистецтва (в місті Корсунь-Шевченківському, Тальному, Кам'янці, в с. Козацькому, Великій Буримці, Синицях), розвитку туризму в регіоні
потрібно приділяти значну увагу, створювати регіональні програми розвитку туристичної галузі, залучати інвестиції за рахунок як внутрішнього, так і міжнародного ринку, адже визначні пам’ятки Черкащини
відомі далеко за межами України. Після затвердження та виконання державної програми «Золота підкова
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Використовуючи проведений аналіз, можна сказати, що Черкаська область має як сильні, так і слабкі
сторони, які стримують подальший розвиток. Команда пропонує реалізувати такі заходи для покращення
соціально-економічного стану Черкаської області:
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Черкащини» (на 2006-2009 рр.) стан туристичної індустрії в регіоні дещо покращився, але не всі завдання
програми були виконані. Для подальшого розвитку необхідно створити нові програми та проекти, що будуть направлені, насамперед, на покращення туристичної інфраструктури в регіоні (поліпшити стан доріг,
відкриття нових закладів розміщення, закладів харчування тощо). Запропоновані нами заходи можуть
суттєво підвищити соціально-економічну ситуацію в Черкаській області. Ми впевнені, що в Черкащини є
всі шанси стати одним із провідних регіонів нашої країни.
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Черкащина є одним із розвинутих індустріально-аграрних регіонів України. Область відіграє важливу роль
в системі народного господарства України як регіон з високорозвинутим сільським господарством, яке
характеризується високою культурою ведення землеробства і тваринництва. Наявний багатий ресурсний
потенціал, вигідне географічне положення, значні перспективи розвитку харчової, хімічної, машинобудівної галузей та сільського господарства дозволяють області динамічно розвиватися. Проте через високу
ресурсоємність промислового виробництва низьким в області залишається рівень застосування інноваційних, ресурсозберігаючих та природоохоронних технологій.
Важливою складовою розвитку народногосподарського комплексу Черкащини є сільське господарство.
Тож недарма цей регіон вважають більш аграрним, ніж індустріальним, де працює майже третина працездатного населення області. Основними факторами, що забезпечують високий рівень розвитку сільського
господарства є родючі чорноземи та сприятливий клімат, а ще – працьовите сільське населення. На одного
жителя області виробляється валової продукції сільського господарства в 1,5 разу більше, ніж в середньому по Україні.
У структурі виробництва сільськогосподарської продукції традиційно переважають зернові культури та
цукровий буряк. Важливими галузями є молочно-м'ясне тваринництво, свинарство та птахівництво, де
впроваджуються сучасні досягнення селекції та біотехнології.
За обсягом виробництва продукції сільського господарства на одну особу Черкащина постійно займала
лідируюче 1 місце серед областей України, і тільки у 2014 році зайняла 2 місце. Використання новітніх технологій вирощування зернових культур забезпечує нашій області стабільну першість за рівнем урожайності зерна, а за обсягом його виробництва Черкащина впродовж десятиліття входить в п’ятірку лідерів серед
областей України (у 2009 році – 2 місце, у 2013 році – 4 місце, у 2014 р. – 5 місце). Також вагомий внесок
робить наша область у виробництво тваринницької продукції України. Так, за обсягом виробництва м’яса
стабільно займає першу позицію серед регіонів України. Тож можна зазначити, що цей сектор економіки
був і залишається досить привабливим для іноземних інвесторів, оскільки майнові відносини в сільському господарстві в області порівняно з іншими територіями врегульовані чи не найкраще. На розвиненість
великотоварного виробництва і використання сучасних моделей аграрного менеджменту вказує значна
частка сільськогосподарських підприємств у структурі сільськогосподарського виробництва – в середньому 76%, в той час як по Україні цей показник складає 54%. Проте діяльність інвесторів в області на сьогодні
найбільше стримують: недостатність розвитку інфраструктури, споживчого сектору, неуважність влади і
бізнесу до соціальних проблем, а також ризики, пов’язані із транспортними проблемами та непевністю
потенційних місцевих працівників у завтрашньому дні.
На нашу думку, особливо згубно впливає на розвиток сільськогосподарського виробництва системна та
затяжна економічна криза в Україні, що гальмує динамізм його розвитку, та неефективне використання
наявного ресурсного потенціалу. Зокрема для сільського господарства Черкащини, крім вищезазначених,
актуальними є ще наступні проблеми:
• значний рівень забруднення ґрунтів токсичними відходами виробництва;
• слабкі зв’язки між науково-дослідною та господарською діяльністю сільськогосподарських підприємств;
• висока залежність Черкаської області від енергетичних ресурсів;
• погіршення екологічної та техногенної безпеки;
• консервативність господарств населення, що виробляють сільськогосподарську продукцію щодо науково-технічного процесу і сучасної організації агробізнесу;
• низький рівень технічного і технологічного оновлення, критична зношеність основних виробничих
фондів, що не забезпечує достатній рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств;
• міграційний відтік сільської молоді, проблема кадрового забезпечення підприємств АПК;
• низький рівень заробітної плати на селі;
• відсутність розвинутої соціальної інфраструктури розвитку села.
Також хотілося б зосередити увагу на розвитку промислового комплексу Черкащини, який є важливою
складовою її сукупного економічного потенціалу. За структурою виробництва промислові підприємства
області розподіляються таким чином: харчова промисловість – 44% (до обсягу виробництва області), хіміч465
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ЕСЕ на тему «Економіка України: шляхи виходу із кризи», де представлено Черкаську область

На Черкащині функціонують близько трьох сотень промислових підприємств, які виробляють електроенергію, випускають мінеральні добрива, аміак, хімічні волокна, засоби автоматизації та обчислювальної
техніки, технологічне обладнання для переробних галузей, машини та обладнання для тваринництва та
кормовиробництва, товари народного вжитку продовольчої та непродовольчої груп.
Сьогодні частка Черкащини у загальному обсязі промислового виробництва в Україні є наступною: добувна галузь займає 0,5%, переробна – 3%. За роками спостерігається спад обсягів промислового виробництва в області. Так, у 2014 році динаміка даного показника склала 94,3% (по Україні – 89,3%) відносно
2013 року. Проте необхідно зазначити, що здебільшого спад промислового виробництва в регіоні має
об’єктивне підґрунтя. Це зумовлено загальною макроекономічною ситуацією в країні та політичною нестабільністю.
Враховуючи виклики сьогодення, значної актуальності набуло питання ефективного використання наявного потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу області та тих, які можуть бути залучені
до виробничої кооперації з підприємствами – учасниками державного концерну «Укрооборонпром». З
метою розміщення державних замовлень державними службовцями області було вивчено можливості
підприємств щодо виробництва продукції для потреб оборони країни та надано пропозиції центральним
органам виконавчої влади.
Динамічний розвиток сільського господарства забезпечує області потужний розвиток харчової промисловості, де найбільш розвинутими є такі галузі, як цукрова, м'ясопереробна, молочна, борошномельнокруп'яна, лікеро-горілчана, консервна.
Область має значний науково-технічний потенціал у машинобудівній промисловості, який, за підрахунками експертів, використовується лише на 20-30%. Частка машинобудування у загальному обсязі промислового виробництва області катастрофічно зменшується: якщо у 1990 році вона становила 26%, то у 2014
році – лише 3,5%. А необхідно зазначити, що саме машинобудівна галузь ще не так давно була пріоритетною для економіки області, оскільки забезпечувала вагомі надходження до державного бюджету та вирішення проблеми зайнятості і добробуту значної частини населення міста і області. Та проблеми макроекономічного характеру (припинення постачання газу, який імпортувався з Росії) і політичного протистояння
практично зруйнували цю галузь в регіоні.
Значний вплив на соціально-економічний розвиток Черкащини має хімічна промисловість, яка в області
споживає майже половину всіх паливно-енергетичних ресурсів, є найбільш екологічно небезпечною галуззю через велику кількість шкідливих викидів в атмосферне повітря та водойми, потребує вдвічі більше
інвестицій в основний капітал, ніж машинобудування та легка промисловість разом узяті, при меншій
кількості використовуваних основних засобів. На наше переконання, низький рівень матеріально-технічної оснащеності та контролю за токсичними промисловими викидами підприємств хімічної промисловості
є однією з найболючіших проблем Черкащини - проблемою забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами (оксиди вуглецю, оксиди азоту та сірчаного ангідриду). Основними забруднювачами повітряного басейну є Черкаські об'єднання «Азот», «Аврора» та «Хімволокно». Значне забруднення атмосфери здійснюється також автотранспортом, іншими промисловими підприємствами, промисловими та
побутовими котельнями.
Постійної уваги потребує й охорона водних ресурсів, а саме: поверхневих і підземних вод та річок. Основними джерелами забруднення водоймищ є ті ж підприємства, що скидають забруднені стічні води, концентрація шкідливих речовин в яких значно перевищує допустимі норми.
Не можемо обійти увагою розвиток туристичної індустрії в нашому регіоні, оскільки Черкащина має
надзвичайно багату історичну спадщину, вважається батьківщиною Великого Кобзаря – Тараса Шевченка, козацьким краєм, багатим на свої традиції та звичаї. Наша область посідає одне з провідних місць в
Україні щодо забезпеченості курортними та рекреаційними ресурсами, славиться своєю зеленою красою,
дніпровськими пляжами, мальовничими пейзажами на прирічкових ділянках, печерами, лікувальними
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на – 26%, електроенергетика – 10%, машинобудування і металообробка – 7%, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість – 7%, добувна промисловість – 2%, легка промисловість – 1% та інші.

