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10. Орієнтовні напрямки програм та принципів їх впровадження з 

навчання та перенавчання для населення, місцевого бізнесу щодо нових форм 

введення підприємництва; освоєння нових виробничих та невиробничих ніш 

на територіях з їх орієнтацією на окремі цільові групи  

 

Відповідь на нові виклики, з якими зіткнувся сучасний світ може дати 

інноваційна освіта, а найціннішим капіталом для громади є людина. Світ рухається 

у напрямку, коли кожен індивід може володіти унікальним набором знань і 

навичок, що робить його цінним для ринку праці та дозволяє громаді використати 

свій потенціал на максимум. Саме в цьому полягає зміст розвитку соціального 

капіталу громади. Тобто інвестування в людей (їх освіту, здобуття нових знань, 

вмінь та навичок) трансформується в економічний продукт, який у свою чергу, 

заробляє гроші, сплачує податки й таким чином забезпечує розвиток громади. 

Тобто інвестування у навички та компетенції громадян можна вважати 

визначальним чинником розвитку кожної окремої громади і країни в цілому. 

Особливо у ситуації, коли зміни на ринку праці є такими динамічними і суттєвими.  

Як зазначається у аналітичній доповіді Національного інституту 

стратегічних досліджень, «забезпечення сталого розвитку громад та регіонів 

залежить не лише від потенційних конкурентних переваг ресурсного типу 

(наявності природно-ресурсного потенціалу економічного розвитку, 

демоекономічного потенціалу). Пріоритетного значення для стимулювання 

розвитку регіонів, підвищення мобільності ресурсів, капіталів, товарів та послуг 

набувають конкурентні переваги нересурсного типу, пов’язані передусім із 

можливостями реалізації інноваційних чинників розвитку, покращенням людського 

капіталу»12. 

Освіту протягом життя розглядаємо як ще один «драйвер зростання», до 

якого мають бути залучені широкі верстви населення, у тому числі ті, хто є 

отримувачами соціальних послуг та соціальних виплат (у межах можливостей 

функціонування та здоров’я). 

Проведені командою проєкту дослідження серед населення 

праценадлишкових територій дозволили визначити ключові характеристики 

працездатного населення та рівень мотивації до працевлаштування, зокрема13:  

- громади втрачають людський ресурс через скорочення працездатного 

населення і навпаки збільшується відсоток «соціальних» категорій населення, що 

веде до зростання соціального навантаження в громадах; 

                                                
12 Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні : наук. доп. / [Шевченко О. В., 

Романова В. В., Жаліло Я. А. та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук Я. А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2020. – 153 
с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/decentralizatsiya-i-

formuvannya-polityky-regionalnogo-rozvytku-v-ukraini_0.pdf. 
13 «Комплексний портрет працездатного населення праценадлишкових територій Сумської області: 
соціальні аспекти: колективна монографія / за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2020. – 198 

с.): 

https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/decentralizatsiya-i-formuvannya-polityky-regionalnogo-rozvytku-v-ukraini_0.pdf
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/decentralizatsiya-i-formuvannya-polityky-regionalnogo-rozvytku-v-ukraini_0.pdf
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- соціальні виплати часто виступають основним демотиватором при 

офіційному працевлаштуванні, який сприяє зростанню безробіття та «тінізації» 

зайнятості, тобто в громадах значний відсоток соціальних категорій населення 

мають низький рівень мотивації до офіційного працевлаштування; 

- поширеним явищем в громадах є хронічне безробіття, що веде не лише до 

демотивації у працевлаштуванні, а й до втрати кваліфікації, професійних навичок 

працездатного населення; 

- більшість зайнятого населення концентрується у державному та 

комунальному секторах, який часто не схильний до інноваційної діяльності та не 

сприяє ініціативності; 

- відкриття власної справи чи комерційна діяльність часто сприймається як 

ризикована сфера діяльності, яка вимагає значні капіталовкладення; 

- важливим критерієм для населення при пошуку роботи є рівень заробітної 

плати, отримання швидкого прибутку та неготовність очікувати на прибуток в 

середній та далекій перспективі; 

-  очікування щодо рівня заробітної плати у людей з нижчим рівнем освіти є 

порівняно вищими, при цьому вони значно рідше висловлюють готовність вчитись 

чи міняти профіль діяльності заради успішного працевлаштування; 

- населення з вищою освітою частіше працює офіційно; у стані без роботи 

вони знаходяться менший термін; вони значно частіше висловлюють готовність 

додатково вчитись і підвищувати кваліфікацію заради успішного 

працевлаштування; 

- загалом населення мало довіряє державним інституціям при пошуку 

роботи; 

- значна частина населення не бачать потенційно привабливих сфер для 

створення робочих місць у своїй територіальній громаді. 

Формуючи орієнтовні напрямки програм з навчання та перенавчання 

для населення, маємо враховувати  зазначені характеристики.  Крім того, 

пропонуємо диференціювати населення за критеріями мотивації до 

навчання/перенавчання/підвищення кваліфікації та здатності і можливості їх до 

працевлаштування, виділивши чотири профільні групи. Зазначимо, що таке 

профілювання груп працездатного населення дозволить нам в подальшому 

запропонувати основні напрямки програм з навчання та перенавчання і оптимальні 

форми навчань.  

Команда проєкту переконана, що відповідні навчальні програми мають бути 

доступні для всіх основних суб’єктів, до яких ми відносимо не лише владу, а  й 

місцевий бізнес та громаду (про що мова йшла у попередніх розділах 

рекомендацій). То ж перед тим, як описати основні профільні групи населення, 

зазначимо, що ми фокусуємо свою увагу як на працездатних жителях громад 

праценадлишкових територій, так і на представниках місцевого бізнесу та влади, 

які також були залучені і до експертного опитування, і до участі у фокус-групах та 
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стратегічних сесіях та могли висловити своє бачення ситуації на ринку праці та 

вимоги до працівників.  При цьому ми співвідносимо отримані нами в ході фокус-

групових досліджень результати з існуючими методиками14, доповнюючи їх 

аналізом мотивації до навчання.  

Отже, за критеріями мотивації населення до 

навчання/перенавчання/підвищення кваліфікації та здатності і можливості їх до 

працевлаштування, вважаємо доцільним виділити чотири профільні групи, серед 

яких: 

І профільна група – мають високий рівень мотивації до 

навчання/перенавчання/підвищення кваліфікації та високу здатність і можливість 

до працевлаштування; 

ІІ профільна група – мають високий рівень мотивації до 

навчання/перенавчання/підвищення кваліфікації та низьку здатність і можливість 

до працевлаштування; 

ІІІ профільна група – мають низький рівень мотивації до 

навчання/перенавчання/підвищення кваліфікації та високу здатність і можливість 

до працевлаштування; 

ІV профільна група – мають низький рівень мотивації до 

навчання/перенавчання/підвищення кваліфікації та низьку здатність і можливість 

до працевлаштування. 

За результатами нашого дослідження до І профільної групи можна віднести 

ту частину працездатного населення, яка переважно має вищу освіту, постійне 

місце роботи і бачить перспективу професійного зростанні через підвищення 

власної кваліфікації. Як правило, це можуть бути фахівці, які володіють 

унікальними знаннями, навичками, є цінними для роботодавців і можуть 

капіталізувати свої знання через підвищення власної кваліфікації і набуття нового 

досвіду.  

Серед бізнесу до І профільної групи можемо віднести тих, хто бажають 

відкрити власну справу, шукають нові ніші для розвитку підприємництва, здатні 

навчатися і сприймають нові технології як інструмент для отримання прибутку. 

Серед представників влади до І профільної групи відносимо керівників, які 

вважають освіту основним інструментом для інновацій, самі схильні до навчання 

та стимулюють до безперервного навчання своїх підлеглих. 

У зв’язку з цим найоптимальнішими формами та програмами навчання 

для зазначеної категорії є персональні (індивідуальні) програми 

навчання/підвищення кваліфікації). Тематика навчання для І профільної групи має 

бути максимально конкретною, зорієнтованою на вирішення конкретних питань, 

завдань. 

