
Стаття присвячена аналізу економічної та політичної ситуації на Півдні України в сучасних умовах розвитку 
та їх впливу на екологічну ситуацію даного регіону. Автор пропонує можливі шляхи раціоналізації 
соціально-економічного процесу, який може стати твердою запорукою ефективного вирішення багатьох 
екологічних проблем регіону та України.  
 
The article is dedicated to the analysis of an economical and political situation in the south of Ukraine in modern 
conditions of development and their influencing on an ecological situation of the given location. The writer tenders 
possible routes of streamlining of social and economic process, which one can become the firm basis of the effective 
solution of many ecological problems of location and Ukraine. 

Д ЛЯ ПОЧАТКУ – загальний огляд. 
Миколаївська область була утворена 

22 вересня 1937 року. Адміністративно во-
на поділена на 19 районів. В області налічу-
ється 5 міст обласного підпорядкування, 4 
міста районного підпорядкування, 20 се-
лищ міського типу та понад 919 сіл. В обла-
сті проживає понад 1,32 млн. осіб. Більша 
частина населення (66%) мешкає в міських 
поселеннях. Майже 60% міського населен-
ня мешкає в Миколаєві – адміністративно-
му, промисловому та культурному центрі 
області. За даними Всеукраїнського пере-
пису населення 2001 року, на території об-
ласті проживають представники більш ніж 
133 національностей (у 1989 році – близько 
100 національностей). Порівняно з перепи-
сом 1989 року, на 3,1% збільшилася кіль-
кість українців (1 млн. 034 тис. 400 осіб), 
які складають 81,9% від загальної чисель-
ності населення області.  

Чисельність слов’янського населення в 
цілому складає 97,2% від загальної кількос-
ті населення області. Представників націо-
нальних меншин в області – 18,1% від зага-
льної кількості населення.  

Своєрідний склад населення області дає 
додаткові стимули і можливості для розви-
тку зв’язків, співробітництва, створення 
спільних підприємств з Росією, Болгарією, 
Молдовою, Грецією.  

Площа території Миколаївської області 

складає 24,6 км. Це становить 4,1% від усієї 
території України і за цим показником посі-
дає 14 місце у державі.  

Межує з Одеською, Кіровоградською, 
Дніпропетровською і Херсонською облас-
тями. На півдні територія омивається вода-
ми Чорного моря, а всього по території об-
ласті протікає 30 річок, найбільшими з яких 
є Південний Буг та Інгул.  

За період незалежності Української дер-
жави в системі розвитку Миколаївської об-
ласті сталося багато позитивних змін. Ра-
зом з тим існують окремі проблеми, на роз-
в’язання яких спрямована діяльність уста-
нов і підприємств регіону.  

Це, насамперед, проблеми, пов’язані з 
екологічною ситуацією в області, які визна-
чені обласною програмою охорони довкіл-
ля та раціонального природокористування 
на 2000-2010 роки (далі – Програма). 

До пріоритетних проблем віднесені:  
 

1. Забруднення водойм  
господарсько-побутовими  
стоками 

 
З метою запобігання забрудненню водо-

йм господарсько-побутовими стоками в ра-
мках реалізації програми за рахунок коштів 
обласного цільового фонду охорони навко-
лишнього природного середовища впрова-
джено природоохоронні заходи, спрямовані 

Проблеми та шляхи оптимізації 
розвитку економічних взаємовідносин  
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на зменшення скиду господарсько-
побутових стоків до поверхневих водойм 
до рівня, який би унеможливлював виник-
нення спалахів інфекційних захворювань.  

Для розв’язання проблем в подальшому 
планується продовжити роботи на об’єктах 
водопровідно-каналізаційного господарства 
м. Миколаєва, м. Снігурівка, м. Вознесен-
ськ, м. Баштанка, смт Березанка. 

Слід зауважити, що окремі заходи по вирі-
шенню проблеми забруднення водойм госпо-
дарсько-побутовими стоками включені до 
Загальнодержавної програми охорони та від-
творення довкілля Азовського і Чорного мо-
рів. Але їх фінансування з Державного бю-
джету здійснюється несвоєчасно і в обсягах, 
які значно менше від затверджених, що обу-
мовлює затримку впровадження невідклад-
них природоохоронних заходів.  

Для вирішення проблеми забруднення 
басейну р. Інгулець внаслідок щорічних 
скидів зворотних вод підприємствами Кри-
вбасу Миколаївською облдержадміністра-
цією запропоновано включити до проекту 
Комплексної програми екологічного оздо-
ровлення басейну річок Інгулець та Сакса-
гань природоохоронні заходи. 

 
2. Деградація річкових систем  
під впливом  
трансформації ландшафтів 

 
З метою припинення деградації річкових 

екосистем, в тому числі під впливом надмі-
рної експлуатації та проявів водної та віт-
рової ерозії земель, виконані роботи по за-
побіганню виникненню руйнівних процесів 
у с. Троїцьке Новоодеського району. 

Для розв’язання проблеми необхідно:  
- зменшити та оптимізувати існуючу за-

регульованість гідрологічної мережі, при-
вести її у відповідність до вимог Водного 
Кодексу України; 

- скоротити обсяги водоспоживання й 
водовідведення із впровадженням інтенсив-
ного способу ведення водного господарст-
ва; 

- запобігати скиданню у водні об’єкти 
неочищених стоків з сільськогосподарсь-
ких підприємств. 

 

3. Забруднення навколишнього  
середовища господарсько-
побутовими відходами 

 
Для зменшення забруднення навколиш-

нього середовища господарсько-побутовими 

відходами проводиться моніторинг стану сан-
кціонованих сміттєзвалищ, виявлення і лікві-
дація несанкціонованих сміттєзвалищ, ве-
дуться реєстри місць видалення відходів, об’-
єктів утворення, оброблення та утилізації від-
ходів.  

