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Дорофєєв О. В. Напрями формування співпраці територіальних громад у сфері забезпечення  
місцевого економічного розвитку

У дослідженні розкрито актуальність проблематики співробітництва територіальних громад у сфері активізації місцевого економічного роз-
витку. Метою дослідження є ідентифікація проблемних аспектів, а також обґрунтування рекомендацій у частині реалізації співпраці територі-
альних громад щодо забезпечення економічного розвитку на місцевому рівні. На прикладі аналізованої в дослідженні однієї зі громад Полтавщини 
здійснено аналіз стану її економічного розвитку, зокрема в частині рівня та структури підприємницької активності, стану функціонування та 
розвитку промисловості, сільського господарства, інших видів економічної діяльності. Ідентифіковано проблемні аспекти та перспективи міс-
цевого економічного розвитку громади. Обґрунтовано перспективні напрями міжмуніципальної співпраці громади, зокрема у сферах розвитку 
хабів у базових видах діяльності; промислових кластерів та інших центрів акумулювання ділової активності; реалізації туристичного потенціалу 
громади; підтримки інвестиційних і підприємницьких проєктів у сфері створення підприємств у галузях реального сектора економіки з високим 
рівнем доданої вартості та глибини переробки продукції; стимулювання підприємницької активності місцевих мешканців. Наукова новизна ре-
зультатів дослідження полягає в розширенні інструментарію міжмуніципального співробітництва громад у сфері місцевого економічного розви-
тку. Практичне значення результатів дослідження – в тому, що визначено перелік інструментів, які можуть бути реалізовані територіальними 
громадами для усунення перешкод і забезпечення більш ефективного стимулювання місцевого економічного зростання. Показано, що особливо 
важливим аспектом у контексті розвитку міжмуніципальної співпраці територіальних громад в економічній сфері є узгодження політики фіс-
кального стимулювання в частині місцевих податків і зборів, міжмуніципального співробітництва у сфері ресурсної та організаційної підтримки 
суб’єктів малого бізнесу (зокрема, новостворюваних), налагодження співпраці агенцій місцевого економічного розвитку із завданнями консульту-
вання місцевого населення та бізнесу, допомоги населенню у створенні власної справи, її супроводу, створення територіальних бізнес-інкубаторів.
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Dorofyeyev O. V. The Directions of Formation of Cooperation of Territorial Communities in the Sphere of Ensuring Local Economic Development
The study reveals the relevance of the problem of cooperation between territorial communities in the field of enhancing local economic development. The 
purpose of the study is to identify problematic aspects, as well as to substantiate recommendations in the part of implementing cooperation between territo-
rial communities to ensure economic development at the local level. On the example of one of the communities of Poltava region an analysis of the state of its 
economic development was carried out, in particular in terms of the level and structure of entrepreneurial activity, the state of functioning and development 
of industry, agriculture, and other types of economic activity. Problematic aspects and prospects of local economic development of the community are identi-
fied. Promising directions of intermunicipal cooperation of the community, in particular in the areas of hub development in basic activities, are substantiated; 
industrial clusters and other centers of accumulation of business activity; realization of the tourist potential of the community; support of investment and 
entrepreneurial projects in the field of creation of enterprises in the sectors of the real sector of the economy with a high level of added value and depth of 
processing of products; stimulating the entrepreneurial activity of local residents. The scientific novelty of the research results in expanding the instrumen-
tarium of intermunicipal cooperation of communities in the sphere of local economic development. The practical significance of the research results is that a 
list of instruments that can be implemented by territorial communities to remove obstacles and ensure more effective stimulation of local economic growth is 
determined. It is displayed that a particularly important aspect in the context of the development of intermunicipal cooperation of territorial communities in the 
economic sphere is the harmonization of fiscal stimulation policy in terms of local taxes and fees, intermunicipal cooperation in the field of resource-based and 
organizational support for small businesses (in particular, newly created entities), establishing cooperation between local economic development agencies and 
the tasks of advising local population and business, helping the population in creation of own business, its support, creation of territorial business incubators.
Keywords: public administration, decentralization, territorial communities, local self-government, intermunicipal cooperation.
Fig.: 1. Bibl.: 9.
Dorofyeyev Oleksandr V. – D. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration, Poltava State Agrarian Uni-
versity (13 Skovorody Str., Poltava, 36003, Ukraine)
E-mail: olexandr.dorofeev@pdaa.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8608-0501
Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1316437
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192004739

