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ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ  
И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПО ЕЕ ПОВЫШЕНИЮ

Аннотация. Исследованы критерии оценки энергоэффективности предприятий машиностроения. Проанализиро-
ваны основные проблемы реализации мероприятий по повышению энергоэффективности предприятий. Обоснована 
необходимость разработки проектов по повышению энергоэффективности предприятий машиностроения.

Ключевые слова: энергоэффективность, критерии энергоэффективности, развитие предприятия, машиностроение.

EVALUATION OF ENERGY EFFICIENCY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES  
AND DEVELOPMENT OF PROJECTS FROM ITS INCREASES

Summary. The criteria of energy efficiency evaluation of mechanical engineering enterprises are investigated. The basic 
problems of realization of measures on increase of energy efficiency of the enterprises are analyzed. The necessity of develop-
ment of energy efficiency projects of mechanical engineering enterprises is substantiated.

Key words: energy efficiency, energy efficiency criteria, enterprise development, machine building.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ НОВОСФОРМОВАНИХ  
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація. Стаття присвячена дослідженню питання формування об’єднаних територіальних громад у децентра-
лізаційному процесі. Вона складається з аналізу позитивних та негативних тенденцій, викликаних децентралізацією. 
У статті запропоновано розподіл проблем новосформованих об’єднаних громад та шляхи їх вирішення.

Ключові слова: адміністративно-територіальні одиниці, об’єднанні територіальні громади, органи місцевого само-
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Постановка проблеми. Застаріла система розподілу 
на громади за територіальним принципом в Україні по-
требує значних змін в умовах сучасних урбанізаційних 
тенденцій. Старий розподіл на райони та територіальні 

одиниці сьогодні не може гарантувати задоволення всіх 
соціально-культурних потреб населення. 

Одним з етапів реформування адміністративно-тери-
торіального устрою є формування об’єднаних територі-
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альних громад (ОТГ) у межах децентра-
лізаційого процесу. Та, як показує досвід, 
органи місцевого самоврядування (ОМС) 
здебільшого не готові до різких змін в ад-
міністративному поділі, що приводить до 
дисбалансу новосформованих ОТГ з пере-
косом у бік громад, розташованих винят-
ково на сільських територіях. 

Велика кількість сформованих ОТГ 
з населених пунктів, що знаходяться на 
сільських територіяз, вимагає деталізації 
проблематики формування ОТГ у контек-
сті урбанізаційних тенденцій.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання впливу та наслідків комплексу заходів, 
спрямованих на децентралізацію, розглядалися як про-
відними експертами в різних галузях, так і науковцями, 
такими О. Бориславська, А. Бондаренко, О. Дроздовська, 
В. Матвієнко та інші. Проблематику урбанізаційних про-
цесів досліджували М. Аверкіна, І. Гукалова, Т. Заставець-
кий, Н. Омельченко, Д. Кузьменко, К. Сегіда, Є. Перцик 
та ін. Проте слід відмітити, що більшість цих досліджень 
були спрямовані на висвітлення позитивних наслідків де-
централізації, майже не торкаючись викликів, що поста-
ють перед новоствореними ОТГ, та не зачіпають питань, 
пов’язаних з урбанізаційними тенденціями.

Метою статті є проведення аналізу перспектив 
та викликів, що постають перед новоствореними ОТГ, які 
сформовані на сільських територіях, в контексті всього 
спектру децентралізаційних реформ та урбанізаційних 
тенденцій.

Завданням статті є проведення аналізу стану децен-
тралізації, виявлення основних проблем новостворених 
ОТГ, визначення небезпек, викликаних урбанізаційними 
процесами, та надання пропозицій щодо усунення вияв-
лених проблем.