Програмою визначені такі шляхи вирі-
шення проблеми: 

- введення в дію та реконструкція полі-
гонів побутових відходів у містах області; 

- забезпечення утилізації відходів м. Ми-
колаєва на сміттєпереробних підприємст-
вах. 

 

4. Забруднення та деградація  
природних комплексів  
Чорного моря, нераціональне  
використання рекреаційних  
ресурсів 

 
Проблема забруднення та деградації 

природних комплексів Чорного моря, нера-
ціонального використання рекреаційних 
ресурсів області вирішується регіональни-
ми ландшафтними парками “Гранітно-
степове Побужжя”, “Кінбурнська коса”, 
“Тилігульський”, діяльність яких забезпе-
чується за рахунок коштів обласного цільо-
вого фонду охорони довкілля. В поточному 
році передбачено здійснити наукову оцінку 
функціонування рибохідних каналів на те-
риторії регіонального ландшафтного парку 
“Кінбурнська коса”. 

У подальшому для вирішення проблеми 
доцільно впроваджувати такі заходи: 

- систематичний контроль за екологічно 
небезпечними об’єктами і процесами тех-
ногенного середовища для запобігання ава-
ріям та надзвичайним ситуаціям, їх прогно-
зування та мінімізації наслідків; 

- роботи з медичного зонування курорт-
но-рекреаційних територій, а також скла-
дання територіальних комплексних схем 
охорони довкілля курортно-рекреаційних 
територій; 

- розробити та видати карти і кадастри 
природних лікувальних ресурсів.  

 
5. Деградація та збіднення  
природних ландшафтів 

 
З метою вирішення проблеми деградації 

та збіднення природних ландшафтів у рам-
ках реалізації Програми проводиться робо-
та по формуванню екологічної мережі Ми-
колаївської області, розробляється відпові-
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дна програма. 
Для збереження наявного ландшафтного 

різноманіття ведуться розробки проектів 
створення заказників “Михайлівський”, 
“Скобелівська балка”, “Кримки”, “Лощина”, 
“Єлизаветівка”, “Богодарівка”.  

У перспективі необхідно проводити по 
цьому напрямку таку роботу: 

- провести інвентаризацію існуючих об’-
єктів та територій природно-заповідного 
фонду, впорядкувати проектну та установ-
чу документацію; 

- створити систему моніторингу стану 
вразливих екосистем, а також лісів, популя-
цій рідкісних видів рослин та тварин як 
комплекс безперервного спостереження 
оцінки і прогнозу їх стану; 

- розробити програму сприяння екологі-
чному (зеленому) туризму як одному з ви-
дів заощадливого використання природних 
ресурсів, заходу з екологічної просвіти на-
селення. 

Як відомо, екологічна ситуація в більшо-
сті випадків визначається тими соціально-
економічними показниками, які характерні 
для конкретного регіону. Таким чином, во-
ни можуть в більшій або меншій мірі висві-
тлювати ці самі економічні проблеми. 

Не можна обійти увагою й той факт, що 
Миколаївщина має певний еколого-
економічний потенціал, який слід раціона-
льно використовувати.  

Практично всі землі області, які прида-
тні для інтенсивного використання, залу-
чені до господарських потреб. На долю 
сільгоспугідь припадає 82,1% території 
області. Загальна площа угідь становить 
понад 2 млн. га (4,7% угідь України), з 
яких 84,3% складає рілля – 1,7 млн. га 
(5,1% ріллєвих площ України). Серед зо-
нальних типів ґрунтів на півночі області 
переважають родючі чорноземи звичайні, 
на півдні – чорноземи південні, каштано-
ві та темно-каштанові. Природні та кліма-
тичні умови області сприятливі для інтен-
сивного високоефективного розвитку 
сільського господарства.  

Територія регіону знаходиться в посуш-
ливій формі, де випадає лише до 500 мм 
опадів на рік, тому в області відчувається 
дефіцит місцевих водних ресурсів. По за-
безпеченню місцевими стоками область 
також займає одне з останніх місць в Украї-
ні. Основним джерелом водопостачання 
області є поверхневі води, які поступають з 
територій інших областей і формуються, в 
основному, за рахунок притоку річок Пів-
денний Буг та Інгул, а також водоводу 
Дніпро – Миколаїв.  

Інтенсивна багаторічна господарська ді-
яльність, ерозійні процеси призвели до за-
мулювання та заростання більшості водо-
ймищ та малих річок, внаслідок чого водо-
віддача їх за останні роки знизилася. Незна-
чні запаси підземних вод, експлуатаційні 
ресурси яких становлять близько 0,17 куб. 
км, обмежують їх використання. Площа 
зрошуваних земель в області становить 193 
тис. га, що складає 9,5% всіх сільськогоспо-
дарських угідь. Загальне водоспоживання 
області щорічно досягає 500 млн. куб. мет-
рів, з яких майже 20% використовується на 
комунально-побутові потреби.  

Загальна площа лісового фонду досягає 
70 тис. га, у тому числі площ, засаджених 
лісом, – 38 тис. га. Лісистість території ста-
новить понад 1,5%. Головними породами 
лісів є дуб, сосна, акація біла, тополь та ін-
ші. Обласні лісові ресурси виконують, го-
ловним чином, захисні та санітарно-
гігієнічні функції. Захисні насадження віді-
грають значну роль у збереженні ґрунтів 
від вітрової ерозії, зниженні випаровування 
вологи та розподілі снігу на полях. 

Основними природними рекреаційними 
ресурсами області є морські піщані пляжі 
довжиною більш як 70 км, мальовничі 
ландшафти берегів Південного Бугу та чис-
ленних водосховищ, джерела мінеральної 
води із затвердженими експлуатаційними 
запасами до 1,0 млн. куб. м на добу, лікува-
льні грязі, особливо Тилігульського лиману 
з геологічними запасами понад 2 млн. куб. 
метрів. 

Регіон характеризується тривалим теп-
лим періодом з середньодобовою темпера-
турою повітря на узбережжі моря вище 15 
градусів. Як рекреаційне джерело в області 
використовується понад 11 тис. га лісових 
масивів, у тому числі 4 тис. га зелених зон 
навколо міст.  