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Р
ЕГ

ІО
Н

АЛ
ЬН

А 
ЕК

О
Н

О
М

ІК
А

69БІЗНЕСІНФОРМ № 1_2023
www.business-inform.net

Як свідчить зарубіжний досвід, міжмуніципаль-
не співробітництво є однією з ефективних 
форм підвищення ефективності функціону-

вання органів місцевого самоврядування. Власне, 
ідея тут полягає в тому, що за рахунок об’єднання 
зусиль громади можуть залучити більші обсяги не-
обхідного ресурсу, іноді віднайти той ресурс, яким 
самі не володіють. Крім того, співробітництво надає 
можливості так званого ефекту синергії, коли спіль-
ні зусилля дають більший результат, аніж відповідні 
зусилля поодинці. Співпраця – це також часто і мож-
ливості поліпшення доступу виробників з однієї гро-
мади до збуту продукції на теренах іншої. Не менш 
відомими стали і практики бізнес-співпраці, коли за 
рахунок міжмуніципального співробітництва зна-
ходять спільні точки дотику, співпрацюють і розви-
ваються суб’єкти різних секторів підприємництва з 
однієї та іншої територіальної громади. 

Однак міжмуніципальна співпраця територі-
альних громад нині в Україні не надто розвинена, і це 
негативно в аспекті існування її потенціалу для при-
швидшення процесів місцевого економічного зро-
стання, а також  поліпшення якості життя місцевого 
населення. Зміна ситуації потребує вдосконалення 
теоретико-методичних засад і розробки прикладного 
інструментарію міжмуніципальної співпраці терито-
ріальних громад в Україні.

Концептуальні класичні інституційно-мето-
дичні основи та положення територіальних громад 
широко розкриті та опрацьовані в наукових працях 
О. Бобровської [1], І. Дегтярьової [3], В. Небрат [7], 
К. Тищенка [9] та інших публікаціях. Проблемати-
ці вдосконалення інституціонального забезпечення 
функціонування та розвитку територіальних громад 
у нашій країні та за кордоном присвячені досліджен-
ня С. Граба [2], Ю. Кириченко [4], В. Наконечного [6] 
та інших науковців. Переважно практичні положення 
функціонування та розвитку територіальних громад, 
формування інструментарію місцевого економічного 
та соціального розвитку, його реалізації та очікува-
них наслідків достатньо вивчені та розкриті Р. Лупа-
ком та А. Дідич [5], К. Поповою [8]. 

Отже, реформа децентралізації в Україні продо-
вжує відбуватися та вже забезпечила істотні зрушення 
в системі державного і публічного управління. Всі ці 
процеси, як і їх гіпотетичні наслідки та подальші сце-
нарії та тенденції розвитку ситуації, достатньо ретель-
но вивчені й опрацьовані вітчизняними та зарубіжни-
ми науковцями. Однак питанням міжмуніципальної 
співпраці громад увага приділена все ще недостатньо. 
Таким чином, перспективними є подальші наукові 
пошуки в царині винайдення нових, більш якісних та 
ефективних механізмів та інструментів співробітни-
цтва територіальних громад, здатних надати новий 
імпульс місцевому економічному розвитку. 

Метою статті є ідентифікація проблемних ас-
пектів, а також обґрунтування рекомендацій у час-

тині розвитку та підвищення ефективності співпраці 
територіальних громад щодо забезпечення економіч-
ного розвитку на місцевому рівні в Україні.