                                                
14  Методика здійснення первинного та поглибленого профілювання осіб, які шукають роботу, та 
зареєстрованих безробітних. – [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1517-18#Text, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1517-18#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1517-18#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1517-18#Text
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До ІІ профільної групи серед населення ми відносимо молодь, які сьогодні 

не витримують конкуренції на ринку праці через низький рівень їх спеціалізації чи 

недостатньому досвіду роботи, проте які здатні і хочуть навчатися. 

Серед бізнесу до зазначеної профільної групи можемо віднести ту частину 

бізнесу, які зіткнулися із викликами, пов’язанами із змінами на ринку праці та 

пандемією. Такий бізнес зараз переживає фінансові труднощі, шукає інноваційні 

шляхи подолання викликів але ніша, в якій вони зараз працюють/працювали, має 

свої обмеження. 

Серед представників влади високий рівень мотивації до 

навчання/перенавчання/підвищення кваліфікації та низьку здатність і можливість 

до працевлаштування має переважно молодь, яка через вибори (чи зміни в 

політичній кон’юнктурі) отримала важелі впливу, проте обмежена в своїй 

діяльності через брак досвіду.  

На нашу думку для зазначеної профільної групи варто забезпечити обмін 

досвідом та вивчення успішних практик, які стали дієвими при вирішенні 

конкретних завдань. Тематика навчання для ІІ профільної групи також має бути 

максимально конкретною, зорієнтованою на вирішення конкретних питань та 

завдань. 

ІІІ профільна група серед населення – це ті, хто мають значний досвід 

роботи, і їх головне завдання утриматися до пенсії, чи просто схильні утриматися 

на посаді. Таке населення не вмотивоване до кар’єрного зростання.  

Серед бізнесу – це та категорія, яка працює в рамках інтересів «комунальної 

сфери». Тобто для такого бізнесу основою для розвитку їх є не інновації, а 

здатність утримати «конструктивні» стосунки із представниками влади. 

Серед влади – це середня ланка спеціалістів, які працюють тривалий період і 

при будь якій політичній силі та не надто налаштовані щось змінювати. Вони 

скептично відносяться до власного навчання та перенавчання, адже вважають, що 

мають достатній рівень досвіду і не вірять, що «педагоги», «теоретики» здатні дати 

їм цінні знання чи навички. Як правило, ця частина представників влади 

формально ставляться до підвищення кваліфікації. 

Враховуючи зазначені особливості, для ІІІ профільної групи актуально 

розвивати «м’які навички». Крім того, зазначеній профільній групі варто 

пропонувати накопичувальну систему підвищення кваліфікації, як окремі модулі.  

Особливо це стосується представників влади. 

ІV профільна група серед населення – це значна частина безробітних, які з 

одного боку не бачать перспективи для власного навчання, а також не вмотивовані 

до офіційного працевлаштування через страх втратити соціальні виплати. До цієї 

групи можна віднести також і значну частину тих, хто має статус 

малозабезпеченості. Поряд з цим зазначена профільна група є досить керованою і 

відповідні структури мають доступ до неї та здатні здійснювати певний вплив. 
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Серед бізнесу – представники, які отримали негативний досвід введення 

бізнесу і наразі його втратили або ж переживають кризовий період, спад. Через 

негативний довід  вони не довіряють ні владі, ні колегам-представникам бізнесу, ні 

системі освіти. А почуття розчарування та розгубленість призводять до негативізму 

та апатії. 

Серед влади це найчастіше її колишні представники, або ті, які очікують 

скорочення у близькій перспективі. Такі представники влади мають песимістичні 

настрої, гостро критикують «нову» політичну еліту, схильні до протестних дій. 

Пропонувати ті чи інші навчальні програми представникам цієї профільної 

групи досить складно. З одного боку, через проблеми з залученням, оскільки вони 

не мають власної мотивації. З іншого – через низьку ефективність навчання, 

виходячи з їх чітких негативних установок.  

За результатами аналізу наявної інфраструктури та соціально-

демографічних та соціально-професійних особливостей праценадлишкових 

територій команді проєкту вдалося сформувати соціально-професійні мапи15, які 

характеризують найбільш очевидні проблеми, а також потенційні «точки 

зростання» усередині територіальних громад, здатні привести до відчутних  

соціальних, інфраструктурних, інформаційних зрушень. 

Такі точки зростання наявні у кожній з визначених територій, і їх активація   

може повести за собою значне зростання робочих місць. І однозначно позитивні 

очікування не будуть виправданими, оскільки робочі місця точно будуть не в тих 

сферах, які на даних територіях існують сьогодні, що, до речі, є однією з основних 

причин дисбалансу на ринку праці. При цьому жодна з зазначених сфер не є такою, 

яка виключала б розвиток саме на визначених проектом територіях – м.м. Суми, 

Білопілля, Буринь, Глухів, Конотоп, Путивль, Шостка та відповідні громади. 

Більше того,  громади мають величезні ресурси для розвитку, у т.ч. і людські, 

активізація та ефективне використання яких можливе лише за умови освоєння не 

лише нових сфер, а й нових навичок. 

Отже, експерти передбачають активний розвиток і, відповідно, створення 

нових робочих місць у таких 7 професійних сферах16: 

 догляд – це сфера, яка спровокована значним зростанням соціальних 

категорій населення, що в свою чергу сприяє зростанню попиту серед населення на 

надання соціальних послуг; 

 інженерія і хмарні обчислення – перспективна сфера, яка з’являються як 

реакція на світову пандемію та перехід значної частини бізнесу, освітніх та 

управлінських структур у віртуальний простір; 

                                                
15 Соціально-професійна мапа праценадлишкових територій Сумської області: посібник / за заг. ред. Н. 

Світайло. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2020. – 106 с. 
16 The Future of Jobs Report 2020 – [Електронний ресурс].- Режим доступу:  

https://www.weforum.org/reports/ 
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 маркетинг, створення та продаж контенту – з одного боку це традиційні 

сфери, які мають потенціал для розвитку робочих місць, з іншого боку з огляду на 

гостру конкуренцію та розширення ринків збуту – зазначена сфера переживає 

трансформацію як в напрямку віртуалізації (перехід продажів на нові майданчики), 

так і щодо вимог по доставці товарів; 

 бази даних і штучний інтелект – сфера розвивається з огляду на зростання 

потреби з боку влади, бізнесу вивчати клієнтів, прогнозувати ризики й моделювати 

майбутнє; 

 сфера зеленої економіки, в основу якої покладено ефективне використання 

природних ресурсів і зниження ризиків для навколишнього середовища. Зелена 

економіка передбачає перехід від  фінансування охорони природи до створення 

можливостей бізнесу заробляти на охороні довкілля, а влада і а самоврядування 

мають створювати можливості для цього. Ця сфера є досить перспективою для 

більшості громад Сумської області через наявний потужний природній ресурс; 

 люди та культура – це сфера, яка здатна монетизувати творчість, знання та 

навички без значних капіталовкладень; 

 розвиток продуктів – доступна сфера для самозайнятості та розвитку 

приватного підприємництва. 

Як бачимо, ці сфери і відповідні їм професії не зовсім співпадають з тими, 

запит на які на регіональному ринку праці існує сьогодні. Так, за даними 

проведеного нами опитування і за інформацією Обласного Центру зайнятості 

найбільш затребуваними професіями сьогодні і протягом наступних 3-5 років, – 

незалежно від сектору, в якому працюють роботодавці, вважаються: робітничі 

професії (слюсар, токар,  електрозварник),  лікар,  машиніст,  тракторист,  IT-

фахівець, електромонтер,  аграрій,  водій,  медсестра,  менеджер  з  продажів,  

бухгалтер, інженер,  менеджер  роботи  з  персоналом,  працівники  сфери  

обслуговування (офіціант, бармен), продавець, кухар, дизайнер, юрист, швачка, 

архітектор.  