Загалом Черкащина є регіоном з комфортними умовами для проживання і за інтегральним регіональним
індексом людського розвитку у 2014 році посіла 9 місце серед 25 областей України. Так, за інтегральним
показником навколишнього середовища, його стан визначено як напружений, проте не критичний. З відносно низьким рівнем злочинності (13 місце серед областей України), високою забезпеченістю житлом у
міських поселеннях (3 місце), низьким рівнем бідності за відносним критерієм (5 місце) та рівнем зайнятості населення віком 18-65 років (5 місце) наша область є достатньо привабливою для внутрішніх переселенців. Адже ми знаємо, що гібридна війна, розв’язана Росією, спричинила посилений потік біженців з
районів Східної України та АРК до інших регіонів країни, внаслідок підвищеної небезпеки та загрози життю
населення, яке проживало на окупованих тепер територіях. Ця проблема сьогодні є дуже актуальною та
комплексною для України, оскільки потік внутрішніх переселенців постійно зростає і якщо він буде неорганізованим, то це загрожуватиме соціальним бунтом, що становитиме вагому загрозу економічній безпеці країни. Основними проблемами, з якими стикаються ці люди є: проблеми реєстрації, виїзду із зони
конфлікту, розселення, харчування, тимчасового проживання, працевлаштування та інші. На сьогодні уряд
координує ці питання через Міжвідомчий координаційний штаб, а в областях – регіональні департаменти
праці і соціального захисту. На рівні держави з липня 2014 р. почав діяти єдиний інформаційний сайт для
переселенців – www.vpo.gov.ua, за допомогою якого можна вирішити питання з пошуку житла по регіонах
та соціального захисту цієї категорії людей. Проте, за відгуками переселенців, дуже часто ці питання вирішуються на низькому і часто низькоорганізованому рівні, що значно обмежує їхню суспільну та громадянську мобільність.
Черкащина за кількістю прийнятих внутрішніх переселенців вважається однією із найбільших приймаючих
областей Центральної України (крім Києва). Станом на 22.09.2015 майже 13,5 тис. осіб з районів Східної
України та Криму переїхали на тимчасове проживання до Черкащини, в т. ч. 770 осіб до міста Черкаси.
Перебуваючи на незнайомій території, вимушені переселенці потрапляють в інформаційний вакуум, не
володіючи інформацією про особливості соціального і економічного розвитку даного регіону. Завдяки
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій потоки інформації є достатньо різноманітними за
джерелами та об’ємними за обсягами. Той із них, хто надіється та чекає тільки на допомогу від державних
установ, швидко розчаровується і приймає рішення про повернення в зону військового конфлікту.
З метою кращої адаптації та інтеграції внутрішніх переселенців в Черкаській області пропонуємо створити єдине інформаційне табло «Черкащина для переселенців», де буде систематизована вся необхідна та
корисна інформація для цієї категорії людей щодо їхнього побуту, відпочинку і зайнятості. Це забезпечить
підвищення рівня їхньої громадянської, а згодом і економічної мобільності, забезпечить більш високий
рівень самостійності у вирішенні нагальних проблем, допоможе знайти себе в нових сферах діяльності,
зменшить соціальну напругу в регіоні та дозволить вирішити економічні проблеми в окремих нішах його
господарського комплексу. Даний проект може бути реалізованим і в інших регіонах України.
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грязями, а також наявністю радонових і гідрокарбонатних натрієво-магнієво-кальцієвих вод. Курортні та
рекреаційні території в Черкаській області становлять близько 275 тис. га, або 13% території. Оцінка потенціалу курортних та природних лікувальних ресурсів дає підстави розраховувати, що Черкащина має
перспективу розвитку туристичної галузі. Це могутній потенціал розвитку міжнародного і вітчизняного
оздоровлення й туризму, які є прибутковими галузями економіки багатьох країн, та може розглядатися
як вагоме джерело створення нових робочих місць і наповнення державного й місцевих бюджетів. Проте
цей потенціал сьогодні є практично нереалізованим через низьку якість автомобільних доріг, нерозвиненість туристичної інфраструктури, низький рівень підготовки кадрів для цієї галузі та брак коштів для
стимулювання її розвитку.

Шевченківська
районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Черкаська область
Кліщинський навчально-виховний комплекс
«Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
склад команди
Антонюк Тарас
Братік Юрій
Заяць Неля
Литовченко Ірина
____________
Литвишко Світлана Анатоліївна

/ 2015 /

Олександр Довженко.
Переді мною чистий аркуш паперу. А це означає, що на мене чекає велика і кропітка робота: від сьогодні
Я керівник моєї Черкащини. Я точно знаю, що я зроблю для того, щоб цей регіон став одним із найкращих
регіонів України, і в цьому мені допоможе моя компетентна команда. Адже Черкащина має зручне економіко-географічне положення, аграрно-індустріальну структуру економіки з розвиненою хімічною, харчовою, машинобудівною, металообробною, електроенергетичною та легкою промисловістю, сільським
господарством, яке на сьогодні все більше набуває ознак високої європейської культури землеробства
і тваринництва, багата матеріально-сировинна база, мальовничі краєвиди, розвинена соціальна інфраструктура і трудові ресурси створюють широкі можливості для різнобічного розвитку економічного потенціалу, підвищення життєвого рівня населення Черкаської області.
За структурою господарства Черкаська область аграрно-індустріальна. Питома вага області у виробництві
національного доходу України становить 6,5%. В області понад 300 промислових підприємств, серед яких
найбільша питома вага виробництв хімічної та харчової галузей. Майже всі підприємства харчової промисловості працюють на сільськогосподарській сировині, що вирощується на полях Черкащини. За обсягами промислового виробництва Черкаська область займає 16 місце серед областей України (близько 2%).
У валовому внутрішньому продукті області частка промисловості складає близько 38%. Спеціалізується на
випуску хімічних волокон та ниток, синтетичного аміаку, мінеральних добрив, обладнання для переробних галузей АПК, товарів народного споживання.
Черкащина відіграє важливу роль у системі господарства України як регіон з високорозвинутим АПК. За
обсягом сільськогосподарського виробництва область займає 6 місце в Україні. На одного жителя області
валової продукції сільського господарства виробляється в 1,6 разу більше, ніж в середньому по Україні.
Область має розвинену транспортну інфраструктуру. Транспортне обслуговування області багатогалузеве і
здійснюється залізничним, річковим повітряним та автомобільним транспортом.
Сприятливі природні умови, багате історичне минуле обумовлюють розвинутість рекреаційних ресурсів
області, до складу яких належать і археологічні, історичні, архітектурні, мистецькі пам’ятки, цікаві природні об’єкти.
Але незважаючи на такий міцний фундамент, що дістався у спадок моїй команді, ми бачимо в ньому величезні тріщини, що можуть призвести до великої соціально-економічної кризи регіону. Тому ми окреслили
коло найболючіших проблем, які, на наш погляд, гальмують соціально-економічний розвиток регіону:
• Малоефективне використання природно-ресурсного потенціалу регіону;
• Вкрай низький рівень транспортної інфраструктури;
• Екологічна;
• Енергетична;
• Інвестиційна;
• Орієнтація на продаж сировини, а не на її переробку та реалізацію готової продукції;
• Повільна зміна векторів напрямку зовнішньої торгівлі в зв’язку із сьогоднішньою соціально-економічною та політичною ситуацією, що склалася з Росією;
• Низький рівень технологічних процесів у промисловості та сільському господарстві, що позначається на
якості та конкурентоспроможності продукції.
Саме ці проблеми і викликали кризові явища в економіці та загострення соціальних проблем регіону. Для
подолання кризових явищ та досягнення економічного підйому вирішальна роль в області повинна відводитися залученню інвестиційних засобів.
В області зареєстровано більше сотні іноземних інвестицій. У формуванні інвестиційної бази регіону беруть участь Велика Британія, США, Німеччина, Словаччина, Швейцарія, Канада, Польша.
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Я досягну успіху
Діти – це малі люди, які знають все на світі.
Потім вони виростають, забувають
половину і стають дорослими.