Це дослідження виконане на прикладі однієї із 
громад Полтавської області. Ідентифікації напрямів 
місцевого економічного розвитку та в подальшому 
використанню в таких цілях інструментарію співпра-
ці територіальних громад передує здійснення аналі-
зу поточного стану економічного розвитку громади 
та, відповідно, виявлення проблемних сфер і пере-
шкод. Попередній аналіз стану економічного розви-
тку аналізованої громади дав підстави для висновку 
про наявність позитивних тенденцій. Так, у 2022 р. 
на території громади функціонувало 2525 суб’єктів 
господарювання, з яких близько 93% – безпосеред-
ньо суб’єкти бізнесу. Чисельність юридичних осіб 
складала 964 од. (або 38,2%). Тоді як 61,8% (1561 од.) –  
фізичні особи – підприємці (з них 74,6% суб’єктів пе-
ребуває на 1–2 групах оподаткування та 24,3% – на 3 
групі оподаткування). 

Загалом, на території громади, за окремими ви-
нятками (округи, де локалізовано близько 10 і біль-
ше юридичних осіб – підприємств), також переважає 
частка фізичних осіб – підприємців, що логічно з 
огляду на значно нижчі трансакційні витрати, необ-
хідні для створення суб’єкта господарювання та від-
криття нового бізнесу. 

Підприємницька активність населення (у сек-
торі фізичних осіб – підприємців) громади 
висока. Чисельність ФОП у розрахунку на 10 

тис. осіб становить 382,2 од., тоді як середнє значення 
цього показника в регіоні – 428 од. Однак, як і для 
більшості інших громад, висока ділова активність 
досягається в основному за рахунок адміністратив-
ного центру. Тут сконцентровано 81,8% від загальної 
чисельності суб’єктів господарювання та 81,3% від 
загальної чисельності фізичних осіб – підприємців 
громади, а чисельність ФОП у розрахунку на 10 тис. 
населення вища, ніж у громаді загалом. 

У галузевій структурі економіки за чисельністю 
підприємств – юридичних осіб переважають торгівля, 
сільське та лісове господарство, переробна промисло-
вість. Зокрема, це такі види економічної діяльності, як 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорт-
них засобів та мотоциклів – 24,5%; сільське господар-
ство, лісове господарство та рибне господарство –  
14,2% і переробна промисловість – 12,8% (рис. 1). 
Сукупно на торгівлю, сільське господарство та про-
мисловість припадає понад 50% усіх підприємств, які 
здійснюють свою діяльність на території громади. 

З огляду на те, що саме підприємства відіграють 
значну роль у місцевому економічному розвитку (об-
сяги господарювання, чисельність зайнятих, подат-
кові надходження тощо), галузеву структуру економі-
ки громади можна вважати достатньо раціональною, 
з певними зауваженнями в частині малої чисельності 
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та частки підприємств таких видів економічної ді-
яльності, що входять до реального сектора економіки 
(будівництво, транспорт, складське господарство, по-
штова та кур’єрська діяльність, тимчасове розміщу-
вання й організація харчування, інформація та теле-
комунікації). 

Щодо галузевої структури фізичних осіб – 
підприємців, які здійснюють свою діяль-
ність на території громади, то тут перева-

жає спеціалізація на роздрібній торгівлі в неспеціа-
лізованих магазинах. Загалом такий вид діяльності 
притаманний 68,8% ФОП громади та ще 2,8% здій-
снює оптову торгівлю, що підтверджує більшу зорієн-
тованість населення на здійснення торгово-посеред-
ницьких операцій, аніж на інвестування у створення 
об’єктів виробничого бізнесу. 4,1% суб’єктів цього 
сектора місцевої економіки надає в оренду примі-
щення. З іншого боку, частина фізичних осіб – під-
приємців (5,7%) спеціалізується на автотранспортних 
перевезеннях, 5,5% надають різного роду споживчі 
послуги населенню, а 2,2% спеціалізуються на поста-
чанні готових страв.