Мінерально-сировинні ресурси на тери-
торії області представлені значними запаса-
ми будівельних матеріалів. Республікансь-
ке значення мають родовища різнобарвних 
гранітів, з яких виготовляються декоратив-
но-облицювальні матеріали. Вони відзнача-
ються широкою гамою кольорів і високими 
декоративними якостями. Розвідані запаси 
чотирьох родовищ гранітів досягають 20 
млн. тонн, що становить близько 10% запа-
сів України. З інших будівельних матеріа-
лів домінують розвідані запаси будівельно-
го каменю – понад 480 млн. тонн (6,1% за-
пасів України), матеріалу для виробництва 
бутощебеневої продукції. Запаси сировини 
для виробництва цементу (карбонатні та 
глинисті породи) досягають 85 млн. тонн 
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(3,5% запасів України) і забезпечують ро-
боту Ольшанського цементного заводу. 
Промислове значення мають також покла-
ди вапняків, гнейсів, кварцових пісків та 
глини для виробництва вапна, цегли, шля-
хових матеріалів тощо. 

На території області розвідані родовища 
кобальто-нікелевих руд, мінеральних вод 
тощо. Значним сировинним резервом про-
мисловості є червоні шлами МГЗ.  

Загальна чисельність трудових ресурсів 
області становить майже 800 тис. осіб, або 
59% чисельності її населення. У різних 
сферах економічної діяльності зайнято по-
над 600 тис. осіб, чисельність незайнятого 
працездатного населення у працездатному 
віці досягає 115 тис. осіб. Структурні зру-
шення, пов’язані з процесом реформування 
економіки, створюють незбалансованість 
ринку праці.  

Виробничий потенціал Миколаївської 
області є складовою частиною єдиного на-
родногосподарського комплексу України і 
визначається потужною, багатогалузевою 
промисловістю, розвиненим АПК, розгалу-
женою транспортною мережею та порто-
вим господарством. Три суднобудівних за-
води міста Миколаєва забезпечують до 47% 
обсягів суднобудування України. Промис-
ловість області забезпечує також більш ніж 
90% республіканського виробництва газо-
вих турбін, 80% глинозему.  

Провідна галузь області, в якій зайнята 
найбільша частина працюючого населення, 
– машинобудування. Первомайський завод 
“Дизельмаш” є єдиним в Україні підприєм-
ством, що виробляє дизелі, дизель-
генератори та дизель-газогенератори. Заво-
дами-монополістами України є АТ 
“Миколаївський завод мастильного і фільт-
руючого обладнання”, завод “Дормашина”, 
що виробляє дощувальні машини тощо. 
Питома вага продукції машинобудування і 
металообробки області досягає 2,7% проду-
кції цієї галузі України.  

Значне місце в промисловому потенціалі 
області займає також кольорова металургія, 
яка представлена одним з найбільших у Єв-
ропі підприємств алюмінієвої промисловос-
ті – АТ “Миколаївський глиноземний за-
вод” потужністю 1 млн. тонн глинозему на 

рік. 
Енергетична галузь регіону представле-

на п’ятьма підприємствами, головним з 
яких є Південноукраїнська атомна електро-
станція, яка виробляє майже 20 мільярдів 
кіловат/годин електроенергії на рік, що 
втроє перевищує потребу області в елект-
роенергії. Електроенергетична галузь Ми-
колаївщини дає 9,3% загальнореспублікан-
ського виробництва електроенергії, у тому 
числі до 24% електроенергії, виробленої 
атомними станціями.  

В області на базі розробки місцевих по-
кладів будівельної сировини розвинута 
промисловість будівельних матеріалів, го-
ловним підприємством якої є Ольшанський 
цементний завод потужністю понад 1 млн. 
тонн цементу на рік. 

Легка промисловість представлена під-
приємствами, які постачають на ринок чо-
ловічий, жіночий та дитячий одяг, взуття, 
трикотажні й галантерейні вироби, шкіряну 
сировину. Підприємства цієї галузі вироб-
ляють до 5% республіканських обсягів про-
дукції легкої промисловості.  

Одна з провідних галузей Миколаївщини – 
харчова. В області розвинута м’ясна промис-
ловість, яка дозволяє переробляти до 220 
тонн худоби і 27 тонн птиці за зміну. Молоч-
на промисловість розрахована на випуск 32 
тонн масла, 270 тонн продукції з незбираного 
молока та 96 тис. умовних банок молочних 
консервів на добу. Виробництво борошна, 
хлібобулочних та макаронних виробів здійс-
нюється на підприємствах виробничих об’єд-
нань “Елеваторзернопром”, хлібопекарної 
промисловості, макаронної фабрики та в 131 
хлібопекарні. Потужність підприємств з ви-
робництва борошна досягає 175 тис. тонн на 
рік, хлібобулочних виробів – понад 300 тонн 
за зміну, макаронних виробів – до 10 тис. 
тонн на рік. 
Сільське господарство – друга за обся-

гом та перша по зайнятості трудових ресур-
сів галузь матеріального виробництва обла-
сті. На одного мешканця області припадає 
майже 1,3 га ріллі, що в 2 рази більше, ніж 
в середньому по Україні, а на одного пра-
цівника, зайнятого в сільському господарс-
тві, – понад 11 га орної землі. Ці особливос-
ті Миколаївщини відкривають великі мож-
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ливості для інвестицій у сільське господар-
ство з метою застосування індустріальних 
технологій, потужної та високоефективної 
техніки.  