Результати дослідження. Адміністративно-територі-
альний поділ України, рівень відносин між різними рівня-
ми влади сьогодні є абсолютно невиправданими, оскільки 
вони не можуть задовольнити виконання пріоритетних 
завдань сталого розвитку держави. У 2014 році уряд взяв 
курс на комплекс заходів, спрямованих на децентраліза-
цію в усіх сферах соціально-економічного життя населен-
ня, розпочавши розроблення концепції реформи місцево-
го самоврядування, що стало одним із ключових завдань 
сьогодення. 

Одним із перших законодавчих актів, спрямованих на 
втілення децентралізації, став Закон України «Про співро-
бітництво територіальних громад» № 1508-VII від 17 черв-
ня 2014 року, який набув чинності 25 липня 2014 року [1]. 
Після цього було розроблено і прийнято низку інших за-
конодавчих актів, спрямованих вже на інші сфери, серед 
яких одним із найбільш важливих для нашого досліджен-
ня є Закон України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів щодо по-
даткової реформи» № 71-VIII від 28.12.2014 року, що на-
був чинності з 01.01.2015 р.

Весь цей комплекс прийнятих законодавчих актів дав 
можливість для впровадження першого етапу децентралі-
зації – формування економічно ефективних та спроможних 
територіальних громад у вигляді ОТГ. У результаті цього 
на теренах нашої держави станом на 01.01.2017 року було 
зареєстровано 366 об’єднаних громад [2], а вже в травні 
2018 році їх налічується 731 [3] (рис. 1). 

Ці дані свідчать про високий рівень зацікавленості 
органів місцевого самоврядування та населення проце-
сом децентралізації. Проте постає питання, чому, попри 

зростаючу кількість зареєстрованих ОТГ, їх чисельність 
порівняно з іншими адміністративно-територіальними 
одиницями досі є незначною (табл. 1). 

Таблиця 1
Територіальні громади України  

(без урахування тимчасово окупованої території) 

Територіальні громади
Рік

2015 2016 2017 2018
що утворили об’єднані 
територіальні громади 805 1579 3137 3399

що не утворили об’єднані 
територіальні громади 10134 9180 7802 7540

Джерело: розроблено на основі [3]

Відповіддю на це питання може слугувати те, що прак-
тично всі об’єднані громади формуються за принципом «рів-
ний з рівним». Це підтверджує проведений експрес-аналіз 
новостворених ОТГ. У результаті було виявлено, що станом 
на 2017 рік лише чотири ОТГ були сформовані навколо міст 
обласного значення, тоді як решта включали лише сільські 
території [4]. Це спонукало до проведення комплексного до-
слідження перспектив та викликів, що постають перед но-
воствореними ОТГ, особливо перед тими, що формуються 
з населених пунктів у сільських територіях.

Для початку розглянемо преваги, які отримають 
об’єднані громади, виходячи з аналізу низки законодав-
чих актів, котрі спрямовані на втілення в життя цього 
комплексу заходів [5]. Відповідно до них було виокремле-
но такі позитивні тенденції:

1. Розширення владних повноважень ОМС у ново-
сформованих ОТГ за рахунок передачі частини повнова-
жень на локальний рівень.

2. Отримання об’єднаними громадами права на ве-
дення прямих міжбюджетних відносин, що дає можливість 
скоротити бюрократичні обмеження, які були до цього [6].

3. Було проведено розмежування податків та зборів 
між різними рівнями бюджетів, що знайшло своє законо-
давче відображення у змінах до Податкового кодексу Украї-
ни [6]. Це значно розширило дохідну частину місцевих бю-
джетів саме в розділі податкових надходжень. Серед таких 
змін можна виділити передачу частини доходів на місце-
вий рівень, запровадження оновленого акцизного податку 
з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів (нафтопродуктів, тютюнових та алко-
гольних виробів), розширення бази оподаткування [7; 8; 9].

4. Зростання частки офіційних трансфертів у міс-
цевих бюджетах завдяки запровадженню інфраструктур-
ної субвенції, безпосередньо спрямованої на розвиток 
ОТГ, а також за рахунок фінансування з Державного фон-
ду регіо нального розвитку [4].