Промисловий потенціал громади представле-
ний підприємствами, які здійснюють економічну ді-
яльність у таких галузях промисловості, як добувна 
промисловість і розроблення кар’єрів;, постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого пові-
тря; переробна промисловість, зокрема виробництво 
харчових продуктів, виробництво напоїв; текстильне 
виробництво; оброблення деревини та виготовлен-
ня виробів з деревини і корка, крім меблів; виготов-
лення виробів із рослинних матеріалів; виробництво 
продуктів нафтоперероблення; виробництво виробів 
із пластмас; виробництво готових металевих виробів; 

виробництво електричного устаткування; виробни-
цтво меблів та іншої продукції.

Промисловий потенціал громади також пред-
ставлений виробництвом молочної продукції, хліба 
та хлібобулочних виробів; виробництвом безалко-
гольних напоїв; лісопильним і стругальним виробни-
цтвом; виробництвом будівельних конструкцій і ви-
робів із пластмас; виробництвом меблів для офісів і 
підприємств торгівлі; добуванням корисних копалин.

Сільське та лісове господарство також є одним 
із провідних видів економічної діяльності. Виробни-
цтвом сільськогосподарської продукції займаються 
приватні підприємства, фермерські господарства, 
сімейні фермерські господарства та особисті селян-
ські господарства. Серед посівів переважають озимі 
зернові, соя, кукурудза, картопля, морква, буряк. На 
території громади є господарства, які займаються 
ягідництвом і садівництвом. Окремі суб’єкти госпо-
дарювання спеціалізуються і на галузі тваринництва. 
Це розведення ВРХ, свиней, овець і кіз, свійської пти-
ці, інших тварин. Наявні також і представники галузі 
рибного господарства. 

Отже, галузева структура економіки громади 
достатньо раціональна, однак з істотними 
диспропорціями в розвитку адміністра-

тивного центру та решти територій громади; ділова 
активність в адміністративному центрі перевищує 
середню регіональну (за кількістю ФОП на 10 тис. 
населення). Громада має потенційні інвестиційні 
майданчики. Громада потребує активізації процесів 
розвитку бізнесу, однак для цього має бути створе-
на відповідна інфраструктура – виробничо-збутові 
хаби, промислово-торговельні кластери, інституції 
підтримки малого підприємництва). Для ринку пра-

Сільське господарство;
14,2

Добувна промисловість;
0,9

Переробна 
промисловість;

12,8

Будівництво;
7,2

Торгівля;
24,5

Транспорт
і зв’язок;

5,4

Інформація 
та телекомунікації;

12,2

Операції 
з нерухомим 

майном;
5,9

Інше;
9,1

Тимчасове розміщування
й організація харчування;

7,8

 Рис. 1. Структура чисельності суб’єктів господарювання – юридичних осіб територіальної громади  
за видами економічної діяльності

Джерело: авторська розробка.
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ці громади характерна тіньова зайнятість, зокрема 
в секторах будівництва, ремонту, побутових послуг 
тощо. Наявна хороша пропозиція робочих місць (в 
основному стосується менеджерів з продажу та фа-
хівців з регіонального розвитку, технологів та фахів-
ців робітничих професій, продавців-консультантів, 
касирів, різноробочих), ринок праці в адміністратив-
ному центрі громади достатньо збалансований; на 
інших, сільських територіях громади має праценад-
лишкову кон’юнктуру. 

