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ПЕРЕДМОВА 
 

Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» 
наша країна має стати державою із сильною економікою та іннова-
ціями, а важливими напрямами співробітництва з питань політики 
у сфері промисловості та підприємництва (за Угодою про Асоціа-
цію між Україною та ЄС) є сприяння розвитку інноваційної полі-
тики через обмін інформацією та провідним досвідом, комерціалі-
зація НДДКР, кластерний розвиток та вільний доступ до фінансо-
вих ресурсів. 

Однак аналіз статистичних даних свідчить про погіршення 
стану інноваційної сфери в Україні. У результаті дослідження вияв-
лено, що в умовах загострення фінансової кризи в Україні забезпе-
чення стійких темпів розвитку та досягнення стратегічних цілей 
держави неможливі без взаємодії органів державної влади і бізнесу. 
Дефіцит бюджету, скорочення доходів і видатків державного бю-
джету на реалізацію капіталомістких інноваційних проектів, не- 
можливість повноцінного використання власних коштів підприєм-
ствами призводить до зниження рівня інноваційно-інвестиційної 
активності в Україні та потребує, у свою чергу, пошуку нових форм 
фінансування таких проектів.  

Вугільна промисловість, яка є однією з найважливіших базо-
вих галузей України, забезпечує розвиток електроенергетики, мета-
лургійного виробництва, вугільного машинобудування тощо. Інно-
ваційна політика розвитку вугільної промисловості має сприяти 
створенню високопродуктивних, рентабельних, екологічних і ди- 
версифікованих вугільних виробництв. Людство ще не вичерпало 
всіх можливостей використання вугілля, і в цьому сенсі у вугільної 
галузі є великі перспективи. Але в галузі зберігаються істотні про-
блеми: підвищений ризик видобутку вугілля, складність організації 
виробничого процесу, наявність «диференційної гірничої ренти», 
невисока ефективність господарської діяльності, нестійкий попит 
на вугільну продукцію, наростаючий дефіцит кваліфікованих тру-
дових кадрів − усі ці чинники викликають зменшення прибутку ву-
гільних компаній і зростання собівартості цієї корисної копалини. 
Наразі вказані проблеми набули ще більшої гостроти у зв’язку з по-
діями на сході країни. 

У проекті Енергетичної стратегії України до 2035 року «Без-
пека, енергоефективність, конкурентоспроможність» зазначено, що 
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в країні має місце залежність від імпорту вугілля, а також відбулося 
падіння видобутку енергетичного вугілля через втрату контролю за 
частинами Донецької та Луганської областей; обґрунтовано доціль-
ність запровадження інструментів державної підтримки інновацій-
ної діяльності в енергетичному секторі, формування системи під- 
тримки венчурної діяльності; визначено, що необхідно змінити за-
конодавство у вугільному секторі.  

Своєрідним інституційним та організаційним альянсом дер-
жавної влади і приватного бізнесу, створеним для реалізації іннова-
ційних проектів розвитку стратегічно важливого виду економічної 
діяльності, є публічно-приватне партнерство (ППП), засноване на 
використанні моделі державного регулювання. Держава створює 
умови і стимули для розвитку бізнесу на засадах партнерства – рів-
ноправного діалогу й одночасно виконує свої традиційні обов’язки 
у процесі суспільного відтворення. Публічно-приватне партнерство 
є однією з дієвих форм взаємодії між державними промисловими 
підприємствами та приватним бізнесом у сфері інноваційного та  
техніко-технологічного розвитку, де така співпраця дозволяє всім 
партнерам одержати винагороду від об’єднання фінансових ресур-
сів, інноваційних технологій та управлінських знань.  

Однак держава не в змозі вкладати кошти в інноваційний  
розвиток вугільної промисловості, а у вугледобувних підприємств 
бракує коштів для фінансування інновацій. Тому саме розвиток  
публічно-приватного партнерства дозволить об’єднати можливості 
органів державного управління, місцевого самоврядування, досвід 
й ефективність приватного капіталу, залучити значні інвестиції в 
українську економіку на середньо- і довгостроковій основі. Для ву-
гільної промисловості публічно-приватне партнерство (із залучен-
ням широкого кола зацікавлених мешканців громад шахтарських 
міст) уможливить упровадження великих інноваційних проектів 
інноваційного розвитку вугледобувних підприємств. 

Авторів монографії об’єднало бажання плідно і творчо пра-
цювати, відчувати свою корисність для себе, науки, країни, її еко-
номіки загалом і вугільної промисловості зокрема. Результати на- 
укових досліджень доповідалися на міжнародних і національних 
форумах, конференціях, семінарах, круглих столах, які проводи-
лися як в Україні, так і в інших країнах. 

Монографія базується на результатах наукових досліджень, 
висвітлених авторами у наукових доповідях, аналітичних записках, 
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колективних монографіях вітчизняних та зарубіжних установ, фа-
хових публікаціях, матеріалах конференцій за період 2015-2017 рр., 
а також в інвестиційних та інноваційних проектах для підприємств 
вугільної галузі.   

У підготовці монографії взяли участь: 
академік НАН України Амоша Олександр Іванович (розділи 

1, 4, післямова); доктор економічних наук, професор Драчук Юрій 
Захарович (підрозділи 2.2, 2.3, 3.2-3.4, 4.1, 6.1-6.3); доктор еконо- 
мічних наук, старший науковий співробітник Залознова Юлія Ста-
ніславівна (підрозділи 1.2, 2.1, 3.4, 4.1); кандидат економічних наук 
Петрова Ірина Павлівна (підрозділи 1.2, 2.1); головний економіст 
Кочешкова Ірина Миколаївна (передмова, розділ 5, підрозділи 1.2, 
2.3, 3.1-3.3, 4.2, 4.3, 6.4, післямова); науковий співробітник Труш-
кіна Наталія Валеріївна (підрозділи 1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 
6.1-6.3); пошукувач Косарєв Василь Васильович (підрозділи 2.2, 
3.4) − Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ;  

доктор технічних наук, професор Красник Вячеслав Григоро-
вич (підрозділ 3.5) − ДП «НТЦ «Вуглеінновація», м. Київ;  

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник 
Жук Петро Володимирович (підрозділ 6.4) − ДУ «Інститут регіона-
льних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів; 

кандидат економічних наук Почтарук Інна Станіславівна 
(підрозділ 6.4) − ДП «Волиньвугілля», м. Волинь. 
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1. ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ПРАКТИЧНИЙ  
 ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО  
 ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОГО  
 РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
 

1.1. Порівняльний аналіз розвитку інноваційної  
 діяльності в ЄС та Україні 
 

В умовах динамічного розвитку глобалізаційних та інтегра-
ційних процесів актуалізується роль і значення інноваційної діяль-
ності як ефективного виду господарської діяльності, що створює до-
дану вартість. Як стверджує генеральний директор Всесвітньої ор-
ганізації інтелектуальної власності Ф. Гаррі, «Инновации создают 
широкие условия для ускорения экономического роста стран на 
всех этапах развития. Каждая страна должна определить такое со-
четание мер политики, которое позволит мобилизовать существу- 
ющий в их экономике инновационный и творческий потенциал» [1]. 

Дослідження фахівців Корнельського університету США, 
французької школи бізнесу INSEAD та Всесвітньої організації інте-
лектуальної власності при ООН свідчать, що за рейтингом Глобаль-
ного інноваційного індексу-2016 Швейцарію визнано найбільш 
інноваційною серед 128 країн світу. Друге місце посіла Швеція, 
третє – Великобританія, четверте – США, п’яте – Фінляндія,  
шосте – Сінгапур. Україна посіла 56 місце (у 2015 р. – 64 місце) [2].  

За глобальним рейтингом інновацій Bloomberg Південна Ко-
рея, Швеція, Німеччина, Швейцарія і Фінляндія ввійшли у п’ятірку 
лідерів серед інноваційних економік світу. Україна в даному рей- 
тингу посіла 42 місце: 50 місце – за показником продуктивності,  
47 – за доданою вартістю товарів, 44 – за чисельністю дослідників 
та часткою обсягу фінансування наукових досліджень і розробок  
у ВВП, 34 – за фактором присутності високотехнологічних компа-
ній, 27 – за кількістю зареєстрованих патентів [3]. 

Як показує зарубіжний досвід, «основними ініціаторами тех-
нологічних інновацій стають представники малого бізнесу. Саме 
малі підприємства забезпечують більшу частину нововведень інно-
ваційно розвинутих країн, пришвидшуючи тим самим темпи еконо-
мічного зростання» [4, с. 569]. 
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Отже, дієвою формою публічно-приватного партнерства є 
інноваційна діяльність промисловості, для активізації якої доцільно 
здійснити такі першочергові заходи: створення умов для скоро-
чення витрат малих підприємств з упровадження нової продукції 
для підвищення рівня конкурентоспроможності; забезпечення до- 
ступу малих інноваційних підприємств до різних джерел фінансу-
вання; формування системи підготовки фахівців для інноваційної 
сфери, яка у подальшому має бути поступово інтегрована в міжна-
родну систему; створення об’єктів інноваційної інфраструктури. 

Разом з тим аналіз статистичних даних свідчить про існуючі 
негативні тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні по-
рівняно з європейськими країнами. Так, за даними Євростату, пи-
тома вага витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт 
у ВВП України є найнижчою порівняно з країнами ЄС. Значення 
цього показника в Україні за 2005-2015 рр. зменшилося на 0,37%, 
тоді як у країнах ЄС у середньому збільшилося на 0,23% у резуль-
таті зростання в Чехії – на 0,67%, Естонії – на 0,57, Угорщині – на 
0,48, Німеччині – на 0,44, Польщі – на 0,42, Литві – на 0,29, Латвії – 
на 0,15, Іспанії – на 0,12% (табл. 1.1).  

 
Таблиця 1.1 

Динаміка питомої ваги витрат на виконання наукових  
та науково-технічних робіт у ВВП, % 1 

Країни 
Роки 

2005 2008 2009 2011 2013 2014 2015
ЄС-28* 1,82 1,92 2,01 1,97 2,03 2,03 2,05 
Естонія 0,94 1,29 1,42 2,31 1,71 1,44 1,51 
Іспанія 1,12 1,35 1,38 1,33 1,26 1,23 1,24 
Латвія 0,56 0,61 0,46 0,70 0,61 0,69 0,71 
Литва 0,75 0,80 0,84 0,90 0,95 1,01 1,04 
Німеччина 2,48 2,68 2,82 2,79 2,83 2,87 2,92 
Польща 0,57 0,61 0,68 0,75 0,87 0,94 0,99 
Угорщина 0,95 1,00 1,15 1,20 1,40 1,37 1,43 
Чехія 1,41 1,47 1,53 1,56 1,91 2,00 2,08 
Україна 0,99 0,84 0,86 0,74 0,70 0,65 0,62 

1 Складено за даними джерел [5, с. 188; 6, с. 132]. 
* До 1 липня 2013 р. – ЄС-27. 
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Як свідчить аналіз, чисельність виконавців наукових і 
науково-технічних робіт у розрахунку на 1000 чол. зайнятого 
населення в Україні за 2005-2015 рр. скоротилася на 25,4%. У 
країнах ЄС цей показник зріс у середньому на 35,8% у результаті 
збільшення в Німеччині – на 160,9%, Литві – на 69,3, Чехії – на 48,2, 
Іспанії – на 38,9, Естонії – на 37,2, Латвії – на 33,7, Польщі – на 10,3, 
Угорщині – на 7,1% (табл. 1.2). 

 
Таблиця 1.2 

Динаміка чисельності виконавців наукових і науково-технічних  
робіт у розрахунку на 1000 чол. зайнятого населення, чол. 1 

Країни 
Роки 

2005 2008 2009 2011 2013 2014 2015
ЄС-28* 15,1 16,8 16,9 18,4 19,3 19,9 20,5 
Естонія 12,9 14,7 16,6 16,8 16,6 17,1 17,7 
Іспанія 14,9 17,4 19,0 19,2 19,4 20,0 20,7 
Латвія 9,2 9,5 9,3 11,7 11,6 11,9 12,3 
Литва 11,4 12,2 13,0 17,9 17,4 18,3 19,3 
Німеччина 18,5 19,5 20,1 21,5 21,8 22,3 22,7 
Польща 8,7 7,6 7,6 8,6 9,4 9,5 9,6 
Угорщина 12,7 13,0 13,9 13,1 13,4 13,5 13,6 
Чехія 13,7 14,9 15,4 16,9 18,8 19,6 20,3 
Україна 6,7 5,8 5,9 5,7 5,2 5,0 5,0 

1 Складено за даними джерел [5, с. 188; 6, с. 132]. 
* До 1 липня 2013 р. – ЄС-27.  

 
За рівнем фінансування на виконання наукових і науково-

технічних робіт за рахунок організацій підприємницького сектору 
Німеччина посідає 1 місце серед обстежених європейських країн, 
Угорщина – 2, Іспанія – 3, Польща – 4, Естонія – 5, Україна – 6, Чехія – 
7, Литва – 8, Латвія – 9 місце. При цьому частка обсягу фінансування 
виконання наукових і науково-технічних робіт за кошти організацій 
підприємницького сектору в загальному обсязі фінансування у 
країнах ЄС за 2005-2015 рр. збільшилася на 43,7%, у Німеччині – на 
50,1, Угорщині – на 38,9, Іспанії – на 32,2, Польщі – на 31,2, Литві – 
на 29,1, Естонії – на 25, Латвії – на 16,1, Чехії – на 10,1, Україні – на 
8% (табл. 1.3).  
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Таблиця 1.3 
Динаміка частки обсягу фінансування виконання наукових  
та науково-технічних робіт за рахунок коштів організацій  

підприємницького сектору в загальному обсязі фінансування, % 1 

Країни 
Роки 

2005 2008 2009 2011 2013 2014 2015 
ЄС-28* 24,0 54,7 54,1 54,9 55,0 61,0 67,7 
Німеччина 29,6 67,3 66,1 65,6 65,4 72,2 79,7 
Угорщина 15,8 48,3 46,4 47,5 46,8 48,3 54,7 
Іспанія 19,0 45,0 43,4 44,3 46,3 46,4 51,2 
Польща 12,9 30,5 27,1 28,1 37,3 39,0 44,1 
Естонія 15,8 39,8 38,4 55,0 42,1 37,1 40,8 
Україна 32,3 27,1 25,9 27,2 29,0 35,2 40,3 
Чехія 27,0 52,2 44,8 37,7 37,6 35,9 37,1 
Литва 7,9 21,4 21,0 28,2 27,5 31,7 37,0 
Латвія 13,9 27,0 36,9 24,8 21,8 27,8 30,0 

1 Складено за даними джерел [5, с. 189; 6, с. 134]. 
* До 1 липня 2013 р. – ЄС-27. 
 
Згідно з даними Євростату за рівнем витрат на виконання 

наукових і науково-технічних робіт за рахунок коштів організацій 
підприємницького сектору Угорщина посіла 1 місце серед 
обстежених європейських країн, Німеччина – 2, Україна – 3, Чехія – 
4, Іспанія – 5, Польща – 6, Естонія – 7, Латвія –  8, Литва – 9 місце 
(табл. 1.4). 

 
Таблиця 1.4 

Динаміка частки витрат на виконання наукових та науково- 
технічних робіт за рахунок коштів організацій підприємницького 

сектору в загальному обсязі витрат, % 1 

Країни 
Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ЄС-28* 61,8 61,8 63,1 63,3 63,5 64,0 64,4 
Угорщина 57,2 59,8 62,4 65,9 69,4 71,5 74,8 
Німеччина 67,6 67,1 67,7 67,8 67,2 68,1 68,2 
Україна 54,5 57,3 55,7 52,6 55,2 56,4 62,0 
Чехія 60,0 62,0 60,3 65,6 54,1 56,0 55,2 
Іспанія 51,9 51,5 52,1 53,0 53,1 52,9 53,1 
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Закінчення табл. 1.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Польща 28,5 26,6 30,1 37,2 43,6 46,6 51,4 
Естонія 44,7 50,2 63,2 57,4 47,7 43,5 43,3 
Латвія 36,4 37,0 27,8 22,6 28,2 35,5 35,3 
Литва 24,4 29,4 26,2 26,6 25,5 29,6 30,8 

1 Складено за даними джерел [5, с. 156; 6, с. 156]. 
* До 1 липня 2013 р. – ЄС-27. 
 
Результати аналізу статистичних даних 2009-2015 рр. вказу-

ють на тенденцію зростання частки витрат на виконання наукових і 
науково-технічних робіт за рахунок коштів організацій підприєм-
ницького сектору в загальному обсязі витрат у країнах ЄС у 
середньому на 2,6%, у Польщі – на 22,9, Угорщині – на 17,6, 
Україні – на 7,5, Литві – на 6,4, Іспанії – на 1,2, Німеччині – на 0,6, 
а в Чехії, навпаки, скорочення на 4,8%, Естонії – на 1,4, Латвії – на 
1,1%. 

Таким чином, інноваційна політика розвинутих країн посту-
пово переорієнтовується з формування виключно інноваційної еко-
номіки до побудови нового інноваційного середовища, складовими 
якого є активна державна підтримка інноваційної діяльності; орієн-
тація національної економіки на науково-інноваційний розвиток; 
фінансове забезпечення інноваційних процесів; стимулювання 
інновацій через встановлення пільгового оподаткування, надання 
кредитів, розвиток науково-дослідної та інноваційної інфраструк-
тури, створення сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату 
тощо. При цьому актуальним залишається залучення підприємств 
малого та середнього бізнесу до участі в міжнародних інноваційних 
проектах. 

 
 
1.2. Реалізація публічно-приватного партнерства  

 у промисловості з урахуванням галузевої специфіки:  
 світова та вітчизняна практика 
 

У переважній більшості зарубіжних країн, де засвідчено пози- 
тивний досвід реалізації проектів на засадах ППП, визначальною 
ознакою партнерства є те, що даний механізм застосовується з ме-
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тою впровадження масштабних, національних і міжнародних суспі-
льно значущих проектів. Зі світового досвіду, взаємодія між держа-
вою та приватним бізнесом має найбільший ефект передусім в ін-
фраструктурних галузях, де історично склалися передумови, по- 
треба та можливості для такої співпраці при вирішенні масштабних 
соціально-економічних завдань.  

Сьогодні існує достатньо прикладів ефективної взаємодії дер- 
жавного і приватного секторів. Партнерська взаємодія держави і  
бізнесу поширена в країнах Європейського Союзу, Центральної та 
Латинської Америки, Азії, Океанії, а також у Східній Європі та 
СНД.  

У Європейському Союзі, за оцінками European PPP Expertise 
Centre, у 2010-2015 рр. було реалізовано 473 угоди із загальним об-
сягом фінансування понад 98,5 млрд євро. Найбільша частка ППП 
серед країн ЄС у цей період реалізується у Великобританії, Франції, 
Німеччині, Іспанії, Італії, Нідерландах.  

До пріоритетних сфер публічно-приватного партнерства у 
2010-2015 рр. за обсягом фінансування віднесено транспортну ін-
фраструктуру, за кількістю угод – освіту. Значною мірою зростає 
роль сфери освіти і науки в забезпеченні стійкого економічного  
зростання та модернізації економіки у країнах із розвинутою еконо-
мікою. Сфери застосування публічно-приватного партнерства по- 
ступово розширюються: від реалізації інфраструктурних проектів 
до сфери НДДКР й упровадження інновацій. 

Крім країн Європейського Союзу, найбільш активно форми 
ППП практикуються у Латинській Америці й Азіатсько-Тихоокеан-
ському регіоні. На ці регіони припадає понад третини всіх проектів 
ППП і майже половина всіх інвестицій. Більша частина проектів 
ППП реалізується у Китаї (18,7% угод та 2,1% світових інвестицій 
у проекти ППП) та Індії (12,8% угод і 13,4% світових інвестицій  
у проекти ППП).   

У Латинській Америці найактивніше форми публічно-при- 
ватного партнерства застосовуються у Бразилії – 11,6% угод і 20% 
залучених інвестицій у ППП, Мексиці – 3,8 і 5,6, Аргентині – 3,2  
і 3,8% відповідно. Найменше проектів публічно-приватного парт-
нерства реалізується в регіоні Близького Сходу і Північної Аф-
рики – 2,5% угод і 16,6% залучених інвестицій у ППП. До регіону 
«Європа та Центральна Азія» віднесено 22 країни, серед яких країни 
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СНД, країни колишньої Югославії та Туреччина. Левова частка ре-
алізації проектів публічно-приватного партнерства у цьому регіоні 
припадає на Російську Федерацію (5% угод та 6,1% світових інвес-
тицій у проекти ППП) та Туреччину (2,6% угод та 6,3% світових 
інвестицій у проекти ППП).  

За кількісним критерієм проекти ППП найбільш інтенсивно 
реалізуються у сфері енергетики – 48,9%, а також у транспортній 
інфраструктурі – 24,7%. Переважну частку в загальному обсязі фі-
нансування спрямовано на сфери інформаційно-комунікаційних  
технологій (40,9%) та енергетики (34,3%), а найменшу – на сферу 
водопостачання та водовідведення (3,3%). Транспортна інфра- 
структура за критерієм вартості становить 21,5% загального обсягу 
фінансування [7, с. 94-100]. 

В Україні ще немає прикладів запровадження публічно-при-
ватного партнерства, бо в жодному з проектів не бере участі грома-
дянське суспільство, яке, безумовно, братиме участь у проектах 
тільки тоді, коли вони стосуватимуться безпосередньо рівня та  
якості їх життя. Тобто якщо проект буде цікавим для громадянсь-
кого суспільства, а волонтерська робота дозволить громадянам 
отримати доступ до ресурсу або інструменту управління проектом 
(певні права волонтерів будуть визначені в договорі), хоча деякі з 
них можуть поліпшити і свій фінансовий стан (принаймні через кра-
удфандинг), тільки тоді в країні, можливо, виникнуть такі проекти. 
Тим більше, що таке партнерство взагалі на загальнонаціональному 
законодавчому рівні ще не закріплено. Наразі в Україні існує  
Спільнокошт – онлайновий інструмент фінансування проектів, 
який пропонує соціальним інноваторам і творчим людям зверну-
тися за підтримкою до аудиторії, яка зацікавлена в реалізації їх-
нього проекту, але навряд чи знайдуться люди, які будуть вкладати 
кошти в інноваційний розвиток вугільного підприємства або будь-
якого іншого промислового підприємства [8]. Це підтверджує і сві- 
това практика ППП, бо майже всі вони соціально орієнтовані, спря-
мовані на вирішення глобальних проблем, у першу чергу на подо-
лання певної хвороби або бідності. Прикладами таких ППП є: 
«GAVI Alliance» («Global Alliance for Vaccines and Immunisation – 
«Глобальний альянс з вакцин та імунізації») та «Global Water», які 
займаються не тільки гуманітарними поставками води до найбідні-
ших країн світу, але і питанням голоду загалом [9].  
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В Україні ж Законом України «Про державно-приватне парт-
нерство» закріплено нову і невипробувану економічну модель дер-
жавно-приватного партнерства, яке скоріше можна назвати складо-
вою частиною публічно-приватного партнерства. З усіх форм ДПП 
в Україні найбільшою популярністю користується концесія. Дана 
тенденція збігається зі світовою. 

Прикладів практичного застосування ДПП в Україні не так 
вже й багато. З 1991 по 2013 р. в Україні було реалізовано близько 
40 спільних проектів, 90% з яких припало на телекомунікаційний 
сектор (дані Independent Press). Свого часу, вигравши право на про-
ведення Євро-2012, Кабмін почав перейматися пошуком коштів на 
реалізацію проектів, у першу чергу на будівництво стадіонів і доріг. 
Однак застосувати механізм ДПП чиновники просто не встигли, 
оскільки на підготовку таких проектів потрібно в середньому в  
1,5 раза більше часу, ніж для ординарних інвестпроектів. Згідно з 
тією ж статистикою більшість з укладених договорів концесії (прак-
тично всі з них стосувалися сфери житлово-комунальних послуг) 
реалізовувалася на території АР Крим [10]. 

Певні успіхи були досягнуті у сфері енергетичних ДПП. Так, 
концесійні угоди були укладені щодо інноваційного розвитку ву- 
гільних підприємств «Свердловантрацит» і «Ровенькиантрацит». Ці 
угоди розглядалися державою як стратегічні, для їх реалізації до за-
конодавства були внесені значні зміни, спрямовані на надання до-
даткових гарантій приватним партнерам (наприклад, Закон № 5406-
VI від 02.10.2012 р.).  

Прикладом доволі успішного інноваційного розвитку підпри-
ємств є робота ДТЕК «Павлоградвугілля». У 2016 р. у ДТЕК «Пав-
лоградвугілля» було завершено ключові інноваційні проекти, а 
саме: модернізація ЦЗФ «Павлоградська», введення в експлуатацію 
вентиляційної свердловини на шахті «Ювілейна» та проведення ви-
робкою Богдановського скиду прохідниками шахти «Самарська». У 
ДТЕК «Павлоградвугілля» почалося промислове застосування на- 
різного комплексу нового покоління – нарізного фронтального на 
шахтах «Степова», «Ювілейна» та ім. М.І. Сташкова. 

З урахуванням того, що ДТЕК разом із проектами Стратегій 
соціального партнерства, перелік яких визначався робочими гру-
пами індивідуально для кожного населеного пункту і району, реалі-
зує міжрегіональні проекти, які вважає актуальними та необхід-
ними для всіх територій діяльності своїх підприємств, з часом ця 
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компанія може стати прикладом повноцінного публічно-приват-
ного партнерства у сфері інноваційного розвитку видобутку вугілля 
[11]. 

Отже, для української практики важливим є застосування 
провідного зарубіжного досвіду при реалізації інноваційних проек-
тів на засадах ППП. Позитивний зарубіжний досвід застосування 
публічно-приватного партнерства в інноваційному розвитку еконо-
міки, недостатня інноваційна активність і дефіцит коштів на інно-
ваційну діяльність в Україні актуалізують застосування ППП як 
альтернативного механізму фінансування інноваційних проектів 
для здійснення і прискорення модернізаційних перетворень у наці-
ональній економіці. 

 
 
1.3. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку  

 промисловості на засадах публічно-приватного  
 партнерства 
 

Зарубіжний досвід публічно-приватного партнерства в інно-
ваційній сфері свідчить, що в моделі взаємодії держави та бізнес-
структур в інноваційному процесі роль приватного сектору полягає 
в розробці технологій на основі власних досліджень та ринковому 
освоєнні інновацій, роль держави – у сприянні освоєнню виробни-
цтвом фундаментального знання і комплексу технологій стратегіч-
ного характеру, а також у створенні інфраструктури та сприятливих 
інституціональних умов для інноваційної діяльності приватних 
компаній. 

Згідно з типологією публічно-приватного партнерства в інно-
ваційній сфері, розробленою Організацією економічного співробіт-
ництва та розвитку, визначено такі форми ППП (табл. 1.5). 

У березні 2010 р. Європейською Комісією затверджено Стра-
тегію соціально-економічного розвитку Євросоюзу на період до 
2020 року «Європа 2020: Стратегія інтелектуального, стійкого і все-
осяжного зростання». У даній Стратегії серед трьох взаємопов’яза-
них та взаємодоповнюючих пріоритетів є інтелектуальне зростання: 
розвиток економіки, що спирається на знання та інновації. Європей-
ська Комісія запропонувала за кожним із пріоритетних напрямів сім 
ініціатив для стимулювання прогресу [13].  
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Таблиця 1.5 
Типологія ППП в інноваційній сфері 1 

Тип кінцевих 
користувачів  

Вид промислової активності за внеском 
державних дослідних організацій  

при використанні  ППП 
технологічні 
розробки 

прикладні  
дослідження 

доконкурсні  
дослідження 

Орієнтовані  
на здійснення 

місії 

Деякі  
мегапроекти 

Проекти націо-
нальних 

мереж у сфері 
технологічних 
інновацій  
(Франція) 

Центри спільних  
досліджень  

«Національні  
переваги» 

(Австралія) 

Орієнтовані  
на ринок 

Більшість  
мегапроектів 

Центри спільних 
досліджень  

«Ділові розроб-
ки» (Австралія) 
Центри компете-
нцій (Австрія) 

Центри спільних дос-
ліджень «Промислове 
співробітництво»  

(Австралія) 
Провідні технологічні 

інститути  
(Нідерланди) 

1 Складено за даними джерела [12, с. 383]. 
 

Одна з цих ініціатив – «Інноваційний Союз», який є комплек-
сним планом реалізації інноваційної стратегії ЄС, спрямованим на 
стимулювання повного інноваційного ланцюга від ідеї до ринку го-
тової продукції, створення умов для розвитку інноваційної еконо-
міки та побудови єдиного європейського ринку інновацій з метою 
підвищення конкурентоспроможності порівняно з США та іншими 
країнами. 

Комплекс конкретних дій Плану націлений на вирішення та-
ких завдань: перетворення Європи за місцем проведення першо- 
рядних науково-дослідних робіт (НДР); зміни взаємовідносин дер-
жавного та приватного секторів через механізм партнерства; усу-
нення перешкод розвитку інноваційної діяльності (у тому числі до-
роге патентування, фрагментація ринків, повільний процес стан- 
дартизації, брак кваліфікованих кадрів) [14]. 

Формування європейського «Інноваційного Союзу» передба-
чає напрями посилення бази знань, доведення ідей до ринку, розви-
ток інноваційної діяльності на регіональному рівні та підтримку со-
ціальних інновацій, мобілізацію ресурсів для досягнення чітко по- 
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ставлених цілей соціально-суспільного характеру, міжнародне спів-
робітництво. 

Новим інституційним елементом «Інноваційного Союзу» є 
«Інноваційні партнерства», які об’єднують усіх зацікавлених учас-
ників інноваційної діяльності для вирішення ключових європей- 
ських соціально-суспільних проблем. Кожне таке «партнерство» 
має бути орієнтоване на НДР та інноваційну діяльність у межах од-
нієї із значних соціально-суспільних проблем, а також сприяти  
переорієнтації поточних європейських науково-технічних програм 
та інструментів (структурні фонди, реформа університетів, спільні 
технологічні ініціативи) на вирішення цих проблем [там само]. 

До основних елементів створення «Інноваційного Союзу» 
віднесено: створення Європейських інноваційних партнерств; вико-
ристання комплексу індикаторів, що свідчать про успішний харак-
тер розвитку інноваційної системи; полегшення доступу до фінан-
сування; подальший розвиток «європейських проектів» – побудову 
єдиного Європейського дослідницького простору, формування  
восьмої Рамкової програми науково-дослідних розробок ЄС, функ-
ціонування Європейської дослідницької ради та Європейського ін-
ституту інновацій і технології; реалізацію нової дослідницької про-
грами з інновацій у державному та соціальному секторах; створення 
цільових державних бюджетів для державних закупівель інновацій-
них продуктів і послуг; розробку Європейською Комісією норма- 
тивного документа щодо прискорення та модернізації системи  
стандартизації; модернізацію європейської системи охорони інте- 
лектуальної власності; зміну системи фінансування та надання дер-
жавної допомоги з метою прискорення інноваційної діяльності [15]. 

У рамках «Інноваційного Союзу» на національному рівні дер-
жави-члени ЄС працюватимуть у напрямах реформування націона-
льної та регіональної систем досліджень, розробок та інновацій, 
упровадження спільного створення програм і збільшення коопера-
ції з іншими країнами ЄС з питань фінансування, гарантування по-
ширення технологій в ЄС та достатньої підтримки випускників на-
укових, математичних та інженерних факультетів, зміни навчаль-
них планів шкільних занять відповідно до принципів розвитку тво-
рчих здібностей, інновацій та підприємництва; пріоритетного роз-
витку наукових знань, із використанням  податкових важелів та  
інших фінансових інструментів у збільшенні інвестування до- 
сліджень, розробок та інновацій [13]. 
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Метою ініціативи «Інноваційний Союз» є заходи щодо поліп-
шення загальних умов для досліджень та інновацій, полегшення до-
ступу до фінансування задля того, щоб новаторські ідеї перетворю-
валися на товари та послуги, які забезпечують економічне зрос-
тання та створюють робочі місця. 

Реалізація Стратегії передбачає зростання частки витрат на 
НДДКР до 3% ВВП [там само]. У 2014 р. стартувала рамкова про-
грама ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», яка триватиме 
до 2020 р., із загальним бюджетом приблизно 70 млрд євро. «Гори-
зонт 2020» є фінансовим інструментом реалізації флагманської іні-
ціативи Інноваційного Союзу, Європа 2020 з метою зміцнення кон-
курентоспроможності Європи у глобальному вимірі, її економіч-
ного зростання та створення нових робочих місць. «Горизонт 2020» 
є не тільки наступною Рамковою програмою після Сьомої рамкової 
програми з досліджень та технологічного розвитку, вона об’єднує 
Рамкову програму з досліджень та інноваційного розвитку (РП),  
Рамкову програму конкурентоспроможності та інновацій (СІР),  
Європейський інститут інновацій та технологій (ЕІТ)» [16, с. 2]. 

Рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 
2020» поділяється на три компоненти та доповнюється горизонта-
льними ініціативами, спрямованими на розповсюдження передо-
вого досвіду і розширення участі [там само]. 

Компонент 1: Передова наука – зміцнення позиції ЄС у пере-
довій науці та дослідженнях із бюджетом приблизно 24,3 млрд євро. 
У межах даного компонента передбачається фінансування Європей-
ської Дослідницької Ради (17%), майбутніх та виникаючих техно-
логій (3,5%), дій Марі Складовської Кюрі (8%), дослідницьких ін-
фраструктур (3,2%). 

Компонент 2: Індустріальне лідерство – бюджет понад  
17 млрд євро, де передбачається фінансування індустріальних тех-
нологій (17,6%), доступ до ризикового фінансування (3,7%), під- 
тримка малого та середнього інноваційного підприємництва (0,8%). 

Компонент 3: Відповідь на соціальні виклики – понад 31 млрд 
євро, де планується вирішення суспільних проблем ЄС – захист на-
вколишнього середовища та зміни клімату, розвиток сталого транс-
порту та мобільності, розвиток відновлюваних джерел енергії, на-
уки в суспільстві тощо.   

У програмі «Горизонт 2020» мають діяти два види проектів: 
дослідницькі проекти та проекти, близькі до інноваційного ринку. 
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У загальному бюджеті ЄС частка витрат на дослідження та іннова-
ції має зрости до 8,5% у 2020 р.  порівняно з 6,7% у 2013 р. [17,  
с. 10]. 

У звіті Європейської Комісії «Світ у 2025 році» за прогнозом 
«при сохранении современных тенденций к 2025 году США и евро-
пейские страны могут лишиться  научно-технического и технологи-
ческого лидерства, уступив его азиатским странам». Зокрема, США 
та європейські країни втратять лідерство за таким показником, як 
інвестиції в НДДКР, – питома вага Китаю та Індії у сукупному об-
сязі світових інвестицій може складати 20%. У 2010 р. ефективність 
НДДКР у США перевищувала у 1,5 раза країни ЄС за таким ключо-
вим показником, як вплив на економіку, у тому числі за обсягом  
експорту медичних і наукоємних товарів – у 1,3 раза, доходів від 
реалізації ліцензій і патентів – у 2,2 раза [18, с. 6, 8]. 

Згідно з обстеженнями компанії Ernst & Young відставання 
ЄС в інноваційній сфері обумовлене такими взаємопов’язаними 
причинами: 
 нераціональний розподіл повноважень у сфері інноваційної 

політики між Брюсселем і столицями країн ЄС;  
 недостатньою мірою враховується регіональна політика інно-

ваційного розвитку, що фінансується з бюджету ЄС;  
 розподіл у рамках Європейської Комісії повноважень у сфері 

інноваційної політики між кількома генеральними директора- 
ми та відділами, де подібний розподіл повноважень знайшов  
відображення в наборі бюджетних механізмів, що застосову-
ються для фінансування інновацій; 

 відсутність ефективного внутрішнього ринку інновацій у  
рамках ЄС, що обмежує стимулювання розробки нових про-
дуктів і пов’язано з відмінностями технічних стандартів,  
фрагментацією законодавства та іншими умовами виходу на 
ринки окремих країн; неадресний характер фінансових меха-
нізмів підтримки інноваційних малих та середніх підпри-
ємств;  

 відсутність ефективних правил, що регулюють передачу тех-
нологій, де обмежується можливість європейських компаній 
щодо використання  досягнень фундаментальної науки;  

 обмеження величини доступних ринків і можливостей євро-
пейських компаній щодо здійснення високорентабельних 
міжнародних спільних інноваційних проектів, які могли б 
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об’єднати найбільш ефективні та інноваційні компанії з країн 
ЄС – при превалюванні  в інноваційній політиці ЄС націона-
льних інтересів;  

 відсутність комплексного підходу до ланцюжка формування 
доданої вартості на рівні осіб, які приймають рішення, де від-
дається перевага фінансовим механізмам і не приділяється 
достатньої уваги менш витратним інструментам, що перебу-
вають на стороні попиту [18, с. 15]. 
Для регулювання та стимулювання інноваційного розвитку 

промисловості в країнах ЄС на засадах ППП використовуються ад-
міністративні та економічні методи (табл. 1.6).  