Основна виробнича структура сільського 
господарства – рослинницько-тваринницька. 
Питома вага продукції рослинництва в зага-
льному обсязі продукції сільського господар-
ства досягає 60%. Основними культурами 
рослинництва в області є зернові (озима пше-
ниця, кукурудза), під якими зайнято більше 
40% посівних площ; технічні культури – со-
няшник та цукрові буряки. У середньому за 
рік область виробляє до 2 млн. тонн зерна. 
Внесок сільського господарства області в рес-
публіканські обсяги виробництва зерна в 
1999 році становив 5,6%, в тому числі озимої 
пшениці – 6,5%, соняшнику – 12,9%. Розви-
нуте рослинництво, в якому значну частину 
займають кормові культури, є доброю базою 
для тваринництва, яке має м’ясо-молочний 
напрямок.  

Економічний розвиток Причорноморсь-
кого регіону в останні роки характеризуєть-
ся значним ростом по всіх галузях економі-
ки. За попередніми розрахунками обласної 
Адміністрації Миколаївської області, обсяг 
промислового виробництва у 2003 році ста-
новить 93% у порівнянні з 1990 роком.  

Слід зазначити, що з метою поліпшення 
економічної ситуації в області розробля-
ються і впроваджуються визначені регіона-
льні програми. Зупинимося на їх аналізі. 

Регіональною програмою розвитку 
малого підприємництва у Миколаївській 
області на 2003-2004 роки, затвердженою 
рішенням обласної ради від 23 січня 2003 
року № 3, передбачено упорядкування нор-
мативного регулювання підприємницької 
діяльності, фінансово-кредитна та інвести-
ційна підтримка, ресурсне та інформаційне 
забезпечення та подальше формування ін-
фраструктури.  

На даний час в області діє 7581 мале під-
приємство та 42083 суб’єкта підприємниць-
кої діяльності фізичних осіб. 

Приріст малих підприємств у 2002 році 
по Миколаївській області, як і в Тернопіль-
ській області, становить 5,1%, що більше, 
ніж у Кіровоградській області, на 4,5%, у 
Закарпатській області на 3,4%, у Херсонсь-

кій області на 1,6%, у Івано-Франківській 
на 0,9%. У порівнянні з Львівською та Оде-
ською областями приріст малих підпри-
ємств менший, відповідно, на 0,4% та 5%.  

Найбільші темпи приросту малих підпри-
ємств досягнуто в Арбузинському (113,4), 
Баштанському (122,0), Березанському (113,1), 
Братському (108,3), Єланецькому (113,9), Жо-
втневому (108,5), Казанківському (115,5) ра-
йонах, містах Миколаєві (105,7) та Южноук-
раїнську (108,4). Допущено зниження кілько-
сті малих підприємств у Веселинівському, 
Доманівському, Новобузькому, Кривоозерсь-
кому районах та містах Вознесенську, Очако-
ві і Первомайську.  

У 2002 році в області спостерігався знач-
ний приріст суб’єктів підприємницької дія-
льності – фізичних осіб, якій склав 22,4% 
(2001 рік – 59%). Це пов’язано зі спроще-
ною системою оподаткування фізичних 
осіб.  

Кількість малих підприємств на 10 тис. 
наявного населення у 2002 році (у розрізі 
обласних показників) становить: 
 
Закарпатська область 52 
Івано-Франківська область 48 
Кіровоградська область 45 
Львівська область 56 
Херсонська область 52 
Одеська область 48 
Тернопільська область 32 
Миколаївська область 60 
по Україні 53  

 
 Якщо проводити порівняння показника 

“кількість малих підприємств на 10 тис. 
наявного населення” із 7 областями Украї-
ни, що наведені в таблиці, то у Миколаївсь-
кій області цей показник найбільший по 
регіонах та Україні в цілому. 

Цей показник перевищує середньооб-
ласний у місті Миколаєві (101 підприємс-
тво на 10 тис. наявного населення) та Бе-
резанському районі – 62. Найближчий 
цей показник у Снігурівському районі – 
18, Очаківському – 19, Кривоозерському 
– 20 малих підприємств на 10 тис. наяв-
ного населення. 

Обсяг виробленої продукції (робіт, по-
слуг) у діючих цінах на малих підприємст-
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вах області у 2002 році становить 664,5 
млн. грн., що більше, ніж у Закарпатській 
області, на 243,6 млн. грн., у Івано-
Франківській області (на 191,7 млн. грн.), у 
Кіровоградській області (на 210,9 млн. 
грн.), у Тернопільській області (на 334,3 
млн. грн.) та у Херсонській області (на 
248,9 млн. грн.). 

У порівнянні із Львівською та Одесь-
кою областями обсяги виробленої проду-
кції (робіт, послуг) у діючих цінах на ма-
лих підприємствах Миколаївської області 
менші майже в два рази (відповідно на 
671,2 млн. грн. та 814,5 млн. грн.). Хоч 
частка в обсягах виробленої продукції 
(робіт, послуг) малими підприємництва-
ми цих двох областей у порівнянні із Ми-
колаївською областю менше. Так, у 
Львівській області частка в обсягах виро-
бленої продукції (робіт, послуг) малими 
підприємництвами становить 10,6%, в 
Одеській області – 9%, в Миколаївській 
області – 10,7% (по Україні цей показник 
становить 7,8%).  

Проведений порівняльний аналіз показ-
ників середньомісячної заробітної плати в 
Миколаївській, Закарпатській, Івано-
Франківській, Кіровоградській, Львівській, 
Тернопільській, Херсонській та Одеській 
областях свідчить, що цей показник у Ми-
колаївській області перевищує показники 
решти областей і становить 223,4 грн. (в 
середньому по Україні вона становить 
224,0 грн.). Приріст середньомісячної заро-
бітної плати у 2002 році в області склав 
22,1% (в середньому по Україні приріст 
склав 6,1%).  

Крім того, в деяких регіонах області 
показник середньомісячної заробітної 
плати перевищує обласний і становить в 
містах Южноукраїнську (285,13 грн.), 
Миколаєві (247,73 грн.), Вознесенську 
(226,76 грн.), Березнегуватському районі 
(229,39 грн.). 

Головним інструментом державної полі-
тики підтримки малого підприємництва на 
місцях виступають регіональні програми 
розвитку малого підприємництва.  