Виходячи з результатів аналізу економічного 
розвитку аналізованої громади можна визна-
чити такі проблемні аспекти її подальшого 

функціонування та розвитку: 
 низький рівень фінансово-економічної само-

достатності громади, що проявляється в недо-
статньому внеску місцевого бізнесу у форму-
вання доходів місцевого бюджету, створення 
нових робочих місць і забезпечення зайнятос-
ті та доходів місцевого населення, здійснення 
інфраструктурних інвестицій і т. п.; 

 відсутність об’єктів великого виробничого 
бізнесу, а також значних інвестицій у створен-
ня нових середніх і великих промислових під-
приємств (включно з новими робочими міс-
цями, а також формуванням під них соціаль-
ної та житлово-комунальної інфраструктури), 
суб’єктів інших видів економічної діяльності 
реального сектора економіки; 

 переважаючий сировинний характер виробни-
цтва продукції сільського господарства, мала 
чисельність підприємств з переробки та ви-
готовлення продукції кінцевого виробництва з 
високим рівнем доданої вартості продукції; 

 нижчий рівень ділової активності населення 
на сільських територіях (порівняно із адміні-
стративним центром громади);

 низька якість автомобільних доріг та розви-
тку дорожньо-транспортної інфраструктури 
у віддалених населених пунктах, що знижує їх 
інвестиційну привабливість та якість життя 
місцевого населення.

З огляду на ідентифіковані проблеми місцевого 
економічного розвитку найбільш перспективними 
напрямами соціально-економічного розвитку грома-
ди та використання в таких цілях інструментів між-
муніципальної співпраці слід визначити такі:
 створення нових підприємств, а також модер-

нізація та нарощення виробничих потужнос-
тей діючих;

 розвиток транспортно-логістичної інфра-
структури та системи збуту продукції, зо-
крема на експорт та в інші регіони країни. 
ОМС громади слід активізувати співпрацю 
із сусідніми громадами в частині виділення 
фінансового ресурсу на формування спільних 

револьверних фондів, а також надання місце-
вих гарантій для підприємств, які залучають 
кредитні ресурси під модернізацію/створен-
ня нових виробничих потужностей; 

 розвиток виробничо-збутової інфраструкту-
ри, промислових кластерів та інших центрів 
акумулювання ділової активності. Для цього 
громади можуть розвивати спільну інфра-
структуру (індустріальні парки, техніко-впро-
ваджувальні зони, центри залучення інвести-
цій тощо з метою залучення на територію гро-
мади нових великих і середніх підприємств);

 підтримка інвестиційних і підприємницьких 
проєктів у сфері створення підприємств у 
галузях економіки з високим рівнем доданої 
вартості та глибини переробки продукції.  
У цьому напрямі громадам слід впроваджува-
ти спільні заходи у сферах фінансового лізин-
гу з метою придбання для підприємств облад-
нання й устаткування, техніки та технологій; 

 підтримка виробничої кооперації в сільсько-
му господарстві; 

 стимулювання підприємницької активності 
місцевих мешканців. 

Для цього потрібно узгодити політику фіскально-
го стимулювання в частині місцевих податків і зборів, 
міжмуніципального співробітництва у сфері ресурсної 
та організаційної підтримки суб’єктів малого бізнесу 
(зокрема новостворюваних), налагодити співпрацю 
агенцій місцевого економічного розвитку зі завдан-
нями консультування місцевого населення та бізнесу, 
допомоги населенню у створенні власної справи, її су-
проводу, створення територіальних бізнес-інкубаторів.

Окремо потрібно наголосити на тому, що клю-
човим завданням місцевого економічного 
розвитку на рівні громад є активізація розви-

тку малого бізнесу. Міжмуніципальна співпраця в цій 
сфері має орієнтуватися на досягнення таких цілей:
 залучення більшої частини населення грома-

ди до підприємницької діяльності (розширен-
ня місткості внутрішнього ринку, стимулю-
вання попиту на продукцію (послуги) малих 
підприємств);

 зростання частки прибуткових та ефективних 
суб’єктів малого підприємництва (збільшення 
чисельності діючих малих і середніх підпри-
ємств у галузях реального сектора економіки);