 
Таблиця 1.6 

Методи регулювання інноваційного розвитку промисловості  
на засадах публічно-приватного партнерства 1 

Методи Елементи 
 
 

Адмініст-
ративні 

Виокремлення сфер освіти та науки як пріоритетного виду ді-
яльності інноваційного розвитку 
Фінансування фундаментальних і прикладних наукових до-
сліджень із галузевих і регіонального бюджетів 
Пільгове оподаткування НДДКР 
Мобілізація венчурного капіталу на ранніх стадіях проекту 

 
 
 
 
 

Економічні 

Захист інтелектуальної власності та підвищення ефективно-
сті патентної системи 
Спрощення адміністративних вимог до створення наукоєм-
них компаній 
Удосконалення нормативної бази; підвищення мобільності 
наукових кадрів 
Інноваційна орієнтація програм НДДКР 
Стимулювання в рамках регіональної інноваційної системи 
інтеграції науково-дослідних і виробничих підприємств 
Персональне стимулювання провідних учених щодо участі 
в інноваційній діяльності 

1 Складено за даними джерела [19]. 

 
При розвиненій ринковій економіці в ряді країн ЄС створено 

ефективні державні, економічні, адміністративні механізми під- 
тримки інновацій. До переваг прямого фінансування належать ад-
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ресність надання та можливість державного контролю за викорис-
танням коштів. Непрямими методами створюються лише перед- 
умови для вибору напрямів розвитку, відповідних економічним ці-
лям держави.  

Держава надає допомогу інноваційному бізнесу через сферу 
освіти, підготовку професійних кадрів і формування управлінських 
консультативних служб шляхом збільшення мобільності робочої 
сили, створення науково-технічної інфраструктури (табл. 1.7). 
 

Таблиця 1.7 
Методи стимулювання інноваційного розвитку промисловості  

на засадах ППП 1 
Ме-
тоди 

Елементи 

 
 

Прямі 

Бюджетне фінансування НДДКР 
Кредитування 
Субсидування частини відсоткових ставок за кредитами на 
НДДКР 
Надання в користування державних площ на пільгових умо-
вах для здійснення науково-інноваційної діяльності 
Державні замовлення 

 
 
 
 
 

Не-
прямі 

Кредитна політика 
Фінансова політика 
Лібералізація податкового законодавства 
Податкове регулювання 
Лібералізація амортизаційного законодавства 
Амортизаційне регулювання 
Цінове регулювання 
Підготовка професійних кадрів 
Формування управлінських консультативних служб на ос-
нові мобільності робочої сили 
Створення науково-технічної інфраструктури 

Складено за даними джерела [20]. 
 
На думку дослідників, поширеним є загальний підхід, згідно  

з яким виділяються чотири типи державної інноваційної політики  
в європейських країнах, що ґрунтується на принципах публічно-
приватного партнерства [21, с. 44]:  
 технологічного поштовху – держава встановлює пріоритетні 

напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку, 
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на основі яких виробляються шляхи стимулювання інновацій-
ної діяльності, що реалізуються через удосконалення управ-
ління в науково-технологічній та інноваційній сферах; перед-
бачається розроблення різних державних програм, здійснення 
значних капіталовкладень у масштабні інноваційні проекти, 
використання інших прямих форм державної участі в регулю-
ванні інноваційних процесів;  

 політики ринкової орієнтації, де основна роль ринкового ме-
ханізму передбачається  в розподілі ресурсів та визначенні на-
прямів розвитку науки і техніки, а також обмеженні ролі дер-
жави у стимулюванні фундаментальних досліджень; спрямо-
ваної на створення сприятливого економічного клімату та  
розвиток інформаційного середовища у здійсненні нововве-
день на фірмах, зменшення прямої участі держави в НДДКР і 
дослідженнях ринку, а також прямих форм регулювання, які 
перешкоджають стимулюванню ринкової ініціативи та ефек-
тивній перебудові ринку; 

 політики соціальної орієнтації, що  полягає в соціальному ре-
гулюванні наслідків науково-технологічного прогресу: прий-
нятті рішень із залученням широкої громадськості та за умов 
досягнення політичного консенсусу; поєднаної з іншими ти-
пами у співвідношенні, яке б не перешкоджало повноцінному 
економічному розвитку держави;  

 політики, націленої на зміни економічної структури госпо-
дарського механізму та на врахування  істотного впливу пе-
редових технологій на вирішення соціально-економічних 
проблем, зміну галузевої структури, взаємодію суб’єктів гос-
подарювання, рівень життя; на впровадження нових форм ор-
ганізації та механізму управління розвитком науки і техніки. 
За результатами опитування, проведеного Центром європей- 

ських політичних досліджень у лютому-березні 2011 р., 48,2% рес-
пондентів і 60% представників бізнес-спільнот вважають доцільним 
застосування державно-приватного партнерства для розвитку про-
ривних технологій [18, с. 28-29]. 

Фахівцями компанії Ernst & Young доведено, що ретельно 
продумана інноваційна стратегія розвитку промисловості на заса-
дах ППП має використовувати більш широкий набір інструментів 
(табл. 1.8). 
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Таблиця 1.8 
Інструменти вдосконалення інноваційного розвитку промислово-

сті в ЄС на засадах публічно-приватного партнерства 1 
Інструмент Характеристика 

Удосконалення 
діючих меха- 
нізмів 

Державно-приватне партнерство, що застосовується для 
розвитку інфраструктури, а також для створення про-
ривних товарів і послуг. 
Фінансові інструменти, що використовуються для під-
тримки малих і середніх підприємств.  
Співпраця університетської науки і промислових під-
приємств у сфері передачі технологій для комерціаліза-
ції та маркетингу результатів НДДКР, що проводяться в 
технологічних центрах.  
Формування єдиної європейської стратегії підготовки 
кваліфікованих фахівців для нових сфер діяльності 

Розробка  
та впрова-
дження нових 
механізмів 

Створення надійної платформи для проведення консу-
льтацій з індустріальних питань у процесі НДДКР.  
Розробка орієнтованої на попит економічної політики, 
актуальної у сфері державних закупівель для форму-
вання попиту на інноваційні товари.  
Створення «інноваційних екосистем», механізмів, що 
полегшують взаємодію між організаціями, які входять 
до виробничо-збутового ланцюжка, включаючи посе-
редників і компанії, що сприяють розвитку інновацій-
ного співробітництва. 
Використання європейського технологічного досвіду на 
основі створення загальноєвропейських кластерів, 
пов’язаних з аналогічними центрами НДДКР в інших 
регіонах 

Координація 
інноваційної 
політики між 
органами уп-
равління ЄС і 
країн, які  вхо-
дять до ЄС 

Необхідність централізації інноваційної політики ЄС у 
тих сферах, у яких інноваційні проекти є занадто ви-
тратними для реалізації на національному рівні. 
Аналіз потреби в субсидіях, спрямований на виявлення 
сфер, де сформована інноваційна політика ЄС обмежує 
конкурентоспроможність і перспективи економічного 
зростання 

1 Складено за даними джерела [18, с. 4]. 
 
Н. Раджу, Д. Прабху відзначають, що «компаніям потрібно 

привести себе до ладу до того, як звернутися до зовнішніх іннова-
ційних партнерів, інакше ці партнерства будуть неуспішними» [22, 
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с. 156]. На їх думку, «для впровадження та підтримки ініціатив  
гіперспівпраці компаніям доцільно здійснити такі кроки: 
 запровадження функції оцінювання інновацій − визначення, 

сприяння та підтримка партнерств компанії із зовнішніми 
інноваторами (постачальниками, підприємцями, університе-
тами, гравцями соціального сектору); 

 підвищення внутрішньої дії компанії − скорочення бюрокра-
тії та спрощення процесів на стадіях розробки, виробництва  
й упровадження;  

 захист та монетизація інтелектуального капіталу» [22, с. 156-
158]. 
На основі аналізу й узагальнення європейського досвіду сис-

тематизовано механізми інституціонального забезпечення іннова-
ційного розвитку промисловості в країнах ЄС, серед яких інститу-
ційно-правовий механізм, що полягає в удосконаленні законодав-
чого та нормативно-правового забезпечення інноваційного роз- 
витку промисловості, механізму публічно-приватного партнерства, 
економічних механізмів стимулювання інноваційної діяльності, фі-
нансового, кадрового та інформаційного забезпечення інновацій-
ного розвитку промисловості, формуванні інфраструктурної основи 
ведення інноваційної діяльності. 

Звісно, що суть механізму публічно-приватного партнерства 
полягає у впровадженні стратегії налагодження і підтримки діалогу 
між державою та приватним сектором. Для прикладу: Королівсь-
кою податковою та митною службою у Великобританії видано ни-
зку інформаційних документів щодо окремих  питань застосування 
пільг на корпоративний податок по відношенню доходів, пов'язаних 
з інноваційною діяльністю. Така співпраця привела до введення по-
даткових пільг, прозорості й ефективності регулювання відповід-
них відносин [23, с. 4]. 

З урахуванням вищезазначеного до механізмів регулювання 
інноваційного розвитку промисловості у країнах ЄС на засадах 
ППП належать:  
 право державних науково-дослідних інститутів бути учасни-

ками (акціонерами, засновниками) комерційних інноваційних 
компаній; 

 стимулювання створення спільних підприємств науковими 
інститутами та бізнес-структурами; 
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 стимулювання застосування інноваційних технологій на рівні 
малих і середніх підприємств, а також діяльності організацій-
посередників між бізнесом і творцями інноваційних техноло-
гій;  

 підтримка технопарків і технологічних інкубаторів; пряме фі-
нансування інноваційних підприємств (гранти, позики на 
пільгових умовах, інші програми фінансування);  

 фінансова підтримка венчурних підприємств в інноваційних 
сферах;  

 стимулювання патентування;  
 підтримка авторів-розробників за допомогою додаткових ви-

плат працівникам при комерційному використанні винаходів;  
 дозвіл державним службовцям – співробітникам державних 

на- 
уково-дослідних інститутів – брати участь у комерційній дія-
льності з упровадження наукових розробок (діяльність за су-
місництвом, володіння акціями, участь в управлінні компані-
ями);  

 податкові пільги для інноваційних підприємств; віднесення 
інноваційної політики до компетенції спеціально створених 
державних органів;  

 інформаційна та методична підтримка учасників інноваційної 
діяльності (створення інформаційних ресурсів з питань отри-
мання грантів, створення спеціальних банків даних запатен-
тованих винаходів). 

 
 

1.4. Висновки 
 

З європейського досвіду, для ефективного розвитку промис-
ловості в країнах ЄС в умовах жорсткої конкуренції необхідне ство-
рення та постійне вдосконалення національної інноваційної сис-
теми з використанням інструментарію публічно-приватного парт-
нерства. 

Країнами  ЄС для вирішення завдань структурної модерніза-
ції національного господарства, збільшення інформаційної ємності 
виробництва, насичення та розширення інноваційної складової зна-
чна увага приділяється розвитку науково-технічного сектору, фор-
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муванню нормативно-правової бази з прагненням забезпечити не-
обхідний обсяг економічних ресурсів з метою створення сприятли-
вих умов реалізації наукових проектів як національних, так і в ме-
жах міждержавних відносин. 

Для успішного інноваційного розвитку промисловості в краї-
нах ЄС на засадах публічно-приватного партнерства застосову-
ються механізми інституціонального забезпечення, що базуються 
на створенні надійної платформи для проведення постійних консу-
льтацій з індустріальних питань із зацікавленими сторонами; підви-
щенні ефективності процесу передачі технологій у Європі; викори-
станні мережевих можливостей; залученні інвестицій в інноваційні 
платформи; сприянні процесу спільних інновацій; розвитку прин-
ципів політики, заснованих на попиті; упровадженні інноваційних 
фінансових інструментів; переосмисленні принципу субсидіарності 
та вдосконаленні управління інноваціями в ЄС. 

Створення сприятливих умов для розвитку та підвищення 
ефективності науково-технічної та інноваційної діяльності, як свід-
чить зарубіжний досвід, є пріоритетним завданням державної інно-
ваційної політики на засадах публічно-приватного партнерства. 
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2. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ-
НОГО РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
НА ЗАСАДАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО  
ПАРТНЕРСТВА 

 
2.1. Публічно-приватне партнерство: суть, особливості  

 та класифікація форм 
 

У зарубіжній теорії та практиці використовується дефініція  
«публічно-приватне партнерство», яка є перекладом англійського 
терміна «public-private partnership» (PPP). У вітчизняній практиці 
поняття «public-private partnership» перекладають як «державно-
приватне партнерство», «публічно-приватне партнерство» або на-
віть «суспільно-приватне партнерство». Це пов’язано з тим, що зна-
чення «публічний партнер» у більшості зарубіжних країн має більш 
широке значення, ніж «державний». У світовій практиці публіч-
ними партнерами можуть бути не лише органи державної влади, але 
й органи місцевого самоврядування, громадські організації та бла-
годійні фонди.  

Слід відзначити, що «публічно-приватне партнерство» най-
більш близько відтворює зміст концепції, де у відносинах із прива-
тним сектором активно беруть участь і громадські організації, при 
цьому роблячи акцент на суспільній спрямованості. Проте у краї-
нах, що розвиваються, недостатньою мірою сформовані інститути 
громадянського суспільства та найчастіше використовується по-
няття «державно-приватне партнерство». Це обумовлено тим, що 
держава виступає ініціатором переважної більшості проектів дер-
жавно-приватного партнерства. Крім того, вона визначає пріорите-
тні види економічної діяльності та пропонує бізнесу взяти участь у 
проекті, який неможливо реалізувати виключно зусиллями дер-
жави. Виходячи з вищевказаних умов, в українській практиці доці-
льно також застосовувати термін «державно-приватне партнерс-
тво».  

На основі узагальнення наукових праць зарубіжних і вітчиз-
няних учених систематизовано наукові підходи до визначення тер-
міна «державно-приватне партнерство» за 7 класифікаційними 
ознаками (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Наукові підходи до визначення змісту терміна «державно-приватне партнерство» 
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Поняття «державно-приватне партнерство» розглядається на 
основі різних підходів до основних класифікаційних ознак: 
 юридична оформленість взаємодії держави і приватного біз-

несу (Г. Беліцька [1], В. Варнавський [2], О. Мамченко, І. До-
лженко [8], Н. Резніченко [4], О. Тур [5]);  

 об’єднання активів (ресурсів і компетенцій) (Г. Беліцька [1],  
В. Варнавський [2], О. Мамченко, І. Долженко [3], О. Тур [5], 
Н. Ігнатюк [6], К. Павлюк, С. Павлюк [7]); 

 розподілення ризиків (Г. Беліцька [1], В. Варнавський [2], 
Н. Резніченко [4], О. Тур [5], К. Павлюк, С. Павлюк [7], 
П. Шилепницький [8], І. Нейкова [9]);  

 державна власність як об’єкт партнерства (Г. Беліцька [1], 
В. Варнавський [2], П. Шилепницький [8], М. Синяк, В. Ва-
летка [10]); 

 спрямованість на вирішення державних і суспільно значущих 
завдань, досягнення соціально-економічного ефекту, страте-
гічних цілей економічного розвитку (Г. Білецька [1], М. Вілі-
сов [11], М. Дерябіна [12], О. Мамченко, І. Долженко [3], Н. 
Ігнатюк [6], В. Цвєтков, А. Медков [13], В. Міхєєв [14], 
В. Якунін [15], І. Запатріна, Т. Лебеда [16]);  

 одержання та розподілення доходу (прибутку, вигід) між сто-
ронами (учасниками) ДПП (Н. Резніченко [4], О. Тур [5], 
П. Шилепницький [8]); 

 рівноправність сторін партнерської взаємодії (М. Вілісов 
[11], О. Мамченко, І. Долженко [3], В. Каменков, Д. Алексан-
дров [17]); 

 взаємовигідність співробітництва між державою і бізнесом 
(Н. Резніченко [4], О. Тур [5]).  
Переважна більшість дослідників відзначають проектний ха- 

рактер ДПП, тобто державно-приватне партнерство створюється 
під певні завдання, а після завершення реалізації проекту припиня-
ється. 

Важливою складовою терміна ДПП, що формує його зміс- 
товне наповнення, є поняття «партнерство». Дефініція «партнер- 
ство» має свої особливості як економічна категорія. В енциклопе-
дичній праці вітчизняних учених економістів О. Устенко під парт-
нерством розуміє форму організації підприємства, при якій дві або 
більше осіб об’єднують своє майно, стають співвласниками створе-
ного підприємства, спільно управляють виробництвом і власністю, 
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розподіляють прибуток і несуть спільну відповідальність за своїми 
зобов’язаннями [18, с. 698]. Таку точку зору поділяють й інші вчені. 
Так, В. Золотогов під партнерством розуміє «об’єднання зусиль  
і коштів індивідуальних підприємців (трейдерів), коли дві або  
більше особи спільно займаються підприємництвом з метою вилу-
чення прибутку. Рішення з управління приймаються ними спільно, 
витрати відносяться на кожного партнера, винагорода розподіля-
ється між ними» [19, с. 377]. У сучасному економічному словнику 
партнерство визначено як «юридична форма організації спільної 
економічної діяльності декількох фізичних або юридичних осіб. 
Партнерство створюється на основі договору, яким регулюються 
права та обов’язки партнерів (пайовиків), участь у загальних витра-
тах, розподіл прибутку, розділ майна» [20, с. 242]. 

Таким чином, під партнерством розуміється не будь-яка взає-
модія учасників, а передусім така взаємодія, у якій розподілені ри-
зики, зобов’язання, ресурси, повноваження і прибуток між сторо-
нами. У результаті їх взаємовідносин учасники спільно управляють 
і несуть спільну відповідальність. 

Згідно з вищенаведеними визначеннями суті партнерства 
обов’язковою ознакою є поєднання ресурсів учасників. Кожен  
партнер робить свій внесок у загальний проект. Так, бізнес забезпе-
чує фінансові ресурси, професійний досвід, здатність до новатор- 
ства, ефективне управління, гнучкість й оперативність у прийнятті 
рішень. Зі свого боку, держава забезпечує правомочність власника, 
можливість надання податкових та інших пільг, гарантій, а також 
матеріальних і фінансових ресурсів.  

Дослідники О. Мамченко та І. Долженко підкреслюють, що 
«сторони ДПП вкладають ресурси і розподіляють між собою ризики 
на основі принципу рівноправності в юридичному та економічному 
значеннях» [3, с. 246]. «Тим самим однозначно визначається, що 
партнерство якісно відрізняється від такої форми співпраці, як, на-
приклад, державне замовлення, оскільки сторони діють, виходячи з 
того, що в результаті реалізації спільного проекту їх інтереси мають 
бути досягнуті повною мірою, а не за залишковим принципом» [3, 
с. 246]. 

М. Дерябіна вважає, що партнерство як самостійна еконо- 
мічна категорія – це «формалізована кооперація державних та при-
ватних структур, яка спеціально створена для досягнення тих чи ін-
ших цілей і спирається на відповідні домовленості сторін» [12].  
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На думку А. Павлюка і Д. Ляпіна, особливість проектів ДПП 
полягає в тому, що їх «взаємовигідність базується на загальній заці-
кавленості партнерів в ефективному використанні ресурсів протя-
гом усього життєвого циклу проекту – на стадіях проектування, бу-
дівництва та експлуатації» [21, с. 40].  

О. Тур акцентує увагу на дотриманні балансу інтересів між 
державою та бізнесом. Учений стверджує, що «якщо баланс інтере-
сів існує, то держава та бізнес отримують вигоди, недосяжні при 
спробі самостійного інвестування» [5, с. 32].  

У державно-приватному партнерстві і держава, і бізнес при 
взаємодії на засадах партнерства мають свій інтерес, який у подаль-
шому приносить їм обом вигоду. Вигоди при реалізації державно-
приватного партнерства відрізняється одна від одної внаслідок різ-
них цілей, які переслідуються сторонами.  

Бізнес, беручи участь у партнерстві з державою, розраховує 
на певний набір гарантій і преференцій за рахунок адміністратив-
них, матеріальних, фінансових, природних ресурсів держави. Крім 
цього, для приватного сектору вигодою від участі у ДПП є одер-
жання гарантованого доходу на довгостроковий період, а також  
можливість розширення своєї діяльності.  

Вступаючи в партнерство з бізнесом, держава одержує мож-
ливість не лише залучити додаткові джерела фінансування для реа-
лізації соціально-економічного проекту, що, у свою чергу, знижує 
навантаження на бюджет, але і формувати гнучку та дієву систему 
управління економікою, тим самим збільшуючи конкурентоспро-
можність продукції та послуг на внутрішньому і зовнішніх ринках.  

Отже, у рамках партнерства і держава, і бізнес мають власний 
інтерес та прагнуть максимально ефективно використовувати мож-
ливості один одного. Сторони партнерства наділені певними функ-
ціями, які при чіткому розподілі надають балансу їх взаємовідноси-
нам і забезпечують довгострокову реалізацію. У такій взаємодії дер-
жава відіграє ключову роль, оскільки об’єктом угоди є в першу 
чергу державне майно, а предметом – реалізація державних функ-
цій. 

Різноманітність форм державно-приватного партнерства до-
зволяє широко використовувати можливості приватного капіталу у 
вирішенні державою багатьох проблем у сферах виробництва сус-
пільних благ і надання публічних послуг, виробництва природно-
монопольних галузей економіки. У названих сферах держава не 
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може відмовитися від своєї присутності, і для вирішення протиріч 
між обмеженими можливостями державного бюджету та потребою 
у вкладенні капіталу для забезпечення відтворення та розвитку 
об’єктів стратегічної і соціальної значущості цих сфер використо-
вує державно-приватне партнерство. ДПП застосовується в різних 
сферах економічної діяльності з урахуванням їх специфічних особ-
ливостей (рис. 2.2). 

Співробітництво між партнерами здійснюється в рамках різ-
них структур, із різною компетенцією, з різним комплексом завдань 
і джерел фінансування. Тому існує велика кількість різних варіантів 
застосування державно-приватного партнерства. Комісією Євро-
пейських Співтовариств у «Зеленій книзі щодо державно-приват-
ного партнерства та законодавства співтовариства у сфері держав-
них контрактів та концесій» (COM (2004) 327 остаточна версія, 
30.04.2004 р.) виокремлюють ДПП договірного характеру, у якому 
партнерство між державним та приватним секторами ґрунтується 
виключно на договірних відносинах, і ДПП інституційного харак-
теру, що включає співробітництво між державним і приватним сек-
торами у рамках окремої структури [23]. 

Договірні форми ДПП охоплюють моделі, де одна або декі-
лька функцій щодо проектування, фінансування, будівництва, від-
новлення (реконструкції, модернізації), експлуатації передаються 
приватному партнеру на основі угоди. У більшості країн основною 
моделлю є концесія. Особливість взаємодії держави та приватного 
сектору полягає у прямому зв'язку між приватним партнером і кін-
цевим користувачем. Оплата складається із зборів користувачів за 
наданні послуги або за необхідності доповнюється за рахунок дер-
жавних субсидій. На даний час концесія отримала широке розпов-
сюдження у світі під різними назвами [24, с. 167]: чисті концесії 
(сoncessions stricto sensu), франшизи (franchises), операційні конце-
сії (operating concessions), контракти на управління (management 
contracts), лізинг (leases), оренда (affermage), контракти BOT (Build, 
Operate, Transfer – будівництво – експлуатація / управління – пере-
дача), ROT(Rehabilitate, Own, Transfer – відновлення – володіння – 
передача) тощо. 

Світовим банком розроблено різні моделі залучення приват-
ного капіталу до державно-приватного партнерства. Ключовою від- 
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Рис. 2.2. Сфери застосування державно-приватного партнерства згідно із Законом України  
«Про державно-приватне партнерство» (складено на основі джерела [22, с. 9]) 
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мінністю між різними моделями прийнято вважати характер і сту-
пінь ризику, який передається від держави до бізнесу. Відповідно 
до цього критерію Світовий банк виділяє такі моделі [24, с. 157; 20]: 
 контракти на управління, у яких частина операційного ризику 

в бізнесі може бути переданою концесіонеру. Тобто державне 
підприємство або установа передається в управління управ-
ляючій компанії – свої управлінські функції держава передає 
концесіонеру, апріорі виходячи з того, що приватний менедж-
мент ефективніше державного. Винагорода концесіонера 
може змінюватися залежно від прибутковості компанії та по-
вністю залежить від обсягу операційного прибутку, але знач-
ний операційний ризик все ж залишається публічній стороні, 
оскільки фінансова віддача від переданого підприємства зале-
жить від рівня операційного прибутку фірми; 

 лізинг, або оренда, – не передбачає ніякої плати концесіонеру 
з боку держави. Прибуток концесіонера безпосередньо зале-
жить від операційного прибутку фірми. Операційний ризик 
повністю передається концесіонеру. Держава лише несе від-
повідальність за вибір інвестора, а отже, несе інвестиційний 
ризик; 

 концесія, угоди типу BOT та ROT, коли концесіонер зобов'я-
зується інвестувати і, таким чином, бере на себе і операцій-
ний, і інвестиційний ризики. 
Водночас виокремлення окремих видів угод типу BOT і ROT 

засвідчило наявність чіткого розмежування концесійних проектів, 
які, відповідно, передбачають будівництво нових об'єктів «з нуля» 
(greenfield projects) та проектів, спрямованих на реконструкцію вже 
існуючих державних активів (brownfield projects). Саме останні, що 
пов’язані з передачею існуючих активів на певний тривалий термін,  
і відносять до класичної концесії [24, с. 167].  

В інших моделях, поширених у країнах Європейського Со-
юзу, приватний партнер управляє об'єктом в інтересах державного  
партнера. Платежі приватний партнер одержує регулярно тільки від 
держави. Прикладом такої взаємодії є «Private Finance Initiative» 
(PFI) у Великобританії, «Contrat de partenariat and equivalents»  
у Франції, «Betreibermodell» у Німеччині.  

Private Finance Initiative. Програма приватного фінансування 
(PFI), основна модель ДПП у Великобританії, була введена в 1992 р. 
урядом Дж. Мейджора як спосіб залучення управлінських навичок  
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і комерційного досвіду приватного сектору з метою проектування, 
будівництва, фінансування та експлуатації об’єктів, які є держав-
ною монополією у непривабливих із ринкових позицій галузях (ви-
робничої та соціальної інфраструктури) на основі довгострокових 
контрактних зобов’язань. У цій моделі оплата праці приватному 
партнеру не набуває форми зборів від користувачів, на відміну від 
концесій, а є регулярними платежами, які сплачується державним 
партнером. Ці платежі можуть бути фіксованими, але також можуть 
розраховуватися, наприклад, на основі наявності робіт або пов’яза-
них послуг, або навіть на основі рівня використання таких робіт.  

У рамках PFI використовуються 5 основних схем державно-
приватного партнерства (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 
Характеристика схем державно-приватного партнерства  

при реалізації PFI-проектів 1 
Назва схеми Зміст 

DBFO (спроектуй – 
побудуй – профінан-
суй – управляй) 

Передбачає, що приватне підприємство проектує, 
будує, фінансує та експлуатує об’єкти на основі 
специфікацій, визначених представниками держа-
вного сектору та їх міністерствами. При таких 
проектах ризик повністю передається приватному 
бізнесу 

BOOT (побудуй – во-
лодій – управляй – пе-
редай) 

Приватний партнер одержує правомочність не 
лише користування, але і володіння об’єктом уп-
родовж терміну дії угоди, після чого він переда-
ється державі  

BOT (побудуй – 
управляй – передай) 

Використовується головним чином у концесіях. 
Інфраструктурний об’єкт створюється за рахунок 
концесіонера, який після завершення будівництва 
одержує право експлуатації спорудженого об’єкта 
впродовж терміну, достатнього для окупності 
вкладених коштів. Після його закінчення об’єкт 
передається державі. Концесіонер одержує право 
користування, а не володіння об’єктом  

BOO (побудуй – воло-
дій – управляй) 

Передбачає, що побудований об’єкт після закін-
чення терміну дії угоди не передається державі, а 
залишається в розпорядженні інвестора 

Будівництво  
«під ключ» 

– 

1 Складено за даними за джерел [25; 26]. 
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Разом з тим у зв'язку з кризовими явищами в економіці остан-
німи роками уряд Великобританії розробляє новий підхід до дер- 
жавно-приватного партнерства на основі посилення регулювання, 
проведення міжгалузевого аналізу та планування, поєднання тради-
ційних і нових інструментів державно-приватного партнерства 
[27, с. 67]. Казначейством Її Величності у грудні 2012 р. опубліко-
вано «Новий підхід до державно-приватного партнерства» [28], у 
якому розкривається нова модель державно-приватного партнер- 
ства – PF2 (Private Finance 2). PF2 має нову структуру фінансування, 
де частка державного фінансування набагато менше порівняно з по-
передньою моделлю PFI. Крім цього, PF2 забезпечує виконання  
контракту набагато швидше і дешевше порівняно з PFI. Отже, мо-
дель PF2 поєднує потенціал PFI з новими інструментами до фінан-
сування інфраструктури. 

«Contrat de partenariat and equivalents» у Франції. Договір про 
партнерство та його еквіваленти включає договір про партнерство 
(сontrat de partenariat), довгострокову оренду муніципальної власно-
сті (bail emphytéotique administratif), довгострокову оренду нерухо-
мого майна у сфері охорони здоров’я (bail emphytéotique hospitalier), 
оренду державного майна (autorisations d occupation temporaire du 
domaine public) й орендний договір із правом попереднього викупу 
(bail avec clause de rachat anticipé) [29, с. 8-10]. 

Договір про партнерство – договір, на підставі якого дер- 
жавна або приватна юридична особа забезпечує фінансування, про-
ектування, будівництво, реконструкцію, управління та обслугову-
вання інфраструктури або надання послуг за плату, яка виплачу-
ється його державним партнером на довгостроковій основі. Договір 
про партнерство – це модель контрактної форми ДПП, яка застосо-
вується в будь-якій діяльності та в будь-якому секторі на відміну від 
інших моделей договору. 

Різновидом договору про партнерство є довгострокова оренда 
муніципальної власності (BEA) і довгострокова оренда нерухомого 
майна в секторі охорони здоров’я (BEH). Ці моделі передбачають 
передачу приватному партнерові права на будівництво на тій земе-
льній ділянці, що належить державі або місцевим органам влади. 
При введенні в експлуатацію об’єкта права приватного партнера об-
межуються технічним обслуговуванням й управлінням. Дані моделі 
менш пристосовані для отримання додаткових доходів (доходу ко- 
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ристувачів). Сферами застосування для ВЕА є поліція, юстиція та 
оборона, а для ВЕН – охорона здоров’я. 

Оренду державного майна введено в дію в 1994 р., вона дає 
право суб’єкту приватного сектору будувати будинок на державній 
земельній ділянці. Після цього будівля надається в оренду органам 
державної влади. Право власності на будівлю передається органам 
державної влади після закінчення терміну дії договору. На відміну 
від оренди державного майна, орендний договір із правом поперед-
нього викупу нерухомості передбачає право купівлі органами дер-
жавної влади будівлі до закінчення терміну дії договору. Оренда 
державного майна й оренда з правом попереднього викупу нерухо-
мості використовується у сферах оборони, внутрішньої безпеки та 
поліції. 

«Betreibermodell» у Німеччині. Контрактна форма державно-
приватного партнерства включає такі моделі [25]: придбання (Е-мо-
дель), власника (I-модель), лізингову (L-модель), орендну (М-мо-
дель) та концесійну (K-модель) (табл. 2.2).  

 
Таблиця 2.2 

Характеристика моделей контрактної форми ДПП у Німеччині1 

Особливості 

Моделі 
прид-
бання 
(Е-мо-
дель) 

влас-
ника (I-
модель) 

лізингова 
(L-мо-
дель) 

орендна 
(М-мо-
дель) 

конце-
сійна 

(K-мо-
дель) 

В
ла
сн
іс
ть

  
на

 с
по
ру
дж

ен
ня

 Вико-
нання до-
говору 

Замовник  +   + 
Підряд-
ник 

+  + +  

Закін-
чення 
строку дії 
договору 

Замовник + + опція  + 
Підряд-
ник    +  

В
ид

 п
ла
ти

 

Плата за послугу  +    
Регулярні внески  +  +  
Фінансування корис-
тувачами 

    + 

Лізингова плата  
(з передачею права 
власності) 

+  +   

1 Складено за даними джерела [30, с. 6]. 
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Інституціональні форми ДПП, на відміну від контрактних, пе-
редбачають співробітництво між державним і приватним учасни-
ками в рамках окремої структури шляхом створення установи, що 
спільно належить державному та приватному секторам (партнер- 
ства у вигляді об’єднань підприємств, холдингів, корпоративних 
партнерств (господарських товариств) або контроль приватним  
сектором державного підприємства. У країнах ЄС поширені різно-
манітні терміни для позначення інституційних форм і відповідних 
моделей – «Спільні підприємства» (joint venture (JV) у Великобри-
танії, «Співтовариство змішаної економіки» або «Державно-прива-
тне співтовариство» (Société d'économie Mixte (Sem) у Франції, «Ін-
ституційна модель» або «G-модель» (PPP-Gesellschaftsmodell) у Ні-
меччині тощо. 

У Великобританії спільні підприємства (joint venture (JV) 
створюються на основі організації змішаних державно-приватних 
акціонерних товариств або через продаж бізнесу частини акцій на 
існуючих державних підприємствах [7, с. 68]. Ще одним різновидом 
інституційної форми є створений для реалізації проекту об’єкт (ча-
сто без створення юридичної особи), але інституційно відокремле-
ний (фонд, траст, спеціальна юридична особа (Special Purpose 
Vehicle).  

У Франції органи державної влади створюють інституційні 
структури, зокрема, для управління державними послугами на міс-
цевому рівні (наприклад, для послуг щодо водопостачання тощо). 
Місцеві публічні підприємства створюються відповідно до приват-
ного права надання послуг громадського інтересу. Органи держав-
ної влади володіють контрольним пакетом акцій в акціонерному то-
варистві, яке відповідає англійському варіанту акціонерного това-
риства з обмеженою відповідальністю. Виділяють три моделі дер-
жавних підприємств у Франції [31]: співтовариство змішаної еконо-
міки, або державно-приватне співтовариство (Société d'économie 
Mixte), місцеве державне співтовариство територіального плану-
вання (Société publique locale' aménagement) і місцеве державне спів-
товариство (Société publique locale).  

У Німеччині застосовують інституційну модель (G-модель) – 
державний і приватний сектори створюють спільні підприємства 
для проектування, будівництва, фінансування та експлуатації об'є-
кта державної власності [32]. Особливістю ДПП у Німеччині є змі-
шані форми з елементами як контрактних, так і інституційних мо- 
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делей партнерської взаємодії державного та приватного секторів 
економіки. 

Отже, як свідчить аналіз наукових джерел, у переважній біль-
шості зарубіжних країн, які мають позитивний досвід реалізації 
проектів на засадах ДПП, однією з визначальних ознак такого пар-
тнерства є те, що зазначений механізм застосовується з метою впро- 
вадження масштабних, національних та міжнародних суспільно 
значущих проектів. Світовий досвід переконує, що взаємодія між 
державою та приватним бізнесом має найбільший ефект передусім 
в інфраструктурних галузях, де історично склалися передумови, по-
треба та можливості для такої співпраці при реалізації масштабних 
соціально-економічних завдань. Так, у Великобританії реалізується 
понад 900 проектів на засадах ДПП. Як правило, ці проекти впрова-
джуються у сфері соціальної інфраструктури (освіта, медицина, 
транспорт, обробка відходів).  