Черкащину по праву називають Шевченковим краєм. Великий поет Т.Г. Шевченко народився в с. Моринцях Звенигородського району, а на Чернечій горі поблизу м. Канів знайшов свій останній спочинок. Це
земля видатних майстрів літературного слова, класиків української літератури М.П. Старицького, Івана Нечуя-Левицького, Тодося Осьмачки, Михайла Драй-Хмари, віртуозів музичного мистецтва Миколи Лисенка,
Семена Гулака-Артемовського, народного богатиря Івана Піддубного та цілої плеяди видатних українських
діячів. Тож залучення інвестиційних коштів до такої важливої галузі господарства, як туризм, дозволить
створити інфраструктуру туристичного бізнесу, реалізувати Програму «Зелений туризм», наповнювати місцеві бюджети, а головне – це «вдихне» нове життя у села, особливо у ті, що знаходяться поблизу водойм.
Черкащина має потужний природний потенціал для розвитку рекреаційного комплексу. Прибережні території, гориста місцевість правобережжя дозволяють організувати безліч цікавих туристичних маршрутів,
але для цього потрібно ще й створити потужну інформаційно-рекламну пропаганду. Віднайти спеціалістів
для розвитку цієї галузі зовсім не складно. Адже на базі Черкаського національного університету проводиться підготовка спеціалістів по даному напрямку.
Звичайно, щоб регіон був комфортним для туризму, потрібна розвинена транспортна інфраструктура. На
сьогодні автомобільні шляхи сполучення області перебувають у катастрофічному стані. Автомагістралі, що
побудовані в основному ще за часів СРСР, зношені, не витримують сучасного вантажопотоку, нагадують
елементи ямко-гребенецької культури. Будівництво нових автомагістралей із комфортними зонами відпочинку (особливо туалети) європейського зразка – це один із пріоритетних напрямків залучення інвестицій.
А для зменшення пасажиропотоку на автострадах, особливо в літню пору року, необхідно відновити роботу річкових портів в с. Ірклієві, м. Черкасах, м. Каневі. Це означає – оновлення та реструктуризація роботи
річкового транспорту.
Не менш важливим напрямком інвестиційних потоків є сільське господарство, прибутковість якого на 79%
залежить від родючості ґрунтів і лише на 21% від впровадження інноваційних технологій. Відновлення
зрошувальної системи, збільшення частки органічних добрив, забезпечення сільськогосподарських підприємств високопродуктивною технікою, впровадження прогресивних технологій виробництва високоякісної продукції, переробних комплексів сільськогосподарської сировини дасть змогу виробляти конкурентноспроможну продукцію та переорієнтувати ринки її збуту на європейський ринок. Вивчення ринку
попиту країн Близького та Далекого Сходу дозволить не тільки реалізовувати готову сільськогосподарську
продукцію та продукцію машинобудівного комплексу, а й відродити одну із галузей тваринництва – вівчарство.
В усьому світі екологічно чиста продукція є невід’ємною частиною в асортименті крамниць і з кожним
роком стає все більше її прихильників, хоча ціни на неї на порядок вищі. Тому Черкаська область як одна із
екологічно найчистіших областей має реальне підґрунтя для вирощування екологічно чистої продукції та
поступового відмовлення від надмірної хімізації сільського господарства.
Реалізація комплексу заходів, спрямованих на покращення економічної ситуації в регіоні, автоматично
зніме соціальну напругу через створення робочих місць та забезпечення фінансової незалежності та купівельної спроможності населення.
Запорука успіху від реалізації задумів залежить не тільки від законодавчої бази. Великий відсоток успіху
залежить від компетентності прийнятих управлінських рішень, миттєвої реакцієї на найменші зміни в площині діяльності, які інколи можуть бути шоковими.
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Енергетична незалежність регіону – головний напрям залучення інвестицій. Створення нетрадиційних
джерел енергії, застосування енергозберігаючих технологій дозволить досягти енергозбалансованості
економіки області. Наприклад, будівництво заводів з виробництва електроенергії з біогазу. Для виробництва біогазу використовують сміття, пластик, відходи фермерських господарств, при спалюванні яких, як і
на звичайній ТЕЦ, виробляється електроенергія. Якщо вдатися до цього, то опалення в регіоні можна буде
перевести на дешеву електрику. Відповідно, скоротити споживання імпортного газу, а заодно і вирішити
ряд екологічних проблем та й заощадити чималі кошти в бюджеті.
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районна в місті Києві
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Територію області за природними умовами поділяють на три частини: північну – лісостепову, середню –
передгірську та гірську частину – Буковинські Карпати (в зв'язку із цим 64 населених пункти мають статус
гірських). Природно-ресурсний потенціал області складається з водних, земельних, лісових, фауністичних,
природно-рекреаційних та мінеральних ресурсів. Основне значення мають земельні в рівнинних районах
краю, лісові в гірських та передгірських. Потенціал мінеральних ресурсів є незначним і визначається, перш
за все, родовищами будівельної сировини. Рівень забезпеченості населення Чернівецької області, сумарним показником ПРП нижчий ніж по Україні в цілому.
На території Чернівецької області проживає 908,5 тис. осіб (2% від загальної чисельності населення України), в тому числі: у міських поселеннях – 388,2 тис. осіб, у сільській місцевості – 520,3 тис. осіб.
Якщо за площею та кількістю населення область займає останнє місце то за щільністю населення третє
(112 осіб на 1 кв. км). За рівнем народжуваності – четверте місце (12,6 проміле(, рівень смертності один з
найнижчих в Україні – 12,7 проміле. Тому для регіону характерним є незначне природнє скорочення населення. В статевій структурі переважають жінки – 53%, чоловіки, відповідно, – 47%.
Регіон характеризується значними показниками механічного руху населення, серед яких переважають трудові (пошуки роботи, оскільки Чернівецька область є праценадлишковим регіоном). Особливо великим
був відтік населення в 1995-2004 роках. Значна частка зовнішніх міграцій до країн Європи. Останні роки
фіксується міграційний приріст населення області.
Частка області в загальному обсязі валового продукту складає близько 1% і є найменшою серед регіонів
України. Ключову роль в структурі господарського комплексу області відіграє сільське, лісове та рибне господарство (20-30%), промисловість (10-15%), решта – сфера послуг, частка якої постійно зростає. В результаті цих процесів економіку регіону віднесено із сільськогосподарського типу (1997 рік) до типу економіки
з орієнтуванням на сферу послуг (2012 рік).
Виробничий потенціал регіону представлений діяльністю підприємств таких галузей: енергетичної, харчової, легкої, деревообробної, хімічної та машинобудування. Останні роки характеризуються поглибленням
спаду промислового виробництва, скороченням обсягу виконаних будівельних робіт. За 2014 рік індекс
виробництва промислової продукції склав 92,6% (по Україні 89,3%).
Зросли лише обсяги виробництва меблів, виробів з деревини, продукції легкої промисловості. Це відбулось в основному завдяки застосуванню Європейським Союзом преференцій по відношенню до продукції
України.
Скорочення обсягів реалізації продукції сільського господарства та харчової промисловості пояснюється
також падінням купівельної спроможності населення регіону: середньомісячна заробітна плата в регіоні
– 2971 грн за цей же період по Україні 4205 грн (серпень 2015 року, за даними Державної служби статистики України).
Чернівецька область займає неоднозначну позицію у транспортній системі України: прикордонне розташування для області привабливий транспортний коридор (сполучення з Румунією, Молдовою та Польщею). З іншого боку регіон знаходиться на переферії транспортних потоків національного рівня.
Транспортний комплекс складається із автомобільного (основна частка перевезень), залізничного (проблема – невелика ділянка залізниці проходить територією Молдови), авіаційного (Міжнародний аеропорт
«Чернівці» має зручне географічне положення, але для регулярних рейсів та прийому міжнародних авіаперевізників потребує реконструкції.)
Під сталим розвитком задовольнити власні потреби потрібно розуміти такий розвиток, який задовольняє
теперішні потреби, але не ставить під загрозу можливості майбутніх поколінь. Іншими словами, сталий
розвиток – це такий розвиток будь-якої галузі промисловості, сільського господарства, транспорту, при
472

↑ повернутися на початок збірника

чернівецька область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

Чернівецька область – найменша область Західного регіону, її площа становить 8,1 тис. кв. км (1,3% площі
України). Область прикордонна, загальна протяжність державного кордону в межах області – 373,2 км
(170 км – з Молдовою, 203,2 км з Румунією).