 І вакансії у визначених перспективних сферах, можна допустити, будуть 

вимагати дещо інших навичок, аніж ті, які сьогодні є затребуваними і 

демонструються. Так,  Європейський центр розвитку професійної освіти «Cedefop»  

у оприлюдненому звіті  «Прогноз навичок: тенденції та виклики до 2030 року» 

передбачає, що  для виконання службових обов’язків у майбутньому будуть 

затребувані такі компетенції як ділова грамотність, математичні навички 

(бухгалтерський облік та аналітика), творчість, здатність вирішувати проблеми, 

збір та оцінка інформації, знання інформаційно-комп’ютерних технологій та 

навички програмування. Для вирішення багатьох завдань, що стосуються роботи з 

людьми, таких як догляд, продаж, навчання, управління, автономія і робота в 

команді,  також залишаться важливими соціальні навички17. 

                                                
17 Skills forecast: trends and challenges to 2030.- [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

https://www.cedefop.europa.eu/files/3077_en.pdf 
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Проте простого та механістичного вирішення питання щодо освоєння 

населенням праценадлишкових територій нових навичок бути не може.  

По-перше, тому що і самі території за масштабами, рівнем освіти, 

інфраструктурою, співвідношенням професійних груп є досить різними. Адже, 

наприклад,  м. Суми та м. Білопілля при їх територіальній близькості мають різний 

рівень гостроти проблем і різні можливості розвитку окремих сфер 

життєдіяльності.  

По-друге, питання щодо того, які навички і для яких робочих місць є 

актуальними загалом, є питанням перспектив. І влада на регіональному рівні та 

громади мають аналізувати ситуацію всередині себе, адже мають пристосовуватися 

та передбачати зміни, які здатні вплинути на економіку і громаду в цілому, отже, і 

на ринок праці.  

По-третє, проведений нами аналіз наявної ситуації18 показує що значна 

частина працездатного населення громад не схильна до більш-менш значимої зміни 

нинішнього способу життя, вони не готові міняти профіль діяльності для 

успішного працевлаштування,  не готові і не хочуть вчитись, мають високий рівень 

міграційних настроїв. І причиною таких настроїв є не лише їх власна пасивність, а 

й попередній негативний досвід та відсутність бачення перспектив для роботи за 

місцем проживання. 

По-четверте, нинішня ситуація на ринку праці з її багатовимірністю та 

накладання кількох обтяжуючих чинників на зразок перманентної економічної 

кризи, пандемії, поєднаних з неготовністю значної частини населення до високих 

темпів мобільності та роботи з новими цифровими технологіями, фактично 

виводять старші групи працездатного населення визначених громад за межі 

«перспективних» секторів.  І це при тому, що у багатьох громадах саме населення 

середнього і старшого віку складає більшість.  

Зазначимо, що нинішні особливості соціально-демографічних процесів чи 

наявна структура зайнятості жодним чином не можуть вважатись такими, що 

повністю обмежують можливості розвитку громад та активізацію наявних «точок 

зростання». Кожна громада має значний потенціал і питання полягає лише у 

готовності докласти спільних – влади, бізнесу та самих жителів – зусиль для 

досягнення успіху. При цьому такий успіх має виражатись не у якнайшвидшому  

виїзді людей за межі міста чи селища і не у швидшому виході їх на пенсію, а у 

постійному, активному і зацікавленому пошуку варіантів зайнятості за місцем 

проживання. Такий підхід, з нашої точки зору, є найбільш виправданим сьогодні, 

хоча і не знаходить поки що потужної підтримки у громадах (особливо Білопілля, 

Буринь, Путивль, Шостка), значна частина населення яких все-ще орієнтується на 

можливість відновлення колишньої промисловості та стабільне працевлаштування 

за профілем.   

                                                
18 Соціально-професійна мапа праценадлишкових територій Сумської області: посібник / за заг. ред. Н. 

Світайло. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2020. – 106 с. 
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Інша важлива теза, яка заслуговує на увагу і має бути покладена в основу 

пропозицій щодо підходів і принципів навчання, це  визнання того, що традиційні  

підходи до навчання і перенавчання – масові, типові та «добровільно-примусові» 

втратили ефективність і довіру населення. До того ж інституції, які їх 

забезпечували, іноді працюють, будучи самі собі роботодавцями, і  ми не маємо 

сьогодні достатньо інформації (за винятком відгуків опитаних нами представників 

бізнесу та населення) для об’єктивної оцінки ефективності їх діяльності саме у 

частині набуття необхідних навичок, а не формального отримання документу про 

проходження підвищення кваліфікації, стажування тощо.   

Отже, стосовно принципів впровадження програм з навчання та 

перенавчання для населення та місцевого бізнесу щодо нових форм введення 

підприємництва перш за все зазначимо наступні: 

 добровільність і мотивованість у залученні населення до програм з 

навчання та перенавчання 

 гнучкість і варіативність у формуванні змісту програм  та форм роботи  

 розуміння і визнання реальних потреб, інтересів а також  вікових 

можливостей  кожної цільової групи;  

 орієнтація на отримання конкретних навичок, здатних сприяти 

працевлаштуванню,  кар’єрному зростанню або ж дати можливість змінити  напрям 

діяльності;  

 наближення навчання  до місця проживання, роботи та ведення бізнесу; 

 обов’язкова орієнтація на задоволення непрофесійних потреб людей. 

Тільки при умові поєднання і дотримання зазначених принципів ми 

вважаємо можливим успішне просування в бік освоєння населенням 

праценадлишкових громад нових знань і навичок, які зроблять їх більш активними 

і гнучкими на ринку праці, здатними набути компетентностей, яких вимагає 

сучасне виробництва і бізнес, що в кінцевому рахунку дозволить краще 

зорієнтуватись у ситуації і побачити та освоїти нові ніші за місцем проживання, на  

територіях своїх громад. 

Зазначаючи в раках даних рекомендацій необхідність постійного навчання 

та вдосконалення як умови успішного працевлаштування, ми жодним чином не 

зводимо розуміння освіти протягом життя до простого механізму підвищення 

кваліфікації. Ми вважаємо, що це і реальні можливості отримати кваліфікацію, 

необхідну для роботи в нових умовах або в новому секторі, а також цілий комплекс 

кроків, спрямованих на адаптацію людини до життя у мінливому суспільстві. 

Наприклад, набуття навичок користуватись комп’ютером чи смартфоном дозволяє 

людині відкрити для себе значно більше, аніж просте вміння написати електронний  

лист. Це новий рівень спілкування, нові швидкості та нові масштаби доступу до 

інформації, вихід у інший соціальний простір. Саме тому поширення різноманітних 

форм навчання та перенавчання ми вважаємо важливою сферою соціальної 

політики, орієнтованої на забезпечення сприятливих умов як для професійного та 
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загального розвитку кожної особистості, так і для формування соціальних спільнот 

на принципах рівності, відкритості, визнання культурного різноманіття 

демократизму19.  

Саме таке широке розуміння і прийняття необхідності навчання, яке 

визнається і ціниться громадою і кожним її членом, є престижним  і водночас – 

майже буденним,  може стати сьогодні запорукою її успішного сталого розвитку. У 

тому числі і у напрямку освоєння нових ніш, започаткування та активізації бізнесу, 

активних комунікацій, зорієнтованих на пошук «точок зростання». І саме тому ми 

наголошуємо, що реальним «драйвером зростання» освіта, навчання і 

перенавчання стануть лише тоді, коли до цього процесу будуть залучені широкі 

верстви населення, у тому числі і представники влади, і місцевий бізнес, і ті, хто є 

отримувачами соціальних послуг та соціальних виплат у громаді. Оптимальною 

ситуацією було б формування у кожній громаді відповідної якості активу, 

орієнтованого на навчання, оволодіння навичками, які є актуальними сьогодні. І 

саме ця частина населення громади могла б стати прикладом для інших, агентами 

змін,  реальними  суб’єктами процесу: ті, хто почитає, послухає, научить, пояснить, 

організує. А це вже принципово новий рівень комунікацій і самоорганізації 

громади. особливо, коли до процесу постійного навчання долучається і влада, 

даючи приклад, мотивуючи інших. 