На даний час у Франції впроваджується 73 проекти на суму  
8,5 млрд євро. Однією з особливостей партнерства у Франції є ут-
римання балансу між державними великими та малими проектами, 
які впроваджує місцева влада. Сферою реалізації ДПП у країні  
є концесії на спорудження автомагістралей та водопостачання. За-
вдяки впровадженню механізмів державно-приватного партнерства 
Туреччина протягом останнього десятиліття у 3 рази збільшила 
ВВП, залучивши 115 млрд дол. США інвестицій у 193 проекти. Ос-
новними сферами діяльності для інвестування є: енергетика  
(76 проектів), дороги та дорожня інфраструктура (29 проектів),  
порти та портова інфраструктура (21 проект), аеропорти (19 проек-
тів), охорона здоров’я (17 проектів). 

У цілому на сучасному етапі концесії є найбільш розвиненою 
прогресивною формою партнерства держави, органів місцевої 
влади та приватного сектору. Ця форма управління державною вла-
сністю поширена в понад 120 країнах Європейського Союзу, США, 
Азії, Східної Європі та СНД.  

Залучення державою приватного бізнесу є однією з основних 
світових тенденцій у розвитку транспортної сфери. При цьому таке 
партнерство відбувається у найрізноманітніших формах: від конт-
рактів на управління діючими об’єктами до передачі приватним 
компаніям повного циклу будівництва та експлуатації нового 
об’єкта інфраструктури (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 
Практичні приклади застосування різних форм державно- 

приватного партнерства в зарубіжних країнах 1 
Проекти Країни 
Реалізація інфраструктурних проектів 

Будівництво автомобільних доріг,  
шкіл і лікарень 

Великобританія, Іспанія, 
Фінляндія, Канада 

Будівництво швидкісних автомобільних і за-
лізничних доріг, метрополітену та аеропор-
тів, стадіонів 

Франція, Австрія, Португа-
лія, Туреччина, Греція 

Будівництво поромних переправ Румунія, Болгарія, Греція  
Побудова нових і реконструкція зношених 
міських транспортних систем та об’єктів 
житлово-комунального господарства 

Австралія, Нідерланди, Ір-
ландія 

Проекти у сфері залізничного транспорту Великобританія, Нідерла-
нди, Данія, Швеція 

Реалізація гуманітарних проектів 
Проекти з підвищення якості освіти та охо-
рони здоров’я  

США, Канада 

Здійснення наукових досліджень  Німеччина 
Реалізація проектів у сфері сільського господарства 

Будівництво, експлуатація та управління 
іригаційними проектами 

Бразилія, Індія, Перу, Ма-
рокко, Йорданія  

Будівництво та управління мережами ком-
панії «холодного ланцюга» 

Філіппіни, Індія, Мексика  

Будівництво, обслуговування та управління 
ринками збуту місцевої сільськогосподарсь-
кої продукції 

Філіппіни, Йорданія 

Будівництво та експлуатація зернових тер-
міналів у морських портах 

Філіппіни 

Переробка відходів сільського господарства Молдова, Словенія, Брази-
лія 

1 Складено за даними джерел [28; 33]. 
 
За експертними оцінками, реалізація проектів у сфері водопо-

стачання та каналізації на засадах ДПП у США та Канаді сприяла 
скороченню витрат на 10-40%; у Шотландії – на 20; в Ірландії – на 
25-30% [34]. У сфері транспорту, за даними Європейської Комісії, 
зниження рівня операційних витрат склало 10-17%. У Великобри- 
танії в різних сферах економічної діяльності ця економія становила 
в середньому 17%.  
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Таким чином, для української практики важливим є застосу-
вання провідного зарубіжного досвіду при реалізації інноваційних 
проектів на засадах ДПП. При цьому, за оцінками експертів, в ін-
фраструктуру України залучено приватних інвестицій обсягом 12,3 
млрд дол. США: у сферу телекомунікацій (89%), енергетики (8%), 
водопостачання та каналізації (2%), транспортну сферу (1%) [35]. 

Виявлено, що в зарубіжних і вітчизняних літературних дже-
релах немає єдності підходів до форм ДПП, що обумовило існу-
вання різноманіття класифікацій. Так, О. Сімсон при розробці кла-
сифікації публічно-приватного партнерства у сфері інновацій про-
понує враховувати такі ознаки: залежність від мети партнерства, 
суб’єкти ППП, рівень інноваційної системи, термін дії, напрями 
ППП в інноваційній сфері, форми реалізації відносин партнерства 
[36, с. 158-159, 303-304, 332]. 

В. Павлов і О. Ляхович визначають такі основні форми спів-
праці державного та приватного секторів в інноваційній сфері Ук-
раїни:  
 традиційні (упровадження інноваційних рішень на засадах 

ДПП у традиційних сферах господарювання) та інноваційні 
(впровадження проектів НДДКР на засадах ДПП та їх підтри-
мка на всіх етапах інноваційного процесу);  

 прямі (участь державного партнера у проектах ДПП через спі-
льне фінансування та його управління) та непрямі (участь 
державного партнера у проектах ДПП через механізми пода-
ткового регулювання);  

 інституційні (формалізація відносин ДПП здійснюється на пі-
дставі створення господарської одиниці) та договірні (форма-
лізація відносин ДПП здійснюється на підставі укладання до-
говору) [37, с. 58].  
П. Шилепницький вважає, що існує багато варіантів держа-

вно-приватного партнерства, і пропонує їх класифікувати за пев-
ними критеріями (рис. 2.3). 

Відомий фахівець у сфері державно-приватного партнерства 
В. Варнавський за рівнем участі приватного сектору в реалізації 
прав власності виокремлює контрактні та концесійні форми. До ко-
нтрактних форм належать: контракти на постачання продукції для 
державних потреб; контракти на виконання робіт і надання суспіль- 
них послуг; контракти технічної допомоги; контракти на управ-
ління [39, с. 43] (табл. 2.4).  
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Рис. 2.3. Науковий підхід П. Шилепницького до класифікації 
типів державно-приватного партнерства  

(складено на основі джерела [38, с. 22]) 
 

Таблиця 2.4 
Контрактні форми державно-приватного партнерства 1 

Форма Характеристика 
Контракт на обслу-
говування 

Укладається, насамперед, з метою формування ефективних 
ринків пасажирських транспортних, освітніх, медичних та 
інших послуг 

Контракт на управ-
ління 

Передбачає делегування приватному капіталу органами уп-
равління влади повноважень щодо розширення сфери пос-
луг, зокрема в частині соціального захисту населення тощо

Контракт на вико-
нання робіт або на-
дання суспільних 
послуг 

Часто укладається на середньостроковий період і реалізу-
ється на об’єктах міського господарства (наприклад, обла-
штування  зупинок міського транспорту, благоустрій зон ві-
дпочинку, прибирання вулиць та вивезення сміття тощо) 

Контракт на на-
дання технічної до-
помоги 

Сфера застосування таких форм контракту є досить широ-
кою та передбачає реалізацію науково-технічних розробок 
приватного капіталу на об’єктах, що належать державі 

Контракт на екс-
плуатацію 

Передача в  експлуатацію приватному бізнесу залізничних 
станцій, аеропортів, об’єктів житлово-комунального госпо-
дарства 

Контракт на поста-
чання продукції для 
державних потреб 
(державне замов-
лення) 

Віднесення такого контракту до форм ДПП викликає певні 
сумніви, бо в цьому випадку відсутній розподіл відповіда-
льності, ризиків та прибутків між партнерами, тобто осно-
вна риса партнерства 

1 Складено за даними джерела [39, с. 43-44]. 

Термін  
дії 

Класифіка-
ційні ознаки 

Характер  
реалізованих  
проектів 

Види економічної  
діяльності 

Спосіб організації 
конкурсного  
відбору 

Юридичне  
оформлення 

Створення нових 
об’єктів  

інфраструктури 

Глобальні  
державно-приватні 

партнерства 
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Контрактні форми державно-приватного партнерства є до-
сить поширеним видом партнерських відносин державних (муніци-
пальних) органів влади та приватного капіталу. Сфери застосу-
вання: розвиток міського пасажирського транспорту, створення 
складних інформаційних систем з управління рухом вантажів на за-
лізничному транспорті тощо.  

До концесійних форм ДПП відносять оренду (лізинг); угоди 
на розподіл продукції; інвестиційні контракти та концесії. Така фо-
рма партнерства, як угоди про розподіл продукції, дещо нагадує 
концесії, однак її відмінністю є принципово інший розподіл відно-
син власності між державою та приватним капіталом. Якщо згідно 
з концесійним договором концесіонер (приватний партнер) є влас-
ником усієї випущеної ним продукції, то за умовами угоди про роз-
поділ  продукції  приватний партнер є власником лише частини ви-
пущеної продукції. Умови та порядок розподілу продукції визнача-
ються угодою про розподіл продукції. Світова  практика свідчить  
про широке застосування угод про розподіл  продукції у сфері роз-
відки та видобутку корисних копалин на наданих у користування 
дільницях надр. 

Як окремі форми партнерств розглядаються акціонування та 
спільні підприємства, які мають безліч типів залежно від ступеня 
участі держави, організаційних форм тощо. 

М. Айрапетян серед механізмів ДПП виокремлює організа-
ційні моделі, моделі фінансування та кооперації [40]. Організаційні 
моделі не передбачають суттєвого втручання у відносини власності. 
Співпраця публічного та приватного партнерів відбувається шля-
хом залучення третіх організацій, переуступки окремих функцій та 
контрактних зобов’язань, використання можливостей передачі 
об’єктів у зовнішнє управління. Прикладом такої моделі є концесії. 
Моделі фінансування включають комерційний найм, оренду, усі 
види лізингу, попереднє та інтегроване проектне фінансування. 

Моделі кооперації являють собою будь-які можливі форми та  
методи об’єднання зусиль партнерів, які відповідають за окремі ста-
дії загального процесу створення нової споживчої вартості як пуб-
лічного блага. Часто така кооперація потребує організації складних, 
у тому числі холдингових, структур для спорудження об’єктів та їх 
експлуатації, особливо у сфері виробничої та соціальної інфрастру-
ктури. 
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Узагальнення провідного зарубіжного та вітчизняного дос-
віду дозволило сформувати за класифікаційними ознаками спро- 
щену (табл. 2.5) та розширену класифікації форм державно-приват-
ного партнерства (табл. 2.6). 

Таблиця 2.5 
Спрощена класифікація форм державно-приватного  

партнерства  

Форма взаємодії Власність Основна частина 
ризиків Тривалість 

Контракт на вико-
нання робіт (надання 
послуг) 

Державна Держава Короткострокова
(1-3 роки) 

Контракт на управ-
ління 

Державна Держава Середньострокова (3-
8 років) 

Оренда Державна Спільно / приват-
ний сектор 

Довгострокова
(8-15 років) 

Концесія Державна Приватний сектор Довгострокова
(15-30 років) 

Спільні підприємс-
тва 

Державна + при-
ватна 

Держава + приват-
ний сектор 

Довгострокова
(більше 30 років) 

 
Таблиця 2.6 

Розширена класифікація форм державно-приватного партнерства  

Форма ДПП 

Серед-
ній тер-
мін 

угоди, 
років 

Надан-
ня пос-
луг 

Забезпе-
чення 
оборот-
ного капі-

талу 

Одер-жан-
ня чистого 
прибутку / 
покриття 
чистих 
збитків 

Довго-
строкове 
фінансу-
вання 

Воло-
діння 
акти-
вами 

Сектора-
льне пла-
нування та 
регулю-
вання пос-

луг 
Акціонування 
та фінансування 
ринку приват-
них послуг 

Необ-
меже-
ний 

термін

Д ⃰ Д / П Д Д / П Д Д 

Контракт на на-
дання послуг 2–3 П ⃰  Д Д Д Д Д 

Контракт на уп-
равління 2–5 П Д Д Д Д Д 

Лізинг 7–15 П П П Д Д Д
BOT 20–30 П П П П Д Д
BOO 20–30 П П П П П Д
Концесія 20–30 П П П П Д Д

Відчуження та 
продаж активів 

Необ-
меже-
ний 

термін

П П П П П Д 

⃰  Д – державний; П – приватний. 
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У результаті реалізації ППП можна одержати синергетичний 
ефект, який сприятиме підвищенню ефективності діяльності дер-
жави і бізнесу шляхом їх об’єднання. При цьому ефект від партнер-
ства перевищує суму ефектів діяльності кожного суб’єкта діяльно-
сті окремо (рис. 2.4).  

Таким чином, специфічними особливостями державно-при-
ватного партнерства, що відрізняє його від інших форм взаємодії, є 
розподіл ризиків між приватним і державним секторами економіки 
стосовно функціонування відповідного об’єкта інфраструктури та 
наданих послуг; об’єкти ДПП не передаються у власність приват-
ному партнеру. 

 
 

2.2. Уточнення змісту терміна «публічно-приватне  
 партнерство у сфері інноваційного розвитку  
 вугільної промисловості»  
 

У європейських країнах публічно-приватне партнерство роз- 
глядається як пріоритетний інструмент реалізації інноваційної по-
літики за такими напрямами: стратегічне співробітництво у сферах 
критично важливих для держави соціальних інновацій і високих те-
хнологій; забезпечення зв’язків між наукою і бізнесом та трансферу 
технологій у ринковий обіг; підтримка суб’єктів інноваційного під-
приємництва, приватних інвестицій у дослідження та інновації за 
допомогою партнерського фінансування та розподілу ризиків між 
публічним і приватним партнерами; кластероорієнтована політика. 

Слід навести погляди окремих дослідників на визначення  
публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку: 
 публічно-приватне партнерство − це не просто співфінансу-

вання проектів, у яких зацікавлене суспільство, це насамперед 
«максимальне використання унікальних можливостей кож-
ного з учасників проекту із сукупним зменшенням ризиків. 
Держава, співпрацюючи з бізнесом, одержує не лише зни-
ження навантаження на бюджет, але і більш глибоку та дієву, 
ніж традиційна бюрократія, систему управління проектом, а 
бізнес – визначений набір гарантій і преференцій. При цьому 
різноманітність форм і сфер застосування публічно-приват-
ного партнерства роблять його універсальним механізмом  
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Рис. 2.4. Складові синергетичного ефекту від реалізації ППП 

Зростання надійності державних інвестицій і підвищення  
ймовірності одержання очікуваного економічного результату 

Поліпшення інвестиційного клімату 

Підвищення якості надання послуг 

Ефективність використання державних коштів  
за рахунок зменшення собівартості проекту 

Зниження рівня ризиків при здійсненні господарської діяльності 

Активізація розвитку підприємницької ініціативи  
та підвищення корпоративної соціальної відповідальності 

Сприяння інтеграції «держава − громадянське суспільство − 
бізнес» (розвиток відповідного інституціонального середовища) 

Доступ до інноваційних та сучасних інформаційно- 
комунікаційних технологій 

Дерегуляція завдяки зменшенню кількості проектів,  
що реалізовувалися під контролем державних органів 

Оптимальний розподіл повноважень щодо контролю  
за спільною реалізацією проекту 

Розширення можливостей одержання пільгових кредитів  
під державні гарантії від міжнародних фінансових установ 

Створення та збереження робочих місць 

Підвищення якості соціально значущих послуг 

Підвищення якості життя населення за рахунок розвитку територій та фор-
мування (реконструкція) об’єктів інфраструктури 

Утилізація та поводження з промисловими  
і побутовими відходами  

Енергозбереження та енергоефективність 

Мінімізація впливу на навколишнє природнє середовище  
за рахунок упровадження новітніх технологій у сфері  

економіки природокористування 

Зниження екологічного навантаження на території та підвищення рівня еко-
логічної безпеки на основі впровадження екологічно  

чистих інноваційних технологій 
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для вирішення цілого ряду завдань – від створення та розви-
тку інфраструктури до розробки та адаптації нових перспек-
тивних технологій» [41, с. 9]; 

 публічно-приватне партнерство є одним із найбільш ефекти-
вних механізмів, які усувають існуючі «розриви» в націона-
льних інноваційних системах [42, с. 27]. Це дозволяє комер-
ціалізувати технології та виходити з інноваційною продук-
цією на внутрішній або світовий ринок. У рамках ППП реалі-
зується також взаємодія державного і приватного секторів з 
метою одержання результатів НДДКР; 

 американський учений Г. Інковіц, обґрунтовуючи теорію «по- 
трійної спіралі» задля досягнення ефективної взаємодії осно-
вних складових національної інноваційної системи, акцентує 
увагу на дослідженні питань формування нового інституціо-
нального середовища як передумови мотивації приватного се-
ктору до участі у публічно-приватному партнерстві [43, с. 33]; 

 І.С. Нейкова [9, с. 154] розуміє державно-приватне партнерс-
тво в інноваційній сфері як «систему рівноправних відносин 
державного і приватного секторів економіки, що має особли-
вий комплекс економічних, соціальних, правових, політич-
них, організаційних, управлінських, інших взаємозв’язків, ві-
дносин і умов, спрямованих на максимально ефективне вико-
ристання наявних ресурсів та їх джерел для інноваційного ро-
звитку країни та її суб’єктів»; 

 державно-приватне партнерство у науково-технічній та інно-
ваційній сферах визначається як сукупність організаційно-
правових відносин і дій держави та приватного бізнесу, спря-
мованих на досягнення загальних цілей інноваційної полі-
тики країни, які є основоположними для побудови інновацій-
ної економіки [44]; 

 суть державно-приватного партнерства в інноваційній сфері 
полягає в узгодженні інтересів держави і бізнесу, а також ко-
ординації їх дій у процесі доведення наукових результатів до 
інновацій. Воно виникає як формалізована кооперація держа-
вних і приватних структур, спеціально створених для досяг-
нення певних цілей [45]; 

 державно-приватне партнерство у сфері інновацій «має яв-
ляти собою взаємодію держави і приватного сектору у про-



51 

цесі всього інноваційного циклу, починаючи із здійснення на-
укових досліджень і комерціалізації розробок до виробництва 
наукомісткої високотехнологічної продукції» [46, с. 48];  

 під державно-приватним партнерством в інноваційній сфері 
розуміється «совокупность организационно-правовых отно-
шений и действий государства и частного бизнеса, направ-
ленных на достижение целей инновационного развития на 
макро-, региональном и микроуровне посредством реализа-
ции проектов и программ в инновационной сфере» [47, с. 
172]; 

 на думку О. Сімсона, «приватно-державне партнерство стає 
політико-правовою моделлю реалізації ринкової інноваційної 
стратегії та полягає в ефективному співробітництві приват-
ного сектору і держави у сфері наукових досліджень та інно-
вацій. Тобто нова соціально-економічна система може ефек-
тивно функціонувати тільки за умови збалансованого враху-
вання приватних і публічних інтересів, їх оптимальної взає-
модії та пошук спільних інтересів, спрямованих на інновацій-
ний розвиток» [48, с. 73]. Тобто науковець розглядає при-
ватно-державне партнерство у двох значеннях: як «політико-
правову модель співробітництва бізнесу і держави та органі-
заційно-інституціональний механізм її реалізації» [там само, 
с. 75].  
Отже, публічно-приватне партнерство у науково-технічній та 

інноваційній сферах може позиціонуватися як взаємовідносини між 
органами державної влади та суб’єктами господарювання, що фор-
муються з приводу розвитку інноваційного потенціалу промислово-
сті (рис. 2.5). 

Взаємовідносини сторін публічно-приватного партнерства в 
інноваційній сфері повинні бути зафіксовані в офіційних докумен-
тах (договорах про співпрацю, програмах тощо), мати партнерсь-
кий, тобто рівноправний, характер. На основі узагальнення світо-
вого досвіду взаємодії держави та приватного сектору щодо нау-
ково-технічного та інноваційного розвитку, механізмів застосу-
вання публічно-приватного партнерства визначаються головні 
принципи, на яких мають ґрунтуватися сучасні форми публічно-
приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку промисло-
вості (ПППСІРП) (рис. 2.6). 
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Рис. 2.5. Складові ППП у сфері інноваційного розвитку  
промисловості 

 
Мета публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного 

розвитку промисловості полягає в об’єднанні досвіду, знань і вмінь 
державних та приватних партнерів для досягнення вагомих науко-
вих результатів, ефективного впровадження інновацій, одержання 
значних соціально-економічних та фінансових результатів із макси-
мальною взаємною вигодою. 

На основі аналізу та узагальнення наукових поглядів на ви-
значення суті терміна «публічно-приватне партнерство в інновацій-
ній сфері» пропонується розглядати публічно-приватне партнер- 
ство у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості як ін-
ституціональне об’єднання державного та приватного секторів еко-
номіки для реалізації інноваційних проектів, що містять техніко-
економічне, правове та організаційне обґрунтування інноваційних 
заходів. Це сукупність нормативно-правових, організаційних та фі-
нансових взаємовідносин держави і приватного бізнесу для досяг-
нення вагомих наукових результатів, ефективного впровадження 
інновацій, одержання значних соціально-економічних та фінансо-
вих результатів із максимальною взаємною вигодою.  

Офіційні відносини або домовленості  
на фіксований / необмежений період часу 

 
Держава 

Взаємодія на договірних засадах  
у процесі організації інноваційної діяльності 

Прийняття управлінських рішень  
в інноваційній сфері

Співфінансування обмежених ресурсів  
(фінансові, трудові, технологічні, інформаційні) 

Досягнення цілей щодо здійснення інноваційної діяльності 

Суб’єкти  
публічного права 

Приватні структури 
(партнери) 
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Рис. 2.6. Принципи, на яких мають базуватися сучасні форми  
публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку 

промисловості 
 

ПППСІРП здійснюється також з метою допомоги в захисті ін-
телектуальної власності (субсидування, патентування), створення 
об'єктів інноваційної інфраструктури, використання державних ла-
бораторій в інтересах приватних компаній. На рис. 2.7 наведено 
пріоритетні напрями публічно-приватного партнерства у сфері 
інноваційного розвитку промисловості. 

Світовий досвід реалізації інноваційних проектів на засадах 
ППП свідчить про різновид моделей та організаційно-правових 
форм партнерства держави і бізнес-структур. Так, М.А. Дерябіна  
 

 

Рівність перед  
законом державних  

і приватних  
партнерів 

Забезпечення державою 
стабільних умов вико-
нання договорів про 

ППСІРП 

Державні гарантії 
дотримання  

майнових прав  
та інтересів приват-

ного партнера

Незмінність цільового 
призначення та форми 
власності об’єкта ППП 

Економічна рівно- 
правність партнерів 
та відповідальність   

Визначення приват-
ного партнера виклю-
чно на конкурсних 

засадах   

Справедливий розподіл 
між державним та при-
ватним партнерами ри-
зиків, відповідальності 
та винагород, пов’яза-
них із виконанням  

договорів  

Всебічне врахування 
інтересів усіх учасни-
ків проекту (принцип 
демократичності)  
за пріоритетністю 
державних інтересів   

Співфінансування 
інноваційних проек-
тів з боку держави 
при збереженні уп-
равління проектами  
в руках бізнесу  

Залучення бюджет-
ного фінансування  
як каталізатора  
інноваційних  
процесів  

 
Єдність освітнього, 
наукового або вироб-
ничого процесів   

Інформаційна  
кооперація та форму-

вання спільного  
інформаційного  
середовища 



54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.7. Стратегічні пріоритети публічно-приватного  
партнерства у сфері інноваційного розвитку промисловості 

 

Створення нових наукомістких фірм, підтримка
малих і середніх інноваційних підприємств 

Розробка проривних технологій для державних потреб

Відбір і фінансування на паритетних засадах науково-технічних 
та інноваційних програм і проектів, що мають важливе значення  

для національної економіки 

Залучення інвестицій для розвитку інноваційної інфраструктури

Залучення в економічний обіг та комерціалізацію результатів досліджень 
і розробок, одержаних із використанням коштів державного бюджету 

Інвестування в технічне переозброєння підприємств, оновлення 
парку устаткування, оптимізацію технологічних процесів 

Підвищення рівня довіри суб’єктів інноваційної діяльності 
до органів державної влади та місцевого самоврядування  

Зниження ризиків суб’єктів інноваційної діяльності завдяки 
їх розподілу між публічним і приватним партнерами  

Сприяння інтеграції науки, бізнесу та освіти  

Розвиток інноваційних кластерів, у межах яких можливе 
ефективне співробітництво між державними  

та приватними структурами, малим і середнім бізнесом   

Формування та розвиток об’єктів інноваційної інфраструктури 

Міжнародне співробітництво щодо створення 
партнерств із зарубіжними учасниками   

Доведення результатів наукової діяльності, 
одержаних у державному секторів, до ринку 

Вихід продукції на світові ринки
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пропонує класифікацію моделей публічно-приватного партнерства 
за трьома групами: організаційні моделі, моделі фінансування та 
моделі кооперації [49]. 

До організаційних моделей віднесено концесію та аутсор-
синг. До моделей фінансування пропонується віднести комерцій-
ний найм, оренду, лізинг, проектне фінансування, де передбача-
ється укладання угоди з визначенням конкретних зобов’язань учас-
ників інноваційного проекту, відповідальності та розподілу ризиків 
між ними. 

Моделями кооперації є «різні способи поєднання зусиль  
партнерів, відповідальних за окремі стадії загального процесу ство-
рення нової споживчої вартості (товарів, послуг, об’єктів інфра-
структури, технологічних систем тощо) на засадах укладання дого-
ворів про спільну діяльність» [50, с. 103].  

В інноваційній сфері доцільним є укладання договорів про 
спільну діяльність, угод оренди, лізингу, аутсорсингу. На думку ок-
ремих учених, використання договору про концесію є проблема- 
тичним, оскільки згідно із Законом України «Про концесії» конце-
сійний договір укладається на строк від 10 до 50 років, що значно 
перевищує життєві цикли переважної більшості видів інноваційної 
продукції, особливо в межах високих технологій. 

Публічно-приватні партнерства створюються як в організа-
ційно-правовій формі юридичної особи, так і на основі договору про 
спільну діяльність з об’єднанням внесків учасників та без їх об’єд-
нання залежно від мети партнерства. Вони функціонують у формі 
об’єднань підприємців, господарських товариств, холдингів, корпо-
рацій, концернів, консорціумів, венчурних та інвестиційних фондів, 
банків розвитку, інноваційних кластерів, фінансово-промислових 
груп, наукових і технологічних парків, центрів трансферу техно- 
логій. Загальновизнаною практикою ППП в інноваційній сфері  
є формування та функціонування технологічних платформ як ефек-
тивного комунікаційного засобу для об’єднання науковців та під- 
приємців. 
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2.3. Правове забезпечення інноваційного розвитку  
 вугільної промисловості на засадах публічно- 
 приватного партнерства 

 
В Україні протягом тривалого часу формуються правові за-

сади для розвитку окремих форм ППП. Ухвалення Закону України 
«Про державно-приватне партнерство» та численних відповідних 
підзаконних актів засвідчило прагнення до широкого впровадження 
ППП в Україні. На момент ухвалення Закону у 2010 р. в Україні іс-
нувало законодавче забезпечення договірних відносин держави  
і приватного сектору у сфері концесії, оренди, спільної діяльності, 
але був відсутній єдиний підхід до взаємодії держави та приватного 
сектору на засадах публічно-приватного партнерства. 

На даному етапі законодавча база розвитку ППП включає: 
Конституцію України, Цивільний кодекс України, Господарський 
кодекс України, законодавчі акти України, серед яких: 

Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 
01.07.2010 р. № 2404-VI – визначає правові, економічні та організа-
ційні засади взаємодії держави та приватних партнерів, регулює  
відносини, пов'язані з підготовкою, виконанням і розірванням дого-
ворів, що формуються в рамках ДПП, а також установлює гарантії 
дотримання прав і законних інтересів сторін цих договорів; 

Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 
14.09.1999 р. № 1039-XIV (зі змінами) – регулює відносини, що ви-
никають у процесі укладання, виконання та припинення дії угод про 
розподіл продукції з пошуку, розвідки та видобування корисних ко-
палин у межах території України, її континентального шельфу та 
виключної (морської) економічної зони; 

Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 р. (у редакції від 
08.07.2011 р.) – визначає поняття та правові засади регулювання  
відносин концесії державного та комунального майна з метою під-
вищення ефективності його використання і забезпечення потреб 
громадян України у товарах (роботах, послугах); 

Закон України «Про концесії на будівництво і експлуатацію 
автомобільних доріг» від 14.12.1999 р. (у редакції від 15.01.2009 р. 
№ 891-VI) – визначає особливості будівництва та/або експлуатації 
автомобільних доріг загального користування на умовах концесії; 

Закон України «Про особливості передачі в оренду чи конце-
сію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідве- 
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дення, що перебувають у комунальній власності» від 21.10.2010 р. 
№ 2624-VI, де передбачено спрощений порядок передачі в оренду 
чи концесію зазначених об'єктів, встановлення умов захисту капіта-
ловкладень приватного інвестора. 

Окремі питання розвитку ДПП регулюються також постано-
вами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, положен-
нями та наказами центральних органів виконавчої влади, рішен-
нями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування. Загалом лише на загальнодержавному рівні налічу-
ється кілька десятків нормативних актів, що безпосередньо регулю-
ють питання ППП. 

Низка прийнятих нормативних документів (методик і про- 
цедур) пов’язані з реалізацією ППП, а саме: 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку надання приватним партнером державному партнеру ін- 
формації про виконання договору, укладеного в межах державно-
приватного партнерства» від 9 лютого 2011 р. № 81, де визначено 
процедуру надання приватним партнером державному партнеру ін-
формації про виконання договору, укладеного в рамках державно-
приватного партнерства. Державний партнер готує звіт про вико-
нання договору, який надається уповноваженому органу виконавчої 
влади з питань державно-приватного партнерства, що здійснює мо-
ніторинг, узагальнює та оприлюднює результати державно-приват-
ного партнерства. Затверджено форму звіту, перелік показників; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Методики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним 
партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними» від 
16 лютого 2011 р. № 232. Методикою визначено види можливих ри-
зиків, пов’язаних із державно-приватним партнерством, методи їх 
оцінки та форми управління ними; застосовується у процесі аналізу 
ефективності державно-приватного партнерства, прийняття рішень 
про його здійснення, розподіл ризиків між державним і приватним 
партнерами, укладання договору між ними; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-при-
ватного партнерства» від 17 березня 2011 р. № 279. Порядок визна-
чає процедуру надання державної підтримки здійсненню державно-
приватного партнерства щодо об'єктів державної власності, форми 
надання державної підтримки; 
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Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання орга-
нізації здійснення державно-приватного партнерства» від 11 квітня 
2011 р. № 384, де надано механізм підготовки та проведення кон- 
курсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-
приватного партнерства, визначення переможця конкурсу та укла-
дання відповідних договорів. 

Відповідно до цих документів ще на етапі підписання угоди 
про ДПП приватному партнерові потрібно пройти складні проце-
дури узгоджень, у той же час він не одержує від держави необхідних 
гарантій щодо виконання з її боку зобов’язань. Згідно із затвердже-
ним порядком спочатку відбувається підписання контракту про 
ДПП та розпочинається його реалізація, після цього держава прий-
має рішення про надання фінансової підтримки, що не відповідає 
базовій суті ДПП. 

В Україні склався певний досвід залучення бізнесу до роз- 
витку різного виду економічної діяльності. За даними Світового  
банку, в Україні за 1990-2011 рр. реалізовано 40 інфраструктурних 
проектів за участю приватного сектору, а загальні обсяги інвестицій 
у ці проекти становили 12,1 млрд дол. США, з яких понад 90% при-
пало на телекомунікаційний сектор.  

В інших країнах із рівнем доходу на одну особу нижче серед-
нього загальний обсяг інвестицій в інфраструктурні проекти за уч-
астю приватного сектору в 1990-2011 рр. дорівнював 588,5 млрд 
дол. США. Натомість серед країн із рівнем доходу на душу насе-
лення вище середнього особливо слід відзначити Бразилію (27,1% 
інвестицій в інфраструктурні проекти за участю приватного сек-
тору), Китай (9,7%) та Туреччину (6,4%) [51]. 

Отже, ці статистичні дані свідчать про незадовільний рівень 
залучення приватного сектору до інноваційних проектів в Україні. 
Незважаючи на існування певного досвіду залучення бізнесу до 
інноваційних проектів в Україні, окремі з них виявилися невдалими. 
Загальногалузеві труднощі ведення господарської діяльності в Ук-
раїні та відсутність належних передумов для довгострокового і вза-
ємовигідного співробітництва між державою та приватними парт-
нерами ставали на заваді розвитку цивілізованих форм взаємодії 
між ними. 

Ухвалення Закону України «Про державно-приватне партнер- 
ство» і відповідних підзаконних актів також не сприяло активізації 
інноваційної діяльності та реалізації проектів на засадах ППП. 
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Окремі елементи нормативно-правового забезпечення пуб- 
лічно-приватного партнерства в інноваційній сфері відображено  
в законах України «Про наукові парки» та «Про спеціальний режим 
інноваційної діяльності технологічних парків». Однак у цих законах 
йдеться лише про договори щодо спільної діяльності без об’єднання 
внесків між партнерами незалежно від форм власності. 

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфе- 
рі трансферу технологій» присвячено комерціалізації результатів  
НДДКР, що виконуються за державні кошти, та державній (верти-
кальній) передачі технологій, проте лише на договірних засадах без 
використання організаційно-правових форм, які б відповідали су-
часним моделям публічно-приватного партнерства. 

У зв’язку з цим, на думку вчених, існує декілька варіантів  
удосконалення існуючої законодавчої бази з метою її адаптації до 
потреб ефективного впровадження публічно-приватного партнер- 
ства в науково-технічній та інноваційній сферах [50, с. 107]: 
 ухвалення спеціального закону про державно-приватне парт-

нерство в науково-технічній та інноваційній сферах; 
 внесення відповідних змін до Закону України «Про державно-

приватне партнерство»; 
 включення спеціального розділу до Закону України «Про 

інноваційну діяльність». 
Крім цього, пропонується модифікація Закону України «Про 

інноваційну діяльність» із внесенням необхідних змін до інших за-
конодавчих актів, що мають відношення до організації державно-
публічного партнерства. 

За умов існування розгалуженого законодавства про концесії 
в різних сферах економічної діяльності, оренду майна, спільну дія-
льність та інвестиційну діяльність, які тією чи іншою мірою можна 
віднести до форм ППП, в Україні прийнято рамковий закон, покли-
каний узагальнити та систематизувати сферу публічно-приватного 
партнерства – Закон України «Про державно-приватне партнер- 
ство». 

Відповідно до цього закону державно-приватне партнер- 
ство – це співробітництво між державою Україна, територіальними 
громадами в особі відповідних органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридич-
ними особами, крім державних і комунальних підприємств або фі-
зичними особами – підприємцями (приватними партнерами), що 
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здійснюється на основі договору в порядку, встановленому даним 
законом та іншими законодавчими актами. 

Закон дає досить широкий і невичерпний перелік сфер засто-
сування ДПП, зокрема, включення сфери видобутку природних ре-
сурсів, яка не завжди розглядається як традиційна сфера ДПП. За-
кон не встановлює критеріїв чіткого розмежування сфер за крите-
рієм доцільності запровадження у них ДПП, на відміну від міжна-
родного досвіду, відповідно до якого ДПП поширюється на ринкові 
сегменти економіки, пов’язані зі створенням, відновленням та мо-
дернізацією інфраструктури або наданням публічних послуг. 

Законом запроваджено принципи та підходи до ДПП, окрес-
лено важливість обов’язкового попереднього аналізу ефективності 
проектів ДПП, визначення приватного партнера на умовах кон- 
курсу, а також передбачено особливу державну підтримку проектів 
ДПП. 

Широке визначення терміна «державно-приватне партнер- 
ство» і розмаїття форм договірних відносин у рамках ДПП, перед-
бачених законом, ускладнюють формування єдиного підходу до  
розробки організаційно-методичного забезпечення розвитку ДПП  
в Україні.  

Не вирішено належним чином питання співвідношення За-
кону України «Про державно-приватне партнерство» із спеціаль-
ними законами у сфері ДПП. Закон дозволяє виносити на розсуд 
державного партнера застосування цього закону до того чи іншого 
проекту. Згідно із законом проекти, які формально відповідають 
ознакам ДПП, можуть виконуватися без застосування принципів, 
підходів та порядку, передбачених законом, якщо є відповідне рі-
шення державного партнера. У такому разі застосовується безпосе-
редньо Закон України «Про концесії».  

Закон України «Про державно-приватне партнерство» не ре- 
гламентує дотримання принципів ДПП поза його рамками при здій-
сненні концесії, оренди, спільної діяльності тощо. Закон має і інші 
недоліки. Так, закон не окреслює чітко коло суб’єктів, які мають 
право бути державними партнерами у проектах державного рівня, 
не передбачає застосування інституційного партнерства, норми для 
двох і більше органів державної влади виступати одночасно на сто-
роні державного партнера, обмежує участь державних та кому- 
нальних підприємств у проектах ДПП. На виконання Закону Укра-
їни «Про державно-приватне партнерство» розроблено підзаконні 
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акти, які регламентують методичні та організаційно-управлінські 
аспекти ДПП, але їх дієвість залишається на низькому рівні через 
недоліки даного закону та окремих нормативно-правових актів. 