 збільшення внеску малого та середнього біз-
несу в розвиток економіки (обсяги виробни-
цтва та реалізації продукції, надання послуг, 
зайнятості, формування внутрішнього ринку, 
залучення інвестицій, використання старо-
промислових зон для відкриття малих і серед-
ніх виробництв);

 реалізація потенціалу галузевого розвитку еко-
номіки за рахунок новостворених суб’єктів 
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малого підприємництва (розвиток суб’єктів 
інформаційно-комунікаційних технологій у се - 
редні та великі підприємства, збільшення об-
сягів діяльності малих промислових підпри-
ємств, суб’єктів сфери транспорту, споживчих 
послуг, сфери спорту, розваг і відпочинку);

 нарощування експортного потенціалу за ра-
хунок малих і середніх підприємств (форму-
вання конкурентоспроможного високотехно-
логічного експортно орієнтованого сектора 
малих і середніх підприємств для диверсифі-
кації економіки громади);

 збільшення внеску малого та середнього 
бізнесу в інноваційно-технологічний роз-
виток (збільшення чисельності стартапів, 
пов’язаних із розробкою, залученням, упрова-
дженням технологічних інновацій, розвиток 
співпраці малих, середніх підприємств з вели-
кими підприємствами переробної промисло-
вості та високотехнологічних послуг);

 поліпшення фінансово-економічного стану в 
секторі малого та середнього підприємництва, 
формування інвестиційного потенціалу гро-
мади (формування системи фінансово-інвес-
тиційного забезпечення підтримки стартапів);

 створення та активізація діяльності інститу-
тів розвитку малого бізнесу (фонди сприяння 
розвитку малих форм підприємств (особливо 
в науково-технічній сфері, ІТ), венчурні фон-
ди, інтернет-ініціативи, фонди інфраструк-
турних програм, інноваційні центри);

 збільшення внеску підприємств МСП у забез-
печення зайнятості, розвиток кадрів робітни-
чих професій, розвиток ринку праці, стриму-
вання міграції молодих фахівців;

 формування єдиної інформаційно-сервісної 
інфраструктури функціонування, розвитку та 
співпраці суб’єктів малого і середнього бізне-
су, вирішення проблемних ситуацій, удоско-
налення інструментів оперативного моніто-
рингу стану та тенденцій розвитку МСП гро-
мад – учасниць міжмуніципальної співпраці.

ВИСНОВКИ
Отже, у міжмуніципальній співпраці криється 

достатньо потужний потенціал активізації та фор-
мування ресурсного забезпечення розвитку терито-
ріальних громад. Напрямами та інструментами його 
реалізації можуть бути обрані такі: 
 створення нових підприємств, а також модер-

нізація та нарощення виробничих потужнос-
тей діючих, розвиток транспортно-логістич-
ної інфраструктури та системи збуту продук-
ції (використання револьверних фондів, міс-
цеві гарантії для підприємств, які залучають 
кредитні ресурси під модернізацію виробни-
чих потужностей);

 розвиток виробничо-збутових хабів, промис-
лових кластерів та інших центрів акумулю-
вання ділової активності (створення майдан-
чиків залучення на територію громади нових 
великих і середніх підприємств);

 підтримка інвестиційних і підприємницьких 
проєктів у сфері створення підприємств у га-
лузях реального сектора економіки з високим 
рівнем доданої вартості та глибини перероб-
ки продукції (фінансовий лізинг з метою при-
дбання для підприємств обладнання й устат-
кування, техніки та технологій; виробнича та 
обслуговуюча кооперація);

 стимулювання підприємницької активності 
місцевих мешканців (податкове стимулюван-
ня в частині місцевих податків і зборів, між-
муніципальне співробітництво у сфері ре-
сурсної й організаційної підтримки суб’єктів 
малого бізнесу (зокрема новостворюваних).

Подальші наукові дослідження в цьому напря-
мі стосуються формування управлінських характе-
ристик розвитку співробітництва територіальних 
громад у сфері забезпечення місцевого економічного 
розвитку.                     
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