Що ж стосується конкретних програм для населення та місцевого бізнесу 

щодо нових форм введення підприємництва, освоєння нових виробничих та 

невиробничих ніш, то їх перелік має співвідноситись як з визначеними в ході 

дослідження проблемами та побажаннями населення праценадлишкових територій, 

так і з переліком основних знань, вмінь, навичок та ставлень, пов’язаних з 

підприємницькою компетентністю, які загальновизнаними і зафіксовані у Рамковій 

програмі Європейського Союзу щодо оновлених ключових компетентностей20. Цей 

перелік стосується як набуття знань про можливості перетворення ідей в особисту, 

соціальну та професійну діяльність, так і розуміння економічних та соціальних 

можливостей і викликів, з якими стикається підприємець, здатності приймати 

фінансові рішення, справлятися з невизначеністю та ризиками, а також вести 

переговори, брати відповідальність за інших людей і за свої рішення тощо. Крім 

того, підприємливість передбачає ініціативу, активність, пошук, наполегливість у 

досягненні цілей.  

Зазначений перелік (особливо у його співвіднесенні з тими проблемами та 

ризиками, які притаманні українським економічним реаліям і українському 

                                                
19 Тренд «громада, що навчається» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://learnlifelong.net/course/gra-trening-svit-gromad-gromada-shho-navchayetsya/. 
20 ANNEX  to  the  Proposal  for  a  Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning.  

Available at:  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:          
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annexrecommendationkey 

competenceslifelonglearning.pdf. 
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бізнесу) в дещо інших формулюваннях та послідовності фактично  був озвучений 

представниками праценадлишкових територій серед тих чинників, які є 

стримуючими. Адже багато хто з опитаних зазначали, що навіть при наявності 

певних фінансових можливостей вони не готові започаткувати бізнес, оскільки не 

мають достатніх знань, не хочуть ризикувати, не вміють вести справи, і загалом не 

готові до життя в умовах невизначеності і постійного руху.  І водночас 

висловлювали низку нарікань на підприємців, які недостатньо розуміють потреби 

працівників, не вкладаються у навчання персоналу, мало уваги приділяють 

соціальним ініціативам тощо. Тому і питання порозуміння та сприйняття 

особливостей і потреб різних сторін також має, з нашої точки зору, бути 

представленим у переліку програм для навчання.   

Окремий напрям роботи – це узгодження тематики програм з інтересами 

виробництва і вже діючого на території місцевого бізнесу у частині професійної 

підготовки. Але це виходить за межі завдань даного дослідження і є об’єктом 

діяльності ЗВО, Центрів зайнятості та спеціальних навчальних центрів, що діють 

при великих підприємствах. Проте таке дистанціювання зовсім не виключає 

взаємодоповнюваності, оскільки мова йде про вирішення спільного завдання – 

підвищення якості робочої сили, сприяння успішному працевлаштуванню та 

розвитку нових бізнесі і само зайнятості. Більше того, пропоновані нами програми 

дозволять посилити мотиваційний компонент професійних програм та доповнити 

вже існуючі комплекси підготовки новими, більш широкими напрямами, 

орієнтованими на інтереси і можливості різних груп населення.   

Водночас маємо зазначити, що реалізація різних напрямів навчальних 

програм на принципах добровільності, мотивованості та гнучкості  буде ще одним 

кроком у впровадженні системи неформальної освіти, яка хоч і не є надто 

поширеною серед населення праценадлишкових територій, проте і не викликає 

такого відторгнення та скептицизму як обов’язкові планові стажування та 

формальне підвищення кваліфікації. Тому можна розраховувати на зростання в 

перспективі рівня зацікавленості та активності, оскільки учасникам програм не 

обов’язково здавати іспити чи отримувати сертифікат, а можна зосередитись на 

отриманні знань, контактів, навичок, а також нових ідей для започаткування 

власної справи.  А наближення навчання до місця проживання та роботи дозволить 

залучити у сферу навчання ту частину населення невеликих міст та сіл, які 

зазвичай або є мало мобільними, оскільки прив’язані до свого господарства, або ж 

мають певні упередження щодо навчання за межами місця проживання у старшому 

віці.  

Отже, ми виходимо з того, що зазначені вище перспективні сфери, розвиток 

яких  здатен значним чином збільшити кількість робочих місць в громадах, вимагає 

отримання необхідних населенням нових знань, вмінь та навичок. Ми жодним 

чином не заперечуємо того, що люди з такими навичками у громадах сьогодні є. 

Проте: а) їх недостатньо для критичної маси, здатної змінити ситуацію на краще; б) 
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більший потенціал має все-таки обласний центр, а для інших нестача є більш 

відчутною; в) кращі і більш мобільні та затребувані фахівці або мігрують, або вже 

працюють віддалено на інші міста і країни; г) молоді в праценадлишкових 

громадах стає менше, і завдання освоїти нові навички та технології стоїть саме 

перед старшим населенням.  

Досить проблематичним бачиться продовження роботи у тих формах 

реалізації навчальних програм, які сьогодні є поширеними, адже:             

 Дорослим людям не можна нав’язати навчання, вони мають самі 

зрозуміти, прийти до необхідності вчитись, пізнавати щось нове. А мотивація у 

значної частини старшого населення відсутня.  

 Складнощі у пропонуванні програм будуть не лише у виборі 

оптимальних форм роботи, а й у сфері змістовного сприйняття, оскільки дорослі 

співвідносять все, що їм пропонують зі своїм попереднім досвідом, а він не завжди 

є позитивним і не завжди лежить у сфері, якої стосується та чи інша програма.  

 Очевидною є відсутність мотивації у значної частини не лише пересічних 

громадян, а й представництва влади місцевого рівня. Мотивація різна: від 

посилання на вже достатній досвід роботи до  нерозуміння власної невідповідності 

ситуації, самовпевненості і аж до звичайної захисної реакції на порушення зони 

комфорту:  

 Недостатньо відпрацьовані практики залучення різних категорій 

населення. Сьогодні організовано працюють лише ЦЗ зі своєю цільовою групою та 

частина підприємств, які направляють своїх працівників на тематичні курси 

підвищення кваліфікації; 

 Відсутність стратегій  розвитку  ринку праці на регіональному рівні та 

відповідного бачення перспектив як самоврядуванням, так і бізнесом  

В Україні існує велика кількість можливостей для навчання чи 

перенавчання дорослих – це як різноманітні неформальні курси, тренінги, що 

реалізуються громадським сектором, так і сертифіковані навчальні програми 

закладів вищої освіти, інститутів післядипломної освіти, центрів перепідготовки та 

підвищення кваліфікації, в тому числі  державних службовців, Державної служби 

зайнятості, тощо. Зазначені інституції пропонують широкий спектр навчальних 

програм з орієнтацією на різні цільові групи. Поряд з цим наголошуємо на 

важливості і доцільності системного впровадження нових напрямків програм з 

навчання та перенавчання для населення, місцевого бізнесу щодо нових форм 

введення підприємництва; освоєння нових виробничих та невиробничих ніш на 

територіях з їх орієнтацією на окремі цільові групи.  

Виходячи з викладеного вище, вважаємо, що орієнтація програм саме на 

формування «м’яких» навичок, можливість охоплення різних груп населення, 

незалежно від професійного спрямування та рівня освіти, неформальний характер 

та гнучкість дозволять подолати певну упередженість населення щодо додаткового 
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навчання і сприятимуть  формуванню нових якостей, важливих для особистісного 

зростання і розвитку підприємницьких навичок.  

Серед таких програм виділимо 4 основних напрямків: 

1. Навчальна програма з розвитку особистісних компетентностей – це 

розвиток критичного мислення; навички з комплексного вирішення проблем; 

впевненість/відповідальність/гнучкість; ставлення і поводження з часом тощо; 

2. Навчальні програми з розвитку соціальних компетентностей (м’яких 

навичок), тобто навчання вміння комунікувати, вміння поводитись з конфліктами, 

вміння та здатність працювати у групах/командах, також знання людської природи 

і поводження з людьми. 