Успішний розвиток ППП як механізму активізації інвестицій-
ної діяльності та залучення приватних інвестицій у стратегічно  
важливі для держави сфери на інноваційних засадах можливий 
лише за умов забезпечення балансу інтересів держави і приватного 
інвестора.  
 
 

2.4. Висновки 
 

На основі узагальнення наукових підходів і розробок уточ-
нено зміст терміна «публічно-приватне партнерство», під яким ро-
зуміється довгострокове взаємовигідне співробітництво держави, 
приватного та громадянського секторів, засноване на об’єднанні ре-
сурсів, компетенцій, розподіленні ризиків і дотриманні економіч-
них інтересів партнерів. Мета ППП полягає у вирішенні державних 
завдань соціально-економічного розвитку країни (регіону, міста)  
у пріоритетних сферах економічної діяльності.  

Основними характеристиками публічно-приватного партнер-
ства є: наявність державного та приватного секторів; офіційні дов-
гострокові відносини між державними і приватними учасниками; 
партнерській, тобто рівноправний, характер взаємовідносин сторін; 
об’єднання активів (ресурсів і компетенцій) учасників; державна 
власність як об’єкт партнерства; розподілення ризиків між партне-
рами; перерозподіл відповідальності між сторонами партнерства 
для більш ефективної реалізації проекту; упровадження рентабель-
них проектів ППП. 

У зарубіжній і вітчизняній економічній літературі можна 
знайти безліч класифікацій різновидів форм, типів і видів партнер-
ства держави та бізнесу в господарській сфері. Загальноприйнятий 
підхід у цьому питанні відсутній. Зазвичай, до класифікаційних оз-
нак, за якими доцільно систематизувати форми ППП, відносять пра-
вовідносини власності (володіння, користування, розпорядження), 
розподіл ризиків між партнерами, тривалість відносин, сфери засто-
сування тощо.  

Слід ураховувати, що публічно-приватне партнерство в різ-
них сферах економічної діяльності має свої особливості, пов'язані  
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з відносинами власності, фінансуванням і методами управління. У 
сучасних умовах господарювання в Україні не розроблено спеціа-
льних актів, які регламентують застосування механізмів державно-
приватного партнерства в різних галузях економіки, а це, безпереч-
но, стримує їх упровадження.  

З метою активізації розвитку економіки на засадах публічно-
приватного партнерства відповідним органам державної влади до-
цільно розробити і внести на розгляд до Верховної Ради України 
Стратегію сприяння розвитку державно-приватного партнерства  
в різних сферах економічної діяльності. 

Публічно-приватне партнерство у сфері інноваційного роз- 
витку промисловості має розглядатися як система відносин між дер-
жавою, суб’єктами публічного права та приватним сектором еконо-
міки, при реалізації яких ресурси партнерів об’єднуються з відпо-
відним розподілом ризиків, відповідальності та винагород (відшко-
дувань) між ними, для взаємовигідної співпраці на довгостроковій 
основі у створенні (відновленні) нових та/або модернізації (рекон- 
струкції) діючих об’єктів, що потребують залучення інвестицій, та 
користуванні (експлуатації) такими об’єктами. 

Реалізація механізмів даного партнерства сприятиме концен-
трації матеріальних, фінансових, інформаційних ресурсів, а також 
науково-технічного і виробничого потенціалу державних установ  
і приватного бізнесу при реалізації пріоритетних інноваційних  про-
ектів та програм у промисловості, де державою підтримуються  такі 
функції: розробка принципів і стратегічних програм, згідно з якими 
здійснюються відносини бізнесу з публічною владою та з суспіль- 
ством у цілому; формування інституціонального середовища для 
розробки та ефективної реалізації інноваційних проектів на засадах 
публічно-приватного партнерства; управління публічно-приватним 
партнерством; розробка відповідних форм, методів і конкретних 
механізмів.  

Ключова роль уряду у підтримці інноваційної діяльності по-
лягає в забезпеченні сприятливої структури і середовища для ін- 
формованого прийняття ризиків приватними інвесторами. Участь 
підприємців в інноваційних проектах на засадах ППП зазвичай су-
проводжується впровадженням більш ефективних методів роботи, 
вдосконаленням техніки і технології, створенням нових виробництв 
і підприємств, у тому числі з іноземним капіталом, налагодженням 
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ефективних коопераційних зв’язків із науковими установами, пос-
тачальниками та підрядниками. 

Переваги публічно-приватного партнерства у сфері іннова-
ційного розвитку промисловості полягають у такому: 
 для держави − зниження рівня витрат щодо надання послуг; 

активізація інвестиційної діяльності промислових підпри-
ємств; ефективне управління майном; економія фінансових 
ресурсів держави; використання провідного досвіду діяльно-
сті компаній за організаційно-правовою формою – публічне 
акціонерне товариство; оптимізація розподілу ризиків; підви-
щення ефективності розвитку інфраструктури у сфері про- 
мисловості; активізація форм проектного фінансування; сти-
мулювання підприємницького мислення; рівний діалог між 
владою та бізнесом; збереження та створення робочих місць; 

 для приватного сектору економіки − залучення бюджетних 
коштів до реалізації інноваційних проектів; розширення мож-
ливостей одержання пільгових кредитів під державні гарантії 
від міжнародних та вітчизняних фінансових установ на три-
валий термін; поліпшення роботи з державними дозвільними 
органами влади; підвищення статусу інноваційного проекту  
в результаті залучення до участі державного партнера; фор-
мування позитивного іміджу в суспільстві; оптимізація роз-
поділу ризиків інноваційного проекту.  
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3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО  
 ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ  
 ВЕЛИКИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ВУГІЛЬНІЙ 
 ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАСАДАХ ПУБЛІЧНО- 
 ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

3.1. Визначення суті поняття «великі інноваційні  
 проекти у вугільній промисловості» 

 
Закон України «Про інноваційну діяльність» [1] містить ви-

значення інноваційного проекту: «інноваційний проект – комплект 
документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних за-
ходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інно-
ваційного продукту і (або) інноваційної продукції». 

У джерелі [2] проекти класифікуються за такими критеріями: 
клас, тип, вид, тривалість, масштаб і складність. Критерій «масш-
таб» визначається за розмірами самого проекту, кількістю учасни-
ків та ступенем впливу на навколишнє середовище. Відповідно про-
екти за цим критерієм поділяються на малі, середні, великі й дуже 
великі. Однак даний розподіл проектів є дуже умовним.  

Якщо застосувати відповідну класифікацію до інноваційних 
проектів у вугільній промисловості, то великим проектом можна 
вважати проект, який стосується не тільки інноваційного розвитку 
самого вугледобувного підприємства, але і відповідної інфраструк-
тури та довкілля шахтарського містечка. Вартість такого проекту 
коливатиметься від 50 до 100 млн дол. США. 
 
 

3.2. Удосконалення нормативно-правового забезпечення  
 впровадження капіталомістких інноваційних проектів  
 у вугільній галузі на засадах публічно-приватного  
 партнерства 

 
У Концепції розвитку державно-приватного партнерства в 

Україні на 2012-2017 роки однією з пріоритетних сфер визначено 
енергетичний сектор. З урахуванням критеріїв відбору пріоритет-
них сфер, а також актуальності проблем у вугільній галузі, необхід-
ності модернізації шахтного фонду галузі слід визнати, що вугільна 
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галузь, без сумніву, потребує залучення ресурсів приватного сек-
тору. 

Однак наразі в Основних напрямах бюджетної політики на 
2016 рік (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
31 березня 2015 р. № 314-р), які розроблені відповідно до Програми 
діяльності Кабінету міністрів України, Коаліційної угоди та Стра-
тегії сталого розвитку «Україна-2020» і ґрунтуються на положеннях 
програм співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими 
міжнародними фінансовими організаціями, питанням не тільки  
розвитку державно-приватного партнерства у вугільній галузі, а 
взагалі її інноваційному розвитку не приділено достатньої уваги. У 
них тільки передбачено «подальше реформування вугільної галузі 
шляхом: ухвалення закону щодо державної підтримки вугільної га-
лузі; підготовки до приватизації всіх вугледобувних підприємств; 
прийняття рішень щодо ліквідації неприватизованих шахт; прий-
няття нормативно-правових актів та здійснення відповідних струк-
турних перетворень під час реформи міжбюджетних відносин щодо 
реалізації проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобув-
ної промисловості й утримання водовідливних комплексів у безпеч-
ному режимі на умовах співфінансування з місцевими органами 
влади; збалансування фінансового стану державних вугільних під-
приємств у разі відмови від фінансування за рахунок коштів бю-
джету їх операційних витрат; оптимізації ціноутворення на вугільну 
продукцію до рівня, необхідного для беззбиткової роботи вугледо-
бувних підприємств». 

Слід зауважити, що перелік основних нормативно-правових 
актів, які регулюють діяльність паливно-енергетичного комплексу, 
не поповнювався новими актами з 2011 р., хоча нагальна потреба  
у цьому є. У першу чергу це стосується питань врегулювання дер-
жавно-приватного партнерства в галузі. Так, на сайті Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості Україні від 24.06.2015 р. є 
«Запрошення потенційних інвесторів до участі в тендері для прид-
бання активів вугледобувної галузі, що перебувають у державній 
власності: перелік шахт», але без відповідного нормативно-законо-
давчого врегулювання цих питань навряд чи можна сподіватися на 
зацікавленість з боку потенційних інвесторів.  

У проекті Концепції Державної цільової економічної про-
грами реформування вугільної промисловості на 2015-2020 роки та-
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кож не приділено належної уваги державно-приватному партнерс-
тву у вугільній галузі. Деякі кроки щодо врегулювання державно-
приватного партнерства в країні здійснюються, так 03 вересня 
2015 р. на повторне друге читання направлено проект Закону Укра-
їни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
зняття регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного 
партнерства в Україні та стимулювання інвестицій. 

Д. Орендарець, старший юрист ЮК «Кліффорд Чанс», вико-
нав детальний аналіз переваг і недоліків цього законопроекту [3]. 
Він відзначає, що якщо раніше виникало питання, чи може спеціа-
льна проектна компанія, створена переможцем конкурсу з відбору 
приватного партнера, виступати стороною відповідного договору 
державно-приватного партнерства, то законопроект вирішує цю 
проблему, передбачаючи, що приватним партнером може висту-
пати не лише безпосередньо переможець конкурсу, але і створена 
ним проектна компанія, в якій такий переможець прямо або опосе-
редковано володіє 100% статутного капіталу. 

Одна з регуляторних проблем, що робить проекти державно-
приватного партнерства в Україні нецікавими для інвесторів, поля-
гає в забороні на перехід права власності на об’єкт державно-при-
ватного партнерства до приватного партнера на період дії договору. 
Така норма йде врозріз із передовою світовою практикою, не даючи 
приватному партнерові можливості залучати дешевше боргове фі-
нансування для реалізації проектів.  

У цьому випадку приватному партнерові нічого передавати 
фінансовим установам у забезпечення своїх зобов’язань із такого 
фінансування. Законопроект передбачає можливість передачі 
об’єкта державно-приватного партнерства у власність або користу-
вання приватному партнеру на термін дії договору, з подальшою 
його передачею публічному партнерові. Якщо ця норма залишиться 
у проголосованому документі, то участь в інфраструктурних та ін-
ших проектах державно-приватного партнерства в Україні стане 
більш привабливою для фінансових установ та інвесторів, які змо-
жуть залучати проектне фінансування під такі проекти. 

У законопроекті здійснено спробу передбачення механізму 
вступу нової особи в договір на стороні приватного партнера.  
Автори законопроекту вказали, що фінансова установа може висту-
пати на стороні приватного партнера і може звернутися до держав-
ного партнера з пропозицією про заміну приватного партнера у разі, 
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якщо він не виконує свої зобов’язання за договором. Але цього не-
достатньо для передачі прав за договором державно-приватного 
партнерства в забезпечення третій особі. Тому в даній частині зако-
нопроект потребує доопрацювання. 

До очевидних позитивних рис законопроекту варто також  
віднести те, що в ньому автори передбачили більш гнучкий меха-
нізм компенсації інвестицій приватному партнерові. Зокрема, зако-
нопроектом передбачена можливість встановлення в договорі дер-
жавно-приватного партнерства альтернативного порядку компенса-
ції інвестицій. 

Також з метою надання інвесторам, які мають намір брати  
участь у довгострокових проектах, більшого комфорту й упевнено-
сті у збереженні їх інвестицій передбачено внесення змін до поло-
жень, які гарантують незмінність законодавства, за винятком ви- 
падків, коли законодавчі зміни передбачають сприятливіші умови 
для інвестора. Крім того, у світлі існуючих в Україні жорстких ва-
лютних обмежень норми, що містяться в законопроекті, які перед-
бачають нерозповсюдження будь-яких валютних обмежень на  
учасників проектів державно-приватного партнерства, мають бути 
хорошим стимулом для залучення потенційних інвесторів. 

Для подолання проблем інвестиційного забезпечення іннова-
ційного розвитку вугільної галузі на засадах ППП доцільним є, на 
думку М. Гракової, залучення третьої особи – галузевого профіль-
ного міністерства, оскільки цей орган забезпечуватиме інформа-
ційну підтримку реалізації проекту на всіх стадіях виконання [4,  
с. 40].  

Через залучення до ППП профільного міністерства здійсню-
ватиметься аналіз відповідності реалізації інноваційного проекту 
цілям галузевого розвитку; контролюватиметься доцільність засто-
сування техніко-технологічних рішень проекту; визначатиметься 
ефективність реалізації проекту на всіх етапах тощо. Головними  
функціями профільного міністерства у процесі реалізації ППП є 
внутрішній аудит проекту, інспектування його виконання, що за на-
явності необхідного досвіду стимулюватиме підвищення ефектив-
ності співробітництва, у тому числі для приватного учасника. 

Відповідно до чинного законодавства основною формою 
співробітництва в рамках публічно-приватного партнерства є спів-
праця на основі договірних взаємовідносин. Разом з тим доцільне 
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врахування інституціонального аспекту взаємодії при спільній дія-
льності, оскільки в практиці управління вугледобувними підприєм-
ствами сформовано позитивний досвід щодо створення інтегрова-
них структур. 

У той же час, незважаючи на всі позитивні аспекти законо-
проекту, прориву у сфері державно-приватного партнерства не ста-
неться, поки уповноважені державні органи не матимуть політичної 
волі щодо реалізації таких проектів. З урахуванням існуючої по- 
треби в реструктуризації вугільної галузі, відповідної модернізації 
шахтного фонду галузі для інноваційного розвитку вугільної про-
мисловості, практичного досвіду застосування публічно-приват-
ного партнерства доцільною є розробка певних пропозицій щодо за-
стосування такого партнерства у сфері інноваційного розвитку ву-
гільної промисловості. 

 
 
3.3. Застосування концесійного механізму реалізації  

 великих інноваційних проектів у вітчизняній  
 вугільній промисловості 

 
Практичним прикладом упровадження концесійного механіз- 

му у вугільній галузі був розвиток ДП «Ровенькиантрацит» та ДП 
«Свердловантрацит», які було передано ДТЕК на умовах концесії. 
ДТЕК перемогла в конкурсі з концесії підприємств «Свердлован-
трацит» і «Ровенькиантрацит». При цьому капітальні інвестиції в 
«Ровенькиантрацит» у 2012-2016 рр. становили 2,998 млрд грн, 
«Свердловантрацит» – 2,729 млрд грн. У концесійній угоді було за-
значено, що компанія-концесіонер має брати активну участь у роз-
витку територій, на яких розташовані її підприємства. Для місцевої 
влади основні пріоритети у співпраці з великим бізнесом – це ці- 
лісний розвиток підприємств, соціальна сфера та захист інтересів 
території. Крім інвестицій у розвиток виробництва і систему без-
пеки, екологію та інші сфери, концесіонер брав участь у реалізації 
соціальних програм, а саме розвитку охорони здоров’я та освіти, бо 
в першу чергу сам концесіонер зацікавлений у розвитку такої важ-
ливої соціальної складової, як освіта. ДТЕК упроваджував у вироб-
ництво нові сучасні технології, тому працювати з ними можуть 
тільки підготовлені, освічені та висококваліфіковані працівники. 
Кошти, які надходять до держбюджету від передачі вугільних під- 
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приємств у концесію, направлялися безпосередньо на розвиток те-
риторій, на яких розташовані ці підприємства [11]. 

За 2016 р. підприємства ДТЕК «Шахта Комсомолець Дон-
басу», «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» поставили 
4,8 млн т антрациту та пісного вугілля на теплові станції компанії, 
що на 49%, або 1,7 млн т, перевищує показник 2015 р. Наразі  
внаслідок блокування залізничних перевезень та «націоналізації» 
цих підприємств ДТЕК більше не контролює їх роботу.  

Основні недоліки концесійного законодавства в Україні поля-
гають у такому: визначення правових норм є надмірно детальним та 
імперативним, що на практиці може ускладнити реалізацію іннова-
ційного проекту в рамках концесійної угоди, тому доцільно навести 
вичерпний набір критеріїв у проведенні концесійного конкурсу;  
істотне обмеження вибору сторонами інструментів умов концесій-
ної угоди; наприклад, не дозволяється брати під заставу об’єкт кон-
цесійної угоди, а також уступка прав з угоди приватним інвестором 
на інвестиційній стадії проекту; відсутність можливості прямої 
плати концедента концесіонеру в рамках проектів, де відсутнє зов-
нішнє джерело доходу; імперативне регулювання процедури від-
бору кандидатури концесіонера; відсутність встановлення спеціаль-
ного правового режиму для концесійних проектів; законодавство не 
охоплює всі аспекти бюджетного, земельного, податкового, еколо-
гічного законодавства, які можуть мати суттєве значення в кон-
тексті концесійного проекту; обмеження привабливості сфери для 
міжнародних інвесторів; встановлення для концесіонера виключ-
ного переліку зобов'язань за концесійною угодою. 

З метою розширення сфери застосування концесійного меха-
нізму, створення найбільш сприятливих умов для залучення при- 
ватних інвестицій при реалізації інноваційних і техніко-технологіч-
них проектів у вугільній галузі доцільною є розробка комплексу 
пропозицій, спрямованих на закріплення таких норм, які уможлив-
люють:  
 реалізацію інноваційних проектів із використанням меха- 

нізму відкладених платежів, де відшкодування витрат прива-
тного інвестора на створення інфраструктурних об’єктів здій-
снюється за рахунок податкових надходжень від упрова-
дження проекту в цілому;  
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 знаходження об’єктів концесійної угоди на момент укладання 
концесійного угоди на право оперативного управління на дер-
жавних підприємствах; розширення переліку об’єктів конце-
сійної угоди шляхом введення поняття «інше майно»;  

 укладання концесійної угоди за приватною ініціативою на  
підставі пропозиції особи, яка відповідає вимогам, що 
пред’являються законодавством концесіонеру; забезпечення 
гарантії окупності інвестицій концесіонера й отримання ви-
ручки, передбаченої угодою;  

 розширення переліку обов’язкових умов концесійної угоди;  
 пред’явлення концесіонером вимог концедента щодо зміни 

істотних умов концесійної угоди, якщо реалізація концесійної 
угоди неможлива у встановлені в ньому терміни за деяких ок-
ремих обставин; 

 укладання прямих угод, що визначають право на зміну конце-
сіонера без проведення конкурсу за вимогою організації, яка 
фінансує;  

 проведення спільного конкурсу на право укладання концесій-
ної угоди, за підсумками якого з кожною публічною устано-
вою укладається окрема концесійна угода. 
Розроблено такі пропозиції щодо вдосконалення концесій-

ного механізму реалізації капіталомістких інноваційних проектів у 
вугільній галузі України:  
 використання ресурсів інвестиційних фондів для всесторон-

ньої підготовки проектів згідно з принципами ППП при 
залученні кваліфікованих консультантів або пошуку інших 
джерел фінансування; 

 прийнятність умов для залучення фінансування і можливості 
застави прав щодо концесії – доцільно продовжувати роботу 
з посиленням і розширенням пакета забезпечення, який може 
бути наданий кредиторам; необхідні відповідні зміни в зако-
нодавстві, що уможливлюють заставу прав вимоги, переве-
дення боргу (заміну концесіонера) за концесійною угодою і 
заставу рахунків; 

 закріплення положення законодавства, що дозволить уклада-
ти пряму угоду між кредитором і концедентом і право креди-
торів на пряме управління в разі невиконання зобов’язання 
концесіонером; 
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 розробка змін в українському законодавстві, де визначати-
меться та гарантуватиметься компенсація концесіонеру з ви-
никненням додаткових витрат при реалізації концесійних 
проектів, які не враховано в паспорті відповідного проекту; 

 удосконалення правил проведення концесійних конкурсів з 
метою підвищення конкуренції та розширення складу учас-
ників конкурсів. На даний час проблемними питаннями є  
повна відсутність якісних критеріїв або їх недостатня кіль-
кість, процедури «конкурентного діалогу»;  

 чітке закріплення положення, згідно з яким типові концесійні 
угоди повинні мати однозначно рекомендаційний, а не 
обов’язковий характер; 

 можливість вибору сторонами угоди міжнародного арбітражу 
для вирішення спорів; 

 удосконалення механізмів та інструментів державної під- 
тримки – розширення спектру, обліку інфляції витрат, гнуч-
кості при встановленні тарифів, можливості надання гарантій 
рефінансування; 

 стимулювання залучення коштів пенсійних фондів через ви-
пуск інфраструктурних облігацій для забезпечення реалізації 
інноваційного проекту; 

 закріплення гарантій компенсації та вдосконалення їх меха- 
нізмів, у тому числі при розірванні концесійних угод; витрат, 
пов’язаних із довгостроковим припиненням договорів не з 
вини концесіонера, з можливими валютними ризиками; спро-
щеної вигоди, компенсації для погашення боргових зобов’я-
зань; 

 введення стосовно концесій особливого механізму оподатку-
вання – з податку на прибуток, з податку на майно, амортиза-
цію, особливих механізмів прискореного повернення податку 
на додану вартість. 

 
 
3.4. Механізми економічного стимулювання інноваційної  

 діяльності вугледобувних підприємств в Україні 
 
Реалізація стратегії інноваційного розвитку вугільної галузі 

здійснюється, як правило, за участю підприємств. Так, за даними 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, у 
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2015 р. у структурі джерел фінансування підприємств у добувній 
промисловості частка власних коштів досягла 98,6%, кредитів – 0,5, 
інших джерел – 0,9% (табл. 3.1). 

 
Таблиця 3.1 

Структура джерел фінансування підприємств  
добувної промисловості, % 1 

Джерела фінансування 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 
Державний бюджет 0,1 12,9 1,3 – – 
Власні кошти підприємств 94,5 67,0 83,2 99,4 98,6 
Вітчизняні інвестори 1,9 18,9 14,6 – – 
Кредити 3,5 1,1 0,9 0,6 0,5 
Інші джерела – – – – 0,9 

1 Складено за інформаційними даними Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України. 
 

Скорочення обсягу фінансування інноваційного розвитку  
вітчизняної добувної промисловості з державного бюджету спосте-
рігалося щороку. Так, у 2005 р. частка коштів державного бюджету 
у структурі джерел фінансування становила 3,3%, у 2012 р. – 12,9, 
у 2013 – 1,3%, з 2014 р. державою взагалі призупинено інвестування 
розвитку добувної промисловості.  

У період 2001-2015 рр. відбулося скорочення загального об-
сягу інвестицій у вугледобувні підприємства на 19,1% при суттє-
вому зменшенні власних джерел підприємств на 73,2%. До 2007 р. 
спостерігалася тенденція зростання обсягу інвестування вугільної 
промисловості за рахунок коштів державного бюджету, але з 2008 р. 
через фінансово-економічну кризу ця тенденція змінилася на зво- 
ротну (табл. 3.2). 

 
Таблиця 3.2 

Динаміка обсягу інвестицій у розвиток вугледобувних  
підприємств, млн грн 1 

Рік 
Загальний  
обсяг 

Державний 
бюджет 

Власні кошти 
підприємств 

1 2 3 4 
2001 1802,7 648,7 1095,7 
2002 1548,0 629,1 918,9 
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Закінчення табл. 3.2 
1 2 3 4 

2003 1898,5 1086,4 812,1 
2004 2772,9 1325,5 1447,4 
2005 1724,9 1279,8 445,1 
2006 1779,7 1382,1 397,6 
2007 2565,3 1797,0 554,4 
2008 2630,5 1703,0 846,8 
2009 1981,8 778,8 1065,6 
2010 2525,3 378,0 1563,1 
2011 3423,6 1354,3 1613,7 
2012 1759,5 1186,2 502,1 
2013 1652,6 1131,8 420,0 
2014 1552,0 1079,8 351,3 
2015 1457,6 1030,2 293,8 

2015 р. до 2001 р., % 80,9 158,8 26,8 

1 Складено за інформаційними даними Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України. 
 

На основі фактичних даних про обсяг інвестицій у розвиток 
вугледобувних підприємств розраховано значення середньої вели-
чини (xср.), середнього квадратичного відхилення від середньої ве-
личини (σ) та коефіцієнти варіації (V) цих показників (табл. 3.3). 
Коефіцієнт варіації – відносна величина, і абсолютні значення по-
казників не впливають на його значення. Чим вище коефіцієнт, тим 
більше мінливість ознаки. Якщо коефіцієнт варіації менше 33%, то 
така сукупність вважається однорідною. У даному випадку одно- 
рідною сукупністю можна вважати фактичні дані про загальний об-
сяг інвестицій у розвиток вугледобувних підприємств, оскільки зна-
чення коефіцієнта варіації становить 26,7%. 

Згідно з розрахунками коефіцієнт варіації обсягу інвесту-
вання з власних джерел підприємств становить 53,2%, що майже  
в 1,6 раза перевищує значення коефіцієнта варіації обсягу держав-
ного інвестування (33,7%) і в 2 рази більше порівняно з коефіцієн-
том варіації загального обсягу інвестицій. Отже, значні коливання 
обсягу інвестування підприємств із державного бюджету та власних 
джерел свідчать про катастрофічне загострення проблеми фінансу-
вання інноваційного розвитку вугільної галузі. 

 



78 

Таблиця 3.3 
Показники варіації обсягу інвестицій у розвиток  вугледобувних 

підприємств 

Показник Загальний 
обсяг

Державний 
бюджет

Власні кошти 
підприємств

xср., млн грн 2071,7 1119,4 821,8
σ, млн грн 553,3 377,3 437,4

V, % 26,7 33,7 53,2
 

Результати розрахунків підкреслюють важку ситуацію у ву- 
гільній галузі, яка ускладнюється ухваленим рішенням про згор-
тання державного вуглевидобутку. На основі багаторічних наукових 
досліджень вченими Інституту економіки промисловості НАН Ук-
раїни пропонується комплекс заходів, реалізація яких сприятиме ак-
тивізації інноваційного розвитку вітчизняної вугільної промислово-
сті (рис. 3.1). 

1. Удосконалення фінансового забезпечення модернізації ву-
гільного виробництва на основі створення венчурних фондів, залу-
чення інвестицій у вугільну промисловість та інструментів приско-
рення її інноваційного розвитку через лізинг. Завдяки різного роду 
його формам підприємства можуть обрати найсприйнятливіший ва-
ріант фінансування в освоєнні технічних і технологічних інновацій. 

2. Удосконалення організаційно-економічного механізму уп-
равління інноваційним розвитком вугільної галузі: 

2.1. Реалізація економічних механізмів активізації інновацій-
них процесів вугільного виробництва – реструктуризація кредитор-
ської заборгованості до бюджетів і позабюджетних фондів із збіль-
шенням терміну погашення заборгованості; списання пені, скоро-
чення відсотків за реструктуризацію; часткове або повне відшкоду-
вання з бюджетних коштів відсотків, які виплачуються за банківсь-
кими кредитами. 

2.2. Упровадження пільгового податкового стимулювання тех- 
нічного переоснащення вугледобувного виробництва на інновацій-
ній основі:  
 звільнення від оподаткування прибутку підприємств, одержа-

ного за рахунок новоствореного виробництва на період його 
окупності, але не більше 3 років; 

 виключення витрат на науково-дослідні та дослідно-констру-
кторські розробки, пов’язаних з основною виробничою діяль- 
ністю, із суми оподаткованого доходу (наприклад, до 20%);  
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Рис. 3.1. Шляхи активізації інноваційного розвитку  
вітчизняної вугільної галузі 

 
 звільнення вугільних підприємств від сплати оренди, а також 

від оподаткування коштів, що вкладаються в ризикові про- 
екти;  

Удосконалення фінансового забезпечення  
модернізації вугільного виробництва 

Удосконалення організаційно-економічного механізму  
управління інноваційним розвитком  

вугільної промисловості  

Реалізація економічних механізмів активізації  
інноваційних процесів вугільного виробництва 

Пільгове податкове стимулювання технічного переоснащення 
вугледобувного виробництва на інноваційній  

основі

Матеріально-технічне та кадрове забезпечення  
інноваційного розвитку вугільної промисловості 

Маркетингове забезпечення інноваційного розвитку 
у вугільному машинобудуванні 

Формування інноваційної структури 

Реалізація заходів щодо мінімізації впливу ризиків  
на інвестиційно-інноваційну діяльність  

вугледобувних підприємств

Застосування публічно-приватного партнерства у сфері  
інноваційного розвитку вітчизняної вугільної галузі 
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 одержання інвестиційного податкового кредиту (скорочення 
податку на прибуток до 10% загальної вартості інвестицій для 
здійснення наукових досліджень і розробок);  

 надання пільгового кредиту вугільним підприємствам, що 
вкладають інвестиції в модернізацію підприємства, освоєння 
випуску нової продукції та заходи щодо раціонального вико-
ристання енергії, упровадження нової гірничодобувної тех-
ніки (наприклад, до 30% коштів, які вкладаються підприємст-
вом);  

 застосування пільгового режиму амортизаційних відрахувань 
(термін експлуатації устаткування встановлюється 3 роки,  
а для інших фондів – до 5 років);  

 користування прискореною амортизацією окремого виду при-
дбаних основних засобів, які використовуються для дослі-
джень і розробок (наприклад, до 10% витрат виробництва на 
нове устаткування);  

 введення податкових пільг для вугільних підприємств, які 
проводять НДДКР: застосування системи страхування креди-
тів (гарантування повернення до 50% вартості позик на 15- 
20 років); надання субсидій малим підприємствам вугільної 
промисловості на покупку і лізинг програмного забезпечення 
та комп’ютерної техніки (до 25% вартості); надання дотацій 
на проведення НДДКР (наприклад, до 50% витрат вугільних 
підприємств). 
2.3. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення інновацій-

ного розвитку вугільної промисловості: відновлення експеримента-
льної та лабораторної бази галузевої науки, підготовка наукових  
кадрів вищої кваліфікації; удосконалення вітчизняного законодав-
ства щодо перерахування з оподатковуваного прибутку частини ви-
трат на відновлення матеріально-технічної бази галузевої науки; 
збільшення державного замовлення місць в аспірантурі та докто- 
рантурі з технічних спеціальностей; постійне навчання персоналу з 
питань пошуку нових ідей, здійснення досліджень й упровадження 
нових технологій. 

2.4. Маркетингове забезпечення інноваційного розвитку у  
вітчизняному вугільному машинобудуванні: розширення асорти- 
менту виробництва з метою задоволення внутрішнього попиту; по-
ліпшення якості продукції на інноваційній основі; створення, про-
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сування на ринок вітчизняних брендів продукції вугільного маши-
нобудування та їх позиціонування; пошук нових сегментів ринку 
продукції вугільного машинобудування та формування нових кана-
лів збуту; упровадження провідного досвіду конкурентів на основі 
застосування інструментів бенчмаркінгу; формування інноваційної 
інфраструктури виробництва у сфері вугільного машинобудування 
на основі кластерного підходу; створення маркетингових інформа-
ційно-аналітичних центрів для досліджень кон’юнктури внутріш-
нього та зовнішнього ринків продукції. 

3. При узагальненні провідного зарубіжного досвіду викори-
стання механізмів стимулювання інноваційного розвитку вугільної 
промисловості на основі формування інноваційної інфраструктури 
в сучасних умовах України доцільним є:  
 створення кластерних структур, функціонування яких дозво-

ляє прискорити процеси економічного зростання, підвищити 
інноваційну активність та рівень конкурентоспроможності 
регіону; міжгалузева взаємодія підприємств, які входять до 
кластера, що сприяє зростанню зайнятості, поширенню про-
відних технологій і припливу інвестицій у національну еко-
номіку; 

 формування виробничо-технологічної інфраструктури (цент-
рів колективного користування високотехнологічним устат-
куванням, технологічних кластерів, техніко-впроваджуваль-
них зон, інноваційно-технологічних центрів і технопарків, 
інноваційно-промислових комплексів); 

 введення консалтингової діяльності (консалтинг зовнішньо-
економічний, технологічний, маркетинговий, центри транс-
феру технологій, консалтингу у сфері економіки та фінансів); 

 створення фінансової інфраструктури (гарантійних структур-
них фондів, бюджетних і позабюджетних фондів технологіч-
ного  розвитку, венчурних фондів); введення інфраструктури 
підготовки кадрів (підготовка фахівців у сфері технологіч-
ного менеджменту, підвищення кваліфікації персоналу у 
сфері інновацій); створення інформаційної інфраструктури 
(регіональних інформаційних мереж, ресурсів структур під- 
тримки малого бізнесу, державної системи науково-технічної 
інформації). 
4. Реалізація інвестиційно-інноваційних проектів у вугледо-

бувній промисловості потребує ризик-менеджменту. Зменшення 
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впливу чинників за групами ризиків (ризики невідповідності зако-
нодавчим вимогам, фінансові, стратегічні, операційні, галузеві,  
екологічні) здійснюватиметься шляхом формування інноваційної 
структури – технопарку, до якого входять вугледобувне підприєм- 
ство, наукові установи, вищі навчальні заклади (факультети: еконо-
мічні, гірничої справи, менеджменту персоналу та ін.), об’єкти ін-
ституціональної інфраструктури (фінансові, страхові, маркетин-
гові, інжинірингові, консультативні інституції тощо). 

Мінімізувати вплив ризиків на інвестиційно-інноваційну дія-
льність вітчизняних вугледобувних підприємств можливо за раху-
нок: 
 зростання обсягу інвестиційних ресурсів щодо забезпечення 

відповідності законодавчим вимогам розвитку вугільної га-
лузі; коригування бізнес-стратегій, пов’язаних із посиленням 
ролі держави; 

 зменшення невизначеності політики з енергетичних питань, 
посилення вимог у сфері корпоративної соціальної відпові- 
дальності; 

 оптимізації процесів й упровадження засобів контролю за ви-
тратами; удосконалення процесів бюджетування та прогнозу-
вання; 

 формування стратегічної програми управління кадровими ре-
сурсами та корпоративної культури, спрямованої на розвиток 
потенціалу персоналу; посилення уваги до питань підви-
щення ступеня задоволеності співробітників умовами праці; 

 зниження ступеня впливу ризиків, викликаних появою нових 
технологій (упровадженням системи постійного моніторингу 
інноваційних технологій та устаткування, модернізацією ви-
робничих процесів і продукції; визначення інформаційних  
технологій як пріоритетних напрямів інвестування в масшта-
бах вугледобувного підприємства). 

 
 

3.5. Перспективні інноваційні проекти у вугільній  
 промисловості 

 
Підприємства вугільної промисловості є невичерпними дже-

релами низькопотенційного тепла, яке акумульоване у шахтній 
воді, вентиляційному повітрі, териконах, супутніх породах тощо. 
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Наприклад, витрати вентиляційного повітря з шахти у середньому 
становлять від 12000 до 30000 м3 за хвилину із середньорічною  
температурою +16 ÷ +18°С, що при використанні теплових насосів 
надає можливість виробляти від 2,5 до 6 МВт тепла. Відвальна по-
рода, що вилучається з шахти, також може використовуватись як 
джерело низькопотенційого тепла. Териконі за своїм тепловим ста-
ном бувають гарячими з температурою до +70°С та потухлими з те-
мпературою до +35°С. Усього в Україні налічується близько  
2000 териконів вугільних шахт (з них більш ніж 300 териконів, що 
горять) та велика кількість збагачувальних фабрик. Тепловий по- 
тенціал териконів тільки двох шахт при температурі +30°С може за-
безпечити виробництво до 10 МВт теплової енергії за допомогою 
теплових насосів протягом 20 років.  