Для вирішення проблем сталого розвитку регіону використовується теорія економічної безпеки та визначення пріоритетності вирішення основних проблем:
• Визначення галузей і виробництв – «локомотивів» економічного зростання в регіоні;
• Визначення основних видів продукції у галузях і виробництвах – «локомотивах» економічного зростання
в регіоні;
• Оцінка інноваційного потенціалу.
Наша команда спробувала визначити основні проблеми регіону:
• Низька частка підприємств, що впроваджують інновації;
• Високий ступінь зносу основних засобів;
• Висока енергоємність виробництв;
• Недостатні обсяги інвестицій;
• Проблема зайнятості, особливо в сільських районах;
• Низька середня заробітна плата.
А також визначити галузі і виробництва – «локомотиви» економічного зростання регіону:
• Виробничий, трудовий та науковий потенціал регіону дозволяє розвивати в регіоні машинобудування,
відроджувати такі підприємства як «Кварц», «Вимірювач» (приміщення та виробничі потужності в задовільному стані, більша частина яких сьогодні використовується не за призначенням, а здається в оренду
приватному бізнесу). Залучення інвестицій та підтримка державою «Чернівецького машинобудівного
заводу», який виробляє обладнання для малогабаритних підприємств нафтопереробки (продукція підприємства конкурентоспроможна та поставляється на експорт).
• Потрібно розвивати та розбудовувати екологічно безпечні виробництва.
• Введення в дію Дністровської ГАЕС дозволяє регулювати баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України. Станція дозволить зміцнити енергетичну безпеку та конкурентоспроможність України. Окрім потужного блоку ГЕС та ГАЕС, в регіоні є потенціал щодо будівництва малих ГЕС
на гірських річках та використання вітрової енергії.
• Прикордонне положення регіону повинно сприяти притоку іноземних інвестицій, частково цей процес
уже відбувається, за рахунок коштів ЄС обладнано пропускні пункти, очисні споруди, планується надходження до галузей соціальної сфери. Гарною перспективою для регіону було би створення Вільної
економічної зони.
• Вирішення проблеми зайнятості можливе за рахунок розвитку підприємств легкої промисловості. Прикладом може слугувати швейна фабрика «ТРЕМБІТА», більша частина продукції якої експортується до
країн Європи.
• В сільській місцевості проблему зайнятості можна вирішити шляхом створення малих переробних підприємств по виробництву сиру, масла та ін. екологічно чистої продукції.
• Перспективним для Чернівецької області є розвиток туризму. Область не використовує повністю свій
потенціал, враховуючи природні об'єкти, історичні пам'ятки. Ця галузь також потребує інвестицій для
розвитку інфраструктури.
• Транзитне положення регіону дозволяє отримувати додаткові кошти до місцевого бюджету, але і створює певну проблему щодо забруднення транспортом навколишнього середовища.
Розвиток в Чернівецькій області вищеназваних галузей виробництва призведе до збільшення доходів населення та підвищення рівня життя та екологічної безпеки.
В перспективі у 2020 році Чернівецька область – це екологічний транскордонний регіон із європейськими
стандартами життя, високим науковим потенціалом.
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якому не руйнується природне середовище. Основна ідея – якість життя людей та стан суспільства знаходяться під впливом сукупності соціальних, економічних й екологічних чинників.
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Ми, студенти, маємо конструктивні ідеї, які допоможуть Чернігову та області вийти на новий щабель розвитку.
Чернігівська область – регіон з багатим соціально-економічним потенціалом. Він розташовується в межах
лісової та лісостепової зон, має значні запаси природних ресурсів (особливо водні та лісові, скляні піски,
торф, крейда, єдине в Україні родовище унікального бішофіту). Крім того, значний туристичний потенціал регіону (велика кількість давніх споруд, історичні місця, мінеральні джерела), який, на жаль, майже
не використовується. Найбільший ВНЗ міста – Чернігівський національний технологічний університет,
який забезпечує підготовку висококваліфікованих трудових ресурсів. Проте необхідно налагодити зв’язок
навчального закладу зі сферами використання наукових розробок. Бажано ефективніше реалізовувати
технічний та технологічний потенціал регіону, впроваджувати інноваційні ідеї. Змін потребує і господарський механізм. Так, зрозуміло, що ефективність використання соціально-економічного потенціалу далека
від максимальної. Але Чернігівщина – край блискучих перспектив, і чи зможуть вони стати реальністю,
залежить саме від нас.
Звісно, регіон потребує значних змін практично в усіх сферах діяльності. Але як би не хотілося зробити
все й одразу, насамперед треба визначити проблеми, які найбільш суттєво гальмують розвиток нашого
регіону.
Мабуть, найбільш наболілим є питання, наразі актуальне не лише на Чернігівщині, але й по всій території
України, – реформи державного управління.
Наступна проблема – переробка відходів, ліквідація сміттєзвалищ, створення зелених зон – скоріше, не
бажання, а навіть обов’язок людини задля підтримання екологічної рівноваги та забезпечення сталого
розвитку нашої держави.
Розглядаючи соціальний аспект розвитку регіону, слід звернути увагу на проблеми людей з особливими
потребами та проблеми переселенців, пов’язані з сучасною соціально-політичною ситуацією в країні. Не
будьмо безсердечними та байдужими. Пам’ятай, що ти – Людина!
Міста регіону мають проблеми зі станом комунального господарства, тоді як повинні бути комфортними
та безпечними для проживання. В контексті даного питання мимоволі згадуються ті ціни на тарифи, які
змушені платити громадяни, особливо за опалення та електроенергію, тоді як є можливі альтернативні
енергетичні варіанти.
Нагальним питанням жителів міста Чернігова є міський транспорт, ціни на який підвищують, а якість залишається далекою від належної.
І ще одна велика проблема – чернігівське село. Колись квітуче та населене молоддю, тепер занепале й
приречене на загибель. Так більше не можна! Слід хоча б щось зробити для покращення добробуту селян.
Для того щоб регіон почав розквітати і розвиватися прискореними темпами, необхідно прийняти рішення
стосовно розв’язання проблем, які гальмують його на шляху розвитку.
»Збережемо довкілля»
У Чернігівському регіоні, в тому числі в Чернігові, існує велика кількість сміттєзвалищ, що негативно позначається на екології регіону та міста.
Вирішенням цієї проблеми може бути залучення іноземних підприємців, які готові побудувати за власний
кошт сміттєпереробні заводи на взаємовигідних умовах. Крім того, це додаткові робочі місця, податкові
надходження в бюджет міста. Оскільки в Україні сміттєпереробні заводи можна порахувати на пальцях однієї руки, то будівництво такого заводу на території Чернігівської області принесе свої вигоди (від переробки сміття і ліквідації стихійних сміттєзвалищ до отримання альтернативного і доступного джерела енергії).
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Чернігівщина – край легенд, цікавої історії, джерело натхнення багатьох митців. Це – місто з багатою історією, привітними жителями і великими перспективами розвитку.

На нашу думку, безвідповідальне ставлення до забруднення відходами навколишнього середовища – це
відсутність екосвідомості споживачів, тому на сьогодні існує гостра необхідність у проведенні роботи зі
зміни поведінки людей у поводженні з побутовим відходами. Необхідно розповсюджувати інформацію
про шкоду забруднення середовища та користь повторної переробки, утилізації з користю опалення та використання органічних відходів в якості добрива для ґрунту.
Ще однією екологічною проблемою міста є збереження та створення зелених зон. Слід заборонити забудову на території зелених зон (зокрема парків та скверів), їх знищення. Натомість проводити програми
заохочення населення до створення нових озеленених ділянок або озеленення промислових зон міста
(наприклад, масові заходи по озелененню міста, щось на кшталт «Створимо парк для наших дітей» чи
«Кожен з нас – дитина природи»).
«Чернігів – місто легенд»
Чернігів – місто з давньою та цікавою історією, має велику кількість визначних місць (Спаський та Успенський собори, Троїцько-Іллінський монастир, П'ятницька церква, Борисоглібський собор, будинок Лизогуба, будинок колегіуму, Катерининська і Воскресенська церкви, будинки архієпископа, губернатора та
інші), пам'ятників видатним діячам вітчизняної історії та культури, зокрема Т.Г. Шевченку, М.М. Коцюбинському, Л.І. Глібову, а також загиблим захисникам Вітчизни. Отож місто має потенціал для розвитку
туристичної сфери. Слід популяризувати Чернігів спочатку в межах України, а потім і за кордоном. Всі
ці культурні пам’ятки можуть приносити додатковий дохід в бюджет міста, якщо правильно підійти до
їхнього використання і до залучення туристів. Останнім часом почалися зрушення в цьому напрямку: розробка своєрідного туристичного слогана міста «Чернігів – місто легенд», туристичного бренда «Чернігів
стародавній», було прикрашено будинки в різних частинах міста патріотичними графіті і малюнками, що
відображають історію міста, проведення серії нічних екскурсій містом «Чернігів містичний» (особливо популярно серед молоді). Але навіть попри наявність туристичного бренда потік туристів є досить слабким,
тому ми вважаємо, що туристичному бренду Чернігова необхідна потужна рекламна кампанія.
Крім того, необхідно налагодити туристичну інфраструктуру – створити мережу кемпінгів і хостелів для
туристів. Також необхідно розвивати етнотуризм як елемент пропаганди традицій наших предків. Місту
бракує кваліфікованих кадрів в сфері туризму (фахових екскурсоводів і пам’яткознавців), а також підтримки місцевої влади. З мережею громадського харчування в місті проблем нема, існує безліч закладів з
доступними цінами і хорошим сервісом.
«Простягни руку допомоги»
Здається, держава просто забуває про людей з особливими потребами (інваліди, діти-сироти і найбільша
на сьогодні група соціально незахищених людей – внутрішньопереміщені особи). Так, виділяються кошти з
бюджету, але в реальному житті мізерна частка такого населення отримує допомогу. Вважаємо, що напрямок «Прозоре державне управління» змінить цю ситуацію. Проте не слід забувати, що допомогти людям
з особливими потребами або переселенцям може кожен з нас. Наразі в Чернігівському регіоні функціонують велика кількість волонтерських організацій. Але існує проблема довіри населення до цих організацій.
Скільки чути в засобах ЗМІ випадків про присвоєння благодійних коштів. Отож слід створити єдину систему організацій, яка б гарантувала рух коштів саме до тих, хто їх дійсно потребує. Це реально зробити хоча
б на регіональному рівні.
«Комфортне та безпечне житло»
Необхідно відремонтувати під’їзди (пропонуємо альтернативний варіант: молодь наразі захоплюється
графіті і за наявності матеріалів та організації таких заходів готова перетворити старий під’їзд у справжній
витвір мистецтва), облаштувати прибудинкові території, покращити освітлення вулиць. Ремонт будинків
допоможе зменшити витрати на опалювання. Адже значна частина тепла «обігріває» вулицю через щілини у вікнах, старі дахи і т. д. Для економії важливо провести встановлення лічильників тепла.
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Сміття піддається переробці і навіть утилізації, і під час цих процесів може виділятися достатня кількість
енергії для обігріву житлових будинків, наприклад (як це відбувається в Швеції і Голландії).