3. Навчання проєктної діяльності та проєктного менеджменту 

4. Громадянська освіта, спрямована на засвоєння знань щодо прав 

людини та недискримінації, громадської активності та інструментам участі у 

суспільно-політичному житті 

5. Навчання ІТ інструментам та діджитилізації. 

Детальні пропозиції щодо тематики будуть надані у Додатках. 

Змістовна частина зазначених напрямків може визначатись окремо в 

залежності від особливостей як конкретної громади, так і конкретної цільової 

групи. Так, напрям «розвиток особистісних компетентностей» може бути 

реалізований як через систему спеціальних тренінгів, так і через роботу 

неформального гуртка з технічного моделювання чи крою або дизайну. Головне, 

щоб люди продемонстрували певний рівень відкритості, готовність спілкуватись і 

вчитись. Адже «м’які» навички як соціально-психологічні інструменти -

комунікативні, лідерські, командні, публічні, «мисленнєві» та інші - потрібні 

людям у більшості життєвих ситуацій. Наприклад, підприємець-початківець  

просто не зможе вибудувати комунікацію з клієнтами, можливо, навіть з 

партнерами та колегами саме через нестачу персональних навичок.  А це поведе за 

собою і додаткові ризики для бізнесу.   

Щодо інституцій, які можуть забезпечити реалізацію навчальних програм, 

то в рамках пропонованих підходів їх перелік може бути досить широким:  

 - Обласні та міські центри зайнятості і їх філії; 

- провідні підприємства, бізнес в рамках діючих програм професійної 

підготовки та соціальної відповідальності; 

- окремі освітні установи, що працюють на території громади. Для прикладу - 

Білопільське вище професійне училище, яке пропонує різноманітні напрями 

підготовки: будівництво, торгівельно-комерційна діяльність, сільське 

господарство, архітектура, землеустрій, транспорт, машинобудування, логістика 

тощо; 

- заклади вищої освіти, що мають сертифіковані центри перепідготовки та 

підвищення кваліфікації і здатні розробити і реалізувати гнучкі та орієнтовані на 
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різні цільові групи та на різні завдання короткострокові курси. Це можуть бути і 

відкриті програми та ресурси, орієнтовані на широкий загал;  

- громадські організації, центри осередки творчих спілок, які за напрямками 

діяльності в рамках окремих проектів проводять семінари, тренінги, навчання і 

працюють досить ефективно у царині формування «мяких» навичок, громадянської 

освіти, лідерства,розвитку творчості тощо; 

- особливе місце серед таких інституцій посідають сьогодні бібліотеки та музеї 

як завдяки їх доступності та відкритості, так і завдяки наявності  потужного 

інтелектуального потенціалу та визначеної соціальної відповідальності. Можливо, 

що на початковому етапі і самі співробітники цих структур могли б пройти 

додаткове навчання у напрямку можливого розширення їх поля діяльності, щоб 

надалі вони могли зайняти чільне місце у списку реалі заторів зазначеного 

напрямку роботи. Особливо на рівні віддалених територій ОТГ.  

В умовах  низької загальної мотивації населення до навчання окремі кроки у 

напрямку неформальної освіти, орієнтовано на розвиток  місцевого бізнесу,  нових 

форм введення підприємництва, освоєння нових виробничих та невиробничих ніш 

можливі і з боку не лише сформованих інституцій, а й окремих осіб  з числа 

освітян, представників бізнесу, діячів культури, активістів, представництва 

земляцтв тощо. Наприклад,  доцільною була б ініціатива навіть окремих вчителів 

щодо створення спільно з учнями соціальної реклами про місцеві податки,  

легальну роботу чи важливість навчання і, відповідно, скерованість таких кроків на 

добробут громади. Це можуть бути відкриті конкурси проєктів, підготовлених 

молоддю, яка навчається в інших містах, спільно з їх батьками, фінансову 

підтримку яких громада б забезпечувала разом з місцевим бізнесом.  

 Акцентуючи увагу на об’єднанні зусиль кількох інституцій та на групових 

формах реалізації зазначених напрямків навчання, дозволять не лише подолати 

упередженість та низький рівень мотивації , а й зробить можливим подальший 

розвиток  соціального партнерства всередині праценадлишкових громад та між 

сусідніми громадами. А окремі пропозиції щодо можливих форм роботи у цьому 

напрямку закладів освіти також є сьогодні надзвичайно актуальними21. Адже 

сьогодні як ніколи і в галузі формальної шкільної та першої професійної освіти 

наявні потенційній ризики погіршення соціально-економічної ситуації в громадах 

адже через пандемію є загроза найсерйозніших порушень у системі освіти у всьому 

світі, яка загрожує втратою навичок і знань не у одного покоління учнів. Це 

вимагає уваги як на рівні державної влади, так і органів місцевого самоврядування. 

А тому пропонується створення на всіх рівнях дорадчих органів, зосереджених 

саме на питаннях освіти, але не замкнених суто на освітніх питаннях, а таких, які 

функціонують саме заради розвитку освіти як драйверу зростання. 

  

                                                
21 Guterres.A. The future of education is here. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу: 

https://www.un.org/ru/coronavirus/un-secretary-general 

https://www.un.org/ru/coronavirus/un-secretary-general
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11. Загальні висновки та рекомендації для органів влади та органів місцевого 

самоврядування щодо збереження та розвитку людського потенціалу 

територій 

 

Реформа децентралізації в Україні має на меті формування ефективного 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і 

підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання 

високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого 

народовладдя, узгодження інтересів держави та територіальних громад. У тому 

числі – і у сфері працевлаштування та забезпечення гідної оплати праці.  

Як зазначається у Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 

роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 

695, стратегічна мета регіональної політики на період 2021-2027 роки – це розвиток 

та єдність, орієнтовані на людину – гідне життя в згуртованій, децентралізованій, 

конкурентоспроможній і демократичній Україні22. Цю мету пропонується 

реалізувати через досягнення стратегічних цілей: формування згуртованої країни в 

соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та 

просторовому вимірах; підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, 

розбудова ефективного багаторівневого врядування. 

 Саме тому в рамках даного дослідження, виконаного на замовлення  

Департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА, ми зосередились 

перш за все на пошуках соціальних механізмів, здатних активізувати процеси 

згуртування на регіональному рівні та активізувати внутрішні ресурси громад для 

максимального використання наявного людського капіталу та його нарощування. 

Оскільки, з нашої точки зору, вкрай необхідна сьогодні концентрація зусиль для 

виходу з кризової ситуації та покращення якості життя вимагає посиленої уваги до 

вивчення та ефективного використання не лише матеріальних, фінансових, 

природних чи організаційних, а й людських,  соціальних  ресурсів. Інвестування у 

людський капітал є джерелом високого доходу в майбутньому, оскільки такі 

довгострокові капіталовкладення, повертаються громаді у вигляді нової якості 

робочої сили, а безпосередньо носіями людського капіталу - у вигляді оплати 

праці. Також розвиток людського капіталу впливає як на економічний, соціальний, 

культурний, а також інвестиційний розвиток ОТГ.  

В ході аналізу шляхів активізації процесів розвитку на визначених 

проектом територіях (м.м. Білопілля, Буринь, Глухів, Конотоп, Путивль, Суми, 

Шостка та відповідні територіальні громади), у тому числі на засадах рівних 

можливостей для різних масштабів та різних складових цих територій, ми 

зосередились на пошуку внутрішніх «точок зростання» саме як інструменту 

активізації можливостей використання наявних ресурсів. У тому числі і у площині 
                                                
22 Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text
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ефективного використання наявного людського потенціалу з врахуванням сучасних 

трендів та викликів у соціально-економічній сфері. І ми погоджуємось з 

дослідниками23, які наголошують на пошуку таких «точок зростання» та драйверів, 

здатних їх активізувати, не у площині зовнішнього втручання та пасивних 

державних дотацій, а саме у площині активних засобів стимулювання сталого 

розвитку громад на основі усвідомлення власної єдності, вивчення власних 

ресурсів, бережного та відповідального відношення до людей, для яких і 

створюються робочі місця та комфортні умови проживання. Таким чином, акценти 

у цьому дослідження та пропоновані нижче висновки і рекомендації спрямовані 

перш за все на активізацію доступних механізмів збереження та розвитку 

людського потенціалу як визначального чинника успішного розвитку громади.  