Розглянемо деякі інноваційні проекти використання теплових 
насосів у вугільній промисловості. 

 
Інноваційний проект «Теплонасосна станція гарячого во-

допостачання для побутових потреб шахт» 
Проект передбачає створення на  шахті теплонасосної устано-

вки для системи гарячого водопостачання на базі парокомпресійних 
теплових насосів, які утилізують теплоту шахтної води або теплоту 
вентиляційного повітря, що надходить зі стволу шахти, з метою 
скорочення споживання органічного палива в системах теплозабез-
печення шахти, зниження техногенного навантаження на навко- 
лишнє середовище та забезпечення рівномірного навантаження ме-
режі електроспоживання. 

Роботу теплонасосної станції детально описано у джерелах  
[7; 8]. Шахтні води попередньо очищуються від механічних домі-
шок на установці попереднього очищення і далі йдуть до бака-аку-
мулятора шахтної води. Із цієї ємкості за допомогою насосу шахтні 
води надходять до теплообмінника-утилізатора, а звідти до очисних 
споруд. На шляху до теплообмінника-утилізатора шахтні води про-
ходять протиточний теплообмінник, де частково підігріваються  
теплом стічної води, яка отримується після миття шахтарів. У теп-
лообмінниках-утилізаторах, що працюють почергово, шахтна вода 
охолоджується проміжним теплоносієм (10-відсотковий розчин 
етиленгліколю). Нагрітий шахтною водою проміжний теплоносій 
насосом подається до випарника теплових насосів, де охолоджу-
ється та надходить до одного з теплообмінників-утилізаторів, де 
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знову підігрівається шахтною водою, і цей цикл повторюється 
знову. 

Пара холодоагенту, що отримується у випарнику теплових 
насосів за рахунок асиміляції тепла проміжним теплоносієм,  
всмоктується компресорами теплових насосів, стискається, отриму-
ючи додаткову енергію стискання, та надходить до конденсатора 
теплових насосів. У конденсаторах у процесі зміни агрегатного 
стану холодоагенту він віддає тепло конденсації воді, конденсатор-
ному контуру і за допомогою рециркуляційних насосів через тепло-
обмінник таким чином підогріває холодну воду в системі гарячого 
водопостачання. Охолоджена вода конденсаторного контуру по- 
вертається в теплові насоси. У системі передбачено встановлення 
приладів контролю температур усіх середовищ, що циркулюють  
у всіх контурах теплонасосної установки (контроль температур  
шахтної та стічної води, проміжного теплоносія, гарячої та холодної 
води), а також вузлів живлення холодною водою та проміжним  
теплоносієм, бака з етиленгліколем та насосу для його живлення.   

Аналогічно працює теплонасосна система гарячого водопо-
стачання (ГВП), яка утилізує тепло вентиляційного повітря. 

 
Обґрунтування вибору типового устаткування теплонасос-

ної системи ГВП, складання специфікації та розрахунок техніко-
економічних показників теплонасосної установки ГВП 

Для аналізу ефективності застосування різних схем із тепло-
вими насосами використовуються два підходи. По-перше, встанов-
люється, чи приводить застосування теплових насосів до економії 
первинної енергії (палива). Для одержання споживачем за допомо-
гою теплових насосів теплової потужності Q на привід теплового 
насосу потрібно витратити електричну потужність N, яка визнача-
ється співвідношенням  

Q
N =

μ
, 

де μ  – коефіцієнт перетворення теплового насосу.  
У свою чергу, для одержання електричної потужності N на  

тепловій електростанції потрібно витратити Q1 тепла 

1

Q
Q =

η
, 

де η – ККД теплової електростанції.  
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У результаті Q1 та Q виявляються зв’язаними співвідношен-

ням 1 .
Q

Q =
ημ

 

Цілком зрозуміло, що якщо добуток ημ  > 1, то Q1 < Q, тобто 
схема з використанням теплових насосів приводить до економії  
первинної енергії. Якщо прийняти ККД теплової електростанції 
40%, то остання нерівність є справедливою при μ  > 2,5, що для  
більшості проектів виконується із запасом. 

Однак сама по собі економія первинної енергії ще не є вирі-
шальним економічним критерієм. Важливо встановити, чи дає 
схема із застосуванням теплових насосів грошову економію порів-
няно, наприклад, з одержанням тепла від котельної, яка працює на 
тому чи іншому паливі. Цей показник крім коефіцієнта перетво-
рення теплового насосу залежить від його вартості, яка сьогодні  
є все ще високою. Вихідні дані для вибору устаткування наведено  
в табл. А.1 додатка А. 

 
Техніко-економічні показники роботи теплонасосної уста- 

новки 
Для визначення можливості реалізації проекту необхідно ви-

значити потенціал енергозбереження шахтної води та вентиляцій-
ного повітря 

max
нт

срG с tQ = ⋅ρ ⋅ ⋅ Δ . 

Середній енергетичний потенціал визначаємо за середньою 
температурою стоків або вентиляційного повітря та їх середньодо-
бовими витратами 

minmin
нт

tсрG сQ = ⋅ρ ⋅ ⋅ Δ . 

Розрахунки потенціалу енергозбереження шахтної води та  
вентиляційного повітря наведено в додатку Б. Встановлено, що по-
тенціалу достатньо для забезпечення заявленої потреби за умов на-
явності бака акумулятора гарячої води в періоди пікового наванта-
ження в системі ГВП. 

Вибір типу теплонасосної установки визначається умовами 
експлуатації, в першу чергу кількісними та якісними параметрами 
низькопотенційного тепла, температурним рівнем ГВП і типом на-
явного джерела енергопостачання. У даних умовах за наявності ре-
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зерву електропостачання, при середньому рівні температури низь-
копотенційного тепла плюс 15/18°С і необхідності одержання гаря-
чої води з температурою не менш ніж +55°С найбільш доцільним  
є використання парокомпресійних теплонасосних агрегатів, які пра-
цюють на холодоагентах R142, R134А, R410C. 

З огляду на сезонні й добові коливання температури низько-
потенційного джерела тепла одиничну потужність устаткування 
приймаємо виходячи з гірших умов зимового періоду та мінімаль-
ного потенціалу низькопотенційного джерела енергії, кількість  
тепла, виробленого теплонасосним агрегатом за рік, визначаємо  
з урахуванням зміни температурних умов експлуатації (пори року) 
і відповідно коефіцієнта перетворення тепла, а кількість потрібного 
устаткування обумовлена необхідністю резервних потужностей  
у періоди зростання температури низькопотенційного джерела  
енергії та проведення поагрегатного технічного обслуговування 
устаткування. 

З урахуванням вищенаведеного до впровадження пропону-
ється теплонасосна система гарячого водопостачання, яка склада-
ється з двох паралельних теплових насосів типу «вода-вода», ство-
рених на базі холодильної машини ЗОНХС200-РН3 у разі утилізації 
тепла шахтної води, і три теплових насоси типу «повітря-вода» на 
базі холодильної машини DUO POWER 1400 V PR та ширококана-
льних пластинчастих теплообмінників. 

До складу теплонасосної системи гарячого водопостачання 
входить устаткування для системи, що утилізує низькопотенційне 
тепло шахтної води (табл. В.1 додатка В). Склад теплонасосної си-
стеми гарячого водопостачання, що утилізує низькопотенційне  
тепло вентиляційного повітря, наведено в табл. В.2 додатка В.  

У табл. В.3 і В.4 додатка В подано специфікацію і вартість 
покупного устаткування теплонасосної станції, яка утилізує тепло 
шахтної води.  

 
Розрахунок техніко-економічних показників ефективності 

роботи теплонасосних систем ГВП за сумарними приведеними ви-
тратами 

Собівартість 1 Гкал теплоти, виробленої теплонасосними аг-
регатами, визначається із співвідношення 

н

т

И Е К
С

Q

+ ⋅
= , 
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де И – експлуатаційні витрати, євро; 
Ен – нормативний коефіцієнт; 
К – капітальні витрати; 
Qm – кількість теплоти, виробленої за рік, МВт. 

До капітальних витрат належить вартість устаткування, мон-
тажу та проектних робіт. Відповідно до нормативних розцінок на 
монтаж холодильного устаткування вартість монтажу становить 10-
15% вартості устаткування, у такий спосіб капітальні витрати ста-
новитимуть 

K = 1,12 Cо + Cпр, 
де  Cо – вартість устаткування; 

Cпр – вартість проектних робіт. 
Експлуатаційні витрати И складаються із суми поточних ви-

трат на енергоносії, амортизацію, техобслуговування, ремонт і за-
робітну плату 

И = Ие.н + Иа + Ито + Ир + Изп. 
Витрати на енергоносії визначаються кількістю спожитої  

електроенергії та діючими тарифами 

Ие.н. = Р · Тел. · τ, 
де Р – сумарна споживана потужність електроустаткування (привід 
теплового і циркуляційного насосів), кВт, розраховується за форму-
лою 

Р =Р1 + Р2 + Р3 + Р4⋅k;  
k  – коефіцієнт навантаження; 
Тел  –  тариф на електроенергію, євро/МВт⋅год.; 
τ  –  кількість годин роботи устаткування. 

Амортизаційні відрахування визначаються як відношення ка-
пітальних витрат до терміну служби устаткування, гарантованого 
виробниками устаткування 

K
И a =

τ
 . 

Питомі витрати на заробітну плату обслуговуючого персо-
налу на компресійних теплонасосних станціях приймаємо згідно з 
нормативними показниками оплати праці на теплогенеруючих під-
приємствах, тобто з умов необхідності використання 0,2 людино-
години на виробітку 1 Гкал теплоти за годину при середній тариф-
ній ставці m = 0,8 євро/год. 
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Изп= 0,2 × m × Qm. 
Поточні експлуатаційні витрати на ремонт і техобслугову-

вання устаткування приймаємо рівними 1% від вартості основного 
устаткування. 

Економічний ефект від використання теплонасосного устат-
кування відносно діючих тарифів для теплонасосної установки роз-
раховується за формулою  

E = Qm ⋅ (Cm – CТН), євро/рік, 
а термін окупності  

Т = К/Е, років. 
 
Розрахунок техніко-економічної ефективності, обґрунтова-

ний оцінкою ефективності інвестиційного проекту і вибором умов 
його фінансування 

Методика розрахунку показників економічної ефективності 
впровадження енергозберігаючих технологій базується на методич-
них рекомендаціях щодо оцінки ефективності інвестиційних проек-
тів та їх відбору для фінансування [9]. Також ураховано більш пізні 
розробки з удосконалення, адаптації та уточнення показників, чин-
них в Україні. 

Вказані методичні розробки передбачають розрахунок відпо-
відних показників економічної ефективності: 

NPV (net present value) – характеризує загальний фінансовий 
підсумок проекту, іншими словами, це різниця між віддачею капі-
талу та вкладеними коштами протягом всієї реалізації проекту; 

IRR (internal return rate) – внутрішня норма прибутковості (пе-
ревірочний дисконт); 

PB (payback period), DPB (discounted payback period) – прос-
тий і дисконтований строк окупності; 

NPV – це сума дисконтованих підсумків за всі роки проекту 
від дати початку інвестицій. Розраховується за формулою = 1 + , 
де  – фінансовий підсумок у році t з урахуванням початкових 
інвестицій, якщо вони припадають на цей рік, тобто це грошовий 
потік Cash flow. 
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Якщо у формулі виділити початкові інвестиції (інвестиції, що 
фінансуються із статутного фонду та позикових коштів), то вона на-
буде такого вигляду: = 	1 + − 1 +  

де  – початкові інвестиції в році t від дати початку інвестицій; ∑   − вкладений капітал (початкові інвестиції у проект); 	  – фінансовий підсумок в році t, підрахований без початкових 

інвестицій (якщо вони припадають на цей рік); ∑ 	
 – віддача на вкладений капітал (на початкові інвестиції). 

Для разових інвестицій формула набуває більш простого ви-
гляду = ∑ 	 − С .  

NPV характеризує загальний економічний ефект від інвестиційного 
проекту, але без прив’язки до тривалості отримання цього ефекту. 

Цілком зрозуміло, що приймаються інвестиційні проекти, які 
мають значення NPV зі знаком «плюс», тобто у прийнятному про- 
екті віддача на капітал має перевищувати вкладений капітал. 

Показник IRR являє собою перевірочний дисконт, при якому 
віддача від інвестиційного проекту дорівнює початковим інвести-
ціям в проект. 

У даному визначенні IRR ключовим словом є «дисконт», коли 
простим підбором знаходять таке значення дисконту r, при якому 
віддача на капітал дорівнює вкладеному капіталу, а NPV=0. У та-
кому випадку приймаються ті інвестиційні проекти, у яких зна-
чення дисконту r (що дорівнює обґрунтованому рівню r щорічних 
нарахувань на вкладений капітал, якщо припустити його альтерна-
тивне використання) не досягає значення IRR. 

Дисконтований строк окупності (DPB) – це період, за який 
віддача на капітал досягає значення суми початкових інвестицій. 

Дисконтований строк окупності знаходиться за формулою = − ln 1 + ∙ln 1 + . 
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Якщо не враховувати дисконтування фінансових підсумків, 
то отримаємо показник «простий» строк окупності. 

Простий строк окупності (PB) – період, за який віддача на ка-
пітал без врахування дисконтування (тобто при r=0) досягає зна-
чення суми початкових інвестицій. 

Простий строк окупності розраховується за формулою = . 
З урахуванням вартості теплонасосної установки, існуючих 

тарифів на електричну енергію, ціни на Гкал, а також амортизацій-
них відрахувань та інфляції розраховано основні економічні показ-
ники даного проекту. Для теплонасосної станції, що утилізує тепло 
шахтної води, техніко-економічні показники наведено в табл. Е.1, а 
для теплонасосної станції, що утилізує тепло вентиляційного пові-
тря, – в табл. Е.2 додатка Е.  

Таким чином, основні техніко-економічні показники ефекти-
вності одержання гарячої води за рахунок використання теплоти 
шахтної води та вентиляційного повітря, що утилізується тепло-
вими насосами, є такими: 
 розрахункова собівартість 1 Гкал тепла для виробництва га-

рячої води за допомогою теплових насосів типу «вода-вода» – 
29,58 євро; 

 строк окупності – 1,31 року;  
 розрахункова собівартість 1 Гкал тепла для виробництва га-

рячої води за допомогою теплових насосів типу «повітря-
вода» – 36,33 євро; 

 строк окупності – 2,74 року. 
Упровадження теплонасосної установки ГВП дозволить що-

річно економити 3096 т кам’яного вугілля. 
Інноваційний проект «Підвищення енергоефективності 

систем тепло- та енергопостачання м. Вугледар і шахт «Пів-
деннодонбаська № 1» і «Південнодонбаська № 3» за рахунок ком-
плексного застосування когенераційних установок і промисло-
вих теплових насосів 

Мета проекту – підвищення енергоефективності та надійності 
систем тепло- й енергопостачання міста Вугледар і шахт «Півден-
нодонбаська № 1» і «Південнодонбаська № 3», скорочення спожи-
вання природного газу, покращення умов праці і побуту населення, 
захист навколишнього природного середовища. 
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Технічний і технологічний аналіз інвестиційної пропозиції 
Місто Вугледар засноване у 1964 р. для освоєння Південно-

Донбаського вугільного родовища. У місті працюють шахти «Пів-
деннодонбаська № 1» і «Південнодонбаська № 3». Населення міста 
становить близько 20 тис. чол., які мешкають у 87 багатоповерхо-
вих будинках, обладнаних системами централізованого тепло-, 
водо- і газопостачання та каналізацією. У місті розташована 51  
установа, фінансування яких здійснюється з державного і місцевого 
бюджетів (школи, дошкільні заклади, лікарня, поліклініки) і 26 ві-
домчих та інших споживачів. Теплопостачання здійснюється від 
єдиної міської котельні теплової потужності 80 Гкал/год., яка пра-
цює на природному газі. У даний час теплове навантаження системи 
опалення становить 29,4 Гкал/год. 

Система гарячого водопостачання не функціонує в місті з 
2002 р. 

Проект енергозберігаючої системи теплопостачання міста  
і шахт припускає: будівництво комплексу теплонасосних станцій, 
які утилізують низькопотенційне тепло шахтних вод, териконів, ша-
хтного струменя; відновлення систем гарячого водопостачання в мі-
сті; переведення  шахтних котелень у холодний резерв. За проектом 
передбачається виробництво електричної енергії для роботи тепло-
вих насосів за допомогою когенераційних установок, які працюють 
на шахтному метані. 

Роботи щодо проекту пропонується виконати в 4 етапи: 
I  етап – створення блока когенераційних газопоршневих  

установок, які працюють за рахунок утилізації шахтного метану, а 
також трубопровідного природного газу електричної потужності  
7,6 МВт і тепловою потужністю 6,0 Гкал/год.;  

II етап – створення трьох теплонасосних станцій, що утилізу-
ють низькопотенційне тепло шахтних вод і води зворотного водо-
постачання. Загальна теплова потужність становить 13,5 МВт 
(11,6 Гкал/год.); 

III етап – створення трьох теплонасосних станцій, що утилі-
зують низькопотенційне тепло вентиляційних викидів із шахт. За-
гальна теплова потужність – 13,2 МВТ (11,4 Гкал/год.);  

IV етап – створення двох теплонасосних станцій, що утилізу-
ють низькопотенційне тепло шахтних териконів. Загальна теплова 
потужність – 9,93 МВт (8,54 Гкал/год.) і відновлення системи  гаря-
чого водопостачання в місті. 
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Інноваційна спрямованість інвестиційної пропозиції 
У теплових насосах перетворення низькопотенційної теплоти  

різних матеріальних потоків здійснюється з високою енергетичною 
ефективністю. Так, на 1 кВт витраченої електричної енергії в тепло-
вому насосі може бути передано споживачеві від 3 до 6 кВт теплової  
енергії. Теплові насоси є екологічно чистими, надійними в експлу-
атації, універсальними за видом низькопотенційного джерела і рів-
нем виробленої потужності, сприяють істотному скороченню спо-
живання природного газу, що використовується для теплопоста-
чання, повністю автоматизовані та мають тривалий термін експлу-
атації.  

За прогнозами Міжнародного енергетичного комітету, до 
2020 р. 75% опалювальних установок у системах теплопостачання 
розвинених країн світу працюватимуть із використанням енергоз-
берігаючих насосних технологій. 

Теплові насоси, що використовують низькопотенційне тепло  
водних ресурсів, широко застосовуються у світі. У той же час, не-
зважаючи на значний обсяг шахтних вод (~780 млн м3), що відкачу-
ються на денну поверхню із середньою температурою 20-25°С,  
шахтні води не використовуються в Україні як джерело низькопо-
тенційного тепла. Причинами є висока мінералізація шахтних вод  
і відсутність інноваційних рішень щодо шляхів їх використання як 
джерела тепла. 

Розрахунки інвестиційних витрат, економічної ефективності  
вартості основного устаткування, техніко-економічних показників  
і джерела фінансування цього проекту наведено в додатку Ж. 

Дисконтований період окупності (DPP) для запропонованого 
інвестиційного проекту становитиме 5 років і  3 місяці, тобто навіть 
при ставці прибутковості 22% інвестиційний проект швидко оку-
питься і приноситиме щорічний дохід у розмірі 106 млн н.  
 

Соціальна ефективність 
Реалізація проекту дозволить відновити систему гарячого во-

допостачання в м. Вугледар, яке відсутнє там з 2002 р., що спри- 
ятиме поліпшенню умов праці та побуту населення міста. При 
цьому значно зменшуються витрати підприємств міста і населення 
на гаряче водопостачання.  

Реалізація проекту заміни природного газу і вугілля в котель-
нях міста на опалення за рахунок використання низькопотенційного 
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тепла шахтних вод також дозволить суттєво поліпшити екологічний 
стан у м. Вугледар і буде прикладом для реалізації аналогічних про-
ектів у містах і селищах шахтарських регіонів. 
 
 

3.6. Висновки 
 

У сучасних умовах господарювання вугледобувних підпри-
ємств доцільною є розробка якісно нової моделі публічно-приват-
ного партнерства, реалізація якої забезпечила б дотримання балансу 
державних, публічних і приватних інтересів у сфері інноваційного 
розвитку, залучення приватних інвестицій.  

Пріоритетними напрямами публічно-приватного партнерства  
у сфері інноваційного розвитку вугільної галузі є такі:  
 створення нових наукомістких фірм і підтримка малих і се- 

редніх інноваційних підприємств;  
 розробка проривних технологій для державних потреб;  
 відбір і фінансування на паритетних засадах науково-техніч-

них та інноваційних програм і проектів, що мають важливе 
значення для вугільної промисловості;  

 залучення інвестицій для розвитку інноваційної інфраструк-
тури;  

 залучення до економічного обігу і комерціалізації результатів 
досліджень і розробок, одержаних із використанням коштів 
державного бюджету;  

 інвестування в технічне переозброєння вугледобувних під- 
приємств, оновлення парку устаткування, оптимізацію тех-
ніко-технологічних процесів; 

 підвищення рівня довіри суб’єктів інноваційної діяльності до 
органів державної влади та місцевого самоврядування;  

 зниження рівня ризику суб’єктів інноваційної діяльності  
завдяки їх розподілу між публічним і приватним партнерами;  

 формування та розвиток об’єктів інноваційної інфраструк-
тури (технопарків, консорціумів, індустріальних парків), де 
можливе ефективне співробітництво між державними та при-
ватними структурами, малим і середнім бізнесом;  

 застосування венчурного інвестування для інноваційного роз- 
витку вугледобувних підприємств; 
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 доведення результатів наукової діяльності, одержаних у дер-
жавному секторі, до ринку;  

 міжнародне співробітництво щодо створення партнерства із 
зарубіжними учасниками. 
Реалізація комплексу вищенаведених заходів публічно-при- 

ватного партнерства у сфері інноваційного розвитку сприятиме ак-
тивізації інвестиційної діяльності вугледобувних підприємств та  
венчурного фінансування; економії коштів державного бюджету; 
розширенню можливостей одержання пільгових кредитів під дер-
жавні гарантії від міжнародних та вітчизняних фінансових установ 
на довготривалий термін; оптимізації розподілу ризику інновацій-
ного проекту; активізації розвитку інфраструктури у вугільній га-
лузі; підвищенню економічної ефективності, рівня безпеки праці й 
технології видобутку вугілля. 

Підприємства вугільної промисловості є невичерпними дже-
релами низькопотенційного тепла, яке акумульоване у шахтній 
воді, вентиляційному повітрі, териконах, супутніх породах тощо. 
Відвальна порода, що вилучається з шахти, також може використо-
вуватись як джерело низькопотенційного тепла 

Реалізація інноваційних проектів упровадження теплонасос-
ної установки ГВП на шахтах дозволить щорічно економити значну 
кількість кам’яного вугілля, знизити техногенне навантаження на 
навколишнє середовище, а проектів заміни природного газу і ву-
гілля в котельнях міст на опалення за рахунок використання низь-
копотенційного тепла шахтних вод – суттєво поліпшити екологіч-
ний стан у шахтарських містах.  
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3.8. Додатки 
Додаток А 

Таблиця А.1 
Вихідні дані для вибору устаткування  
і розробки теплонасосної станції 
Показник Значення 

Теплове навантаження системи гарячого во-
допостачання (ГВП):  
мінімальне 

 
0,645 Гкал/год. 

максимальне 1,29 Гкал/год. 
Температура холодної води  
на вході в систему:  
влітку +15°С 
взимку +5°С 
Витрати води:  
середні 10,11 м3/год. 
максимальні 25,8 м3/год. 
Джерело тепла  Шахтні води 
Витрати середньодобові 125 м3/год. 
Температура:  
максимальна 28°С 
мінімальна 10°С 
середня 15°С 
Джерело тепла Вентиляційне  

повітря 
Витрати середньодобові 720000 м3/год. 
Температура:  
максимальна 22°С 
мінімальна 14°С 
середня 18°С 
Тарифи на енергопостачання:  
теплова енергія 1061 грн/Гкал 
електроенергія 0,99 грн/кВт⋅год. 
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Додаток Б 
 

Максимальне значення потенціалу енергозбереження досяга-
ється при охолодженні до +5°С: 

шахтної води = 125 ∙ 1000 ∙ 1 ∙ 20 − 5 = 1,875	Гкал/год.; 
вентиляційного повітря = 7200 ∙ 1,29 ∙ 0,24 ∙ 22 − 5 = 3,79	Гкал/год. 
Середній енергетичний потенціал визначаємо за середньою 

температурою стоків або вентиляційного повітря та їх середньодо-
бовими витратами для: 

шахтної води = 125 ∙ 1000 ∙ 1 ∙ 15 − 5 = 1,25Гкалгод . ; 
 
вентиляційного повітря = 7200 ∙ 1,29 ∙ 0,24 ∙ 18 − 5 = 3,02	Гкал/год. 
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Додаток В 
Таблиця В.1 

Склад теплонасосної системи гарячого водопостачання  
на базі теплових насосів типу «вода-вода» 

№ 
з/п 

Найменування Параметри 
Кіль-
кість  

Примітка

1 Тепловий насос 
ЗОНХС200-РН3 

Qт=642 кВт;  
N=223 кВт 

2 Покупні 

2 
Теплообмінник  
догріву 

TTAUp 150/1300 1 Покупний

3 Бак акумулятор  1 Покупний

4 
Розподільники 
ГВП 

 2 Покупні 

5 Бак-накопичувач  1 Покупний

6 
Теплообмінник-
утилізатор 

Qт=700 кВт;  
G=120 м3/г; tp=105 C 

2 Покупні 

7 
Насос подачі шахт-
ної води 

 2 Існуючі 

8 
Циркуляційний на-
сос шахтної води 

G=140 м3/г;  
N=13,5 кВт 

2 Покупні 

9 
Насос циркуляції 
проміжного тепло-
носія 

G=140 м3/г; N=18,5 
кВт 

2 Покупні 

10 
Циркуляційний на-
сос гарячої води 

G=120 м3/г; N=11 кВт 2 Покупні 

11 
Клапан триходовий 
регулюючий 

Dу =100 мм;  
Pу= 6 кг/см2 

1 Покупний

12 Насоси подачі ГВП  2 Існуючі 
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Таблиця В.2 
Склад теплонасосної системи гарячого водопостачання  

на базі теплових насосів типу «повітря-вода» 
№ 
з/п 

Наймену-
вання 

Параметри 
Кіль-
кість  

Примітка 

1 
Тепловий на-
сос 

DUO POWER 1400 
V PR ЗОНХС200-

РН3 
Qт=440 кВт;  
N=192 кВт 

3 Покупні 

2 
Теплообмін-
ник догріву 

TTAUp 150/1300 1 Покупний 

3 
Бак акумуля-
тор 

 1 Покупний 

4 
Розподіль-
ники ГВП 

 2 Покупні 

5 
Теплообмін-
ник-утиліза-
тор 

Qт=700 кВт;  
G=120 м3/г; tp=105 

C 
2 Покупні 

6 

Насос цирку-
ляції проміж-
ного теплоно-
сія 

G=140 м3/г;  
N=18,5 кВт 

2 Покупні 

7 
Циркуляцій-
ний насос га-
рячої води 

G=120 м3/г; N=11 
кВт 

2 Покупні 

8 
Клапан три-
ходовий регу-
люючий 

Dу =100 мм;  
Pу= 6 кг/см2 

1 Покупний 

9 
Насоси подачі 
ГВП 

 2 Існуючі 
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Таблиця В.3 
Специфікація та вартість покупного устаткування  

теплонасосної станції 

№ 
з/п 

Найменування 
Кіль-
кість 

Ціна за 
оди-
ницю, 
євро 

Загальна 
вартість, 
євро 

1 

Тепловий насос ЗОНХС200-
РН3 
Qт=642 кВт, N=223 кВт tо=0 
C, tг=55/60 C 

2 105086,0 210172,0

2 
Проміжний пластинчатий те-
плообмінник утилізатор сис-
теми ГВП 

1 2230,0 2230,0 

3 
Теплообмінник-утилізатор 
FA 184K, 110 Pl., 1.4401, 1.0, 
NBR, B-6 S235-JRT2 

2 5824,0 11648,0 

4 
Пластинчатий теплообмінник 
системи ГВП, M15-MFM 

1 21445,0 21445,0 

5 
Насос циркуляційний стічної 
води 5SV10F015T 

2 727,0 1454,0 

6 
Насос циркуляційний 
NS3153.181, N=13,5 кВт 

2 4986,0 9972,0 

7 Шафа керування 1 1952,0 1952,0
8 Засув AVK DN100 2 200,0 400,0

9 
Клапан AVK шаровий зворот-
ний DN100 PN10 

2 189,0 378,0 

10 
Насос циркуляційний ДЕГ 
LMN 80-160 N=18 кВт 

2 2205,0 4410,0 

11 Щит TE 100/218,5 кВт 1 1050,0 1050,0

12 
Насос теплоносія  LMN 65-
160 N=11 кВт 

2 1858,0 3716,0 

13 Щит TE 100/211кВт 1 994,0 994,0

14 
Бак – теплоакумулятор, V=10 
м3 

3 8912,0 26736,0 

15 Труба 1023,5, м.п. 280 10,3 2800,0
16 Гліколь, л 800 1,42 1136,0
17 Арматура  5372,0
Усього                                                                                 305865,0
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Таблиця В.4 
Специфікація і вартість покупного устаткування  

теплонасосної станції 

№ 
з/п

Найменування 
Кіль-
кість 

Ціна за 
оди-
ницю, 
євро 

Загальна 
вартість, 
євро 

1 

Тепловий насос DUO 
POWER 1400 V PR 
Qт=440 кВт, N=192 кВт  
tо=0 C, tг=60/65 C 

3 135000,0 405000,0 

2 
Пластинчатий теплообмін-
ник системи ГВП, M15-
MFM 

1 21445,0 21445,0 

3 
Проміжний пластинчатий 
теплообмінник утилізатор 
системи ГВП 

1 2230,0 2230,0 

4 
Насос циркуляційний стіч-
ної води 5SV10F015T 

2 727,0 1454,0 

5 
Насос циркуляційний 
NS3153.181, N=13,5 кВт 

2 4986,0 9972,0 

6 Шафа керування 1 1952,0 1952,0 
7 Засув AVK DN100 2 200,0 400,0 

8 
Клапан AVK шаровий зво-
ротній DN100 PN10 

2 189,0 378,0 

9 
Насос теплоносія   
LMN 65-160 N=11 кВт 

2 1858,0 3716,0 

10 Щит TE 100/211кВт 1 994,0 994,0 

11 
Бак –теплоакумулятор,  
V=10 м3 

2 8912,0 17824,0 

12 Труба 1023,5, м. п. 200 10,3 2060,0 
13 Арматура   1372,0 
Усього 468797,0
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Додаток Д 
 = 1,5 ∙ 8400 = 12600	МВт. 

Нормативний коефіцієнт ефективності для холодильного 
устаткування Ен= 0,15. 

До капітальних витрат належить вартість устаткування, мон-
тажу та проектних робіт. Відповідно до нормативних розцінок на 
монтаж холодильного устаткування вартість монтажу становить 10-
15% вартості устаткування, таким чином, капітальні витрати стано-
витимуть 

K = 1,12 Cо + Cпр , 
де  Cо – вартість устаткування; 

Cпр – вартість проектних робіт, Cпр1 = 15293,0 євро та Cпр2 =  
= 23440,0 євро для теплонасосної системи, що утилізує теплоту  
шахтної води та вентиляційного повітря, відповідно. 

Капітальні витрати для теплонасосної системи ГВП, що ути-
лізує тепло шахтної води, становлять: 

K = 1,12305865,0 + 15293,0 = 357862,0 євро. 
Капітальні витрати для теплонасосної системи ГВП, що ути-

лізує тепло вентиляційного повітря, становлять: 

K = 1,12468797,0 + 23440,0 = 548493,0 євро. 
Експлуатаційні витрати И складаються із суми поточних ви-

трат на енергоносії, амортизацію, техобслуговування, ремонт і за-
робітну плату. 

И = Ие.н. + Иа + Ито + Ир + Изп. 
Витрати на енергоносії визначаються кількістю спожитої  

електроенергії та діючими тарифами. 

Ие.н. = Р · Тел. · τ , 
де Р – сумарна споживана потужність електроустаткування (привід 
теплового і циркуляційного насосів), кВт; 
Тел  –  тариф на електроенергію, євро/МВт⋅год.; 
τ  –  кількість годин роботи устаткування. 

Для теплонасосної системи, що утилізує тепло шахтної води, 
сумарна споживана потужність електроустаткування становитиме 

Р =Р1 + Р2 + Р3 + Р4⋅k = 555,0 МВт⋅год. 
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Для теплонасосної системи, що утилізує тепло вентиляцій-
ного повітря, сумарна споживана потужність електроустаткування 
складатиме 

Р =Р1 + Р2 + Р3 + Р4⋅k = 625,0 МВт⋅год., 

де k – коефіцієнт навантаження. 
Витрати на енергоносії для теплонасосної системи, що утилі-

зує тепло шахтної води, складатимуть 

Ие.н. = 555,0·0,0518400=237762,0 євро. 

Витрати на енергоносії для теплонасосної системи, що утилі-
зує тепло вентиляційного повітря, складатимуть 

Ие.н. = 625,0·0,0518400=267708,0 євро. 

Амортизаційні відрахування визначаються як відношення ка-
пітальних витрат до терміну служби устаткування, гарантованого 
виробниками устаткування Иа = К, 
де τ = 15 років. 

Для теплонасосної системи, що утилізує тепло шахтної води, 
амортизаційні відрахування становитимуть Иа = 357862,015 = 23857,5	євро. 

Для теплонасосної системи, що утилізує тепло вентиляцій-
ного повітря, амортизаційні відрахування становитимуть Иа = 548493,015 = 36566,2	євро. 

Питомі витрати на заробітну плату обслуговуючого персо-
налу на компресійних теплонасосних станціях приймаємо згідно з 
нормативними показниками оплати праці на теплогенеруючих під-
приємствах, тобто з умов необхідності використання 0,2 людино-
години на виробітку 1 Гкал теплоти за годину при середній тариф-
ній ставці m= 0,8 євро/год. 

Изп= 0,2⋅m⋅Qm 

Изп = 0,2 ⋅ 0,8 ⋅ 12600 ⋅ 0,86 = 1734,0 євро. 

Поточні експлуатаційні витрати на ремонт і техобслугову-
вання устаткування приймаємо рівними 1% від вартості основного 
устаткування. 
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Поточні експлуатаційні витрати на ремонт і техобслугову-
вання для теплонасосної системи, що утилізує тепло шахтної води, 
становитимуть 

Ито + Ир = 0,01 ⋅ С =0,01 ⋅ 357862,0 = 3578,6 євро. 

Поточні експлуатаційні витрати на ремонт і техобслугову-
вання для теплонасосної системи, що утилізує тепло вентиляцій-
ного повітря, становитимуть 

Ито + Ир = 0,01 ⋅ С =0,01 ⋅ 548493,0 = 5484,9 євро. 

Річні експлуатаційні витрати для теплонасосної системи, що 
утилізує тепло шахтної води 

И = 237762,0 + 23857,5 + 1734,0 + 3578,6 = 266932,1 євро. 

Річні експлуатаційні витрати для теплонасосної системи, що 
утилізує тепло вентиляційного повітря 

И = 267708,0 + 36566,2 + 1734,0 + 5484,9 = 311493,1 євро. 

Розрахункова собівартість тепла. 
Для теплонасосної системи, що утилізує тепло шахтної води Стн = 266923,1 + 0,15 ∙ 357862,012600,0 ∙ 0,86 = 29,58	євро/Гкал.	 
Для теплонасосної системи, що утилізує тепло вентиляцій-

ного повітря Стн = 311493,1 + 0,15 ∙ 548493,012600,0 ∙ 0,86 = 36,33	євро/Гкал.	 
Економічний ефект від використання теплонасосного устат-

кування відносно діючих тарифів для теплонасосної установки, що 
утилізує тепло шахтної води 

Е = Qm ⋅ (Cm – СТН) = 12600 ⋅ 0,86 ⋅ (54,77 – 29,58) = 
= 272958,8 євро/рік. 

Економічний ефект від використання теплонасосного устат-
кування відносно діючих тарифів для теплонасосної установки, що 
утилізує тепло вентиляційного повітря 

Е = Qm ⋅ (Cm – СТН) = 12600 ⋅ 0,86 ⋅ (54,77 – 36,33) = 
= 199815,8 євро/рік. 