 

Рис. 1. Кількість об’єднаних територіальних громад [3]
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5. Процес децентралізації викликав значне зрос-
тання зацікавленості міжнародних донорів щодо фінансу-
вання новостворених громад через надання їм грантової 
підтримки на реалізацію проектів, спрямованих на підви-
щення соціально-економічного рівня життя населення.

6. Запровадження медичної та освітньої рефор-
ми, спрямованих на підвищення ефективності прийнят-
тя управлінських рішень на місцях з метою скорочення 
видаткової частини локальних бюджетів та підвищення 
якості отриманих населенням соціальних послуг.

Тож, розглянувши основні переваги від утворення 
ОТГ, перейдемо до більш нагального та менш дослідже-
ного питання, а саме викликів, перед якими постають 
об’єднані громади на шляху до формування спроможних 
територіальних одиниць. 

Провівши аналіз всього комплексу проблем, з якими 
безпосередньо можуть зіштовхнутися населені пункти, 
що знаходяться на сільських територіях, можна виділити 
дві великі групи – проблеми спроможності та проблеми, 
викликані урбанізаційним процесом (рис. 2).

Проблеми спроможності
Проблеми спроможності включають в себе низку 

викликів, спричинених безпосередньо внутрішніми 
можливостями новосформованих ОТГ.

Першочерговою проблемою, що постає перед 
ОТГ, є недостатній рівень кваліфікації кадрів [4].  
Це пов’язано з тим, що абсолютна більшість 
об’єднаних громад розташована та утворена винят-
ково з населених пунктів, що знаходяться на сіль-
ських територіях, тоді як молоді та висококваліфіко-
вані спеціалісти під час працевлаштування надають 
перевагу містам. Іншою проблемою, що спричиняє 
таку ситуацію, була жорстка централізація прийняття 
управлінських рішень, що, наприклад, не вимагала від 
бухгалтерів у сільських радах досконалого знання Бю-
джетного кодексу, оскільки бюджети зазвичай їм над-
ходили з районного рівня. 

Виходячи з відсутності достатньої кількості ква-
ліфікованих управлінців та спеціалістів, постає інша, 
не менш глобальна проблема – неефективне викорис-

тання фінансових ресурсів [4]. 
Це досить наочно демонструють 
результати реалізації проектів, 
фінансування яких здійснювалося 
за рахунок Державної інфраструк-
турної субвенції об'єднаним гро-
мадам, оскільки більша половина 
з них спрямована на отримання 
миттєвої вигоди, не враховуючи 
інвестування на перспективу [11] 
(рис. 3).

Ще одна досить серйозна 
та складна у вирішенні проблема, 
пов’язана з фінансовими ресурса-
ми ОТГ, – це відсутність механізму 
розмежування бюджетів у зв’язку 
з формуванням ОТГ. Відповідно 
до чинного законодавства сьогодні 
відсутній механізм врегулювання 
питань перерозподілу районного 
бюджету у зв’язку з формуванням 
на його території ОТГ. Це при-
водить до того, що створені все-
редині поточного року об’єднані  

Проблеми новосформованих ОТГ, населені пункти яких знаходяться 
на сільських територіях

Проблеми, викликані 
урбанізаційним процесом

Стереотипи Проблеми внаслідок 
децентралізації

фіксальна реформа;  
медична реформа;  
освітня реформа;    

трансертна політика

Проблеми спроможності

недостатній рівень 
кваліфікації кадрів;      

неефективне 
використання 

фінансових ресурсів;   
відсутність 
механізму 

розмежування 
бюджетів у зв’язку

з формуванням ОТГ;          
перерозподіл 

офіційних 
трансфертів 

 
Рис. 3. Державна інфраструктурна субвенція об'єднаним громадам 2016 [10]

Рис. 2. Проблеми новосформованих ОТГ



49

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

громади до кінця бюджетного року мають працювати 
відповідно до бюджету, затвердженого районною ра-
дою [4].