Під людським потенціалом території ми розуміємо сукупну здатність 

людської спільноти території до економічної, соціальної, інноваційної діяльності, 

потенційно спроможних приносити дохід в умовах невизначеності та високої 

динаміки розвитку, рівень якого обумовлений економічними, політичними, 

соціально-культурними, екологічними, технологічними, ціннісними чинниками24. 

Саме тому чільне місце у структурі проведеного дослідження наряду з вивченням 

інших чинників – територіальних, особливостей інфраструктури та  інвестиційної 

привабливості тощо – відведено аналізу соціально-демографічних та соціально-

професійних характеристик населення визначених територій, зокрема, його 

працездатної частини.  

Зазначимо, що саме демографічний потенціал дослідники вважають 

визначальним компонентом людського потенціалу25, проте комплексний аналіз 

ситуації, здатний стати основою для визначення перспектив та ризиків, вимагає 

вивчення та врахування можливого впливу інших компонентів на його формування 

та розвиток26. Не повторюючи окремих деталей та висновків, вже викладених у 

                                                
23 Кіндзерський Ю. В. Возможности специальных экономических зон в контексте межрегионального 

выравнивания и развития депрессивных территорий /Экономика Украины . – №1. – 2016. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Ekonomika-

Ukrainy/Economica_01_2016_RUS.pdf. 
24 Теоретико-методологічні підходи до визначення змісту і структури людського потенціалу 

території / О.В. Томчук // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 2 (37). — С. 121-136. 

– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163879; 

Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / О. 

Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.]. — Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. — 

362 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/monografiya_EREP_2017.pdf. 
25 Огієнко М., Система показників оцінювання  людського потенціалу: регіональний аспект/  М. 

М. Огієнко //Інвестиції: практика та досвід.  —2018. —№4. — С. 72-76. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2018/14.pdf 
26 Мартинова Л.Б. Сутнісна характеристика людського потенціалу  с. 144 / Л.Б. Мартинова // 

Оцінка людського потенціалу: регіональний аналіз і прогноз: монографія /. — Хмельницький: 

ХНУ, 2015. — 501 с. — C. 143—145. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163879
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попередніх розділах звіту, зазначимо, що сталі негативні тенденції у сфері 

демографії не завжди посилюються сьогодні іншими компонентами – медичними, 

освітніми,  економічними  компонентами.  

 Так, загальна кількість населення визначених територій скорочується під 

впливом медичних компонент - зростання захворюваності, зниження 

народжуваності та зростання смертності. Спостерігається катастрофічне старіння 

населення та у перспективі – більш виражене скорочення працездатного населення 

окремих територій під впливом не лише медичних, а й соціально-економічних 

складових, зокрема, міграції. Для розуміння перспектив розвитку людського 

потенціалу територій важливим є і врахування впливу освітньої компоненти. Так, 

Сумщина  протягом багатьох років має досить високі показники випускників шкіл 

за рівнем ЗНО, що наряду з рівнем охоплення випускників вищою та професійною 

освітою традиційно виступає показником розвитку людського потенціалу. Проте 

формальні значення цього показника є недостатніми для розуміння рівня його 

впливу, оскільки маємо врахувати і те, що абсолютна кількість випускників 

загалом по області та по визначених територіях зокрема, щороку зменшується, до 

того ж значна їх кількість (переважно більш сильних) після закінчення школи 

виїжджають за межі території (особливо це стосується малих міст та сіл). До того ж 

маємо і високий рівень відтоку молоді, яка вже має вищу освіту та певний досвід 

роботи, через невдоволення характером пропонованої роботи та рівнем заробітної 

плати. Як результат, можна говорити і про зниження га регіональному рівні 

інтелектуального потенціалу, рівня його творчої активності у сфері традиційних та 

нових видів зайнятості, до яких більш схильними є представники саме молодшої 

частини працездатного населення.  

Проте вплив економічних, медичних, освітніх та соціально-політичних 

чинників відчуває на собі не лише молодша частина населення праценадлишкових 

територій. Більше того, саме населення середнього та передпенсійного віку, частка 

якого протягом останніх років постійно зростає у загальній кількості працездатного 

населення, вимагає додаткової уваги з точки зору можливостей використання та 

розвитку його потенціалу. І формуючий вплив та мінімізація негативних тенденцій 

у цій площині не може бути прерогативою лише інституцій та чинників 

загальнодержавного чи глобального рівня. Більше того, проведене дослідження дає 

підстави для висновку про важливу роль влади обласного рівня та самоврядування 

громад у формуванні умов для розвитку людського потенціалу територій, особливо 

в контексті впровадження реформи децентралізації. Зазначимо, у проєкті Стратегії 

регіонального розвитку Сумської області на 2021 - 2027 роки людський капітал 

визначено одним з найважливіших пріоритетів розвитку області27, проте з нашої 

                                                                                                                                                                   

 
27 Стратегія регіонального розвитку Сумської області на 2021 - 2027 роки (проєкт) – [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу:http://gue.sm.gov.ua/index.php/uk/strategiya-regionalnogo-rozvitku-sumskoji-oblasti-na-

period-z-2021-do-2027/691-strategiji-regionalnogo-rozvitku-sumskoji-oblasti-na-period-do-2027-roku 

http://gue.sm.gov.ua/images/docs/strategiya/2027/Strategiya2021-2027.doc
http://gue.sm.gov.ua/images/docs/strategiya/2027/Strategiya2021-2027.doc
http://gue.sm.gov.ua/images/docs/strategiya/2027/Strategiya2021-2027.doc
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точки зору у визначенні завдань та операційних цілей недостатньо уваги 

приділяється саме соціальним складовим процесу, на що ми й орієнтуємо наведені 

нижче рекомендації.  

Отже, за результатами проведеного аналізу працездатного населення 

визначених територій на основі запропонованої нами методології можемо зробити 

низку висновків, які можуть бути покладені в основу окремих програм і планів 

органів влади та місцевого самоврядування, спрямованих на збереження та 

розвиток людського потенціалу територій. При цьому умовою успішності та 

реальності таких програм/планів є зацікавлена і детальна оцінка наявного 

людського потенціалу і визнання спільної відповідальності за майбутнє 

територій та людей, які на них проживають.   

1. Так, для всіх об’єднаних територіальних громад, що були охоплені даним 

проектом, характерною є стійка тенденція до скорочення працездатного населення 

через прогресуюче загальне старіння населення і зменшення народжуваності. 

Зазначені тенденції є загрозливими з огляду не лише на втрату людського ресурсу 

громади, а й з точки зору збільшення відсотків «соціальних» категорій населення. 

Крім того, соціальні виплати часто виступають основним демотиватором при 

офіційному працевлаштуванні, сприяючи зростанню безробіття та «тінізації» 

зайнятості, оскільки в умовах нестабільного ринку праці соціальна допомога 

сприймається частиною населення як єдине стабільне джерело доходу. Поширеною 

і прийнятною для багатьох у аналізованих громадах є практика відмови  від 

офіційної роботи чи роботи, яка буде давати мінімальний заробіток, аби тільки не 

втратити соціальні виплати. 

Водночас зазначена тенденція до скорочення працездатного населення через 

прогресуюче загальне старіння та зростання відсотку «соціальних» категорій 

населення вимагає від самоврядування кожної громади детального аналізу, у тому 

числі і з врахуванням того, що для деяких громад саме створення 

інфраструктури, орієнтованої на надання послуг цим категоріям населення, 

вже сьогодні виступає чи не містоутворюючим чинником, а установи відповідного 

профілю - найбільшими і найвідповідальнішими роботодавцями і платниками 

податків. 