 

Фінансове забезпечення  
регіональних програм 

 
Фінансове забезпечення програм роз-

витку малого підприємництва на 2003-

2004 роки здійснювалось за рахунок міс-
цевих бюджетів та інших джерел фінан-
сування, визначених Законом України 
“Про державну підтримку малого підпри-
ємництва”.  

Важливе місце у структурі фінансового 
забезпечення районних та місцевих про-
грам мають кошти місцевих та районних 
бюджетів. Кількість регіонів, в яких перед-
бачено фінансування програм з місцевих 
бюджетів, постійно зростає. Так, якщо у 
2002 році таких регіонів було лише 8, то у 
2003 їх кількість вже досягла 19.  

Збільшилась і загальна сума коштів, що 
передбачена на фінансування програм роз-
витку малого підприємництва на 2003-2004 
роки. Так, якщо у 2002 році було передба-
чено 140,2 тис. грн., то у 2003 році вже 573 
тис. грн. 

Отже, успішність вирішення проблем 
фінансового забезпечення програмних за-
ходів залежить безпосередньо від уваги 
місцевої влади до проблем малого бізнесу, 
усвідомлення його ролі в розбудові регіона-
льної економіки.  

 

 
Впорядкування  
нормативно-правового  
регулювання  
підприємницької діяльності 

 
Перехід до більш прискореного розви-

тку малого підприємництва в області, 
перш за все, вимагає відповідної норма-
тивно-правової бази, підвищення вико-
навчої дисципліни щодо виконання уря-
дових рішень. Впродовж останніх 2-х ро-
ків на місцях запроваджено процедуру 
попередньої розробки, розгляду та опри-
люднення законодавчо-нормативних до-
кументів і рішень, що регулюють підпри-
ємницьку діяльність. В поточному році в 
регіонах чітко окреслилась позитивна те-
нденція до збільшення кількості проектів 
регуляторних актів, що подаються на по-
годження до представництва Держпідп-
риємництва. Так, за І півріччя 2003 року 
до представництва Держпідприємництва 
надано на погодження 15 проектів регу-
ляторних актів, з яких 5 повернуто розро-
бникам для опрацювання. 
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Стимулюючі підходи  
щодо підтримки  
малого підприємництва  
на місцевому рівні 

 
Рівень розвитку малого підприємництва 

є одним із головних критеріїв оцінки ре-
зультатів діяльності місцевої влади.  

Оскільки підтримка малого бізнесу на 
місцях – справа муніципальна, то різнома-
нітні механізми стимулювання активізації 
підприємницької діяльності через надання 
пільг, місцевих податків та зборів, пошук 
нових реальних форм підтримки малого 
бізнесу тощо – це конкретна діяльність ре-
гіональних органів виконавчої влади.  

Поширеною формою стимулювання під-
приємницької діяльності є оптимізація роз-
мірів місцевих податків і зборів, а також їх 
диференціація за видами діяльності та пе-
регляд вартості торгових патентів. 

Нові оптимальні ставки єдиного податку 
встановлено для фізичних осіб – суб’єктів 
малого підприємництва у Кривоозерському 
районі. Рішенням VII сесії районної ради 
встановлено розмір єдиного податку для 
фізичних осіб, які займаються підприємни-
цькою діяльністю. Для підприємців, що за-
реєстровані в 2003 році, ставки єдиного по-
датку зменшено на 30%, але вони повинні 
складати не менше 20 грн. 

У м. Миколаєві розроблено та затвер-
джено на сесії міської ради від 24.01.03 р. 
№ 9/4 Концепцію створення зони вільного 
підприємництва “Миколаїв – місто вільно-
го підприємництва”, якою передбачено 
спрощений Порядок одержання дозволу на 
переведення житлових приміщень у нежит-
лові для розташування об’єктів торгівлі, 
побутового обслуговування та громадсько-
го харчування в м. Миколаєві.  

Для подолання адміністративних та бю-
рократичних бар’єрів у системі реєстрації 
суб’єктів підприємницької діяльності при-
йнято розпорядження від 17 квітня 2003 
року № 182-р “Про заходи щодо розвитку 
підприємництва в Миколаївській області у 
2003 році”, яким надані рекомендації щодо 
організації проведення реєстраційних та 
післяреєстраційних процедур (взяття на об-

лік, присвоєння відповідних кодів та номе-
рів, отримання дозволів на виготовлення 
печаток та штампів) щодо підприємницької 
діяльності всіх організаційно-правових 
форм власності за місцем здійснення дер-
жавної реєстрації в адміністративних буди-
нках райдержадміністрацій та виконавчих 
комітетів міських (міст обласного значен-
ня) рад по принципу “в одне вікно”.  

У цьому році в області розпочато запро-
вадження реєстраційної та післяреєстрацій-
ної процедури по принципу “в одне вікно”. 

 

Фінансово-кредитна  
та інвестиційна підтримка 

 
Важливою умовою успішного виконання 

програм є об’єднання всіх можливих фінан-
сово-кредитних джерел фінансування та 
розбудова ефективної системи фінансово-
кредитної підтримки суб’єктів малого біз-
несу. На цей час на ринку фінансових по-
слуг для суб’єктів малого підприємництва 
діє мережа установ, до яких належать: ко-
мерційні банки, гарантійні та страхові ком-
панії, кредитні спілки та лінії мікрокреди-
тування, інвестиційні та спеціалізовані фо-
нди, різноманітні фінансові установи. 

На сьогодні на перший план виходять 
проблеми, пов’язані з істотним відставан-
ням формування фінансово-кредитної сис-
теми області в цілому від вимог ринкової 
економіки, що особливо позначається на 
підтримці сфери малого бізнесу.  

Малі підприємства потребують невели-
ких за розміром кредитів під невисокі 
відсотки. Реально малі підприємства мо-
жуть отримати кредити лише у банках, в 
яких відкриті кредитні лінії Європейсько-
го банку реконструкції та розвитку. По 
даній кредитній лінії Європейського бан-
ку реконструкції та розвитку надають 
кредити АППБ “Аваль”, “Приватбанк”, 
банк “Південний”.  