«Комунальний транспорт»
На сьогодні потреба міста Чернігова у комунальному транспорті полягає у збільшенні кількості тролейбусів
та уникнення багатомісячної заборгованості перед працівниками Чернігівського тролейбусного управління. Необхідна розробка програми отримання фінансування та створення організації контролю за цим фінансуванням. Ціна на транспорт по місту Чернігову середня по Україні (тобто не завищена і не занижена),
а от якість наданих послуг значно поступається іншим містам, тому існує нагальна необхідність у створенні
контролюючої ради щодо уникнення питань фінансової бездіяльності керівниками ЧТУ. Необхідно переглянути поточні маршрути (деякі з них практично ідентичні, в той час як з окремих районів міста важко
виїхати в центральні), виділити кошти на закупівлю нових автобусів та тролейбусів. Пропонуємо також
розвивати велоінфраструктуру: збільшити кількість паркінгів та велодоріжок.
«Нове життя Чернігівського села»
У Чернігівському регіоні спостерігається занепад села. Населення сіл та селищ міського типу переважно
задіяне у сфері сільського господарства, зокрема в рослинництві (вирощування зернових-жита, гречки;
технічних та кормових культур; льонарство, хмелярство). Серед тваринництва переважає молочно-м‘ясне
скотарство, свинарство.
Пропонуємо влаштовувати періодичні (найкраще навіть щотижневі) аграрні ярмарки в містах, де селяни
мали б можливість продемонструвати та продати свою продукцію (без сплати податків), отримати непоганий дохід, а жителі міст придбати екологічно чисті й натуральні продукти за доступними цінами.
«Промисловість на допомогу армії»
Чернігів належить до міст з відносно високим рівнем індустріального розвитку. Промисловий комплекс
міста має значну питому вагу у реальному секторі економічної діяльності, суттєво впливає на рівень і
якість життя населення міста. Останні події на Сході України і конфлікт з Росією вимагають мобілізації всіх
можливих ресурсів для вирішення ситуації мирним шляхом, але також постає необхідність у підтримці
боєздатності нашої армії. Для цього можна використати старий і перевірений часом метод радянських
політичних діячів – використання у певній мірі всіх промислових потужностей для підтримки армії. Для
Чернігова і Чернігівського регіону такими підприємствами є: ЗАТ ВТФ «Сіверянка» (для пошиття військового одягу і бронежилетів) та 171 військовий завод (для ремонту спеціалізованої військової техніки і автотранспорту).
«Створення логістичного центру»
Створення логістичного центру в Ріпкинському районі є найдоцільнішим і найоптимальнішим, оскільки
через територію району проходить траса міжнародного і регіонального значення М-01 (Е-95) Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (складова частина європейського автомобільного маршруту Санкт-Петербург — Київ
— Одеса — Самсун — Мерзифон). Цей район є територіально найближчим і до кордону з Білорусією та
Росією, і до кордону з Київською областю. Таке територіальне розташування дозволить значно знизити
транспортні витрати при експортно-імпортних операціях, а також скоротити терміни поставок вантажів.
«Альтернативна енергія»
Торф’яні болота займають близько 5% усієї території Чернігівської області і є багатими на поклади торфу,
який є чудовою альтернативою газу і вугіллю. А зважаючи на те, що нестабільність ситуації на Сході України спричиняє перебої у видобуванні і поставці вугілля, торф є найоптимальнішим варіантом альтернативного палива для опалення житлових приміщень. Крім того, таким чином буде підвищено контроль за
торф’яниками, простіше буде запобігати щорічним пожежам, які знищують великий обсяг покладів торфу.
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Ми вважаємо, що слід нарешті звернути увагу на альтернативні джерела енергії, які не лише набагато
дешевші за традиційні, але і невичерпні та нешкідливі для довкілля. Чому б нам не запровадити систему
дозволу на викиди з правом їх продажу – купівлі, як у розвинутих країнах світу? Натомість за перевищення
норм викидів сплачується екологічний податок, що повинен йти на впровадження альтернативних джерел
енергії.

Чернігівщина – батьківщина таких видатних олімпійських призерів: Ольга Коробка, Наталія Давидова,
Олена Костевич, Андрій Дериземля, Сергій Семенов, Артем Прима, Марина Лісогор, Ігор Рептюх, Аліна
Бойкова, Галина Авраменко, Віктор Кузьменко, Денис Бистревський, Анастасія Скок. Ми вважаємо, що
з такою кількістю видатних спортсменів регіон має великий потенціал для створення спортивної Школи
олімпійського резерву. Єдиною перешкодою є відсутність коштів, але реально розробити проект, який
буде цікавий майбутнім донорам та інвесторам.
Отже, Чернігівщина має значний потенціал для свого розвитку, а ми маємо багато ідей, які можуть стати
реальністю. Тож давайте втілимо їх в життя!
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Затверджена Президентом України стратегія сталого розвитку має назву «Україна-2020». Очевидно, що
даний план розрахований на наступні 5 років розвитку країни. Дана програма включає в себе чотири вектори руху, що впливають на різні сфери суспільно-політичного життя. Ідея – досягнення рівня потрібного
для вступу у ЄС, НАТО. Це можливо здійснити за рахунок передбачених 62 реформ, з яких 10 першочергових (закон про децентралізацію влади вже прийнятий, правоохоронна реформа вже проведена тощо).
«Україна-2020» включає в себе загальні засади розвитку відразу цілої держави, а це, на нашу думку, не так
вже й добре. Потрібно деталізувати план. Почнемо ми з близького нам, з рідного міста – Ніжина.
Ніжин — районний центр Ніжинського району Чернігівської області, друге за величиною місто обласного
значення, що розташоване на берегах річки Остер за 80 км від обласного центру. Чисельність населення
складає 72 тис. осіб. Згідно із останнім переписом населення 2001 року, українці становили 93,47%, українською розмовляє близько 90% мешканців міста. При площі в 50,5 км² Ніжин став промисловим центром
Чернігівщини та України в цілому.
Підставами для перетворення Ніжина в конкурентноспроможний, інвестиційно привабливий регіон є:
вигідне ЕГП (економіко-географічне положення), сприятливі кліматичні умови, розвинута транспортна
мережа (наявні міжнародні залізничні та автошляхи), потужний виробничий потенціал, наявність кваліфікованих кадрів та багата історико-культурна спадщина (що робить його вигідним туристичним центром).
Незважчаючи на все це, Ніжин на даний час не є привабливим для інвестицій (правду – в очі ). Це зумовлено високим ступенем зношеності основних фондів, низькою завантаженістю виробничих потужностей,
значним тиском на внутрішній ринок з боку імпортерів, втратою ринків збуту продукції. А це так чи інакше
означає, що розвиток Ніжинщини гальмується, демографічна ситуація іде на спад (не маючи нормальних
умов для роботи, люди просто мігрують в інші міста, поближче до сучасних «промислових гігантів»).
Однак ми, молоде покоління ніжинців, розуміючи важливість вирішення нагальних проблем нашої місцевості і використовуючи сильні сторони міста та мінімізуючи слабкі, маємо за ціль створити досить сприятливі умови для притоку інвестицій як українського, так і іноземного походження.
Отож про слабкі сторони регіону та можливі шляхи їхнього вирішення:
Промисловість
Промисловість – це ключова галузь економіки Чернігівської області. Розширення й модернізація промислового виробництва, збільшення випуску конкурентноздатної промислової продукції є основою для
розвитку інших галузей економіки й стабілізації соціальної сфери регіону.
Аналізуючи дані 2009 року, подані на графіку, через негативний вплив фінансово-економічної кризи промислове виробництво порівняно з 2008 роком знизилося по місту на 10%, по області на 16,4%, а по Україні
на 21,9%. Порівнявши динаміку темпів росту промислового виробництва по місту, області та Україні, згідно з статистичними даними 2010 року, можемо зрозуміти, що Ніжин займає не останні позиції.
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Кожна успішна країна має чіткий план розвитку, як економічного, так і соціального. Саме ця стратегічно
важлива схема дій зумовлює успіх країни на міжнародній арені. Україна намагається стати державою європейського зразка, отже, не є винятком.

Розглянемо на конкретних прикладах.
Машинобудівний комплекс міста об’єднує 5 підприємств: з виробництва металевих виробів, електричного
та електронного устаткування, сільськогосподарської техніки, медичних приладів та інструментів, точних
вимірювальних пристроїв. Основними підприємствами галузі є ПАТ «Завод «Ніжинсільмаш», Ніжинський
НВК «Прогрес», ВАТ «Ніжинський механічний завод», ТОВ «Контракт-М», ТОВ НВП «Метекол».
Зараз в Ніжині створюються на базі старих підприємств нові, які спеціалізуються на виробництві сільськогосподарської техніки. Але напружений стан в країні зумовлює працювати або перевлаштовувати підприємства на ВПК. Ніжин має базу для створення оптичних пристроїв – одне із небагатьох таких підприємств
в Україні. Отже, виробництво обладнання для ракет-носіїв та, зокрема, тепловізорів у Ніжині має шанс на
розвиток.
Деревообробна промисловість, а саме її меблева галузь, у Ніжині представлена ВАТ «Меблева фабрика»,
ПВКФ «Кур’єр». Орієнтуються ці підприємства на споживача. Оскільки місто знаходиться в зоні мішаних
лісів, тобто достатньо забезпечене ресурсами з мінімальними на це затратами, продукція повинна мати
високу якість, а разом з тим і попит. Але й тут Ніжин має свої недоліки. Основними проблемами є складне
фінансове становище підприємств та невеликі обсяги інвестицій в галузь, незначна підтримка держави та
відсутність високотехнологічного обладнання, що передбачає випуск продукції низької якості порівняно з
імпортними товарами. Єдиним вирішенням проблеми є збільшення переваг продукції та впровадження
енергозберігаючих технологій. Це можливо за рахунок використання нових методик у виробництві. Нестачу коштів на осучаснення можна покрити за рахунок інвестицій, пріоритетно – закордонних. Укладення
контрактів та договорів з іноземними компаніями не тільки збільшить приток інвестицій, а й дозволить
розширювати ринок збуту. Потрібно переорієнтовуватись на виробництво товарів європейського типу та
стандарту.
Традиційно розвинена у Ніжині харчова промисловість. Тут працюють: ПАТ «Ніжинський хліб», ВАТ «Ніжинський жиркомбінат», ТОВ «Ніжинський хлібобулочний комбінат», ТОВ СУЕП фірма «Вибір». Зараз,
на жаль, продукція цієї галузі промисловості поширена лише в деяких частинах України. Що, очевидно,
зменшує прибутки ніжинських виробників.
481