При цьому зазначимо, що формування системи надання соціальних послуг 

відповідно до потреб населення шляхом модернізації існуючих і запровадження 

нових видів соціальних послуг з урахуванням гендерних особливостей, зокрема 

забезпечення розвитку якісних і доступних послуг з догляду, у тому числі 

доглядової інфраструктури визначене у Державній стратегії регіонального 

розвитку на 2021-2027 роки як одне з основних за напрямком  «Розвиток соціальної 

інфраструктури»28. До того ж і світові тенденції свідчать про зростання попиту 

                                                
28 Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text
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серед населення на надання соціальних послуг, і, відповідно, потребу у створенні 

нових робочих місць у сфері догляду29.  

Тому розвиток цього напряму діяльності може стати для громад 

праценадлишкових територій тією ланкою, яка дозволить створити кращі умови 

життя для значної частини населення, сприятиме формуванню позитивного 

соціального клімату, а також забезпечить створення робочих місць для тієї частини 

населення, яка сьогодні вивільнилась після закриття чи перепрофілізації 

промислових підприємств.  

Крім того, створення ефективної системи надання соціальних послуг на 

рівні ОТГ дасть можливість забезпечити адресний підхід у наданні допомоги 

уразливим категоріям населення, що є умовою оптимізації ресурсів і їх 

ефективного використання. 

Розбудова соціальної інфраструктури також матиме позитивний соціальний 

ефект для громади, оскільки сприятиме соціальній інтеграції осіб, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, що є передумовою для їх стимулювання до 

працевлаштування. 

2. Загальна динаміка руху працездатного населення у визначених громадах є 

негативною, але не катастрофічною. Можна говорити про більш виражені 

міграційні настрої серед молодшої частини, проте заслуговує на увагу усталена 

спільнота працюючих людей, які принципово вирішили залишатися в у своїх 

громадах і витримувати негаразди, пов’язані як зі складнощами місцевої 

деіндустріалізації та структурними змінами в економіці, так і з карантинними 

обмеженнями Така спільнота може стати важливої соціальною базою щодо 

реалізації стратегічних планів соціально-економічного розвитку територій та 

області загалом. У разі позитивної динаміки соціально-економічного розвитку і 

зростання потреби у кваліфікованій робочій силі можна говорити про наявність 

достатньої її кількості.  

Тобто, громади Сумської області, як і України в цілому, «експортують» 

робочу силу та молоді кадри. Цілком очевидно, що «вирощувати та готувати» 

людський потенціал для інших держав є прикладом неефективного використання 

власних ресурсів. І хоча міграційний процес є глобальним трендом і його 

неможливо зупинити репресивними методами, інвестування в людський капітал 

може стати умовою для сповільнення виїздів.  

Водночас, проведений нами аналіз наявної ситуації показує що значна 

частина працездатного населення громад не схильна сьогодні до більш-менш 

значимої зміни нинішнього способу життя, вони не готові міняти профіль 

діяльності для успішного працевлаштування,  не готові і не хочуть вчитись. І 

причиною таких настроїв є не лише їх власна пасивність, а й попередній 

                                                
29 The Future of Jobs Report 2020 – [Електронний ресурс].- Режим доступу:  

https://www.weforum.org/reports/ 
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негативний досвід та відсутність бачення перспектив для роботи за місцем 

проживання.  

І якщо громада, наразі не може запропонувати активній працездатній частиін 

населення альтернативну високооплачувану роботу вона може створювати 

комфортні, відносно дешеві умови життя в громаді, що у співвідношенні «витрати-

вигоди» може стати аргументом для мігрантів повертатися із заробітків і 

розглядати такі поїздки виключно як тимчасову необхідність.  

При цьому збереження і повернення мігрантів є спільною зацікавленістю як 

для місцевої влади, науковців, бізнесу та громадського активу. Саме тому 

співпраця зазначених суб’єктів має бути спрямована на пошук та актуалізацію 

наявних можливостей і «точок зростання» всередині громад. І в якості доступної  

та ефективної форми такої роботи ми пропонуємо проведення інвестиційних 

форумів соціального партнерства, як майданчика для діалогу, орієнтованого 

навколо питань розвитку громад та підвищення в перспективі рівня зайнятості  

населення саме за місцем проживання. Необхідність налагодження співпраці 

обумовлена й тим, що одним із чинників міграції населення є несприятлива 

політична ситуація, низький рівень довіри, що негативно відбивається на 

економічній ситуації в громаді. 

 Ще одним ефективним кроком у напрямку формуванню нової для України 

політики розбудови соціальних партнерств може бути організація у громадах 

Агенцій регіонального розвитку, що буде стимулом для активізації внутрішніх 

ресурсів громад задля побудови їх спільного майбутнього, а також утворення 

всеукраїнської структури з координаційними та методичними функціями. У зв’язку 

з цим доцільним буде переглянути практику спрямування коштів Державного 

фонду регіонального розвитку не тільки на побудову та ремонт інфраструктурних 

об’єктів, але й на фінансування локальних проектів сталого розвитку.  

3. Освіту протягом життя розглядаємо як ще один «драйвер зростання», 

до якого мають бути залучені широкі верстви населення, включаючи 

представників, влади та самоврядування, а також тих, хто є отримувачами 

соціальних послуг та соціальних виплат (у межах можливостей функціонування та 

здоров’я). Такий висновок робимо на основі проведеного дослідження серед 

населення праценадлишкових територій і визначення ключових характеристик 

працездатного населення та рівня мотивації до працевлаштування.   

Маємо визнати, що нинішня ситуація на ринку праці з її багатовимірністю 

та накладання кількох обтяжуючих чинників на зразок затяжної економічної кризи, 

перманентної загрози військової агресії, пандемії, поєднаних з неготовністю 

значної частини населення до високих темпів мобільності та роботи з новими 

цифровими технологіями, здатні вивести старші групи працездатного населення 

визначених громад за межі «перспективних» секторів економіки.  І це при тому, що 

у багатьох громадах саме населення середнього і старшого віку складає більшість. 
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Водночас, зазначені чинники і  особливості не можуть вважатись такими, що 

повністю обмежують можливості розвитку громад та активізацію наявних «точок 

зростання». Кожна громада має значний потенціал і питання полягає лише у 

готовності докласти спільних – влади, бізнесу та самих жителів – зусиль для 

досягнення успіху. При цьому такий успіх має виражатись не у якнайшвидшому  

виїзді людей за межі міста чи селища і не у швидшому виході їх на пенсію, а у 

постійному, активному і зацікавленому пошуку варіантів зайнятості за місцем 

проживання та впровадження різноманітних програм з навчання та 

перенавчання для населення, місцевого бізнесу щодо нових форм введення 

підприємництва, освоєння нових виробничих та невиробничих ніш на територіях з 

їх орієнтацією на окремі цільові групи.   

Такий підхід, з нашої точки зору, є найбільш виправданим сьогодні, хоча і 

не знаходить поки що потужної підтримки у громадах (особливо Білопілля, Буринь, 

Путивль, Шостка), значна частина населення яких все-ще орієнтується на 

можливість відновлення колишньої промисловості та стабільне працевлаштування 

за профілем. Проте детальний і зацікавлений аналіз ситуації в кожній громаді 

(наприклад, у частині вивчення потреб саме старшого населення, яке орієнтується 

на певний вид товарів чи послуг і навряд чи найближчим часом буде купувати 

машину чи будувати будинок), може надати корисну інформацію як щодо 

можливостей започаткування бізнесу та самозайнятості за місцем проживання (або 

ж спрямує ідеї щодо розвитку туристичного потенціалу на конкретні групи і 

маршрути, а не на очікування величезного «анонімного» потоку туристів), так і на 

можливі варіанти кооперації, у тому числі і у напрямку активізації 

несільськогосподарських видів  діяльності сільських територій.  

 У цьому контексті вкрай важливою стає співпраця громад і бізнесу з 

науковцями регіону, здатних надати дослідницьку, експертну та методичну 

підтримку, допомагати у моделюванні процесів. Така діяльність науковців у 

співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування, у т.ч. через 

організацію системного консультування громад  у пошуку «точок зростанні» і 

внутрішніх ресурсів, сприятиме подоланню негативних соціальних тенденцій і у 

перспективі – зростанню рівня зайнятості. А організація розповсюдження та аналіз 

ефективних практик впровадження нових форм роботи забезпечить і розширення 

комунікацій та кооперації  між громадами. 