Крім того, може виникати проблема перерозподілу 
офіційних трансфертів у частині медичної субвенції 
у зв’язку з паралельним проходженням реформи ме-
дичної сфери, запропонованої Міністерством охорони 
здоров’я, відповідно до якої кожна територіальна гро-
мада може самостійно обирати, з якою лікарнею вона 
хоче укласти договір на медичне обслуговування на-
явного населення. При цьому слід відмітити, що і сама 
медична реформа викликає досить багато запитань, 
оскільки вона спрямована насамперед на зменшення 
фінансового тягаря з держави та перекладання відпо-
відальності на місцеву владу.

Зростання владних повноважень, покладених на 
ОМС, неодмінно веде до збільшення відповідальнос-
ті за прийняття управлінських рішень, що стає досить 
проблематичним. Це пов’язано із розглянутою вище 
проблемою – відсутністю достатньої кількості квалі-
фікованих кадрів.

Проблеми, викликані урбанізаційним процесом
Проблеми, спричинені процесом урбанізації, 

формують виклики як для сіл та селищ, так і безпо-
середньо для міст. Пропонуємо розділити їх на дві 
підкатегорії – стереотипи та проблеми внаслідок де-
централізації.

Стереотипи
Однією з найбільших небезпек, яку вбачають сіль-

ські жителі, є відчуття загрози перед процесом урба-
нізації, оскільки, на їхню думку, це може привести до 
перелому їх буденного життєустрою та закриття та-
ких важливих, але водночас неефективних сільських 
клубів, медичних та освітніх закладів, що неодмінно, 
на їхню думку, приведе до вимирання села/селища. 
Ще однією з перепон, які вони вбачають на шляху до 
об’єднання з великими містами, є небажання перетво-
ритися в аграрно-сміттєвий придаток для урбанізова-
них міських центрів [4].

Для міст, точніше для міських ОМС, питання 
об’єднання з сільськими територіями знаходиться в зо-
всім іншій площині, а саме: чи готові вони до значних 
інвестиційних вливань у розбудову соціально-еконо-
мічної інфраструктури сільських населених пунктів 
заради отримання контролю над приміськими зонами, 
що надасть їм можливості у майбутньому більш ефек-
тивно розбудовувати власну інфраструктуру.

Ще одним із ключових стереотипів, що значно впли-
ває на процес об’єднання міст із сільськими територіями, 
є екологічна ситуація. Здебільшого ОМС сіл та селищ 
вважають, що для міст приєднання сільських територій 
до свого складу розширює можливості безперешкодного 
виведення шкідливих та небезпечних виробництв за свої 
межі. Наприклад, побудувати нові звалища для захоро-
нення твердих побутових відходів та інших небезпеч-
них речовин, а також заводи з їх переробки. Але для сіл 
та селищ це може привести до виникнення справжньої 
екологічної катастрофи, що прискорить і без того швид-
ке їх вимирання, а також може привести до знищення 
рекреаційних зон за межами міст.

Проблеми внаслідок децентралізації
На перший погляд децентралізація створює всі 

необхідні умови для формування спроможних адміні-
стративно-територіальних одиниць. Але більш деталь-
не дослідження дає змогу відзначити такі тенденції:

По-перше, фінансова децентралізація хоча й зна-
чно розширила повноваження органів місцевого са-

моврядування, провівши розмежування податків, але 
створила іншу проблему. Так, наприклад, більшість 
підприємців вбачають вигоду реєстрації юридичних 
адрес своїх підприємств у великих містах, що авто-
матично позбавляє маленькі населені пункти значної 
частини власних доходів, оскільки, відповідно до чин-
ного законодавства, податки справляються за місцем 
їх юридичної реєстрації.