↑ повернутися на початок збірника

чернігівська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

На сьогодні вартість основних засобів промисловості, що виробляє Ніжин, у фактичних цінах наблизилась
до 16,4 млрд грн (33,4% від загальної вартості по області). Це, звісно, є непоганим показником, але може
бути набагато краще. Розвиток промисловості гальмується, закриваються заводи, фабрики через брак
коштів в місцевому бюджеті, недоступність кредитних ресурсів для їх поповнення та корупцію. Значне
зростання тарифів на постачання енергоресурсів, сировини та комплектуючих виробів унеможливлює
функціонування підприємств, також свій вклад робить тиск імпорту, невідповідність попиту на технології
в реальному секторі економіки до темпів її розвитку, як наслідок, використовуються застарілі технології.
На наш погляд, всі ці проблеми не є нездоланними стінами, отож промисловість можна підняти на вищий
рівень.

ТОВ «Ніжинський хлібобулочний комбінат» не є конкурентоспроможним. Бо подібні фірми області спеціалізуються на продукції різного типу, натомість ТОВ виробляє лише вузький спектр продукції. Чому не
випускати ті ж солодощі, кондитерські вироби, орієнтуючись на потреби населення району, області?
Природні ресурси
Рекреаційні ресурси – об’єкти історико-культурного та природного середовища, що використовуються для
організації та використання вільного часу людей для культурної та лікувальної діяльності на спеціалізованих територіях, які розташовані за межами їхнього постійного проживання. Одна з функцій рекреаційної
діяльності полягає в підвищенні продуктивності праці, сприяє розвитку сфери обслуговування населення,
підвищенню рівня розвитку районів, раціональному використанню природних багатств краю. Розвиток
цієї сфери збільшить приток капіталу в бюджет і місто матиме змогу стати відомим культурно-відпочинковим центром, що привабить інвесторів.
Ніжинський район має гарні кліматичні умови помірного поясу (тепле, вологе літо з середньою температурою +25 0С і суха зима з середньою температурою -6 0С ), тут зосереджені значні масиви соснових лісів, є
велика кількість прісних озер, річок, біля яких природні рекреаційні ресурси мають першочергове значення. У цій місцевості можливості для оздоровлення і відпочинку використовують недостатньо. При цьому
слід враховувати, що аварія на Чорнобильській АЕС негативно вплинула на можливості використання рекреаційних ресурсів центральної і східної частини Західного Полісся до яких входять деякі північні райони
Чернігівської області.
Культурно-історичні рекреаційні ресурси Ніжинського району досить багаті. До них відносять культурні
об’єкти, пам’ятки архітектури, історії, музеї, місця, пов’язані з життям, перебуванням, навчанням видатних
письменників, учених, акторів, політичних діячів. У Ніжині, за підрахунками фахівців, є близько 300 історичних будівель, на державному обліку перебуває 6 пам’яток археології, 55 – історії, 12 – монументального мистецтва.
Отже, проаналізувавши умови інтенсивного розвитку рекреаційної діяльності, ми прийшли до висновку,
що зі створенням туристичного агентства, яке організовуватиме екскурсії, розроблятиме їхні маршрути,
врахувуючи фактори, що стимулюють рекреаційну діяльність: ресурсно-екологічні особливості регіону,
геополітичні фактори, соціально-економічні та соціально-психологічні фактори, рекреаційні ресурси
Ніжинщини будуть використані раціонально і повною мірою (є потреба в рекреації через надмірну зайнятість міського населення).
Інфраструктура
Інфраструктура – комплекс галузей господарства, що включають транспорт, зв’язок, освіту та ін. Інфраструктурні галузі є фундаментом розвитку регіону. Транспорт і зв’язок сполучають найважливіші суб’єкти
економіки. Ніжин в цьому плані не займає передових позицій, хоч і має все необхідне (достатній розвиток
громадського транспорту, міжнародні автомобільні шляхи (траса Київ – Москва)). Місто є важливим залізничним вузлом, але якість обслуговування та рівень зношеності покриття не дозволяють Ніжину в повній
мірі називатись інфрастуктурно розвиненим центром в галузі транспорту. Вирішенням проблеми може
стати створення особливого контролюючого органу влади, пріоритетно – сформованого з громадян міста.
Це дозволить встановити моніторинг та, таким чином, покращити якість роботи відповідальних служб.
Узагальнимо. Ніжин має всі шанси стати високорозвиненим, промисловим та культурним центром. Для
цього потрібно вирішити проблеми, описані вище. Все це більш ніж реально за нормального інвестування.
Інвестори просто не здогадуються про потреби Ніжина в їхніх коштах. Ми пропонуємо створити блог міста,
що буде оновлюватись кожний квартал. Сайт буде містити інформацію про підприємства Ніжина, їхні пропозиції, можливі контракти, контактні дані, нормативно-правові акти на допомогу інвестору та інше. Саме
це допоможе заохотити інтерес людей до взаємовигідної співпраці на основі потужної виробничої бази
Ніжина.
Ми, юні ніжинці, віримо, що наше місто досягне висот в майбутньому, і прикладемо всіх зусиль.
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Так, наприклад, продукція ніжинського консервного заводу відома в країнах СНД, але, згідно з дослідженнями, відсутня на Закарпатті та в країнах ЄС. А через втрату зовнішніх ринків збуту, зокрема Російської
Федерації, продукція взагалі втратила своїх покупців і майже не поширюється. Отже, єдиним шляхом вирішення цієї проблеми є маркетинг, бо якість продукту вже на висоті.
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Редьярд Кіплінг
Сьогодні наша країна переживає скрутні часи: і в політичному плані, і в економічному питанні. На території
України відбуваються воєнні дії, які ще більш підривають економіку нашої держави. Ці події спонукають
весь світ звернути увагу на нашу державу.
За останній рік в Україні спостерігається падіння ВВП, зростання рівня інфляції, зниження купівельної спроможності наших громадян, знецінення нашої національної валюти тощо. Існують проблеми майже в кожному секторі економіки: і в промисловості, і в сільському господарстві, і в транспорті, і в освіті, і в культурі,
і в медицині тощо. В нашій країні – криза! Влада намагається робити кроки щодо подолання скрути на всій
території України. Ми повинні пам’ятати, що багато чого залежить і від дії міських, районних та обласних
рад. Гуртом ми всі зможемо вийти із цієї економічної «прірви».
Сьогодні про Україну знають майже в усіх куточках світу. Але ця популярність нам дісталась як результат
негативних явищ.
Тож наша команда вирішила поліпшити враження про Україну, намагаючись створити позитивний імідж
для неї. На нашу думку, в цьому нам може допомогти саме просування вітчизняного туризму.
Розвиток туризму в Україні істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок,
будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал країни.
Сьогодні туризм став явищем, яке увійшло в повсякденне життя сотень мільйонів людей. Він включає всі
вільні переміщення людей від місця їхнього постійного проживання і роботи, а також сфери виробництва і
послуг, створених для задоволення потреб, які виникають у результаті цих переміщень.
Відомі в світі такі українські міста, як Київ зі своїми пам’ятками історії, Львів із перлинами культурної спадщини, Харків з найбільшою площею в Європі, Одеса з місцевим колоритом… А що світ знає про Чернігів?
Історичні та географічні особливості Чернігівщини обумовлюють привабливість активізації розвитку туристично-рекреаційної сфери регіону. В області діє «Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області до 2020 року».
Історико-культурний та природно-рекреаційний потенціал нашого регіону
Чернігівщина займає одне з провідних місць в Україні за кількістю пам’яток культурної спадщини. На державному обліку в області перебувають понад 9 тисяч пам’яток культурної спадщини, у тому числі:
5571 – археології, 3056 – історії, 165 – монументального мистецтва, 310 – архітектури. З них 1881 національного значення. 14 населених пунктів області включено до переліку історичних населених місць
України, три з них мають тисячолітню історію (м. Чернігів, м. Новгород-Сіверський, смт Любеч). Пам’ятки
історичного центру м. Чернігова включені до попереднього Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Але, на жаль, багата культурно-історична спадщина Чернігівщини майже не використовується для залучення туристів. Українські туристи платять тисячі євро, щоб провести декілька днів у замках Франції,
Німеччини чи Іспанії. У той же час через відсутність достатнього фінансування наші пам’ятки архітектури і
культури занепадають.
Провівши невелике опитування серед наших знайомих щодо знання туристичних місць нашого регіону,
зробили висновок: найбільш відомими є Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» в м. Батурині Бахмацького району, Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» в Ічнянському районі, НовгородСіверський історико-культурний музей-заповідник «Слово о полку Ігоревім» тощо. А як же десятки інших
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Щоб найкраще зрозуміти нову країну,
треба її понюхати.