В цьому контексті йде мова про розвиток мережевих відносин всередині 

громади, що сприятиме укоріненню соціальних зв’язків, зміцненню довіри, 

забезпеченню правопорядку, послідовності та прозорості політики. Саме тому 

владі варто інвестувати у розбудову соціальних мереж, тобто зміцнювати зв'язок 

між різними групами населення й спрямовувати їх діяльність на вирішення 

спільних проблем. Інвестування в соціальні мережі передбачає створення умов для 
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взаємного обміну інформацією та ресурсами з рівністю доступу до цих ресурсів на 

підставі численних горизонтальних взаємозвязків30. 

 4. Навіть в умовах, коли чисельність населення швидко скорочується за 

рахунок зниження народжуваності, зростання смертності та активної трудової 

міграції, визначені громади характеризуються як праценадлишкові, оскільки в 

кожній існує значна частина «зайвих людей», які не знайшли свого місця на ринку 

праці, як мінімум – на офіційному. При цьому поява «зайвих людей» може стати не 

лише чинником подальшого гальмування місцевої економіки, але й втрати навичок 

та решток мотивації, маргінальності людей, які мають силу та енергію, але не 

знають куди їх докласти. У цій ситуації необхідним кроком для місцевої влади як 

на рівні керівництва великих громад, так і на рівні сільських старост вважаємо 

виділення окремого напряму роботи, орієнтованого за згуртування громади, 

просвітництво щодо спільної зацікавленості у розвитку підприємництва та 

офіційної зайнятості, важливості податків тощо. При цьому така робота, яка лежить 

у площині завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на 

2021-2027 роки за напрямами «Розвиток підприємництва» та «Підвищення 

інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій31, 

зокрема у частині створення сприятливих умов для розроблення та реалізації в 

регіонах інвестиційних проектів малого та середнього підприємництва, все ж не 

знаходить конкретизації на рівні формування нової якості громад та визнання 

важливості розвитку соціального партнерства, що вело б за собою зростання 

соціального потенціалу громад.  

 У цьому контексті необхідними і доцільними вважаємо започаткування та 

розвитку різноманітних форм взаємодії влади, бізнесу та громади у напрямку 

розроблення та реалізації проектів соціального спрямування  та побудови нових 

соціальних партнерств. Робота може вестись як через цільові програми навчання, 

так і через проведення форумів інвестиційних форумів соціального партнерства, 

через громадські слухання чи підготовку та реалізацію спільних проектів. 

Важливим є визнання та фіксація на рівні громади готовності працювати у 

напрямку формування корпоративних компетентностей і у влади, і у громадськості 

та бізнесу та бути спрямованою на пошук компромісів і налагодження 

конструктивної взаємодії на території спільного проживання.  

Запропоновані форми роботи вважаємо можливими не лише на рівні 

великих громад та міст. Як форма роботи, орієнтована на розвиток людського 

потенціалу, утворення Агенцій розвитку громад (з функціями розробки 

локальних проектів сталого розвитку шляхом визначення «точок зростання» та 

утворення підприємств або нових бізнесі з орієнтацією на нові технології та високу 

                                                
30 Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf  
31 Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text. 

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text
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додану вартість) може бути прийнятною і для невеликих спільнот. Такий шлях 

надає можливості кардинально вирішити проблему зайнятості населення, що у 

свою чергу мінімізує соціальну напругу, пов’язану з низьким рівнем якості життя 

людей. Також це сприятиме зменшенню кількості осіб з числа працездатного 

населення, яке працює за кордоном або планує це робити. Ініціаторами утворення 

Агенцій можуть бути уповноважені органи управління територіальною громадою, а 

до складу Агенцій бажано залучати науковців, представників влади та  соціально 

відповідального  бізнесу.  

Базовою початковою «точкою зростання» можуть бути 

багатофункціональні кооперативи, які є перспективними щодо мобілізації усього 

працездатного населення. Для їх функціонування наразі наявна сприятлива 

законодавча база, є відповідні теоретичні розробки та ефективні практики. Такі 

кооперативи здатні стимулювати розвиток внутрішніх ринків споживання 

продукції та послуг з використанням сучасних інформаційних технологій. Зокрема, 

в умовах пандемії корисним буде забезпечення роботи Інтернет-магазинів, через 

які кооперативи можуть реалізовувати свої товари та послуги для місцевої громади. 

5. Аналіз сфер зайнятості на визначених територіях показує, що, незалежно 

від масштабів громади чи міста, більшість зайнятого населення концентрується у 

державному та комунальному секторах. Зазначена тенденція меншою мірою 

притаманна для м. Суми, де приватний сектор поступово стає джерелом 

додаткових робочих місць, а жителі висловлюють і більшу готовність до відкриття 

власної справи чи комерційної діяльності.  

Враховуючи ж те, що сьогодні очікуються значні структурні зміни в 

організації роботи управлінь та служб районного підпорядкування, суттєві зміни в 

організаціях освіти та охорони здоров’я, соціального захисту тощо, вкрай 

актуальним є упереджуюче залучення фахівців, у тому числі й тих, що 

вивільняються або ж змінюватимуть місце роботи, до різноманітних форм 

навчання та проєктної діяльності. Виділяємо цю групу і цю рекомендацію як 

окрему і важливу не лише через важливість надання людям відповідного місця 

роботи та переорієнтацію їх на інші сфери зайнятості, а й через визнання високого 

потенціалу цієї групи населення (освіта, досвід, знання, дисциплінованість та 

законопослушнять тощо) у контексті вирішення як завдань з організації 

навчання/перенавчання населення, так і здатності освоїти нові ніші, у тому числі і у 

сфері підприємництва, а також потенційної готовності працювати над розбудовою 

самоврядування на нових засадах та в нових умовах. Адже місцеве самоврядування 

потерпає від кадрового голоду і потребує сьогодні людей, здатних вчитись та 

демонструвати відповідний рівень гнучкості та креативності.      

6. Проведений детальний аналіз ситуації у праценадлишкових територіях 

вважаємо корисним для керівництва громад як з точки зору отриманої 

систематизованої інформації про особливості соціально-демографічної та 

соціально-професійної структури населення, наявні тенденції та виклики, так і з 
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точки зору надання адаптованих методик як інструменту, що може бути 

використаний для подальшої роботи. І це повністю лежить у площині  

досягнення оперативних цілей, визначених Державною  стратегією регіонального 

розвитку («Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіональної політики»32). 

Так кожен з використаних інструментів – створення профілю громади, 

опитування, фокус-групи чи мапування як комплексна методика розглядаються 

нами як складова діяльності, орієнтованої на розвиток та єдність і здатна стати 

основою для прийняття актуальних та обґрунтованих рішень. Адже кожен з цих 

інструментів у пропонованому контексті передбачає вивчення реальних інтересів і 

потреб членів громади, мотивів їх діяльності (чи пасивності), наприклад, у пошуку 

роботи,  залучення до обговорення важливих і значимих питань, формування 

соціальної відповідальності та розвиток навичок комунікації. Таким чином, більш 

реальними і досяжними стають кроки по формуванню громади не лише як 

територіальної, але і як соціальної спільноти, всі учасники якої здатні 

демонструвати необхідний в мовах децентралізації рівень суб’єктності.  

         Ми вважаємо, що саме у цій площині і лише за умови докладання спільних 

зусиль можливим буде успішний розвиток бізнесу, створення робочих місць і 

забезпечення кращих умов життя, які сприяли б збереженню та розвитку 

людського потенціалу територій. А сформовані на основі результатів проведеного 

дослідження рекомендації стосуються напрямків, які повністю відповідають 

заявленим у Державній стратегії регіонального розвитку  стратегічним цілям: 

формування згуртованої країни; підвищення рівня конкурентоспроможності 

регіонів, розбудова ефективного багаторівневого врядування. 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text.  
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