По-друге, медична реформа, що є частиною децен-
тралізаційного комплексу, спрямована на оптимізацію 
медичних закладів. Хоча урядовці і стверджують, що 
оптимізація покращить цю галузь, та все ж слід ро-
зуміти, що критерії, створені для більшості лікарень, 
є складними для виконання, а отже, більшість із них 
ліквідують або переведуть до закладів первинної ме-
дичної допомоги.

По-третє, освітня реформа передбачає ліквідацію 
неспроможних шкіл та формування опорних. Якщо 
для міст така ситуація не є проблемною, то для сіл/
селищ вона формує нові виклики. Так, наприклад, 
діти з віддалених сіл не зможуть добратися до опорної 
школи, якщо вийде з ладу шкільний автобус чи кому-
нальні служби не сформують гідну інфраструктуру.

По-четверте, медична та освітня реформа тягнуть 
за собою значні зміни в трансфертній політиці дер-
жави – більш жорстке їх регулювання та контроль за 
ними.

Отже, як бачимо, децентралізація, хоча і спря-
мована на формування спроможних територіальних 
одиниць, все ж на сучасному етапі більше схожа на 
ретельно завуальовану спробу розбудови агломерацій.

Таким чином, досліджені проблеми дають змогу 
запропонувати такі шляхи їх вирішення:

1. Формування чіткого комплексу заходів, спрямо-
ваних на інформатизацію всіх аспектів децентраліза-
ційного процесу. 

2. Розроблення загальнодержавної стратегії фор-
мування агломерацій задля розширення спектру 
об’єднаних територіальних громад, що формують-
ся з міст обласного значення та сільських населених 
пунктів. 

3. Забезпечення та формування кадрової політики 
на загальнодержавному рівні, спрямованої на підго-
товку висококваліфікованих управлінців та їх резерву 
безпосередньо для роботи в об’єднаних громадах, що 
включають сільські території. 

4. Розроблення заходів, спрямованих на вибудову 
нової методології прийняття управлінських рішень, на 
ефективне використання фінансових ресурсів, виходя-
чи із стратегічного бачення майбутніх вигод. 

5. Формування центральними органами влади, а 
саме Кабінетом міністрів України, чіткого та прозоро-
го механізму розмежування бюджетів ОТГ та вже на-
явних бюджетів районів. 

6. Внесення змін до медичної та освітньої реформ 
з урахуванням інтересів територіальних громад. 

Висновки. Комплекс реформ, спрямованих на де-
централізацію усіх сфер соціально-економічного жит-
тя, являє собою довгоочікуване реформування місце-
вих органів влади та самоуправління, спрямоване на 
підвищення ефективності їх управління та побудову 
спроможних територіальних громад.

Виходячи з результатів дослідження, було встанов-
лено низку головних проблем, що виникають перед 
новосформованими ОТГ, і запропоновано шляхи щодо 
їх вирішення. Їх подальша деталізація сформує основ-
ні напрями і перспективи майбутніх досліджень.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНОВЬ СФОРМИРОВАННЫХ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД

Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса формирования объединенных территориальных громад 
в ходе децентрализации. Она состоит из анализа позитивных и негативных тенденций, вызванных децентрализацией. 
В статье предложено распределение проблем вновь сформированных объединенных громад и пути их решения.

Ключевые слова: административно-территориальные единицы, объединенные территориальные громады, органы 
местного самоуправления, децентрализация, реформы, урбанизация, местный бюджет, медицинская реформа, кадровое 
обеспечение.

DECENTRALIZATION: THE PROBLEMS OF NEWSFORMED AMALGAMATED  
TERRITORIAL HROMADAS

Summary. The article is devoted to question of formation of unified territorial communities in the course of decentralizing 
process. It consists of an analyze positive and negative trends caused by decentralization. The paper proposed a scheme of dis-
tribution problems of the newly formed amalgamated territorial hromada, and proposed the ways of their solving.

Key words: administrative-territorial units, amalgamated territorial hromada, local governments, decentralization, reform, 
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