Разом з тим обсяги кредитування малого 
бізнесу ще залишаються дуже незначними і 
складають лише 17,3% від загальних обся-
гів кредитування всіх суб’єктів підприєм-
ницької діяльності. Основними причинами 
цього є відсутність майна під заставу, гара-
нтій повернення кредиту.  
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Заслуговує на увагу приклад Вознесен-
ського міськвиконкому. Так, Вознесенсь-
ким міськвиконкомом розроблено та за-
тверджено “Положення про порядок надан-
ня гарантій Вознесенської міської ради 
(муніципальних гарантій) для забезпечення 
зобов’язань юридичних осіб, які розташо-
вані в місті Вознесенську, щодо їх пога-
шення та додаток з переліком комунальної 
власності, яка планується надаватись в за-
ставу на загальну суму 52,7 млн. грн. У 
першому півріччі 2003 року міськвиконко-
мом надані гарантії при отриманні кредиту 
КП “Регспод” у Промінвестбанку на суму 
220 тис. грн. з метою реалізації проекту 
МІП “Муніципальне таксі” та у Приватбан-
ку на суму 1600 тис. грн. для реалізації про-
екту МІП “Створення газокомпресорної 
станції в м. Вознесенську”.  

Координаційною радою з питань розвитку 
малого підприємництва при міському голові 
м. Миколаєва затверджена “Програма фінан-
сової підтримки підприємництва в 
м. Миколаєві через структуру РФПП”.  

Значну роль у кредитуванні суб’єктів 
малого підприємництва відіграють небан-
ківські фінансово-кредитні установи, в т.ч. 
кредитні спілки. Так, на даний час в області 
діють небанківські фінансово-кредитні 
установи, в т.ч. кредитні спілки в містах 
Миколаєві, Первомайську, Вознесенську та 
Южноукраїнську, Березанському, Микола-
ївському, Первомайському районах. В Но-
вобузькому районі в травні 2003 року на 
засіданні координаційної ради з питань під-
тримки та розвитку малого бізнесу при рай-
держадміністрації прийнято рішення щодо 
створення в районі фінансово-кредитної 
спілки. Дане питання знаходиться на конт-
ролі у голови райдержадміністрації. 

 

Ресурсна підтримка 
 
Значна частина потенціалу малого бізне-

су працює на потреби економіки регіонів, у 
зв’язку з чим ресурсна підтримка малого 
підприємництва є невід’ємним компонен-
том та конкретною допомогою на місцево-
му рівні, причому центр ваги в організації 
цього питання припадає безпосередньо на 
регіональні органи влади. 

Саме з цією метою в рамках реалізації 
програм вживаються заходи щодо спро-
щення процедур передачі нерухомого май-
на в оренду, виділення земельних ділянок, 
отримання дозволів на будівництво, рекон-
струкцію об’єктів, періодичного перегляду 
ставок та пільг з орендної плати для під-
приємців-початківців і тих суб’єктів під-
приємницької діяльності, що працюють в 
пріоритетних напрямках.  

Крім того, в 14 регіонах області створе-
но бази даних нежитлових приміщень. Так, 
управлінням комунальної власності Возне-
сенського міськвиконкому створено банк 
даних невикористаних виробничих, нежит-
лових приміщень, незавершеного будівниц-
тва, інформацію розміщено в Інтернеті на 
Web-сторінці міста.  

За даними райдержадміністрацій та 
міськвиконкому підприємницьким структу-
рам для ведення їх господарської діяльнос-
ті передано в оренду нежитлових примі-
щень загальною площею біля 30 тис. м. 
Найбільшу кількість вільних площ примі-
щень отримали підприємці міст Южноукра-
їнська, Очакова, Миколаївського, Новобу-
зького, Новоодеського та Березанського 
районів.  

У більшості регіонів на сьогодні вже від-
працьована гнучка система орендної плати 
за користування об’єктами комунальної 
власності, що поліпшує їх привабливість та 
робить доступними для використання у під-
приємницькій діяльності. 

Заслуговує на увагу досвід міст Перво-
майська й Очакова, а також Березанського 
району. 

Так, у Первомайську на підставі Мето-
дики розрахунку і порядку використання 
плати за оренду державного майна, для віт-
чизняних юридичних і фізичних осіб – су-
б’єктів малого підприємництва, які здійс-
нюють виробничу діяльність, застосовуєть-
ся орендна ставка – 0,8. У місті Очакові при 
розрахунку орендної плати суб’єктам мало-
го підприємництва, які займаються вироб-
ництвом, передбачена пільгова орендна 
ставка в розмірі 73 коп. за 1 м. 

В Березанському районі переглянуто рі-
шення райдержадміністрації щодо встанов-
лення орендної плати земельних ділянок 
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комерційного призначення в курортній зоні 
району, що зменшило орендну плату в 2,7 
раза.  

Для покращення ресурсної підтримки 
малого підприємництва в регіонах області 
потрібно провести інвентаризацію нерухо-
мого майна промислових підприємств, по-
стійно обновляти та поповнювати бази да-
них вільних незадіяних приміщень (для пе-
редачі їх в оренду або у власність). Запро-
вадити в практику під час розрахунку орен-
дної плати (за приміщення та землю) для 
певних категорій суб’єктів підприємниць-
кої діяльності схему пільгових знижок та 
заохочень. 

Ефективному включенню в господарсь-
кий обіг підприємницького потенціалу регі-
онів сприяє розміщення серед суб’єктів ма-
лого бізнесу державних і регіональних за-
мовлень. Це стимулює їх виробничу та ко-
мерційну діяльність. Спонукає до активної 
участі у вирішенні економічних проблем 
регіонів.  