Термін окупності устаткування теплонасосної установки, що 
утилізує тепло шахтної води, становитиме 

Т = К / Е = 357862,0 / 272958,8 = 1,31 року. 
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Термін окупності устаткування теплонасосної установки, що 
утилізує тепло вентиляційного повітря, становитиме 

Т = К / Е = 548493,0 / 199815,8 = 2,74 року. 

Економічний ефект від упровадження теплонасосної станції 
гарячого водопостачання можна також визначити за обсягом зеко-
номленого палива. Наприклад, обсяг кам’яного вугілля, який необ-
хідно витратити для виробництва аналогічної кількості теплоти, 
становитиме  = Θ ∙ , 
де Θ – теплота згоряння (5000 ккал/кг); ηе = ККД котельні = 12600,0 ∙ 0,860,005 ∙ 0,7 = 3,096 ∙ 10 	кг, або	3096	т. 
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Додаток Е 
Таблиця Е.1 

Техніко-економічні показники теплонасосної станції гарячого  
постачання, що утилізує тепло шахтної води 

Показник  Значення  Од. вимірювання 
1. Технологічні показники теплонасосної станції

Навантаження на систему ГВП 1,5 МВт (гаряча вода +60°С)
Коефіцієнт трансформації енергії (СОР) 2,87  

2. Використання енергоносіїв
Вид енергоносія  Електрична енергія 
Річне використання електричної енергії 
ТН 

4662 МВт⋅год./рік 

3. Виробництво теплової енергії
Теплова енергія   
Річне виробництво теплової енергії 10836 Гкал/год. 

4. Скорочення викидів CO2 еквіваленту
Скорочення викидів CO2 еквіваленту 2276 т/рік 

5. Вихідні економічні показники
Відсоток інфляції 10,0 % 
Квартальна ставка амортизації 2,0 % 
Податок на прибуток 19,0 % 

6. Існуючі ціни та тарифи
Тариф на електричну енергію  
 

51,0 євро/МВт⋅год. (НБУ 
19,41 грн/євро) 

Тариф на теплову енергію 54,77 євро/Гкал 
7. Інвестиційні витрати

Основне устаткування 305865,0 євро 
Вартість монтажних та пускових робіт 36703,8 євро 
Вартість проектно-кошторисної докумен-
тації 

15293,0 євро 

Загальні інвестиційні затрати 357861,8 євро 
8. Щорічні експлуатаційні витрати

Заробітна плата персоналу 1734,0 євро/рік 
Вартість електричної енергії 237762,0 євро/рік 
Вартість технічного обслуговування 3578,6 євро/рік 
Загальні щорічні експлуатаційні витрати 243074,6 євро/рік 

9. Прибуток
Від продажу теплової енергії (ГВП) 593487,7 євро/рік 
Загальний щорічний прибуток 593487,7 євро/рік 

10. Економічні показники проекту
Простий термін окупності 1,31 роки 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 80,5 % 
Чистий приведений прибуток (NPV) 1373854,0 євро 
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Таблиця Е.2 
Техніко-економічні показники теплонасосної станції гарячого  
постачання, що утилізує тепло вентиляційного повітря 

Показник  Значення  Од. вимірювання 
1.Технологічні показники теплонасосної станції

Навантаження на систему ГВП 1,5 
МВт (гаряча вода 

+65°С) 
Коефіцієнт трансформації енергії (СОР) 2,29  

2. Використання енергоносіїв
Вид енергоносія  Електрична енергія 
Річне використання електричної енергії 
ТН 

5250 МВт⋅год./рік 

3. Виробництво теплової енергії
Теплова енергія   
Річне виробництво теплової енергії 10836 Гкал/год 

4. Скорочення викидів CO2 еквіваленту
Скорочення викидів CO2 еквіваленту 2276 т/рік 

5. Вихідні економічні показники
Відсоток інфляції 10,0 % 
Квартальна ставка амортизації 2,0 % 
Податок на прибуток 19,0 % 

6. Існуючі ціни та тарифи
Тариф на електричну енергію  
 

51,0 
 

євро/МВт⋅год. (НБУ 
19,41 грн/євро) 

Тариф на теплову енергію 54,77 євро/Гкал 
7. Інвестиційні витрати

Основне устаткування 468797,0 євро 
Вартість монтажних та пускових робіт 56255,6 євро 
Вартість проектно-кошторисної докумен-
тації 

23440,0 євро 

Загальні інвестиційні затрати 548492,6 євро 
8. Щорічні експлуатаційні витрати

Заробітна плата персоналу 1734,0 євро/рік 
Вартість електричної енергії 237708,0 євро/рік 
Вартість технічного обслуговування 5484,9 євро/рік 
Загальні щорічні експлуатаційні витрати 274926,9 євро/рік 

9. Прибуток
Від продажу теплової енергії (ГВП) 593487,7 євро/рік 
Загальний щорічний прибуток 593487,7 євро/рік 

10. Економічні показники проекту
Простий термін окупності 2,74 роки 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 47,7 % 
Чистий приведений прибуток (NPV) 1060599,0 євро 
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Додаток Ж 
Таблиця Ж.1 

Інвестиційні витрати, тис. грн 

Перелік витрат 
Витрати по роках реалізації Разом 

 1 2 3 4 
Передінвестиційні 
дослідження та ро-
зробка проекту 

5 250 5 250 - - 10 500 

Забезпечення земе-
льною ділянкою 

на території шахт є земельні ділянки 
для розміщення нового устаткування, 
а на території міста відновлення сис-
теми гарячого водопостачання плану-
ється проводити по існуючих теплот-
расах 

 

Вартість основного  
устаткування  

54180 54180 54180 54180 216 720 

Вартість допоміж-
ного устаткування 

10837 10838 10837 10838 43 350 

Будівельно-монта-
жні пусконалаго-
джувальні роботи 

9750 9750 9750 9750 39 000 

Устаткування,  ме-
блі, інвентар 

50 50 50 50 200 

Інші витрати 125 125 125 125 500 
РАЗОМ витрати 80192 80193 74942 74943 310 270 

  
 
 

Таблиця Ж.2 
Джерела фінансування, тис. грн 

Загальна вар-
тість інвестицій-
ної пропозиції 

Роки реалізації 
Разом 

 2018 2019 2020 2021 

Кошти, що нада-
ються з держав-
ного бюджету  

 
54 295 

 
54 295 

 
54 295 

 
54 295 

 
217 180 

Джерела фінан-
сування, усього  

 
80192 

 
80193 

 
74942 

 
74943 

 
310 270 
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Розрахунок економічної ефективності інноваційного проекту 
 

Таблиця Ж.3 
Вихідні дані 

№ 
з/п 

Перелік устаткування, не-
обхідного для реалізації 

проекту 

Питома вартість  
устаткування 

1 Тепловий насос 200 дол. / 1 кВт тепла 

2 Когенераційна установка 
600 дол. / 1 кВт електро- 
енергії 

3 Теплообмінник «вода-вода» 1 МВт  4000 дол. 

4 
Циркуляційний насос про-
дуктивністю 100м3/год.   
Н = 60 м.в.ст. 

2500 дол. 

5 
Теплотраса з ізольованою 
трубою діаметром 150 мм 

30000 дол. / 1 км 

 
 

Таблиця Ж.4 
Вартість основного  устаткування для реалізації  

інвестиційного проекту, млн дол.  
№ 
з/п 

Устаткування Вартість 

1 
Теплові насоси сумарною потужністю 
21,24 Гкал/год. (24,7 МВт) 

4,94 

2 
Когенераційна установка потужністю 
5,5 кВт 

3,30 

3 Теплообмінники 0,0988 

4 
Циркуляційні насоси (6 робочих +6 запа-
сних) 

0,03 

5 Теплотраси 10 км  0,3 
 Усього: 8,6688 

 
Вартість допоміжного устаткування становить 20% від ос- 

новного устаткування і становитиме 1,734 млн. дол. Вартість мон-
тажу і наладки устаткування – 15% від основного устаткування – 
1,560 млн. дол. Вартість проектно-кошторисної документації – 4%  
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від основного устаткування – 0,42 млн. дол., інші витрати – 0,028 
млн. дол.    

Відповідно вартість усього інноваційного проекту станови-
тиме 

8,6688+1,734+1,56+0,42 +0,028 =12, 411 млн. дол.,   
або 310 270  тис. грн 

(за курсом 1дол. = 25 грн). 
Для вироблення 21,24 Гкал/год. в опалювальний сезон необ-

хідно 

Gвуг= 21,24 ⋅4400):(0,004⋅0,6)=38 940 т вугілля на суму 
38940 т ⋅1,2 тис. грн = 46 728 тис. грн, 

де 1,2 тис. грн – вартість 1 т вугілля. 
Потреба шахт у гарячому водоспоживанні влітку становить: 
Шахта «Південнодонбаська № 1» – 1,4 Гкал/год.; 
Шахта «Південнодонбаська № 3» – 0,6 Гкал/год. 
Для вироблення такої кількості тепла необхідно   

Gвуг = (1,4 + 0,6) ⋅ 4400) : (0,004 ⋅ 0,6) =  3 666 т вугілля 
на суму 3 666 т ⋅ 1,2 грн/т  = 4 400 тис. грн. 

Усього потрібно коштів 46 728 + 4 400 = 51 128 тис. грн. 
Потреба м. Вугледар у гарячому водоспоживанні становить 

4,4 Гкал/год. 
Для виробництва такої кількості тепла необхідно: 

Gприр.газу = 4,4 ⋅ 8760) : (0,008 ⋅ 0,8) = 6 022 500 м3 (природного газу) 
на суму 9120 грн./м3  ⋅ 6022,5 м3  = 54 921 тис. грн, 

де 9120 грн/м3   – вартість 1 м3  природного газу. 
Тоді загальна щорічна економія енергоресурсів становитиме 

51,128 + 54,921 = 106,048  млн грн. 
Відповідно орієнтовний термін окупності інвестиційного 

проекту становитиме 3 роки з нульовою дисконтною ставкою.   
Чиста приведена вартість розрахована за формулою = ЧД1 + − , 

де ЧДі   – чистий грошовий дохід і-го року, грн; 
n – кількість періодів експлуатації проекту, років; 
Ро  – первинні вкладення в реалізацію інвестиційного проекту, 

грн; 
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r – прийнята ставка прибутковості (для попередніх розрахунків 
ставку прийнято на рівні 20% (варіант 1) і 25% (варіант 2).  

Відповідно чиста приведена вартість дорівнюватиме для: 
варіанта 1 

NPVi1 = [106,048:(1+0,2)+106,048: (1+0,2)2+106,048:(1+0,2)3]– 
– 216,720 = (88,373+73,644+61,37)–216,720 =6,667; 

варіанта 2 
NPVi2 =[106,048:(1+0,25)+106,048:(1+0,25)2+106,048:(1+0,25)3]– 

–216,720 = (84,838 67,87+54,296)–216,720 =- 9,716. 
Додатне значення NPV вказує на доцільність інвестування в 

запропонований проект, оскільки проект буде прибутковим. 
Внутрішня норма дохідності розраховується за формулою = + ∙ −− , 

де і1 – це ставка, при якій NPVi1 > 0; 
і2 – це ставка, при якій NPVi2 < 0. 

IRR=20+(6,667 ⋅ (25-20)/6,667 – (-9,716)=22,03% . 
Відсоткова ставка для інвестиційного проекту, що розгляда-

ється, становить 22%.  
Проект приймається, якщо він окупить себе за економічно ви-

правданий термін своєї реалізації. 
 

Таблиця Ж.5 
Розрахунок дисконтованого терміну окупності інвестицій (DPP) 

Рік 
Грошові 
потоки 

Коефіцієнт 
дисконту-
вання, 
r =22% 

Дисконто-
вані гро-
шові  
потоки 

Накопиче-
ний диско-
нтований 
грошовий 
дохід 

0 - 310 270 1 - 310 270 - 310 270 
2016 106 048 0,8197 86 928 - 22 3342 
2017 106 048 0,6719 71 254 - 15 2088 
2018 106 048 0,5507 58 401 - 93 687 
2019 106 048 0,4514 47 870 - 45 817 
2020 106 048 0,37 39 238 - 6 579 
2021 106 048 0,303 32 133 25 554 
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Таблиця Ж.6 
Техніко-економічні показники теплонасосної станції гарячого  

постачання, що утилізує тепло шахтної води 
Показник  Значення  Од. вимірювання 

1. Технологічні показники теплонасосної станції 

Навантаження на систему ГВП 1,5 
МВт (гаряча вода 

+60°С) 
Коефіцієнт трансформації енергії (СОР) 2,87  

2. Використання енергоносіїв 

Вид енергоносія  
Електрична енер-

гія 
Річне використання електричної енергії ТН 4662 МВт⋅год./рік 

3. Виробництво теплової енергії 
Теплова енергія   
Річне виробництво теплової енергії 10836 Гкал/год. 

4. Скорочення викидів CO2 еквіваленту 
Скорочення викидів CO2 еквіваленту 2276 т/рік 

5. Вихідні економічні показники 
Відсоток інфляції 10,0 % 
Квартальна ставка амортизації 2,0 % 
Податок на прибуток 19,0 % 

6. Існуючі ціни та тарифи 

Тариф на електричну енергію  51,0 
євро/МВт⋅год. 

(НБУ 19,41 
грн/євро) 

Тариф на теплову енергію 54,77 євро/Гкал 
7. Інвестиційні затрати 

Основне устаткування 305865,0 євро 
Вартість монтажних та пускових робіт 36703,8 євро 
Вартість проектно-кошторисної документації 15293,0 євро 
Загальні інвестиційні затрати 357861,8 євро 

8. Щорічні експлуатаційні затрати 
Заробітна плата персоналу 1734,0 євро/рік 
Вартість електричної енергії 237762,0 євро/рік 
Вартість технічного обслуговування 3578,6 євро/рік 
Загальні щорічні експлуатаційні затрати 243074,6 євро/рік 

9. Прибуток 
Від продажу теплової енергії (ГВП) 593487,7 євро/рік 
Загальний щорічний прибуток 593487,7 євро/рік 

10. Економічні показники проекту 
Простий термін окупності 1,24 років 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 80,5 % 
Чистий приведений дохід (NPV) 1373854,0 євро 
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Таблиця Ж.7 
Техніко-економічні показники теплонасосної станції гарячого  
постачання, що утилізує тепло вентиляційного повітря 

Показник  Значення  Од. вимірювання 
1. Технологічні показники теплонасосної станції 

Навантаження на систему ГВП 1,5 
МВт (гаряча вода 

+65°С) 
Коефіцієнт трансформації енергії (СОР) 2,29  

2. Використання енергоносіїв 
Вид енергоносія  Електрична енергія 
Річне використання електричної енергії 
ТН 

5250 МВт⋅год./рік 

3. Виробництво теплової енергії 
Теплова енергія   
Річне виробництво теплової енергії 10836 Гкал/год. 

4. Скорочення викидів CO2 еквіваленту 
Скорочення викидів CO2 еквіваленту 2276 т/рік 

5. Вихідні економічні показники 
Відсоток інфляції 10,0 % 
Квартальна ставка амортизації 2,0 % 
Податок на прибуток 19,0 % 

6. Існуючі ціни та тарифи 

Тариф на електричну енергію  51,0 євро/МВт⋅год. (НБУ 
19,41 грн/євро) 

Тариф на теплову енергію 54,77 євро/Гкал 
7. Інвестиційні затрати 

Основне устаткування 468797,0 євро 
Вартість монтажних та пускових робіт 56255,6 євро 
Вартість проектно-кошторисної докуме-
нтації 

23440,0 євро 

Загальні інвестиційні затрати 548492,6 євро 
8. Щорічні експлуатаційні затрати 

Заробітна плата персоналу 1734,0 євро/рік 
Вартість електричної енергії 267708,0 євро/рік 
Вартість технічного обслуговування 5484,9 євро/рік 
Загальні щорічні експлуатаційні затрати 274926,9 євро/рік 

9. Прибуток 
Від продажу теплової енергії (ГВП) 593487,7 євро/рік 
Загальний щорічний прибуток 593487,7 євро/рік 

10. Економічні показники проекту 
Простий термін окупності 2,06 років 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 47,7 % 
Чистий приведений дохід (NPV) 1060599,0 євро 
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4. ЗАСАДИ УЧАСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ І МІЖНАРОДНИХ  
 ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРУКТУР В ІННОВАЦІЙНОМУ  
 РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
 

4.1. Тенденції розвитку глобального ринку венчурного  
 фінансування інноваційного розвитку промисловості 
 

Процеси глобалізації торкнулися і ринку венчурних інвести-
цій – активне переливання венчурного капіталу у світовому масш-
табі. Венчурні інвестори залишають межі національних ринків вен-
чурного капіталу в пошуках нових перспективних швидкозроста- 
ючих ринків для венчурного фінансування. 

Венчурний капітал, як одне з джерел фінансування розвитку 
компаній із високим показником доданої вартості, є невід’ємною 
частиною управління корпоративними фінансами. Ефективне  
функціонування індустрії венчурного капіталу здатне забезпечити 
інвестиціями інноваційні підприємства, що найбільш динамічно  
розвиваються, сприяючи, таким чином, підвищенню конкуренто-
спроможності національної економіки. 

На сучасному етапі спостерігається тенденція посилення ролі 
великих асоціацій бізнес-ангелів (приватних венчурних інвесторів, 
які забезпечують фінансову та експертну підтримку компаній на 
ранніх етапах розвитку) та залучення венчурних інвестицій приват-
них інвесторів у сферу вкладень у компанії на більш пізніх стадіях 
розвитку. Це може викликати дефіцит венчурного капіталу, до- 
ступного для малих інноваційних компаній на ранніх етапах роз- 
витку (посівні та стартові компанії), основними інвесторами яких 
традиційно виступають бізнес-ангели. 

Останніми роками на глобальному венчурному ринку спосте-
рігаються структурні зміни. У результаті повільного відновлення 
світової економіки і нестабільної ситуації на фондових ринках по-
силюється глобалізація венчурного капіталу, яка проявляється у ви-
гляді або залучення компаніями джерел зарубіжного фінансування 
і виходу на іноземні фондові біржі, або продажу зарубіжному стра-
тегічному інвесторові, або відкриття фондами представництв за  
кордоном і сприяння своїм портфельним компаніям у роботі на но-
вих ринках. 
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Аналіз статистичних даних свідчить, що обсяг інвестицій на 
глобальному венчурному ринку знизився за 2007-2015 рр. на 17,1%, 
а кількість венчурних угод – на 10,9% (табл. 4.1). 

 
Таблиця 4.1 

Динаміка показників розвитку глобального ринку венчурних  
інвестицій 1 

Рік 
Показники 

Обсяг інвестицій, 
млрд дол. США 

Кількість венчурних 
угод 

2007 49,6 5797 
2008 50,7 5424 
2009 35,1 4732 
2010 46,1 5311 
2011 54,2 5756 
2012 46,8 5612 
2013 44,3 5348 
2014 42,7 5254 
2015 41,1 5163 

Темпи змін до 2007 р., % 82,9 89,1 

1 Складено за даними Dow Jones Venture Source. 
 

На основі фактичних даних обсягу венчурних інвестицій та 
кількості венчурних угод розраховано коефіцієнт варіації цих пока-
зників (V) як відношення середньоквадратичного відхилення (σ) до 
середньої арифметичної величини показника (xср.) (табл. 4.2). Чим 
більше значення коефіцієнта варіації, тим більша мінливість 
ознаки. Якщо коефіцієнт варіації менше 33%, то така сукупність 
вважається однорідною. 

 
Таблиця 4.2 

Показники варіації обсягу венчурних інвестицій  
та кількості венчурних угод  

Показник 
Обсяг венчурних  

інвестицій  
Кількість венчурних 

угод 
xср., млрд дол.  45,6 5377 
σ, млрд дол. 5,4 309 
V, % 11,8 5,7 
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Згідно з розрахунками коефіцієнт варіації обсягу венчурних 
інвестицій становить 11,8%, що майже в 2,1 раза перевищує зна-
чення коефіцієнта варіації кількості венчурних угод на глобальному 
ринку венчурних інвестицій (5,7%), що означає: фактичні дані об-
сягу венчурних інвестицій та кількості венчурних угод є однорід-
ними сукупностями, оскільки значення коефіцієнтів варіації цих по-
казників менше 33%. Характерною ознакою цих показників є низь-
кий рівень мінливості та незначні коливання, тобто спостерігається 
тенденція рівномірного венчурного інвестування інноваційного  
розвитку у світі. 

США і Європа є найбільш стійкими ринками венчурного ін-
вестування. На частку цих двох ринків у 2015 р. у середньому при-
падало 82% загального обсягу інвестицій і 86% загальної кількості 
венчурних угод. При цьому питома вага США в загальній кількості 
венчурних угод підвищилася у 2015 р. порівняно з 2007 р. на 9%, 
або з 54 до 63,4%, а Європи знизилася на 7% – з 30 до 23,1%. 

На основі аналізу глобальних тенденцій галузевого розподілу 
венчурних інвестицій, які склалися на сучасному етапі, виявлено, 
що значна питома вага венчурних інвестицій припадає на сектори 
інформаційних технологій, охорони здоров’я, споживчих послуг, 
ділових та фінансових послуг. Сукупна частка цих секторів у зага-
льному обсязі венчурних інвестицій становила у 2015 р. 83,7% 
(у 2007 р. – 87,9%), у загальній кількості венчурних угод – 89,6% (у 
2007 р. – 87,5%).  

При цьому за 2007-2015 рр. спостерігається скорочення  
частки сектору інформаційних технологій на 11,4% у загальному 
обсязі інвестицій та на 8,2% у загальній кількості венчурних угод; 
сектору охорони здоров'я − на 7,9 та 4% відповідно. У секторах спо-
живчих та ділових і фінансових послуг, навпаки, відбулося зрос-
тання питомої ваги венчурних угод. Так, питома вага сектору спо-
живчих послуг збільшилася в 2015 р. на 7,7% у загальному обсязі 
венчурних інвестицій та на 7,1% у загальній кількості венчурних 
угод; частка сектору ділових і фінансових послуг − на 7,4 і 7,6% 
відповідно (табл. 4.3).  

За 2007-2015 рр. обсяг венчурних інвестицій у секторі інфор-
маційних технологій скоротився на 45,2%, а кількість венчурних 
угод – на 31,7%; у секторі охорони здоров’я − на 39,9 і 28,7% відпо-
відно. Обсяг венчурних інвестицій у секторі споживчих послуг зріс 
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за цей період на 34,4%, а кількість венчурних угод – на 30,4%;  
у секторі ділових і фінансових послуг − на 29,2 та 35,1% відповідно. 

 
Таблиця 4.3 

Частка сектору в загальному обсязі інвестицій 
та кількості венчурних угод, % 1 

 
Сектор 

Показники 
Питома вага в за-
гальному обсязі 

інвестицій 

Питома вага в за-
гальній кількості 
венчурних угод 

2007 р. 2015 р. 2007 р. 2015 р. 
Інформаційні технології 33,7 22,3 35,3 27,1 
Охорона здоров’я  28,8 20,9 21,9 17,5 
Споживчі послуги 12,2 19,9 15,4 22,5 
Ділові та фінансові послуги 13,2 20,6 14,9 22,5 

1 Складено за даними Dow Jones Venture Source. 
 

У даний час GP (управляючі партнери), які залучають капітал 
іноземних LP (прості партнери), інвестують, у тому числі, і в ком-
панії за кордоном. Міноритарні інвестори віддають перевагу най-
більш успішним фондам, які володіють кращою репутацією та від-
різняються досвідом і позитивною історією інвестування. Репутація 
венчурного фонду є дуже важливою. Фонд, який має кращу репута-
цію, може диктувати свої умови і платити менше (на 10-14%) за 
придбання часток у компаніях, ніж менш відомі фонди. 

Лідери ринку заробляють репутацію за рахунок ефективної 
інвестиційної діяльності, і багато з них встановлюють для себе рі-
вень винагороди 25% та навіть 30% від суми одержаного прибутку. 
Проте навіть при таких високих цінах попит з боку потенційних LP 
на інвестиції в ці фонди перевищує пропозицію. Наявність надлиш-
кового попиту дозволяє фондам підтримувати довгострокові відно-
сини з LP, скорочуючи терміни залучення нових коштів і збільшу-
ючи шанси на збереження своєї високої репутації. Репутація має 
цінність не тільки тому, що дозволяє укладати угоди з портфель-
ними компаніями на більш вигідних умовах, але і тому, що вона 
сама по собі підвищує вартість цих компаній. 

Фонди сприяють зростанню вартості портфельних компаній 
за рахунок менторської діяльності, наприклад, участі в роботі рад 
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директорів, корпоративному управлінні, менеджменті кадрів, коор-
динації діяльності та розробці стратегій [1, с. 16]. Як свідчить ана-
ліз, за 2003-2013 рр. глобальними венчурними фондами було залу-
чено 15% капіталу (табл. 4.4). 

 
Таблиця 4.4 

Залучення капіталу глобальними венчурними фондами  
в 2003-2013 рр.1 

Інвестор 

Показник 

Обсяг закри-
тих угод,  
млн дол.  

Питома 
вага 

за 10 років, 
% 

Сукуп-
на час-
тка, % 

Sequoia Capital 9983,1 2,64 2,64 
New Enterprise Associates 8907,9 2,36 5,00 
Insight Venture Partners 5975,4 1,58 6,58 
Kleiner Perkins Caufield & Byers 5801,4 1,53 8,11 
TCMI Inc. 5300,0 1,40 9,51 
Accel Partners 5159,8 1,36 10,88 
Oak Investment Partners 4810,0 1,27 12,15 
Bessemer Venture Partners 4185,0 1,11 13,26 
Battery Ventures 3750,0 0,99 14,25 
Matrix Management Corp. 2875,0 0,76 15,01 
Залучено капіталу 
10 великими фондами 

56747,7 15,01 15,01 

Усього залучено капіталу  
за період 

378108,7 100,0 100,0 

1 Складено за даними Dow Jones Venture Source. 
* Ураховуються всі фонди, які працюють на ринках Азіатсько-Ти-

хоокеанського регіону, Європи та США. 
 

У поточних ринкових умовах інституціональних інвесторів 
приваблюють угоди, що правильно позиціонуються. Останніми ро-
ками близько 80% інституціональних інвесторів вкладали кошти  
в акції компаній перед проведенням або в ході IPO (первинне пуб-
лічне розміщення). Такі інвестори, як правило, віддають перевагу 
компаніям, які виходять на ринок підготовленими, з конкретною 
оцінкою, мають кваліфікований персонал і плідну інвестиційну іс-
торію. 
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Бізнес-ангели і краудфандингові платформи (краудфандинг – 
колективне співробітництво людей (донорів), які добровільно 
об’єднують свої кошти або інші ресурси, як правило, через Інтер-
нет, щоб підтримати зусилля інших людей або організацій (реципі-
єнтів), та продовжують розширювати свою присутність і компенсу-
вати недостатній обсяг інвестицій у компанії, що перебувають на 
початковій стадії розвитку. Причиною нестачі інвестицій у цьому 
сегменті є орієнтація венчурних фондів на фінансування швидко- 
зростаючих компаній на більш пізніх стадіях розвитку. Зростання 
кількості угод, які закриваються фондами за участю бізнес-ангелів, 
спричиняє зниження рівня ризиків для венчурних фондів. 

На глобальному ринку венчурних інвестицій спостерігається 
посилення ролі великих корпорацій. Корпорації прагнуть фінансу-
вати і купувати портфельні компанії венчурних фондів для під- 
тримки власного стратегічного та інноваційного розвитку. Якщо  
корпоративні венчурні інвестори брали участь в угоді (як правило, 
вони вважали за краще інвестувати в підприємства на пізніх стадіях 
розвитку на американському ринку), то оцінка компанії, що купу-
ється, зазвичай виявлялася вищою, ніж оцінка аналогічної компанії, 
яка не має корпоративного інвестора. Додана вартість участі корпо-
ративних інвесторів у капіталі компанії за останнє десятиліття  
в США становить 54% [1, с. 18]. 

Обсяг капіталу, залученого у процесі венчурних IPO, скоро-
тився за 2007-2015 рр. на 75,6%, або з 14,9 до 3,6 млрд дол. США, а 
кількість угод – на 73,1%, або із 163 до 44. За загальним обсягом 
капіталу, залученого у процесі IPO, та кількістю венчурних угод на 
глобальному ринку венчурних IPO за коефіцієнтом кореляції рангу 
Спірмена (найпростіший спосіб визначення ступеня зв'язку між  
факторами за Ч. Спірменом – англійським статистиком і психоло-
гом, фахівцем у сфері експериментальної психології, методів оцін-
ки і вимірювання) визначаються тіснота (сила) і напрям кореляцій-
ного зв’язку між двома змінними (табл. 4.5).  

Згідно з розрахунками значення коефіцієнта кореляції Спір-
мена становить 0,95. Таким чином, між обсягом капіталу, залуче-
ного у процесі IPO, та кількістю венчурних угод існує сильна тіс-
нота зв’язку, оскільки коефіцієнт рангової кореляції Спірмена на-
ближується до 1.  

При цьому знак «+» означає, що між показниками існує пря-
мий кореляційний зв'язок, тобто більшому значенню обсягу вен- 
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чурних інвестицій відповідає більше значення кількості венчурних 
угод. Це вказує на позитивну тенденцію розвитку глобального рин-
ку венчурних IPO, оскільки при вкладенні венчурного капіталу в 
інновації відбувається укладання венчурних угод. 

 
Таблиця 4.5 

Дані для розрахунку коефіцієнта рангової кореляції  

Обсяг капіталу, 
залученого у 

процесі IPO (X), 
млрд дол. США 

Кількість 
угод (Y)  

До розрахунку коефіцієнта  
рангової кореляції  

ранги  різниця рангів
d = x – y 

квадрат різниці 
рангів d 2 

x y 
14,9 163 6 7 –1 1 
1,4 33 1 1 0 0 

5,5 56 4 3 1 1 
26,3 212 9 8 1 1 
22,1 163 8 7 1 1 
16,1 115 7 6 1 1 
6,9 87 5 5 0 0 
5,0 62 3 4 –1 1 
3,6 44 2 2 0 0 

 
Як свідчить аналіз статистичних даних, обсяг венчурних ін-

вестицій на ринку глобальних угод M&A (угоди злиттів і погли-
нань) за участі компаній, які одержують венчурне фінансування, 
зменшився за 2007-2015 рр. на 40,2%, або з 69,1 до 41,3 млрд дол. 
США, а кількість угод на − 38,5% (з 909 до 559). 

Сила зв’язку між двома ознаками визначається за лінійним 
коефіцієнтом кореляції К. Пірсона (засновник математичної ста- 
тистики, один із основоположників біометрії). Коефіцієнт кореляції 
Пірсона (позначається «r») у статистиці – показник кореляції (ліній-
ної залежності) між двома змінними X та Y, який набуває значень 
від -1 до +1 включно. Він широко використовується в науці для ви-
мірювання ступеня лінійної залежності між двома змінними.  

Знак коефіцієнта показує «напрямок» зв’язку. Додатний 
коефіцієнт кореляції (r > 0) вказує на «прямий» зв’язок між 
ознаками (тобто такий, коли збільшення значення однієї ознаки 
збільшує значення іншої), а від’ємний (г < 0) – про «зворотний» 
зв’язок (такий, коли зростання однієї ознаки веде до зменшення 
іншої). 
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Згідно з розрахунками лінійних коефіцієнтів кореляції 
Пірсона виявлено помірний кореляційний зв’язок між обсягом 
венчурних інвестицій та кількістю угод на глобальному ринку угод 
M&A (значення лінійного коефіцієнта кореляції становить 0,68). 

На основі аналізу зарубіжного досвіду узагальнено діючі 
схеми змішаного венчурного фінансування інноваційного розвитку 
промисловості (табл. 4.6).  

 
Таблиця 4.6 

Схеми змішаного венчурного інвестування інноваційного розвитку 
промисловості, які застосовуються в різних країнах світу 1 

Схеми венчурного фінансування Країни 

Формування мережі «інститутів розвитку» 
Ізраїль, Бразилія,  
Великобританія 

Співфінансування при управлінні проектами са-
мим бізнесом 

Фінляндія, Бельгія, 
Чилі, Ізраїль 

Надання податкових пільг і преференцій 
Канада, Великобрита-

нія, Нідерланди,  
Швеція 

Застосування гарантійних схем Нідерланди 
Розподіл ризиків Сінгапур 

«Вбудовування» старих інноваційних інститутів 
у нову систему або ж їх поступове заміщення 

Південна Корея, Чилі 

Прямі державні інвестиції в малі підприємства США 
Надання позик малим і середнім підприємствам 

під низькі відсотки 
Данія 

Сприяння сертифікації продукції, надання ма-
лим і середнім підприємствам науково-технічної 

інформації та результатів НДДКР 
Чилі 

Вкладення державних коштів у зарубіжні  
венчурні фонди 

Південна Корея,  
Сінгапур 

1 Складено за даними джерела [1, с. 32-35]. 
 
Із вищенаведеного можна дійти висновку про те, що Україні 

потрібна змішана програма, яка являє собою симбіоз програм SBIR 
і Yozma. Це означає доцільність надання державою позик на піль-
гових умовах малим технологічним фірмам на стадії «посіву». На 
стадії зростання – інвестування державою венчурних фондів. Варі-
анти можуть бути різноманітними: від створення фондів із 100-від-
сотковою державною участю до організації змішаних або гібридних 
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фондів. Отже, держава має не тільки брати участь у фінансуванні 
нововведень, але і створювати умови для поступового розвитку 
інноваційної економіки. 
 
 

4.2. Венчурне інвестування інноваційного розвитку  
 вугільної промисловості в Україні 
 

До ефективних форм фінансового забезпечення інноваційних 
проектів належить венчурне інвестування, де джерелом фінансових 
ресурсів виступає венчурний капітал. Збільшення обсягу венчурних 
інвестицій сприятиме реалізації високоризикових інноваційних 
проектів, активізації інноваційної діяльності в економічному роз- 
витку країни в умовах єдиного інвестиційно-інноваційного прос-
тору з масштабним транснаціональним переливанням капіталу і но-
вітніх технологій. 

Вітчизняний ринок венчурних інвестицій відрізняється від 
глобального ринку. До специфіки розвитку ринку венчурного ін- 
вестування в Україні можна віднести сферу вкладення венчурного 
капіталу – найпривабливішими сферами є будівництво, харчова 
промисловість, роздрібна торгівля. У той час, як у США та Європі 
це інвестиції в інновації. В Україні практично немає стартових вкла-
день і вкладень в інновації, переважно інвестиції вкладаються 
тільки в розвиток компаній. 

Ринок венчурного інвестування в Україні почав розвиватися 
зовсім недавно. На сучасному етапі на розвиток венчурної індустрії 
в Україні негативно впливають такі чинники, як недостатня норма-
тивно-правова база, нерозвиненість фондового ринку, непрозорість 
фінансової діяльності компаній, відсутність гарантій для інвестора 
та ін.  

За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, кіль-
кість компаній з управління активами (КУА) скоротилася за 2007- 
2015 рр. на 6,3%. Загальна кількість інститутів спільного інвесту-
вання (ІСІ) зросла за цей період на 87,6% (табл. 4.7).  

Кількість визнаних ІСІ збільшилася на 98,8%. Кількість ІСІ на 
одну КУА зросла у 2 рази. При цьому кількість закритих диверси-
фікованих (ЗД) пайових інвестиційних фондів збільшилася за 2007-
2015 рр. у 2,3 раза, венчурних (ВЧ) – на 33,2, закритих недиверси- 
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Таблиця 4.7 
Динаміка кількості КУА та ІСІ в Україні 1 

Рік 
Кількість 
КУА 

Загальна
кількість ІСІ 

Кількість
визнаних ІСІ 

Кількість ІСІ
на одну КУА 

2007 334 834 577 2,50
2008 409 1243 888 3,04
2009 380 1202 985 3,16
2010 339 1226 1095 3,62
2011 341 1451 1125 4,26
2012 353 1544 1222 4,37
2013 347 1604 1250 4,62
2014 336 1569 1188 4,70
2015 313 1565 1147 5,00

1 Складено за даними джерел [2, с. 2; 3, с. 2; 4, с. 3; 5, с. 3; 6, с. 3; 7, 
с. 3; 8, с. 4; 9, с. 4; 10, с. 4]. 
 