У Стратегії соціально-економічного розвитку Чернігівської області визначено умови перетворення туристично-рекреаційної діяльності на галузь спеціалізації області. До таких віднесено:
• формування рекреаційних парків зі спеціальним правовим режимом рекреаційно-господарської діяльності;
• збереження та утримання в належному стані пам’яток архітектури;
• розвиток нетрадиційних форм туризму – сільського, екологічного (зеленого), наукового, історичного
тощо, пов’язаних з прийомами гостей в будинках місцевих жителів, приватних пансіонатах, готелях;
• правова підтримка сільського та інших видів туризму;
• збереження і подальший розвиток народних традицій, ремесел, культур.
Встановлено, що найвищого розвитку мають в перспективі отримати райони з природно-рекреаційною
привабливістю: Чернігівський (з найбільшою), Ріпкинський і Новгород-Сіверський (з високою), Козелецький, Прилуцький, Борзнянський, Менський і Щорський (із середньою); райони з культурно-рекреаційною
привабливістю: Чернігівський, Ніжинський, Ічнянський, Бахмацький, Новгород-Сіверський.
Метою розвитку туристично-рекреаційної сфери області, згідно зі Стратегією, є надання населенню
загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, глибше ознайомлення з історико-культурною спадщиною рідного краю та України в цілому, зростання надходжень до державного та місцевих
бюджетів від туристичної діяльності.
В нашому регіоні потрібно піднімати як внутрішній, так і в’їзний туризм. В’їзний туризм є важливою сферою туристичного бізнесу і економіки багатьох регіонів України, у тому числі й Чернігівської області. Рівень
його розвитку визначає ефективність функціонування усієї туристичної сфери та соціально-економічного
добробуту населення області в цілому. Саме за показниками в’їзного туризму формується рейтинг туристичних держав світу.
В Чернігові є проблеми, які заважають йому стати туристичним містом:
• Відсутні місця для тимчасової зупинки та відпочинку туристичних груп і неорганізованих туристів.
• Практично всі туристичні об’єкти області потребують вдосконалення своєї інфраструктури.
• Недостатньо інформації щодо віддалених куточків нашої області.
Тобто, на нашу дуку, Чернігів потребує розвитку інфраструктури, що включає в себе:
• Початок облаштування місць для тимчасової зупинки та відпочинку туристичних груп і неорганізованих
туристів.
• Початок розроблення системи дорожніх знаків та інформаційних панно, що інформують про туристичні
маршрути і об’єкти.
• Модернізація громадського транспорту та його маршрутів.
• Вдосконалення готелів, щоб їхній стан відповідав європейським стандартам.
• Залучення інвесторів до відновлення занедбаних пам’яток культури.
Сучасні туристи стають все більш вимогливими до змістовного наповнення придбаних турів. Пляжний відпочинок, прогулянки історичними центрами міст перестають бути основним і єдиним заняттям туристів.
Традиційні тури доповнюються новими видами занять, які вимагають залучення нових видів ресурсів.
Наш край може стати відомим не тільки історичними пам’ятниками. Ми вважаємо, що треба проводити
більше фестивалів (таких як «40ух» та «Дерун фест»), щоб вони стали традиційними в нашому регіоні.
Також можна налаштовувати гастрономічний туризм, демонструючи регіональну кухню.
Чернігівщина – аграрний край. Отже не останнє місце повинен займати і сільський туризм. Це дало б змогу підняти рівень нашого села.
Десна – водна красуня нашої Чернігівщини. Вже крок за кроком розповсюджується туризм на плотах
такими річками, як Десна, Снов та Сейм. А якщо облаштувати прибережні ділянки, то можна поєднати і
«дикий» відпочинок на природі.
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місць Чернігівщини, які не поступаються своєю красою? Що можна говорити про весь світ, якщо наші
співвітчизники знають так мало про рідний край?

Наша команда пропонує розробити плани турів як для організованих туристичних груп, так і неорганізованих, для людей різного віку та матеріального достатку. Наше гасло «Чернігівщина – для кожного!». Звичайно, пропозицій туристичних агентств сьогодні достатньо. Але ми хочемо спробувати оптимізувати ці
тури, приділити увагу саме тим куточкам нашого регіону, куди рідко заглядають відвідувачі.
Наприклад, ми пропонуємо «голоптур» по Чернігівщині за три дні: Київ – Сокиринці – Тростянець – Качанівка – Бахмач; Батурин – Новгород-Свіверський – Вишенька – Сосниця – Мена; Седнів – Чернігів – Козелець – Київ. На протязі цього туру наші туристи дізнаються як про історично-культурні пам’ятки, так і
зможуть милуватися природою нашого рідного краю.
Для молоді та прихильників спортивного способу життя пропонуємо тур «Чернігів – з картою та без
екскурсовода». Мета туру: пішки чи на велосипеді знайти самостійно найцікавіші місця нашого міста та
околиць. Наприклад, кінні прогулянки Черніговом або Седневом (приблизно 20 км від Чернігова); байдарками по Десні або на плотах і багато іншого.
Також для молоді ми хочемо запропонувати квест-тур, де необхідно виконати певні завдання. Наприклад:
• Сфотографуватися біля пушки №6 або №7 на Валу (з видом на Катериненську церкву).
• Загадати бажання біля П’ятницької церкви, знайшовши камінь бажання.
• »Потоваришувати» з «Чернігівським звіром» (ще одне язичницьке божество на ім'я Семаргл, яке зображується з головою собаки, тілом дракона і хвостом змії). Знайти місце його «проживання» на Валу,
дізнатися символіку, відшукати в елементах міської архітектури.
• Обійнятися з могутнім велетнем-дубом біля Борисоглібського собору.
• Помилуватися на шедевр ювелірного мистецтва – срібні царські врата в експозиції заповідника «Чернігів
стародавній» (виготовлені ці врата, за легендою, на замовлення гетьмана Мазепи саме з срібного ідола).
• Пошукати скарби Мазепи, заховані в будиночку Лизогуба (полкової канцелярії), підготуватися до зустрічі
з привидом Мотрі Кочубей, яка охороняє ці скарби.
• Там же, на Валу, присісти на лавочку поруч з українським пророком – Тарасом Шевченком, сфотографуватися.
• Помилуватися на місто з висоти пташиного польоту, для чого піднятися на дзвіницю Троїцького собору
(до речі, це шедевр українського бароко) тощо.
Всі результати виконаних завдань наші туристи можуть викладати на спеціальному сайті, таким чином
рекламувати наші туристичні місця.
Висновок. Чернігівська область можна впевнено віднести до регіонів, найкраще забезпечених соціальноісторичними рекреаційними ресурсами. Тож Україна володіє значним туристично-ресурсним потенціалом,
причому він дозволяє активно використовувати для організації різноманітних видів туристичної діяльності
практично усі регіони, кожен з яких має привабливі для іноземних туристів об'єкти. Розвиваючи туризм
нашої славетної держави, ми створюємо їй позитивний імідж. Це як торгова марка, бренд, якому або довіряють, або ні. Бренд країни – це комплекс думок, почуттів, асоціацій та уявлень, які виникають у людини,
коли вона чує або бачить назву певної країни.
Зробимо нашу країну ще кращої! І розпочати треба із себе! Розкажемо про наш рідний край!

486

↑ повернутися на початок збірника

чернігівська область

всеукраїнський молодіжний економічний форум «економіка україни: шляхи виходу із кризи» / 2015 рік / університет «крок»

У місті Мена є чудовий зоопарк. Він маленький, але чистий і затишний. Це місце, де можна відпочити
разом із дітками. Крім того Мена може стати лікувальним центром високого рівня. Одним з найцінніших
багатств санаторію «Остреч» (Менський район) є мінеральна вода та лікувальна торфогрязь. Особлива
увага в санаторії надається профілактиці захворювань серцево-судинної системи та органів дихання.
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районна в місті Києві
державна адміністрація

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Києва

 ,
    
  

Київський Ліцей Бізнесу

Всеукраїнський молодіжний
економічний форум

Економіка України:
шляхи виходу із кризи
Рішення завдання І туру
Чернігівська область

Талалаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

склад команди
Грицик Тетяна
Петренко Олексій
______________
Манько Оксана Василівна

/ 2015 /

Дейл Карнегі
Безліч країн світу падали з піку до дна і знову підіймались, шукаючи рецепти довгострокового щастя.
Стежка, протоптана кредитами МВФ, для України не є остаточним вирішенням питань «Що потрібно?»,
«Як навчитися перетворювати власні бажання в національну гордість?». Індивідуальність економіки, потребує особливого підходу. Чисельні донорські судини живлять Україну, реформи та програми з євроінтеграції «благають» про удосконалення.
Натикаючись на підводне каміння, ми знову пірнаємо, шукаючи цілющих джерел.
Відомий своїми винаходами Томас Едісон одного разу сказав: «Я не зазнавав поразок. Я просто знайшов
10 000 способів, які не працюють». Логічно. Зіткнувшись зі стількома невдачами, легше нам – українцям –
знайти «шляхи добробуту», свою модель щастя.
Тож діймо!
Основна частина
Україна робить ставки на економічний розвиток, прозорість правових структур, боротьбу з корупцією і, як
ми (учні) відчули, на інтелект.
Класикою жанру для виходу з кризи є скорочення витрат, зменшення державного боргу за допомогою
реструктуризації чи дефолту, друк нових грошей або перерозподіл благ від багатих до бідних.
Наприклад, якщо пришвидшити реформування податкової системи на користь населення і малого бізнесу
в Україні, ймовірно, тоді вислів О.У. Холмса «Податки – це ціна цивілізованого суспільства» змінить наше
саркастичне ставлення до слова «податок».
А доки менеджери держави вводять незвичні для суспільства зміни, саме суспільство під натиском жорсткої економії перевиховує себе і самостійно шукає виходи із квесту соціально-економічної «підошви».
Створити успішну «Українську модель» – це можливість кожного регіону проявити себе завдяки існуючому виробничому ресурсу, яким володіє кожен українець – праця-інтелект. Додати ще економічно важливі
землю та інвестиції, вишиванку, пам'ять про Революцію Гідності, любов до землі, що пахне сухим сінцем, і
отримаємо бренд «Україна».
Чернігівщина – це багата на виробничі та економічні ресурси місцевість, яка має неабиякий потужний потенціал. Стати складовою успішної ринкової економіки України – це пріоритет.
Економічно активного (віком 15-70 років) населення в Чернігівській області налічується 420, 8 тис., чисельність населення регіону складає 1 млн 51 тис. 700 осіб.
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Особисто я люблю суницю з вершками,
але риба чомусь надає перевагу черв'якам.
Ось чому, коли я йду на риболовлю,
я думаю не про те, що люблю я,
а про те, що любить риба.