В рамках виконання програм впродовж І 
півріччя 2003 року серед суб’єктів підпри-
ємницької діяльності було розміщено біль-
ше 300 місцевих та державних замовлень 
на загальну суму понад 2806,8 тис. грн. 

На сьогодні серед кращих у цьому на-
прямку значаться міста Первомайськ та 
Южноукраїнськ, Березанський, Новобузь-
кий, Новоодеський райони. 
Матеріально-ресурсна підтримка мало-

го бізнесу і надалі повинна залишатися од-
ним із першочергових завдань та має бути 
в полі зору місцевих органів влади. 

 

Соціально спрямовані заходи 
 
Одним з критеріїв оцінки ефективності 

регіональних програм розвитку малого під-
приємництва на місцевому рівні є створен-
ня сприятливих умов для залучення насе-
лення регіонів до підприємницької діяльно-
сті, і це, в першу чергу, стосується незахи-
щених категорій, неконкурентних на ринку 
праці (інвалідів, жінок, звільнених у запас 
військовослужбовців, молоді). 

Упродовж І півріччя 2003 року в різних 
регіонах проводився ряд заходів, спрямова-
них на створення нових робочих місць, зни-

ження рівня безробіття та підвищення 
зайнятості населення. Як свідчить аналіз, 
це орієнтація безробітних на самозайня-
тість через надання одноразової допомоги 
по безробіттю для організації підприємни-
цької діяльності безробітним (програма фо-
нду зайнятості).  

Так, за І півріччя 2003 року в області вида-
но одноразової допомоги по безробіттю для 
започаткування власної справи 791 безробіт-
ному, що на 200 осіб більше, ніж за 6 місяців 
2002 року, на загальну суму 1362,2 тис. грн. 

На сьогодні серед кращих в цьому на-
прямку значаться: місто Первомайськ та 
Новоодеський район. 

Здійснюється фінансова підтримка під-
приємств для працевлаштування безробіт-
них на додаткові робочі місця. На робочі 
місця, створені за рахунок надання дотацій 
роботодавцям, працевлаштовані 726 осіб, 
що майже вдвічі більше, ніж торік. Дота-
ційні робочі місця створюються переважно 
на підприємствах торгівлі та громадського 
харчування, у сфері послуг населенню то-
що. Так, в Миколаївському районі за І пів-
річчя 2003 року працевлаштовано на дота-
ційні робочі місця 16 осіб. В м. Очакові на-
дано дотацій роботодавцям для створення 
нових робочих місць на суму 30,7 тис. грн., 
в Березанському районі – 11,6 тис. грн., у 
Кривоозерському районі 9,8 тис. грн., в 
Снігурівському районі на суму 8,5 тис. грн. 

В рамках реалізації регіональних про-
грам серед невідкладних проблем, які на 
сьогодні потребують свого вирішення, є 
питання працевлаштування молоді. 

Молодь сьогодні – носій інтелектуально-
го та фізичного потенціалу нації, здатний в 
найкоротший термін оволодіти новими 
знаннями, необхідними для розвитку рин-
кової економіки. Усвідомлюючи це, держа-
вна адміністрація Новобузького району на-
дала у безкоштовне користування примі-
щення для Новобузького відділення Мико-
лаївського Центру підтримки приватних 
господарств “TACIS”. Відповідна робота 
ведеться і у Баштанському районі, де вирі-
шується питання щодо надання в безкошто-
вне користування приміщення комунальної 
власності для розташування молодіжного 
бізнес-центру.  
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Отже, можна стверджувати, що на сього-
дні програми залишаються основним ін-
струментом реалізації державної політики 
розвитку малого підприємництва на місце-
вому рівні, реальним засобом покращення 
умов для розвитку малого бізнесу. 

Змінилося відношення місцевої влади до 
усвідомлення значимості ролі та місця про-
грам в процесах оптимізації структури регі-
ональної економіки. Місцеві органи влади 
та самоврядування вишукують нові підходи 
в напрямку спрощення доступу суб’єктів 
малого підприємництва до фінансових, 
майнових, земельних та інформаційних ре-
сурсів.  

Зокрема, для розширення доступу су-
б’єктів підприємництва до фінансових ре-
сурсів 19 червня 2003 року при підтримці 
Миколаївської облдержадміністрації спіль-
но з Українським Національним комітетом 
Міжнародної торгової палати проведено 
семінар на тему “Фінансові інструменти 
підтримки малого і середнього бізнесу та 
аспекти безпеки його розвитку”. На семіна-
рі були розглянуті питання щодо проблем 
розвитку малого і середнього бізнесу та 
шляхи їх вирішення, фінансові інструменти 
підтримки малого та середнього бізнесу, 
безпека ведення бізнесу та інструменти її 
забезпечення. У семінарі взяли участь по-
над 150 зацікавлених підприємців, керівни-
цтво Українського національного комітету 
Міжнародної торгової палати, експерти 
Світового банку та українських банків, спе-
ціальна інформаційна служба України. 

Підприємці, що взяли участь у семінарі, 
отримали практичні відповіді на наступні 
питання:  

- де і як залучити інвестиції на розвиток 
бізнесу; 

- хто може сприяти успіху вашого бізнесу; 
- про зниження ризиків підприємницької 

діяльності; 
- як працювати з конкурентами; 
- як організувати безпечний бізнес та за-

хищати комерційну інформацію; 
- як працювати на міжнародному ринку. 
Також підприємці ознайомилися з бан-

ківськими механізмами кредитування роз-
витку бізнесу, формами взаємовигідного 
співробітництва та практичною діяльністю 
Міжнародної торгової палати та Українсь-
кого національного комітету на користь 
бізнесу, їх можливостями. Також обміня-
лись думками щодо вирішення проблем мі-
сцевого підприємництва.  

7 липня 2003 року відбувся установчий 
з’їзд Асоціації громадських організацій під-
приємців Миколаївської області. 