фікованих (ЗН) – на 3,3%. Кількість відкритих (В) пайових інвести-
ційних фондів скоротилася на 22,2%, інтервальних (І) – на 37,1%. 
За аналізований період спостерігалася тенденція зростання венчур-
них (ВЧ) корпоративних інвестиційних фондів майже в 4 рази та 
зменшення кількості закритих недиверсифікованих фондів (ЗН) на 
28,4% (табл. 4.8).  
 

Таблиця 4.8 
Динаміка типу пайових і корпоративних інвестиційних  

фондів в Україні 1 

Рік 
Кількість пайових інвестиційних  

фондів 

Кількість корпоратив-
них інвестиційних фон-

дів 
В І ЗД ЗН ВЧ ЗН ВЧ

2007 27 35 4 30 603 88 47
2008 32 41 4 22 636 107 45
2009 32 47 8 26 690 130 50
2010 36 48 9 32 755 141 72
2011 43 40 10 35 772 128 95
2012 41 38 13 45 829 110 144
2013 38 35 11 43 861 90 170
2014 26 29 10 35 846 75 160
2015 21 22 9 31 803 63 189

1 Складено за даними джерел [2, с. 2; 3, с. 2; 4, с. 3; 5, с. 3; 6, с. 3; 7, 
с. 3; 8, с. 4; 9, с. 4; 10, с. 4]. 
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Питома вага венчурних пайових інвестиційних фондів у зага-
льній кількості інститутів спільного інвестування знизилася за 
2007-2015 рр. на 21% (з 72,3 до 51,3%); закритих недиверсифікова-
них – на 1,6% (з 3,6 до 2%); відкритих – на 1,9% (з 3,2 до 1,3%); 
інтервальних – на 2,8% (з 4,2 до 1,4%). Частка венчурних корпора-
тивних інвестиційних фондів збільшилася в загальній кількості ІСІ 
на 6,5% (з 5,6 до 12,1%), а закритих недиверсифікованих фондів, 
навпаки, скоротилася на 6,6% – з 10,6 до 4%. За 2007-2015 рр. пи-
тома вага вартості чистих активів ІСІ у сукупній вартості активів 
ІСІ зменшилася на 3,4%, або з 88 до 84,6% (табл. 4.9). 
 

Таблиця 4.9 
Динаміка вартості активів ІСІ в Україні, млн грн 1 

Рік 
Сукупна  
вартість  

активів ІСІ 

Загальна вар-
тість чистих 
активів ІСІ 

Вартість чистих 
активів невенчур-

них ІСІ 

Середня вартість 
активів  

в управлінні од-
нієї КУА 

2007 40780,4 35903,4 3119,9 122,1 
2008 63265,1 54611,1 4054,0 154,7 
2009 82540,9 72574,2 5912,1 217,2 
2010 108126,5 96454,1 8302,3 319,0 
2011 126789,6 112691,1 9034,2 371,9 
2012 157201,1 139260,6 9762,2 445,3 
2013 177523,0 158424,5 8543,6 511,6 
2014 206358,0 180404,7 10366,7 614,2 
2015 236175,0 199861,1 9952,5 754,6 

1 Складено за даними джерел [2, с. 5; 3, с. 6; 4, с. 5; 5, с. 5; 6, с. 4; 7, 
с. 5; 8, с. 5; 9, с. 7; 10, с. 8]. 

Згідно з розрахунками коефіцієнт варіації вартості активів  
венчурних фондів становить 48,4%, що майже в 1,1 раза перевищує 
значення коефіцієнтів варіації сукупної вартості активів ІСІ (46,9%) 
та загальної вартості чистих активів ІСІ (46%). Це означає, що фак-
тичні дані сукупної вартості активів ІСІ, загальної вартості активів 
ІСІ та вартості активів венчурних фондів не є однорідними сукуп-
ностями, оскільки значення коефіцієнтів варіації більше 33%. Ха- 
рактерною ознакою цих показників є їх мінливість та значні коли-
вання, тобто нерівномірне венчурне інвестування інноваційного  
розвитку промисловості. 
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За даними аналізу частка вартості активів венчурних фондів у 
сукупній вартості активів ІСІ зросла за 2007-2015 рр. на 6,1% – з 
89,4 до 95,5%, а невенчурних фондів, навпаки, скоротилася на 
5,7% – зі 10,2 до 4,5%. Питома вага вартості чистих активів венчур-
них фондів у загальній вартості чистих активів ІСІ збільшилася на 
3,7% (з 91,3 до 95%), а невенчурних фондів знизилася на 3,7% –  
з 8,7 до 5% (табл. 4.10). 

 
Таблиця 4.10 

Динаміка структури вартості активів ІСІ  
та чистих активів ІСІ за типом фондів, млн грн 1 

Рік 
Вартість активів ІСІ Вартість чистих активів ІСІ  

венчурні 
фонди 

невенчурні 
фонди 

венчурні  
фонди 

невенчурні 
фонди 

2007 36452,0 4159,3 32783,5 3119,9 
2008 58694,3 4564,4 50557,0 4054,0 
2009 76028,2 6512,7 66662,1 5912,1 
2010 99236,1 8890,4 88151,8 8302,3 
2011 116901,4 9888,2 103656,9 9034,2 
2012 145912,0 11289,0 129498,4 9762,2 
2013 168183,0 9340,0 149880,8 8543,6 
2014 195433,2 10925,0 170038,1 10366,7 
2015 225541,0 10634,0 189908,7 9952,5 

1  Складено за даними джерел [2, с. 5; 3, с. 6; 4, с. 6; 5, с. 5; 6, с. 5; 7, 
с. 5; 8, с. 5; 9, с. 7; 10, с. 9]. 
 

За даними Української асоціації інвестиційних фондів, у  
структурі активів венчурних фондів частка вартості цінних паперів 
знизилася за 2007-2015 рр. на 36,4% при зменшенні частки вартості 
акцій на 17,2% та облігацій підприємств – на 16,1%. При цьому ча-
стка коштів та банківських депозитів скоротилася на 3,5%, а варто-
сті нерухомості, навпаки, збільшилася на 2,4%, а інших активів – на 
37,5% (табл. 4.11). За 2007-2015 рр. простежується тенденція зни-
ження рівня середньої дохідності різного типу фондів: венчурних − 
на 82,8%, закритих невенчурних − на 69,7, відкритих − на 73,7, ін-
тервальних − на 47% [2, с. 9; 3, с. 10; 4, с. 11; 5, с. 11; 6, с. 10; 7, с. 9; 
8, с. 11; 9, с. 15; 10, с. 17]. 
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Таблиця 4.11 
Динаміка структури активів венчурних ІСІ, % 1 

Рік  
Цінні  
папери 

Кошти та банків-
ські депозити 

Нерухомість 
Інші  
активи 

2007 56,5 4,7 0,7 38,1 
2008 54,6 2,1 0,6 42,8 
2009 70,2 4,3 1,1 24,3 
2010 35,3 2,9 2,2 59,6 
2013 28,3 2,3 2,5 66,6 
2014 27,3 1,5 2,2 69,0 
2015 20,1 1,2 3,1 75,6 

1 Складено за даними джерел [2, с. 6; 3, с. 6; 4, с. 7; 5, с. 8; 6, с. 8; 7, 
с. 8; 8, с. 9; 9, с. 13; 10, с. 15]. 
 

Отже, ринок венчурних інвестицій в Україні залишається не-
прозорим. До чинників, які мають негативний вплив на ефектив-
ність розвитку інституціонального середовища венчурної діяльно-
сті в Україні, належать такі:  
 відсутність нормативно-правових актів, що мають забезпечу-

вати функціонування системи венчурного фінансування ма-
лого інноваційного бізнесу;  

 недостатній обсяг вітчизняних інвестиційних ресурсів (банки, 
пенсійні фонди, страхові організації не беруть участі в роботі  
венчурних компаній) і, як наслідок, слабке формування наці-
онального інвестиційного портфелю;  

 використання переважно іноземного венчурного капіталу за 
мінімальної участі українського, де різко знижується приваб-
ливість даної сфери для зарубіжних інвесторів;  

 неефективне використання коштів венчурних фондів;  
 недостатня розвиненість інфраструктури, здатної забезпе-

чити ефективне співробітництво суб’єктів венчурної індустрії 
та малих інноваційних фірм;  

 відсутність економічних стимулів для залучення прямих ін- 
вестицій у підприємства високотехнологічного сектору, що 
забезпечують прийнятний ризик для венчурних інвесторів, ві-
дсутність гнучкої системи оподаткування венчурного біз-
несу;  

 недостатньо ефективне управління венчурними фондами;  
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 слабка прозорість ринку інтелектуального капіталу і вітчиз-
няних підприємств для венчурних інвесторів, що призводить 
до труднощів у пошуку підприємств-реципієнтів та іннова-
ційних проектів під венчурні інвестиції. 
Для активізації розвитку ринку венчурних інвестицій в Укра-

їні доцільною є реалізація заходів державної підтримки розвитку ве-
нчурного капіталу:  
 прямі заходи − конкретні механізми державної підтримки, 

спрямовані на збільшення кількості пропозицій венчурного 
капіталу (податкові стимули, більш ризикові державні інвес-
тиції в акціонерний капітал і державні кредити);  

 непрямі заходи − розвиток конкурентних фондових ринків 
для малих фірм, розширення спектру пропонованих фінансо-
вими інститутами продуктів, розвиток довгострокових дже-
рел капіталу, спрощення процедури формування фондів вен-
чурного капіталу, стимулювання взаємодії між великими і ма-
лими підприємствами та фінансовими інститутами, заохо-
чення підприємництва, створення відповідних умов для уча-
сті венчурних фондів у краудінвестингу. 
На основі аналізу й узагальнення провідного зарубіжного до- 

свіду інституціонального забезпечення венчурного інвестування 
інноваційного розвитку вітчизняної промисловості запропоновано 
можливі напрями його розвитку та вдосконалення:  
 подальше формування законодавства та активної державної 

підтримки;  
 залучення великих зарубіжних і вітчизняних компаній у роз-

виток інноваційних технологій – забезпечення тісної взаємо-
дії всіх ланок інноваційного ланцюжка;  

 розвиток системи експертизи та сервісних послуг;  
 ефективне використання грантових коштів тощо. 

Державна підтримка венчурного інвестування інноваційних 
проектів в Україні полягає в такому:  
 законодавче і нормативно-правове регулювання науково-тех-

нічної, інноваційної та венчурної діяльності;  
 вирішення правових проблем інтелектуальної власності, сис-

теми пільг і мотивації праці;  
 створення та підтримка економічних умов і стимулів роз- 

витку венчурного підприємництва за системою держзамов- 
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лення, вдосконалення планування науково-технічного роз- 
витку, ефективних фінансово-кредитних важелів;  

 організаційно-управлінські умови венчурної індустрії в уп-
равлінні державною власністю;  

 умови для залучення приватного венчурного капіталу в роз-
виток інноваційного підприємництва;  

 формування та розвиток інституціональної та галузевої вен-
чурної інфраструктури на засадах публічно-приватного парт-
нерства.  
Реалізація наведених заходів можлива відповідно до стратегії 

державної політики у сфері венчурного бізнесу, що має входити до 
єдиної концепції розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності 
в Україні. Для вирішення проблем венчурного підприємництва не-
обхідна активна державна політика, спрямована на створення спри-
ятливих умов та відповідної інфраструктури щодо реалізації інно-
вацій. 
 
 

4.3. Принципи участі інвестиційних структур  
 в інноваційному розвитку вітчизняних  
 вугледобувних підприємств 

 
Основними проблемами в галузі інвестування інноваційної 

діяльності промислових підприємств є: складність процесу офіцій-
ного впровадження інноваційних проектів на промислових 
об’єктах; недостатність фінансування; орієнтація на екстенсивні 
шляхи розвитку виробництва; «старіння» апарату управління вели-
ких вітчизняних підприємств та значна корумпованість державних 
структур.  

Усе це ще більшою мірою стосується вугільних підприємств, 
бо їх слабке інноваційне забезпечення, занепад галузевої науки та 
недієвість механізмів залучення потенціалу академічних інститутів 
для виконання прикладних розробок, відсутність власного іннова-
ційного ринку вугільного машинобудування та вуглепромислових 
технологій (для підвищення продуктивності праці з вуглевидо- 
бутку, а також для поліпшення умов праці шахтарів) призводить до 
поглиблення технічної та технологічної відсталості вугільної галузі.  

Використання ж банківських кредитів для фінансування ін- 
вестиційних проектів, пов’язаних із модернізацією виробничого по- 
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тенціалу, обмежується дорожнечею вітчизняного ринку кредитів. 
Відсоткові ставки за кредитами, як правило, перевищують прибут-
ковість інвестиційних проектів, особливо таких затратних, як мо- 
дернізація вугільних підприємств. 

У ринковій економіці безпосередній вплив на структурну пе-
ребудову має створення повноцінного фондового ринку. На сьо- 
годні ринок акціонерного капіталу в Україні не втілює головної 
мети акціонерного товариства – оптимального розподілу фінансо-
вих ресурсів із метою максимізації прибутку. Великі підприємства 
практично не використовують такий спосіб залучення інвестицій-
них ресурсів, як додатковий випуск і розміщення акцій. Причина 
полягає в тому, що власники контрольних пакетів акцій не зацікав-
лені у подрібненні своїх часток і, відповідно, послабленні впливу на 
прийняття рішення. Тому підприємствам вугільної галузі слід шу-
кати якісь нетрадиційні шляхи участі інвестиційних структур в 
інноваційному розвитку промислових підприємств, наприклад, ви-
користання деяких способів стимулювання інноваційної діяльності 
з практики інших країн світу. 

На жаль, вугільна галузь не увійшла до пріоритетних ні в 
Стратегії інноваційного розвитку [11], ні в Концепції розвитку дер-
жавно-приватного партнерства в Україні на 2012-2017 роки [12]. 
Але вчені аналізують стан розвитку ППП у вугільній галузі, пропо-
нують певні кроки для його впровадження. Серед робіт у цьому на-
прямі є доволі цікаві [13-19]. 

Інноваційна політика розвитку вугільної промисловості має 
сприяти створенню високопродуктивних, рентабельних, екологіч-
них і диверсифікованих вугільних виробництв. Людство ще не ви-
черпало всіх можливостей використання вугілля, і в цьому сенсі  
у вугільної промисловості є великі перспективи. Але в галузі збері-
гаються істотні проблеми: підвищений ризик видобутку вугілля, 
складність організації виробничого процесу, наявність «диференці-
альної гірничої ренти», невисока ефективність господарської діяль-
ності, нестійкий попит на вугільну продукцію, наростаючий дефі-
цит кваліфікованих трудових кадрів. Усі ці чинники викликають 
зниження прибутку вугільних компаній і зростання собівартості да- 
ної корисної копалини. Наразі ці проблеми набули ще більшої гос-
троти у зв’язку з подіями на сході країни. 

Довгострокова програма розвитку вугільної промисловості 
припускає обґрунтування проекту розвитку галузі як майданчика 



130 

реалізації публічно-приватного партнерства у процесі інноваційних 
перетворень.  

Добувні галузі, до яких належить і вуглевидобуток, відчува-
ють на собі тиск так званих домінуючих секторів економіки. Це  
відображається в явищі «ножиць цін»: ціни на продукцію доміну- 
ючих галузей завищені відносно середньої норми прибутку, а в не-
домінуючих галузях вони занижені. Цей перекіс цін може бути по-
доланий у процесі впровадження ППП, яке має дати фінансове дже-
рело розвитку депресивних галузей на основі інновацій. Сьогодні-
шня система державної фінансової підтримки підприємств вугіль-
ної галузі в Україні не стимулює підприємства до оптимізації ви- 
робничих витрат, збільшення обсягів видобутку. У результаті 
майже кожна окрема шахта не має достатнього економічного по- 
тенціалу для розширеного відтворення. 

У той же час ряд авторів вказують на неможливість відпу-
щення цін на вугілля внаслідок розвитку ланцюгової реакції зрос-
тання цін в економіці. Вугільна галузь як сировинна база перебуває 
на початку технологічного ланцюга, тому при ліквідації фінансової 
підтримки вугледобувних підприємств і введенні вільного ціноут-
ворення відбудеться зростання цін по ланцюжку «вугілля – кокс – 
машинобудівна продукція і будівництво», а також «вугілля – елек-
троенергія – споживачі електроенергії». Одночасний стрибок цін на 
вугілля стане причиною зростання цін в економіці на багато років 
[20]. 

Дослідники пропонують включати в ціну вугілля його інвес-
тиційну складову як окремий фонд, неоподатковуваний податками 
[там само]. Інвестиційний фонд забезпечує реальні накопичення фі-
нансових ресурсів у необхідних обсягах для відтворення потужнос-
тей і основних фондів вугледобувного підприємства, запасів, що ви-
бувають через їх відробіток, фізичного або морального їх старіння 
або через інші причини.  

Іншим елементом ціни називають інтегрально-диференці- 
альну гірничу ренту, яка утворюється за рахунок підприємств, що 
одержують надприбуток (за рахунок як більш сприятливих гірничо-
геологічних умов залягання запасів корисних копалин у надрах та 
їх відробітку, так і їх більш високої природної енергоємності або 
калорійності). У літературі існує точка зору, згідно з якою гірнича 
рента не повинна йти за межі паливно-енергетичного комплексу 
(ПЕК), оскільки головним її призначенням є усунення (нівеляція) 
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гірничо-геологічних умов залягання запасів сировини в надрах і в 
умовах їх відробітку, з одного боку, та істотних відмінностей в  
енергоємності й технологічному призначенні використання їх у на-
ціональному господарстві − з іншого, а також щоб уникнути штуч-
ного й економічно необґрунтованого завищення цін на продукцію 
на всіх подальших стадіях суспільного виробництва.  

М.О. Лебьодкін пропонує не передавати прибуток від резуль-
татів господарської діяльності з найбільш трудомісткої гірничодо-
бувної промисловості в інші набагато менш фондо-, трудо- й енер-
гоємні галузі національного господарства з істотно меншою трива-
лістю інвестиційного циклу і коротшими термінами окупності капі-
тальних вкладень [21]. Нині у вугільній галузі реальні рентні відно-
сини не мають адекватної форми реалізації. Діюча єдина ставка по-
датку на видобуток вугілля ставить вугледобувні підприємства в не-
рівні умови. 

Слід зазначити, що внаслідок об’єктивних передумов меха- 
нізму господарювання рента не може утримуватися в тій або іншій 
сировинній галузі, але розподілятися і перерозподілятися на умовах 
ППП, безумовно, повинна. Утримування диференціальної ренти в 
межах паливно-енергетичного комплексу провокуватиме зростання 
цін відповідно до технологічного ланцюжка та внаслідок механізму 
«ножиць цін». Участь держави і суб’єктів господарювання в меха-
нізмі партнерства не повинна зводитися до добродійності та по- 
роджувати утриманство в економіці. 

Даний механізм ППП покликаний забезпечити соціально-еко-
номічну справедливість і відповідно мотивацію діяльності. Різнома-
нітні форми ППП базуються на поєднанні ієрархічних принципів 
управління і контролю за ресурсами всередині виробничих об’єд-
нань, довгострокових стратегіях у сфері виробництва і маркетингу 
з утворенням гнучких й автономних виробництв, осередків на мік-
рорівні, налагодженням коопераційних відносин між фірмами у 
сфері НДДКР, спільних технологій і нових видів продукції, інфор-
маційного й інфраструктурного забезпечення. 

Принципи реалізації державно-приватного партнерства поля-
гають у:  
 економічній і соціальній зацікавленості господарюючих  

партнерів;  
 відповідальному виконанні партнерами економічних, соціа-

льних, екологічних та інших договірних зобов’язань;  
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 чесності партнерів. 
Однак слід відзначити, що оцінка взаємозв’язку джерел, ха- 

рактеру та спрямованості фінансових потоків і механізму ППП як 
відкритого економічного механізму потребує подальших дослід-
жень.  

 
 
4.4. Висновки 

 
Венчурні фонди змушені конкурувати як один з одним, так і 

з альтернативними джерелами фінансування. Фондам необхідно по-
казати, на що вони здатні як інститути, що стимулюють зростання  
і створюють додану вартість для власних портфельних компаній, 
які пропонують сприятливі умови фінансування і подальшу експе-
ртну підтримку. 

Із розширенням досвіду фондів підвищується собівартість ін-
вестицій, що необхідно буде компенсувати збільшенням прибутко-
вості на вкладений капітал. У зв’язку з цим найважливішим еле- 
ментом стратегії венчурних фондів має стати формування конку- 
рентних і комплексних пропозицій для потенційних об’єктів інвес-
тування. 

Державні інвестиції в інновації та венчурну індустрію стають 
ключовим фактором успішної стабілізації та швидкого відновлення 
економіки після кризи, а також повернення на шлях сталого роз- 
витку. Обсяг державної підтримки є одним із головних чинників 
оцінки привабливості венчурного ринку країни з точки зору інвес-
торів. Капіталовкладення в наукомісткі галузі економіки сприяють 
збільшенню інвестицій загалом, упровадженню інновацій та еконо-
мічному зростанню. 

Тенденція до глобалізації та привабливість ринків країн БРІК 
вплинули на стратегію фондів як щодо залучення коштів з інших 
країн, так і в плані виходу на іноземні фондові ринки, продажу порт-
фельних компаній іноземних стратегічних інвесторів, відкриття за-
рубіжних представництв фондів і сприяння портфельним компа-
ніям в освоєнні нових ринків. 

Період скорочення кількості та розміру венчурних фондів 
значною мірою впливає на обсяг коштів, доступних для стартапів. 
У зв’язку з недостатнім обсягом  фінансування з боку приватних 
венчурних фондів у цей період посилюється роль бізнес-ангелів і 
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супербізнес-ангелів, які інвестують у компанії на ранніх стадіях, 
роль корпоративного венчурного капіталу на більш пізніх стадіях 
розвитку підприємств, а також роль державних пільг і програм під-
тримки. Так, для підтримки венчурної екосистеми та компенсації 
нестачі посівного фінансування у 2011 р. урядом Ізраїлю ухвалено 
закон про бізнес-ангелів із наданням їм істотних податкових пільг. 

Наразі держава стає все більш значущим учасником ринку як 
потенційний LP-інвестор, або як співінвестор, що розділяє ризики 
приватного бізнесу, а також як ініціатор програм підтримки фондів 
та їх портфельних компаній. Як LP та активні учасники венчурного 
ринку, державні структури і банки зацікавлені в одержанні доходів 
на вкладені кошти, стимулюванні підприємців і розвитку венчур-
ного ринку.  

Корпоративні венчурні інвестори, у тому числі ті, що працю-
ють у традиційних галузях економіки, починають відігравати все 
більш значущу роль в інвестиціях і поглинанні інноваційних ком-
паній. Це становить важливу частину їх глобальної стратегії щодо 
виходу на нові ринки і підтримки внутрішніх інновацій. Великі  
транснаціональні корпорації тісно взаємодіють із державним секто-
ром і користуються наданими державою пільгами, спрямованими 
на підтримку інновацій та венчурного ринку. 

Як показує практика, найбільш ефективними для підтримки 
компаній на ранньому етапі розвитку є такі різновиди венчурних 
програм: державні прямі інвестиції; пільги, що надаються інвесто-
рам у МСП на ранніх етапах розвитку; забезпечення акціонерного 
капіталу венчурних фондів, що вкладають кошти у ці компанії; ком-
пенсація деяких витрат фондів ранніх стадій, таких як витрати на 
експертизу або поточні витрати, що дозволяє збільшувати дохід від 
портфельних інвестицій. 
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5. ЗАСТОСУВАННЯ КРАУДІНВЕСТИНГУ  
 ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ВЕЛИКИХ ІННОВАЦІЙНИХ  
 ПРОЕКТІВ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
5.1. Історія виникнення краудфандингу (краудінвестингу) 
 
Відомий на весь світ символ Ріо-де-Жанейро – статую Ісуса  

в Бразилії, Статую Свободи в Сполучених Штатах Америки, собор 
Паризької Богоматері, частково собор Христа Спасителя в Росії та 
багато інших історичних пам’яток було створено за рахунок чис-
ленних невеликих пожертв простих зацікавлених громадян. Дені 
Дідро публікував свою Енциклопедію за гроші, які йому присилали 
передплатники ще до виходу книги до друку. Завдяки цьому він ви-
пустив 17 томів знань про науку, культуру, політику, мистецтво й 
11 томів таблиць. Це одні з перших зафіксованих прикладів на- 
родно-суспільного фінансування, або краудфандингу [1]. Зараз його 
використовують навіть у виборчих президентських кампаніях. На-
приклад, у 2008 р. Б. Обама саме так зібрав на проведення своєї  
кампанії понад 272 млн дол. США. 

П. Беллефламме, Т. Ламберт, Б. Ларралде та A. Швієнбахер 
[2; 3] першими теоретично дослідили краудфандинг. В Україні тео-
ретичні аспекти краудфандингу розглядають О. Дудкін, О. Марче-
нко, Ю. Петрушенко [4-6], а питання стимулювання інноваційної 
діяльності в Україні за допомогою такого джерела фінансування, як 
краудфандинг, – В. Геєць, Ю. Гернего, В. Осипов та Л. Некрасова 
[7-9].  

 
 
5.2. Суть, особливості та види краудфандингу  

 (краудінвестингу) 
 
Відомо два типи краудфандингу: краудлендинг – своєрідна 

біржа позик і краудінвестинг – механізм, який дає змогу залучити 
до інноваційних проектів інвестиції «від народу».  

Наразі існують такі види краудінвестингу: акціонерний (гро-
мадяни, які вкладають гроші в інвестпроект на довгостроковій ос-
нові, отримують певний відсоток акцій); борговий (перерахування 
в рамках краудфандингу розглядають як позику в обмін на частку 
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прибутку) і нагородний (у цьому випадку можлива тільки якась на-
города) [10].  

Згідно із статистикою проекти колективного фінансування 
щороку стають усе популярнішими. Агентство Massolution проана-
лізувало дані з 1250 краудфандингових платформ усього світу. У 
2014 р. світовий ринок зріс на 167% – сума залучених коштів стано-
вила 16,2 млрд дол. порівняно з 6,1 млрд дол. у 2013 р. [11]. 

За характером мотивації ініціаторів проекту існують такі типи 
краудінвестингових проектів (відмінною рисою краудінвестингу є 
інвестиції, які залучаються невеликими сумами за спрощеною про-
цедурою і з розрахунком на фінансову вигоду): 

неприбуткові (некомерційні), метою яких є отримання пози-
тивного результату від реалізації проекту (найчастіше це проекти, 
які впроваджуються у соціальній сфері, сферах охорони здоров’я, 
захисту природного середовища, розвитку міської інфраструктури); 

прибуткові (комерційні), метою яких є отримання позитив-
ного фінансового результату від реалізації проекту. Прибуткові кра-
удінвестингові проекти можуть організовуватися в різних сферах як 
для існуючих, так і для майбутніх компаній. Ініціаторами проектів, 
які зацікавлять широке коло інвесторів, можуть бути функціонуючі 
компанії, яким необхідні кошти для розробки і виробництва нового 
продукту або послуги. Крім того, венчурні фонди можуть залучати 
кошти вказаним вище способом, оскільки вони не можуть розрахо-
вувати на традиційне фінансування внаслідок високого ризику для 
інвесторів; 

проміжні – проекти, які були організовані як некомерційні, 
але з часом почали приносити прибуток. Прикладом проміжного 
проекту є всім відомий проект Skype, який спочатку був організо-
ваний як некомерційний, а далі став приносити прибуток завдяки 
додатковим можливостям, запропонованим розробниками.  

Залежно від участі інвестора в інвестиційному проекті типи 
краудінвестингу можна поділити на три категорії: пожертвування, 
активне інвестування, пасивне інвестування. Так, пасивні інвестиції 
передбачають тільки надання коштів інвесторами в розрахунку на 
вигоду (фінансову або нефінансову) без участі у прийнятті рішень, 
генеруванні ідей, обговорень. У більшості випадків компенсацією  
є отримання продукту, послуги, грошової винагороди. Активне ін-
вестування передбачає надання коштів із можливістю активної уча-
сті у проекті, наприклад, прийняття рішень. 
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Оскільки краудінвестинг набирає обертів, має значний по- 
тенціал у зростанні ринку і стає альтернативою традиційному інве-
стуванню, цей напрям має великі перспективи, особливо коли за-
стосовується колективне пайове інвестування, тобто участь в акці-
онерному капіталі, отримання дивідендів від прибутку проекту 
тощо. 

Розрізняють три моделі краудінвестингу залежно від очікува-
ної фінансової вигоди для інвестора, зокрема, краудінвестинг, роз-
рахований на отримання винагороди у вигляді:  

роялті (фаундер отримує винагороду у вигляді частини дохо-
дів або прибутку проекту, який він фінансує);  

фіксованого відсотка і повернення суми боргу (фаундер-кре-
дитор отримує фіксований відсоток і повернення вкладеної суми 
впродовж чітко встановленого періоду згідно з графіком); 

участі в акціонерному капіталі [12]. 
Моделлю залучення боргового капіталу (Lending & Debt) вже 

користуються дві компанії зі сфери поновлюваної енергетики: 
«Solar Mosaic» (США) і «Abundance Generation» (Великобританія). 
Перша спеціалізується на проектах із виробництва сонячної елек- 
троенергії (краудінвестинговий проект «Сонячне дерево» зібрав  
2,5 млн дол. від венчурних інвесторів й отримав грант на 2 млн дол. 
від Міністерства енергетики США), друга охоплює ще і вітроенер-
гетику. Так, на будівництво вітротурбіни на південному заході Ве-
ликобританії «Abundance Generation» планцє зібрати до 1,4 млн  
фунтів стерлінгів. Учасникам обіцяно до 8% прибутку протягом  
20 років. Розмір внеску – від 5 фунтів [13]. 

При залученні акціонерного капіталу (Equity based croudfund-
ing) інвестор отримує частку в компанії, а отже, право голосу і право 
на отримання дивідендів, коли компанія почне приносити прибу-
ток. З іншого боку, інвестор розділяє з компанією і всі ризики. Якщо 
компанія зазнаватиме збитків, то інвестор може втратити всі вкла-
дені кошти. 

Важливою перевагою акціонерного краудінвестингу є фікса-
ція прав беккерів на проект. Тому при законодавчому вирішенні 
прав краудінвсеторів провідною формою краудінвестингу є саме ак-
ціонерний, який передбачає отримання фаундером винагороди у ви-
гляді частини володіння компанії, акцій, дивідендів або права голо-
сування на загальних зборах акціонерів. Така модель краудінвес- 
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тингу обумовлює великий інтерес з боку бізнес-співтовариств, оскі-
льки надає нові можливості компаніям, які ще не мають розміщення 
на біржі, отримати необхідне фінансування для запуску або розши-
рення свого бізнесу. 

У проекті можуть брати участь не лише беккери (термін  
«беккер» означає людину, яка вкладає свої гроші в доки ще не існу-
ючий проект з метою підтримати його та/або отримати в подаль-
шому якийсь бонус). Для акціонерного краудінвестингу можливим, 
наприклад, є такий розподіл: мажоритарний 51-відсотковий пакет 
акцій належить ініціатору проекту, 25% отримує великий приват-
ний фаундер або венчурний фонд, а частка, що залишилася, ді-
литься і продається беккерам, які не є професійними інвесторами, 
але готові вкласти невеликі кошти в один або декілька цікавих для 
них проектів реального сектору економіки. 

Беккери можуть, наприклад, отримати акції компанії, яка зби-
рає кошти, або власність, тобто частку активів краудінвестингового 
проекту. Можливий і варіант кредитування – у цьому випадку по-
зичальник повинен буде повернути позичені у краудінвесторів 
гроші з відсотками. Існують й інші схеми краудінвестування [12]. 

 
 
5.3. Можливість і доцільність застосування  

 краудінвестингу при впровадженні великих  
 інноваційних проектів у вугільній промисловості 

 
Відсутність чіткого розуміння стратегії розвитку вугільної га-

лузі в державі, коштів на її інноваційне забезпечення, попиту з боку  
вугільних підприємств на інновації, неефективна реструктуризація 
вугільної галузі, занепад галузевої науки та недієвість механізмів 
залучення потенціалу академічних інститутів для виконання прик-
ладних розробок, відсутність власного інноваційного ринку вугіль-
ного машинобудування та вуглепромислових технологій (для під-
вищення продуктивності праці з вуглевидобутку, а також для поліп-
шення умов праці шахтарів) – усе це призводить до поглиблення 
технічної та технологічної відсталості вугільної галузі. Нині під- 
приємства вугільної галузі не в змозі реалізовувати заходи щодо ре-
конструкції та/або реорганізації виробництва, а інвестиції перева-
жно вкладаються в завершення розпочатих проектів і здійснення ко-
роткострокових високорентабельних заходів. Тим більше, що на 
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сьогодні вугільна галузь не належить до пріоритетних галузей інно-
ваційного розвитку країни.  

Деякі вчені вважають, що недоцільно вкладати кошти не 
тільки в інноваційний розвиток вугільної галузі, а взагалі в її розви-
ток, особливо у відновлення роботи вугільних підприємств Донбасу 
після його повернення під контроль української влади. Можливим 
шляхом достатньо швидкого досягнення ефективного функціону-
вання економіки в Україні загалом, у тому числі на Донбасі, на їх 
думку, є орієнтація на розвиток високотехнологічних інноваційних 
кластерів у галузях машинобудування, біофармацевтики, електро-
ніки. Із цим не можна погодитися, бо вугільна галузь, її інновацій-
ний розвиток – запорука економічної безпеки нашої держави. У той 
же час невизначеність ситуації на Донбасі разом зі значними запа-
сами Львівсько-Волинського вугільного басейну зумовлюють пе-
вну перспективність і доцільність подальшого розвитку вуглевидо-
бутку в західній Україні. Тому пошук нетрадиційних джерел фінан-
сування інноваційних проектів розвитку вугільних підприємств 
стає надзвичайно актуальним.  

В Україні вчені поки що недостатньо уваги приділяють засто-
суванню краудфандингу для фінансування інноваційних проектів у 
промисловості, а стосовно вугільних підприємств взагалі така ро-
бота не проводиться.  

Краудфандинг – саме таке джерело фінансування, яке було,  
є і буде завжди (crowd – «натовп», «народ», funding – «фінансу-
вання»), бо навіть у  найбіднішій або розореній кризою чи війною 
країні переважна більшість людей у змозі виділити невеликі кошти 
на розвиток інфраструктури міста, в якому вони мешкають, підпри-
ємства, на якому вони працюють. Тож варто розглянути доцільність 
і можливість застосування краудфандингу для інноваційного розви-
тку вугільних підприємств. 

Інноваційний же розвиток як економіки в цілому, так і окре-
мих її галузей залежить від можливостей залучення й ефективного 
використання фінансових ресурсів, тому інноваційні форми фінан-
сування проектів розвитку вугільних підприємств, наприклад, кра-
удфандинг, можуть створити конкуренцію традиційним формам за-
лучення коштів.  

На думку В. Швальц, існує п’ять ринкових переваг краудфан- 
дингу:  

1. Оцінка рівня попиту та зменшення ризиків.  
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2. Перевірка маркетингових матеріалів і розробка рекламної  
кампанії.  

3. Довіра і додаткове просування.  
4. Отримання контактної інформації, створення бази спожи-

вачів.  
5. Стратегічна відкритість новим можливостям [14]. 
До цього можна додати певні переваги краудфандингу порів-

няно з економічними агентами, а саме він: 
поєднує дві функції − акумуляцію коштів і визначення напря-

мів витрат; 
характеризується більшою гнучкістю у впровадженні проек-

тів; 
уможливлює швидке виділення коштів (термін збору коштів 

чітко визначений); 
забезпечує прозорість інформації щодо проекту, підзвітність  

і відповідальність перед фаундерами та беккерами; 
дозволяє не тільки отримувати прибуток підприємствам, але  

й упроваджувати проекти благоустрою інфраструктури, допомоги 
певним соціальним категоріям населення тощо; 

дозволяє знизити трансакційні витрати на організацію фінан-
сування проектів завдяки меншій кількості посередників; 

масово залучає інвесторів, звертаючись не лише до економіч-
них мотивів, але і до спільних соціальних інтересів. 

Тобто краудфандинг, точніше краудінвестинг, не має зазначе-
них недоліків ні традиційного фінансування досліджень і розробок, 
ні венчурного фінансування, але має істотні переваги для інвесту-
вання інноваційних проектів, оскільки знімає ряд певних обмежень 
традиційних способів фінансування. Завдяки інноваційним харак-
теристикам краудфандинг (краудінвестинг) має всі підстави стати в 
найближчому майбутньому повноцінним гравцем на ринку фінан-
сових ресурсів, потіснивши в конкурентній боротьбі банки та інших 
фінансових посередників. 