Малорозвинені галузі, де задіяно мінімум населення (діаграма 2)

Як бачимо, такі важливі для економічного розвитку, сучасні галузі, як продаж/винайм нерухомості, бізнес
у ресторанно-готельній сфері, розвиток фінансових потоків – невпевнено тримають свої позиції. Скоріше
за все, це наслідок слаборозвиненої інфраструктури, «вимираючий регіон» та низький рівень доходів населення, високий показник кількості людей, які не здобули повну середню освіту, відсутність доступних
курсів та тренінгів з фінансової грамотності, малопривабливий регіон для туристів. Як наслідок, показних
безробіття в області – 56,5 тис. мешканців (із кількості працездатних). Жителі області станом на 2015 рік
мають чи не найнижчий показник доходу в Україні – 126 євро/міс.
Довгі роки Чернігівська область вважалася депресивним регіоном. Володіючи колосальною базою а це
природні ресурси (лісові, водні господарства, сільськогосподарські землі, корисні копалини), наша земля заслуговує на сталий економічний розвиток. Інвестори з сусідньої країни – Польщі – завдяки сумісній
програмі з «Поліським фондом» під назвою «Інновації, Інформація, Розвиток. Підвищення інвестиційної
привабливості малих міст Чернігівської області» надають консультації, проводять конференції для передачі досвіду українським друзям.
Оглянемо деякі з наявних ресурсів та проаналізуємо ефективність їхнього використання (інфографіка А).
Інформація, подана в інфографіці, частково відкриває обличчя нашого краю.
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Основні сфери зайнятості населення (діаграма 1)
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Фермерські господарства, які знаходяться у приватній власності, – це малі підприємства, які потерпають
від проблем збуту своєї продукції. Наприклад, у 2012 році урожай картоплі господарям довелося продати
за безцінок, бо на полицях українських супермаркетів з’явилася продукція, імпортована із-за кордону. Як
ми піднімемо економічний стан регіону, якщо не купуємо у своїх? Ще один факт: відомий завод «Бєлкозин», що на Прилуччині, не має змоги працювати постійно, оскільки виробникам м’ясної продукції дешевше купувати штучні упакування для м’ясних виробів. Внутрішній ринок, як правило, більше налаштований
на мінімальні затрати і максимальний прибуток – це правило ніби раціональне, а як же якість? Лісові насадження потерпають від знищення, а об’єкти, які б могли стати туристичними, не розгледіти за сміттям.
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Таким чином, можна зробити висновок – ми повинні перевиховати себе, купувати українське, мати «культуру сміття», робити все так, щоб у недалекому майбутньому сказати: «Я теж це створив!»
Ми оберемо два класичні виходи із кризи та спробуємо застосувати їх до своєї пропозиції формування
фундаменту для щасливого суспільства: економія і скорочення фінансового розриву між багатими та бідними
У тренді – економія та інновація, енергетика, технології, молодіжні стартапи, освіченість!
По-перше, підприємницька діяльність та умови ведення бізнесу в Україні:
• Ввести додаткові умови для середнього та великого бізнесу. Крім того, що естетичний вигляд місця
розташування підприємства мусить бути «АХ!», ще підприємець бере на себе обов’язки шефства над
об’єктом, який в області є занедбаним і потребує фінансової підтримки, в обмін на дозвіл вести бізнес у
регіоні.
Наприклад, це може бути зоопарк, школа, будинок-інтернат, дитячий садочок, парк відпочинку, доріжки
для велосипедистів, спеціальні місця гігієни для неповносправних людей тощо. Це поліпшить загальну
картину регіону, зробить більш комфортним життя мешканців Чернігівщини.
• Підтримувати та заохочувати винахідників, які займаються науковими розробками та дослідженнями.
Адже в Україні дуже багато розумних та ініціативних людей. Саме їхня праця може бути поштовхом для
створення StartUp'ів – інновацій в сферах технологій. Посприявши цьому напрямку, держава вкладе
інвестиції в майбутнє. Кошти для розвитку стартапу, можна зібрати завдяки краудфандингу, але на
початковій стадії підтримка держави необхідна, щоб людина, яка вигадує щось важливе, відчувала потрібність у власній країні. Можливо, тоді «відтік розуму» з України припиниться і ми станемо власниками
передових технологій.
По-друге, освіта. Як виховати патріотизм у дітей? Відчуття гідності і гордості за націю?
• Створити безкоштовні курси для батьків та всіх бажаючих, які допоможуть дорослим зрозуміти власну
дитину і виховати її так, щоб потім не соромно було. Тематики таких курсів можуть бути різноманітними
– культура, етика, історична мозаїка національних символів, поведінка, загалом все, що може допомогти
усвідомити справжню сутність України. Проводити такі курси можуть самі батьки з допомогою волонтерів, які побували в гарячих точках України і мають досвід у питаннях патріотизму. Залучати можна
соціальних працівників та психологів. Іще одним плюсом таких тренінгових та лекційних занять є те, що
батьки і самі знайдуть свій інтерес, зустрінуть нових людей. Адже спільна справа зближує народ.
• Привчати суспільство до соціальної відповідальності. Розміщуючи нагадування про «культуру сміття»,
держава попереджає кожного про чистоту довкілля. А для тих, хто ніяк не привчиться до шанобливого
користування середовищем, ввести жорстку систему штрафів. Наприклад, п’ятикратний штраф мінімальної місячної заробітної плати за викинутий папірець чи за паління на вулиці, а не у спеціально визначених місцях. Ми впевнені, що на початку такої програми, бюджет регіону наповниться швидко. Головне
– наявний контролюючий орган.
По-третє, будівництво новітніх підприємств.
• Ефективне використання ресурсів = Рециклінг + Когенерація
Необхідність сортування та переробки сміття в Україні – дуже гостре питання. Будівництво рециклінг-підприємств дозволить ефективно використовувати різновиди відходів і створити ефективне безвідходне
виробництво. До позитивних характеристик рециклінг-підприємств можемо віднести зменшення використання і збереження природних ресурсів. Наприклад, вирубка лісів – альтернативою дерев’яним
меблям можуть стати чудові дизайнерські з пластику та ін.
Інша частина сміття може використовуватися в енергетиці для вироблення електричної та теплової
енергії.
• Смітники потрібні не лише великим містам, а й маленьким селищам. Бажано, щоб їх було 4 або 6 (для
сортування). Обслуговування смітників проводить саме підприємство з переробки сміття.
Для того щоб втілити таку ідею, потрібні інвестиції, що можуть надати як іноземні інвестори так, і українські, які можуть бути зацікавлені у вторинній сировині.
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Водойми Чернігівщини, які використовуються для відпочинку, дуже мальовничі. Безліч жителів області
протягом року приїздять помилуватися річкою Десна, озерами та наповнити себе новими враженнями.
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І четверте, що б ми хотіли зробити – це розвинути туристичну базу з власною навігацією GPS.
• Залучення всіх бажаючих до подорожей у сільських місцевостях. Для цього потрібні місця для кемпінгів,
а з часом, розвинувши такий вид туризму, можна будувати котеджі зі зручностями у різних куточках
Чернігівщини. Це, скоріше, ідея для осіб, які зустрічаються за інтересами – проведення часу подалі від
міста, любов до природи.
• Облаштувати місця для відпочинку біля водойм та на узліссях, дозвіл для фірм, які надають послуги
активного відпочинку та екстриму (інфографіка Б).
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Девід Камерон сказав: «Те, що ви називаєте економією, я називаю ефективністю».
Ми впевнені, що запропоновані нами ідеї дозволять розвиватися Чернігівщині. Ефективне використання
ресурсів перш за все полягає у вкладеннях (інвестиціях) з боку держави чи приватних інвесторів. Результат
не забариться. Головне – зацікавити мешканців краю в самостійному створенні добробуту. З боку управлінців держави потрібні кроки, які робить майбутній підприємець, – це ризик, але страху бути не повинно.
Головне – переступити межу звичного.
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Висновок
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Всеукраїнський м
економічний

Економіка У
шляхи виходу

До II туру Всеукраїнського молодіжного економічного форуму
увійшли 7 команд-фіналістів, учасники яких мали можливість
розширити своє бачення, представлене в І турі,
до конкретних проектів розвитку своїх регіонів
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