На установчому з’їзді були присутні по-
над 100 представників громадських органі-
зацій підприємців області, громадських та 
державних установ, діяльність яких пов’я-
зана з проблемами підприємництва, приват-
них підприємців. На установчому з’їзді бу-
ло прийнято рішення щодо створення Ми-
колаївської обласної Асоціації громадських 
організацій підприємців, прийнято статут 
Асоціації, обрані керівні органи Миколаїв-
ської обласної Асоціації громадських орга-
нізацій підприємців.  

Усе вищенаведене говорить про посту-
повий, але впевнений вихід економіки регі-
ону зі структурної кризи, що тривала з 1991 
року.  

Структурна криза в нашому регіоні мала 
такі прояви, як скорочення зайнятості в 
промисловості (так, у 1991 році в промис-
ловості Миколаївської області працювало 
162 тис. осіб, а на кінець 2002 року – 99,1 
тис.; це супроводжувалося збільшенням 
зайнятості в сфері послуг та малому під-
приємництві – до 162 тисяч у 2002 році). 

На сьогодні ми можемо говорити про 
завершення структурної трансформації еко-
номіки області. Докорінно змінилася струк-
тура зайнятості, структура виробництва, 
експорту та імпорту. 

Теперішня структура економіки області 
більш пристосована до ринкової економіки: 
зникли диспропорції, пов’язані з орієнтаці-
єю на військово-промисловий комплекс та 
потреби колишнього СРСР.  

Як наслідок, економіка області має мож-
ливість стати більш збалансованою, що до-
зволить в подальшому зменшити негатив-
ний вплив можливих криз у майбутньому.  

Наступним етапом розвитку економіки є 
оптимізація як структури, так і взаємовід-
носин між суб’єктами економічної діяльно-
сті, що характерно для економіки в стадії 
зростання.  

Конкретними проявами такої оптимізації 
є боротьба за ресурси сировини, трудові 
ресурси, ринки збуту, намагання операторів 
ринків зменшити трансакційні витрати та 
покращити конкурентні переваги.  

Таким чином, основними чинниками 
економічної оптимізації в регіоні є конку-
ренція та розвиток досконалих ринків кон-
куренції.  
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Наприкінці свого виступу зазначу, що як 
екологічних, так і економічних проблем в 
“чистому” вигляді не буває. Природа насті-
льки гармонізувалася, що без втручання 
людини може успішно розвиватися. Еколо-
гічні проблеми виникають від неефектив-
ного суспільного розвитку, недостатнього 
розуміння важливості збереження навколи-
шнього середовища. Протягом десятиліть 
нарощувалася індустріалізація в багатьох 
країнах і в Україні зокрема. Внаслідок цьо-
го порушено природний баланс. Свого часу 
академік Б.Є. Патон сказав, що “сьогодні 
людству загрожують дві великі небезпеки: 
перша зв’язана з руйнуванням науки і куль-
тури, коли духовна деградація суспільства 
може поставити під сумнів саме існування 
цивілізації, і друга – екологічна небезпека”.  

У Концепції (основах державної політи-
ки) національної безпеки України, схвале-
ній Верховною Радою України ще 16 січня 
1997 року, серед загроз національній безпе-
ці України в екологічній сфері визначено 
“неефективне використання природних ре-
сурсів, широкомасштабне застосування 
екологічно шкідливих та недосконалих тех-
нологій”.  

Тому вдосконалення діючих технологій 
та застосування нових, більш екологічно 
чистих, є першочерговим завданням. Воно 
є актуальним для всіх галузей економіки. 

Слід відзначити, що у 1997 році Кабінет 
Міністрів України затвердив Концепцію 
сталого розвитку України. З метою забезпе-
чення такого розвитку охорона навколиш-
нього середовища та раціональне викорис-
тання природних ресурсів повинні розгля-
датися не як самоціль, а як невід’ємна час-
тина процесу розвитку. Основними напря-
мами еколого-економічної політики держа-
ви є здійснення превентивних заходів, до 
складу яких входить:  

- структурна перебудова економіки з 
урахуванням вимог економічної безпеки; 

- послідовна екологізація всіх ланок сус-
пільного виробництва, орієнтація на якісні 
соціально-технологічні перетворення су-
часного суспільства; 

- формування балансової ефективної стру-

ктури споживання, в основі якої лежать прин-
ципи раціональності й безвідходності; 

- формування нового правового й еконо-
мічного механізму взаємодії органів держа-
вної влади та органів місцевого самовряду-
вання й природокористувачів; 

- забезпечення умов для формування ри-
нку екотехнологій та екопослуг; 

- створення надійних систем моніторин-
гу навколишнього природного середовища; 

- реалізація екологічних програм держа-
вного значення, комплексу першочергових 
заходів щодо реабілітації радіаційно забру-
днених територій; 

- розвиток економічних методів регулю-
вання природокористування і вирішення 
природоохоронних проблем за рахунок су-
б’єктів господарювання; 

- стимулювання інвентаризації джерел 
забруднення, сприяння підвищенню куль-
тури виробництва і зміцненню технологіч-
ної дисципліни. Поряд з цим Концепція пе-
редбачає систему заходів прямої дії. Для 
реалізації основних напрямів еколого-
економічної політики держави передбача-
ється запровадження нового економічного 
механізму охорони й раціонального вико-
ристання природних ресурсів, яких вклю-
чає: 

- ефективний фінансово-кредитний ме-
ханізм природокористування;  

- планування охорони навколишнього 
природного середовища і раціонального 
використання природних ресурсів; 

- екологічне страхування та формування 
цільових екологічних фондів; 

- економічне стимулювання природоохо-
ронної діяльності; 

- створення екологічних банків; 
- формування ринку екологічних робіт та 

послуг; 
- врахування екологічних вимог під час 

приватизації. 
Здійснення цих заходів дозволить Пів-

денному регіону й країні в цілому подо-
лати екологічні проблеми та вийти з еко-
номічної кризи й таким чином забезпечи-
ти сталий розвиток, на що ми й сподіває-
мося. 

 Надійшла до редколегії 22.10.2003 р. 