Однак існують певні проблеми краудінвестингу для впрова-
дження великих інноваційних проектів через публічно-приватне  
партнерство у вугільній промисловості, які потребують норма- 
тивно-правового та методичного вирішення: ухвалення закону про 
краудфандинг (краудінвестинг); дорога підготовка документів че-
рез необхідність обґрунтування доцільності такого проекту групою 
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високого рівня; управління величезною кількістю інвесторів; вве-
дення обмеження на обсяг фінансування; необхідність розкривати 
повну інформацію про фаундера, який інвестуватиме проект. 

Для правового вирішення цих проблем потрібно прийняти 
ряд законодавчих актів, що дозволять: 

визначити порядок здійснення краудфандингу (краудінвес- 
тингу); 

закріпити за Міністерством енергетики та вугільної промис-
ловості виконання функції контролю за здійсненням краудфан- 
дингу (краудінвестингу); 

підтримувати на початковому етапі проекти, які почали своє 
функціонування з використання краудфандингу (краудінвестингу), 
застосовуючи до них знижені ставки податків; 

визначити певні привілеї для фаундерів (великі компанії,  
венчурні фонди) та беккерів, тобто для широкого кола зацікавлених 
громадян (робітників вугільних підприємств, їх родин, підприємців, 
інших мешканців шахтарських поселень); 

визначити роль ЗМІ у висвітленні краудфандингу (краудін- 
вестингу). 

Також доцільно зобов’язати великий бізнес на етапі станов-
лення краудфандингу (краудінвестингу) фінансувати певну кіль-
кість вкрай важливих проектів щодо інноваційного розвитку вугі-
льної промисловості для прискорення руху коштів і пожвавлення 
інвестиційної активності. 

Щодо нормативно-методичного забезпечення краудінвес- 
тингу великих інноваційних проектів через публічно-приватне  
партнерство у вугільній промисловості, то кожен проект потребує 
економічного обґрунтування групами високого рівня і матиме свої 
відмінності, які визначатимуться у відповідному договорі публічно-
приватного партнерства. 

Наразі структурування краудінвестингу можливе двома спо-
собами: через укладання договорів, які передбачають внесення ін-
вестицій в обмін на частку у прибутку особи, що реалізує проект 
(договір про розподіл прибутку), або через придбання частки у ста-
тутному капіталі юридичної особи – реципієнта інвестицій (через 
збільшення статутного капіталу або реалізацію казначейських час-
ток/акцій). Можливі й змішані варіанти, коли кошти надаються на 
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основі договору, який передбачає обов’язок одержувача коштів пе-
редати частку у своєму статутному капіталі в майбутньому (напри-
клад, через опціон або договір конвертованої позики). 

Спеціально передбачені законодавством інструменти залу-
чення колективних інвестицій, що потребують отримання будь-
яких ліцензій/дозволів на залучення коштів (наприклад, створення 
інвестиційного фонду), ще не затребувані ринком через значні ви-
трати на їх застосування. Використання корпоративних інструмен-
тів потребує дотримання корпоративних процедур, часто тривалих 
і дорогих. У результаті саме тому доцільно вибрати договірний спо-
сіб як більш простий у реалізації. За договором про розподіл при- 
бутку реципієнт інвестицій зобов’язується при настанні передбаче-
них у договорі обставин (наприклад, досягненні прибутку / певного 
розміру прибутку / настання інших обставин, пов’язаних із діяльні-
стю компанії) виплатити інвестору кошти в заздалегідь визначе-
ному розмірі, наприклад, у вигляді частки від прибутку. 

Окремим питанням є можливий строк дії договору, тобто в 
договорі про розподіл прибутку необхідно буде передбачити пев-
ний термін дії. Зазначення в договорі як підстави припинення зо-
бов’язання досягнення певної суми виплат на користь інвестора та-
кож потребуватиме встановити строк, після закінчення якого зо-
бов’язання припиниться незалежно від розміру фактично здійсне-
них виплат (оскільки зобов’язальний зв’язок навіть у стані очіку-
вання настання скасувальної умови не може існувати вічно). Оскі-
льки краудінвестинг передбачає велику кількість інвесторів, важ-
ливо мати можливість укладати онлайн-договори. 

У вугільній галузі навіть проекти технічного переоснащення 
одного очисного вибою через високу вартість гірничошахтного 
устаткування потребують дуже значних коштів. Свого часу було  
розроблено програму технічного переоснащення вугільних шахт 
України на період 2004-2008 рр. Її мета полягала у створенні тех-
ніки світового рівня, продуктивність якої удвічі-втричі вища за іс-
нуючу. На практиці переснащення вугільних шахт почалося вже  
після 2008 р., коли Міністерство вугільної промисловості України 
наказом № 198 від 14.05.2008 р. затвердило Порядок конкурсного 
відбору бізнес-планів технічного переоснащення очисних вибоїв та 
інших технологічних ланок вугледобувних підприємств. На жаль, 
цю програму, як і програми реструктуризації вугільної галузі, вико-
нано не було. У першу чергу це було обумовлено нестачею грошей 
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на технічне переоснащення вугільних підприємств, які цього потре-
бували, бо станом на початок реалізації цієї програми близько 75% 
механізованих комплексів не відповідали необхідному технічному 
рівню, були малонадійними та не пристосованими для роботи у 
складних гірничо-геологічних умовах конкретної шахти, чверть ос-
новного стаціонарного устаткування повністю вичерпала свій нор-
мативний ресурс експлуатації. Інформація про результати цього те-
хнічного переоснащення так і не стала відомою широкому загалу, 
немає її також ні на сайті Міністерства енергетики та вугільної про-
мисловості України, ні на сайті «Дондіпровуглемашу», ні Торгово-
промислової компанії «Укрвуглемаш».  

З урахуванням стану вугільної галузі та реалій сьогодення для 
інвестування інноваційних проектів розвитку вугільних підпри-
ємств доцільним є застосування саме акціонерного краудінвестингу 
як найбільш сучасного виду приватно-публічного партнерства. 
Інноватором і розробником економічного обґрунтування краудін- 
вестингу великих інноваційних проектів через публічно-приватне 
партнерство може стати інституція інновацій, яку було запропоно-
вано створити при Міністерстві енергетики та вугільної промисло-
вості України [15, с. 50-55]. При цьому мажоритарний 51-відсотко-
вий пакет акцій може належати або самому вугільному підприємс-
тву, або Міністерству енергетики та вугільної промисловості Укра-
їни, 25% може отримати венчурний фонд або великий приватний 
інвестор, інші ж акції отримають працівники підприємства. Але, як 
зазначено вище, крім таких краудінвенстингових проектів, необ- 
хідно запропонувати ті, що стосуватимуться не тільки розвитку са-
мого вугільного підприємства, але і розвитку інфраструктури міст, 
поліпшення стану довкілля, підвищення рівня та якості життя всіх 
громадян. Тільки тоді в участі в таких проектах будуть зацікавлені 
мешканці міста та місцеві підприємці [16]. Прикладом є інноваційні 
проекти, запропоновані у підрозділі 3.5 монографії.   

 
 
5.4. Висновки 
 
З урахуванням стану вугільної галузі та реалій сьогодення для 

інвестування інноваційних проектів розвитку вугільних підпри-
ємств доцільним є застосування саме акціонерного краудінвестингу 
як найбільш сучасного виду приватно-публічного партнерства. Для 
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того щоб інноваційна політика розвитку вугільної промисловості 
сприяла створенню високопродуктивних, рентабельних, екологіч-
них і диверсифікованих вугільних виробництв, розвитку територій, 
на яких розташовані вугледобувні підприємства, потрібні відпо- 
відні законодавчі зміни, а саме ухвалення Закону України «Про кра-
удфандинг (краудінвестинг)».  

Потрібно прийняти ряд законодавчих актів, що дозволять: 
визначити порядок здійснення краудфандингу (краудінвес- 

тингу); 
закріпити за Міністерством енергетики та вугільної промис-

ловості виконання функції контролю за здійсненням краудфан- 
дингу (краудінвестингу); 

підтримувати на початковому етапі проекти, які почали своє 
функціонування з використання краудфандингу (краудінвестингу), 
застосовуючи до них знижені ставки податків; 

визначити певні привілеї для фаундерів (великі компанії,  
венчурні фонди) та беккерів, тобто для широкого кола зацікавлених 
громадян (робітників вугільних підприємств, їх родин, підприємців, 
інших мешканців шахтарських поселень); 

визначити роль ЗМІ у висвітленні краудфандингу (краудін- 
вестингу). 

Також доцільно зобов’язати великий бізнес на етапі станов-
лення краудфандингу (краудінвестингу) фінансувати певну кіль-
кість вкрай важливих проектів щодо інноваційного розвитку вугі-
льної промисловості для прискорення руху коштів і пожвавлення 
інвестиційної активності. 

Щодо нормативно-методичного забезпечення краудінвес- 
тингу великих інноваційних проектів через публічно-приватне  
партнерство у вугільній промисловості, то кожен проект потребує 
економічного обґрунтування групами високого рівня і матиме свої 
відмінності, які визначатимуться у відповідному договорі публічно-
приватного партнерства. 
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6. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО  
 РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 
6.1. Порівняльний аналіз розвитку інноваційного  

 потенціалу промисловості: регіональний аспект 
 
Особливістю інноваційного розвитку України порівняно з бі-

льшістю розвинених країн є високий ступінь нерівномірності регіо-
нального розвитку. Більшою мірою нерівність визначається специ-
фікою кожного регіону, що характеризується спеціалізацією, особ-
ливим географічним розташуванням та інноваційним потенціалом. 

Згідно із Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» за  
вектором відповідальності передбачено реформу регіональної полі-
тики [1]. У Державній стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спро- 
можності регіонів визнано головною метою державної регіональної 
політики [2].  

На сучасному етапі розвитку національної економіки в умо-
вах активізації глобалізаційних та інтеграційних процесів, на яких 
акцентують увагу зарубіжні дослідники (наприклад, польські [3; 
4]), саме величина інноваційного потенціалу й ефективність його 
використання зумовлюють потенційні можливості та горизонти 
зростання регіональної економічної системи. У цьому плані для ак-
тивізації розвиненості інноваційного підприємництва в Україні до-
цільно зосередити увагу на системі підтримки та стимулюванні су-
сідніх польських підприємств, які виробляють й упроваджують 
інновації, що проявляється у створенні фондів регіонального роз- 
витку, державних програм, спрямованих на фінансування іннова-
ційного розвитку, співпраці академічного сектору з бізнесом. До- 
свід розвинених країн підтверджує доцільність створення різного 
роду структур підтримки інноваційного підприємництва, у тому чи-
слі інноваційних центрів. Політика розвинених країн, зокрема 
Польщі, спрямована на створення сприятливого середовища для на-
уково-технологічного розвитку, де важлива роль держави полягає в 
генеруванні системи правил функціонування суб’єктів науково- 
технологічного ринку та контролі за дотриманням їх виконання че-
рез формування сприятливого інституційного середовища та інно-
ваційної інфраструктури. 
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Оцінка інноваційного потенціалу має значення для обґрунту-
вання інноваційної політики регіону та розробки програм соціа-
льно-економічного розвитку з урахуванням ефективного викорис-
тання інноваційних ресурсів. 

Таким чином, сучасні умови господарювання потребують 
створення передумов для структурно-інноваційної перебудови еко-
номіки регіону, де передбачається формування бази інвестиційних 
пропозицій і надання підтримки проектам, спрямованим на розви-
ток високотехнологічної конкурентоспроможної продукції, функці-
онування інфраструктурних і базових секторів економіки; вклю-
чення в галузеві програми інвестиційних проектів, спрямованих на 
випуск високотехнологічної продукції; розвитку інноваційної ін-
фраструктури, організації підготовки фахівців із венчурного під- 
приємництва. 

У вітчизняній економічній літературі склалося декілька під-
ходів до розкриття змісту терміна «інноваційний потенціал»: як су-
купність інноваційних ресурсів (фінансових, матеріальних, інте- 
лектуальних, науково-технічних), що забезпечують можливість 
інноваційної діяльності та створення інноваційної технології, про-
дукції, послуг, де його слід розглядати як ресурсний підхід до ви-
значення інноваційного потенціалу; як інноваційний потенціал  
із позицій результату інноваційної діяльності, тобто реального про-
дукту, одержаного в інноваційному процесі. У цьому випадку інно-
ваційний потенціал представлений як можлива, вироблена в май- 
бутньому, інноваційна продукція. У ряді економічних статей зустрі-
чається точка зору, згідно з якою інноваційний потенціал необхідно 
ототожнювати з науково-технічним або інтелектуально-творчим 
потенціалом. Даний підхід багато в чому необґрунтований, оскільки 
відповідно до нього інноваційну діяльність необхідно розглядати 
тільки в межах зазначених потенціалів. 

У цілому існуючі трактування терміна «інноваційний потен-
ціал» розділено на 6 різних підходів:  
 перший ототожнює інноваційний потенціал із поняттями на-

укового, науково-технічного, інтелектуального та творчого 
потенціалу;  

 другий – ресурсний – розглядає інноваційний потенціал як су-
купність ресурсів, які забезпечують здійснення інноваційної 
діяльності суб’єкта ринку;  
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 третій підхід заснований на розподілі ресурсів інноваційного 
потенціалу на реалізовані та нереалізовані (приховані) ре- 
сурсні можливості, які можуть бути приведені в дію для до- 
сягнення кінцевих цілей економічних суб’єктів;  

 у рамках четвертого підходу інноваційний потенціал тракту-
ється як міра здатності та готовності економічного суб’єкта 
здійснювати інноваційну діяльність (під здатністю розумі-
ється наявність і збалансованість структури компонентів по-
тенціалу, а під готовністю – достатність рівня розвитку цих 
ресурсів);  

 п’ятий підхід розкриває суть інноваційного потенціалу через 
аналіз «виходу» інноваційної діяльності та одержання кінце-
вого результату реалізації наявних можливостей у вигляді но-
вого продукту;  

 шостий підхід, який є комбінацією ресурсного та результати-
вного, являє собою сукупність інноваційних ресурсів, що на-
даються як продукт інноваційної діяльності. 
Отже, на основі аналізу наукових джерел [5-9] виявлено, що 

інноваційний потенціал являє собою наявність і збалансованість ре-
сурсів, рівень розвитку яких є достатнім для здійснення ефективної 
інноваційної діяльності, певну характеристику здатності економіч-
ної системи до зміни, поліпшення, прогресу на основі трансформа-
ції існуючих ресурсів у новий якісний стан; виступає підсистемою 
соціально-економічного потенціалу регіону, при цьому всі частини 
загального потенціалу тісно пов’язані між собою; включає органі-
заційний та інституціональний механізми, що забезпечують іннова-
ційну діяльність, і невикористані, передбачувані (приховані) мож-
ливості ресурсів, які можуть бути приведені в дію для реалізації 
інноваційної стратегії. 

У промисловості накопичився комплекс проблем, які заважа-
ють її розвитку на інноваційній основі, а саме: високий ступінь 
зносу основних фондів (у 2014 р. цей показник становив 60,3%) [10, 
с. 93]; залежність фінансових результатів діяльності від кон’юнк-
тури ринку; велика ресурсо- та енергоємність вітчизняної промис-
ловості, неефективне споживання паливно-енергетичних ресурсів; 
слабкий зв’язок вітчизняної науки з виробництвом. У зв’язку з цим 
доцільною є розробка комплексу заходів щодо підвищення рівня 
інноваційного потенціалу промислових підприємств та пропозицій 



151 

з удосконалення інституціонального забезпечення інноваційного 
розвитку промисловості при врахуванні галузевої специфіки. 

Згідно з даними Державної служби статистики України най-
вищий рівень інноваційної активності мають підприємства Рівнен-
ської (23,9% інноваційно активних підприємств), Івано-Франківсь-
кої (21,1%) та Харківської (20,9%) областей. Кількість організацій, 
що виконували наукові та науково-технічні роботи, в Харківській 
області скоротилася за 2005-2014 рр. на 28,6%, у Донецькій – на 
74,1, Дніпропетровській – на 47,7, Одеській – на 31,1, Луганській – 
на 65,3, Івано-Франківській – на 23,8, Львівській – на 17,2, Закар-
патській – на 47,6, Тернопільській – на 31,2, Чернівецькій – на 12,5, 
Запорізькій – на 39,5, Київській – на 33,3, Вінницькій – на 39,3, Пол-
тавській – на 34,4, у Рівненській області – на 23,5% (табл. 6.1).  

Значення питомої ваги обсягу витрат на виконання наукових 
та науково-дослідних робіт у Харківській, Донецькій, Дніпропет-
ровській, Луганській, Одеській, Запорізькій та Київській областях  
у загальному обсязі фінансування значно розрізняються. Питома 
вага обсягу витрат на виконання наукових та науково-дослідних ро-
біт в обстежених західних регіонах, а також у Вінницькій, Рівнен-
ській та Полтавській областях у загальному обсязі фінансування  
є несуттєвою.  

Серед регіонів лише у Харківській, Дніпропетровській, Запо-
різькій та Львівській областях значна увага приділена фінансу-
ванню наукових досліджень і комерціалізації інноваційних розро-
бок (табл. 6.2). Розрахунки свідчать, що в досліджуваних регіонах 
України має місце  нерівномірна тенденція фінансування виконання 
наукових та науково-дослідних робіт за джерелами фінансування.  

У Харківській, Одеській та Полтавській областях значну пи-
тому вагу витрат у загальному обсязі фінансування у 2014 р. стано-
вили кошти вітчизняних інвесторів (30,3; 3,4 і 1% відповідно);  
у Дніпропетровській та Запорізькій – кошти іноземних держав (32,2 
і 10% відповідно); у Донецькій, Луганській, Івано-Франківській та 
Вінницькій – власні кошти підприємств (8,6; 2,2 і по 0,8% відповід-
но); у Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій та 
Рівненській областях – кошти державного бюджету (4,8; 0,7; 0,5  
і по 0,2% відповідно) (табл. 6.3).  

За даними обстеження інноваційної діяльності в економіці  
розглянутих регіонів (період 2012-2014 рр.) виявлено такі чинники,  
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Таблиця 6.1 

Кількість організацій, що виконують наукові та науково-технічні роботи 1 

Область 

2005 р. 2010 р. 2013 р. 2014 р. 
2014 р. 

до 2005 р., 
% 

Кіль-
кість,  
од. 

Питома 
вага  

регіону, % 

Кіль-
кість,  
од. 

Питома 
вага  

регіону, %

Кіль-
кість,  
од. 

Питома 
вага  

регіону, %

Кіль-
кість, 
од. 

Питома 
вага  

регіону, % 
Харківська 227 15,0 198 15,2 183 16,0 162 16,2 71,4 
Донецька 81 5,4 65 5,0 63 5,5 21 2,1 25,9 
Дніпропетровська 109 7,2 78 6,0 62 5,4 57 5,7 52,3 
Одеська 74 4,9 59 4,5 52 4,5 51 5,1 68,9 
Луганська 49 3,2 41 3,1 34 3,0 17 1,7 34,7 
Івано-Франківська 21 1,4 23 1,8 15 1,3 16 1,6 76,2 
Львівська 87 5,8 82 6,3 76 6,6 72 7,2 82,8 
Закарпатська 21 1,4 16 1,2 13 1,1 11 1,1 52,4 
Тернопільська 16 1,1 14 1,1 11 0,9 11 1,1 68,8 
Чернівецька 24 1,6 24 1,8 23 2,0 21 2,1 87,5 
Запорізька 38 2,5 33 2,5 26 2,3 23 2,3 60,6 
Київська 36 2,4 36 2,8 24 2,1 24 2,4 66,7 
Вінницька 28 1,9 25 1,9 17 1,5 17 1,7 60,7 
Полтавська 32 2,1 24 1,8 22 1,9 21 2,1 65,6 
Рівненська 17 1,1 14 1,1 12 1,0 13 1,3 76,5 

1 Складено за даними джерела [11, с. 10]. 
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Таблиця 6.2 
Питома вага регіонів у загальному обсязі витрат на наукові  

та науково-технічні роботи, % 1 

Область 
Роки 

2005 2010 2013 2014 
Харківська 15,7 18,0 17,7 19,2 
Дніпропетровська 10,0 8,1 8,4 10,8 
Донецька 5,1 6,1 4,6 2,3 
Одеська 2,3 2,1 2,1 2,0 
Луганська 1,4 1,3 1,4 0,7 
Івано-Франківська 0,6 0,7 0,3 0,4 
Львівська 3,1 3,2 2,8 2,8 
Закарпатська 0,3 0,3 0,3 0,3 
Тернопільська 0,2 0,2 0,1 0,1 
Чернівецька 0,3 0,4 0,3 0,4 
Запорізька 4,5 4,9 4,6 4,4 
Київська 1,7 2,6 1,7 1,8 
Вінницька 0,9 0,6 0,3 0,4 
Рівненська 0,2 0,1 0,1 0,1 
Полтавська 0,8 0,6 0,6 0,6 

1 Розраховано за даними джерела  [11, с. 82]. 
 

Таблиця 6.3 
Питома вага обсягу витрат на виконання наукових  
та науково-дослідних робіт у регіонах за джерелами  

фінансування у 2014 р., % 1 

Область 
Джерела фінансування  

державний 
бюджет 

власні 
кошти

вітчизняні 
інвестори 

іноземні 
держави

інші дже-
рела 

1 2 3 4 5 6 
Харківська 14,3 4,8 30,3 29,5 18,9 
Дніпропетровська 5,2 0,7 10,0 32,2 17,4 
Донецька 0,8 8,6 1,2 0,4 7,1 
Луганська 0,1 2,2 0,4 0,5 – 
Одеська 3,0 0,2 3,4 0,3 1,3 
Івано-Франківська 0,4 0,8 0,2 0,2 – 
Львівська 4,8 0,4 3,6 0,4 2,3 
Закарпатська 0,7 0,1 0,01 0,06 0,03 
Тернопільська 0,2 0,04 0,04 – 0,05 
Чернівецька 0,5 0,1 0,2 0,5 0,04 
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Закінчення табл. 6.3 
1 2 3 4 5 6 

Запорізька 0,5 1,2 9,6 10,0 0,01 
Київська 3,4 0,7 0,9 0,2 9,2 
Вінницька 0,5 0,8 0,09 – 0,1 
Рівненська 0,2 0,1 0,08 0,02 0,02 
Полтавська 0,5 0,5 1,0 0,3 0,6 

1 Складено за даними джерела [11, с. 84]. 
 

які перешкоджають упровадженню інновацій на підприємствах:  
відсутність достатніх власних коштів підприємства (11,4%); відсут-
ність кредиту або прямих інвестицій (6,1%); затримка в одержанні 
державної допомоги або субсидій для інновацій (5,8%); значна кон-
куренція на ринку (4,3%) [12, с. 6]. 

Згідно з результатами аналізу основних показників інновацій-
ної діяльності промислових підприємств регіонів України Харків-
ська область посідає 1 місце, Львівська – 2 місце. Дніпропетровська 
область є лідером серед 15 обстежених регіонів України за обсягом 
фінансування інноваційної діяльності. Полтавська область посідає 
1місце за обсягом реалізованої інноваційної продукції (табл. 6.4) 
[11, с. 165, 170, 181, 191, 193].  

Обсяг капітальних інвестицій в обстежених регіонах України 
за 2011-2014 рр. зменшився в порівнянних цінах: у Дніпропетров-
ській області − на 39,5%, Донецькій – на 85,9, Луганській – на 74,3, 
Харківській – на 67,2, Одеській – на 17,6, Закарпатській – на 38,8, 
Тернопільській – на 34,4, Чернівецькій – на 37,1, Львівській – на 42, 
Київській і Вінницькій – на 32, Рівненській – на 24,7, у Полтавській 
області – на 5,5%. В Івано-Франківській області спостерігається  
тенденція суттєвого зростання цього показника – майже в 2,3 раза. 
У Запорізькій області обсяг капітальних інвестицій збільшився на 
34,4% (табл. 6.5). 

Аналіз свідчить, що за обсягом капітальних інвестицій на 
одну особу населення Київська область посідає 1 місце, Дніпропет-
ровська – 2, Полтавська – 3, Івано-Франківська – 4 місце, Запорізька 
– 5, Одеська – 6, Львівська область – 7 місце серед 15 обстежених 
регіонів України (рис. 6.1). 

Питома вага обсягу капітальних інвестицій Донецької області 
в загальноукраїнському обсязі скоротилася за 2011-2014 рр. на 
9,8%, Луганської – на 1,4, Харківської – на 2,4%.  
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Таблиця 6.4 
Питома вага обсягу регіону в загальному обсязі показників іннова-

ційної діяльності промислових підприємств у 2014 р., % 

Область 
Основні показники інноваційної діяльності ⃰ 

1 2 3 4 5 6 7 
Харківська 11,9 14,8 12,0 15,9 11,3 9,2 10,2 
Дніпропетров-
ська 6,8 5,4 1,6 1,3 5,6 10,7 6,1 
Донецька 2,8 2,3 3,2 3,2 2,7 6,7 4,0 
Луганська 1,0 0,8 0,8 0,6 1,0 0,5 0,1 
Одеська 4,2 3,2 2,4 4,5 3,8 4,2 2,7 
Івано-Франків-
ська 6,2 5,7 4,8 7,6 7,1 1,2 3,4 
Львівська 8,0 8,2 5,6 7,6 7,7 2,9 2,9 
Закарпатська 1,0 1,0 0,8 0,6 1,2 0,2 3,3 
Тернопільська 2,2 1,9 2,4 2,5 2,2 0,7 0,5 
Чернівецька 2,1 1,7 2,4 3,2 1,8 0,9 0,3 
Запорізька 6,7 6,2 8,8 7,6 7,0 4,4 6,0 
Київська 4,1 4,1 1,6 1,9 5,1 1,6 3,5 
Вінницька 2,9 3,1 3,2 2,5 3,5 10,3 2,6 
Рівненська 2,8 3,6 2,4 2,5 2,7 0,1 0,5 
Полтавська 2,1 2,3 2,4 1,9 2,7 4,5 25,4 

⃰  1 – кількість промислових підприємств, що здійснювали інноваційну 
діяльність;  

2 – кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації;  
3 – кількість підприємств, що впроваджували організаційні інновації;  
4 – кількість підприємств, що впроваджували маркетингові інновації;  
5 – кількість промислових підприємств, що реалізовували інноваційну 

продукцію;  
6 – загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності;  
7 – обсяг реалізованої інноваційної діяльності. 
 

Таблиця 6.5 
Динаміка обсягу капітальних інвестицій у регіонах України  

(у порівнянних цінах), млн грн 1 

Область 
Роки 2014 р. до 

2011 р., %2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 

Дніпропетровська 27003,6 21158,5 19970,0 16326,3 60,5 
Донецька 41087,5 35718,9 22217,9 5788,2 14,1 
Луганська 7978,1 10221,2 16212,2 2047,4 25,7 
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Закінчення табл. 6.5 
1 2 3 4 5 6 

Одеська 7645,8 22502,5 9568,8 6299,9 82,4 
Харківська 18809,5 16426,8 5538,6 6176,6 32,8 
Івано-Франківська 3728,3 5905,9 4202,2 8676,2 232,7 
Львівська 14573,1 9698,2 7991,0 8456,2 58,0 
Закарпатська 4080,5 2238,0 2304,7 2496,5 61,2 
Тернопільська 2831,9 4120,9 2541,5 1857,0 65,6 
Чернівецька 1713,3 2494,3 2175,7 1078,0 62,9 
Запорізька 4700,6 7340,9 6558,6 6317,4 134,4 
Київська 23116,3 24094,2 19869,1 15722,4 68,0 
Вінницька 6483,4 5893,9 6904,3 4409,5 68,0 
Рівненська 3007,4 2937,3 2655,4 2263,6 75,3 
Полтавська 8039,8 14632,2 7628,8 7600,9 94,5 

1 Складено за даними джерела [10, с. 176, 177]. 
 

 
Рис. 6.1. Обсяг капітальних інвестицій на одну особу  

населення в обстежених регіонах України 
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У Дніпропетровській області частка обсягу капітальних ін- 
вестицій, навпаки, зросла на 1,1%, в Одеській – на 1,3, Івано-Фран-
ківській – на 4,0, Запорізькій – на 2,3, Київській – на 1,9, Полтавсь-
кій – на 2, Вінницькій – на 0,5, Львівській та Рівненській – на 0,4, у 
Закарпатській і Тернопільській областях – на 0,2%. У Чернівецькій 
області значення цього показника майже не змінювалося і стано-
вило 0,6% в загальному по країні обсязі капітальних вкладень 
(табл. 6.6).  

 
Таблиця 6.6 

Динаміка частки обсягу капітальних інвестицій регіону, % 1 

Область 
Роки 

2011 2012 2013 2014 
Дніпропетровська 8,7 6,6 8,4 9,8 
Донецька 13,3 11,2 9,3 3,5 
Луганська 2,6 3,2 6,8 1,2 
Львівська 4,7 3,0 3,4 5,1 
Одеська 2,5 7,1 4,0 3,8 
Харківська 6,1 5,2 2,3 3,7 
Івано-Франківська 1,2 1,9 1,8 5,2 
Львівська 4,7 3,0 3,4 5,1 
Закарпатська 1,3 0,7 1,0 1,5 
Тернопільська 0,9 1,3 1,1 1,1 
Чернівецька 0,6 0,8 0,9 0,6 
Запорізька 1,5 2,3 2,8 3,8 
Київська 7,5 7,6 8,3 9,4 
Вінницька 2,1 1,8 2,9 2,6 
Рівненська 1,0 0,9 1,1 1,4 
Полтавська 2,6 4,6 3,2 4,6 

1 Складено за даними джерела [10, с. 176]. 
 
Обсяг освоєних капітальних інвестицій у Київській області  

сягнув за 2010-2014 рр. до 55,7%, в Івано-Франківській − 33,1, Дні- 
пропетровській та Вінницькій – 29,2, Тернопільській – 6,7, Закар-
патській – 6, у Рівненській області – 3,3%. У Львівській області да-
ний показник скоротився за цей період на 0,9%, у Чернівецькій – на 
23,7, Запорізькій – на 19,1, Харківській – на 18,5, Луганській – на 
16,2, Донецькій – на 14,2, Одеській – на 5,3, у Полтавській області – 
на 4,9% (табл. 6.7).  
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Таблиця 6.7 
Динаміка обсягу освоєних капітальних інвестицій  

у регіонах України, млн грн 1 

Область 

Роки 2014 р. 
до 

2010 р., 
% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Харківська 9849,9 14867,1 14759,2 9292,6 8032,3 81,5 
Дніпропет-
ровська 15751,6 22264,7 22509,2 21290,1 20356,5 129,2 
Донецька 15324,3 27340,2 31721,9 27912,4 13155,3 85,8 
Луганська 6233,3 7765,9 8222,6 11369,3 5222,6 83,8 
Одеська 9886,0 9960,4 14631,2 11872,2 9361,3 94,7 
Закарпатська 2489,1 3351,5 2736,1 2645,8 2638,7 106,0 
Івано-Фран-
ківська 5135,8 4415,3 5166,9 4797,2 6837,5 133,1 
Львівська 9646,0 12956,7 11173,3 9816,7 9555,0 99,1 
Тернопіль-
ська 2427,8 2673,6 3374,8 2976,2 2590,0 106,7 
Чернівецька 2210,8 2486,7 2229,3 2257,4 1686,9 76,3 
Запорізька 8700,5 7367,7 7204,4 6838,8 7034,5 80,9 
Київська 12622,7 19195,5 20366,8 20696,6 19653,5 155,7 
Вінницька 4391,4 6621,5 5824,1 6109,5 5674,6 129,2 
Рівненська 2715,9 3277,4 2770,9 2837,3 2804,6 103,3 
Полтавська 9278,1 11874,9 10217,4 9536,3 8827,8 95,1 

1 Складено за даними джерел [13, с. 4; 14, с. 4; 15, с. 5; 16, с. 5; 17,  
с. 5]. 

 
Питома вага обсягу освоєних капітальних інвестицій у Київ-

ській області в загальному по країні обсязі зросла за 2010-2014 рр. 
на 2,2%, у Дніпропетровській – на 1, в Івано-Франківській – на 0,4, 
у Вінницькій області – на 0,3%.  

У Львівській області значення цього показника, навпаки,  
зменшилося на 0,8%, у Чернівецькій – на 0,4, Харківській – на 1,5, 
Донецькій – на 2,1, Запорізькій – на 1,4, у Луганській, Полтавській 
та Одеській областях – на 0,9%.  

У Закарпатській та Тернопільській областях значення цього 
показника майже не змінювалося і становило 1,2% в загальному по 
країні обсязі освоєних капітальних вкладень (табл. 6.8).  
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Таблиця 6.8 
Динаміка частки регіону в загальноукраїнському обсязі  

освоєних капітальних інвестицій, % 1 

Область 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 
Харківська 5,2 5,7 5,0 3,4 3,7 
Дніпропетровська 8,3 8,6 7,7 7,9 9,3 
Донецька 8,1 10,5 10,8 10,4 6,0 
Луганська 3,3 3,0 2,8 4,2 2,4 
Одеська 5,2 3,8 5,0 4,4 4,3 
Закарпатська 1,3 1,3 0,9 1,0 1,2 
Івано-Франківська 2,7 1,7 1,8 1,8 3,1 
Львівська 5,1 5,0 3,8 3,7 4,3 
Тернопільська 1,3 1,0 1,1 1,1 1,2 
Чернівецька 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 
Запорізька 4,6 2,8 2,5 2,5 3,2 
Київська 6,7 7,4 6,9 7,7 8,9 
Вінницька 2,3 2,6 2,0 2,3 2,6 
Рівненська 1,4 1,3 0,9 1,1 1,3 
Полтавська 4,9 4,6 3,5 3,6 4,0 

1 Складено за даними джерел [13, с. 5; 14, с. 5; 15, с. 6; 16, с. 6; 17,  
с. 6]. 
 

У проаналізованих регіонах України спостерігається тенден-
ція нерівномірної структури капітальних інвестицій за джерелами 
фінансування. 

У 2014 р. в Одеській, Харківській, Закарпатській, Тернопіль-
ській, Чернівецькій, Вінницькій та Рівненській областях значну  
частку у структурі капітальних інвестицій становили кошти місце-
вих бюджетів (7,4; 9,6; 2,8; 2,7; 2,5; 5,4 та 3,5% відповідно), у Київ-
ській та Івано-Франківській – кошти іноземних інвесторів (77,1 та 
6,4% відповідно), у Львівській – кошти державного бюджету 
(4,6%), у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Полтавській 
областях – власні кошти підприємств (11,7; 7,7; 2,9 та 4,8% відпо-
відно). У 2010 р. у 15 регіонах спостерігалася інша структура 
(табл. 6.9). 

З аналізу статистичних даних у структурі капітальних інвес-
тицій за основними видами економічної діяльності промисловість, 
як правило, посідає 1-е місце, будівництво – 2-е місце.  
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Таблиця 6.9 
Структура капітальних інвестицій у регіонах України  

за джерелами фінансування, % 1 

Область 

Джерела фінансування 
державний 
бюджет 

кошти  
місцевих 
бюджетів 

власні 
кошти 

підприємств 

кредити 
банків та 

інших позик 

кошти 
іноземних 
інвесторів 

2010 р. 2014 р. 2010 р. 2014 р. 2010 р. 2014 р. 2010 р. 2014 р. 2010 р. 2014 р.
Харківська 6,0 7,8 5,1 9,6 6,5 3,5 1,5 3,5 0,7 – 
Дніпропетровська 2,3 2,0 4,2 5,9 10,3 11,7 11,1 6,1 0,5 1,1 
Донецька 9,2 5,6 6,1 5,9 10,3 7,7 5,8 1,5 1,2 – 
Луганська 3,4 1,3 5,5 1,3 3,9 2,9 2,6 2,7 1,0 – 
Одеська 2,5 4,8 7,9 7,4 5,2 4,0 6,0 6,1 3,7 – 
Закарпатська 1,3 0,7 0,3 2,8 0,8 0,7 1,2 0,2 3,0 – 
Івано-Франківська 2,2 2,0 4,3 4,0 2,3 1,8 2,1 2,9 0,6 6,4 
Львівська 12,5 4,6 4,2 3,7 4,6 3,3 3,5 5,6 0,5 3,3 
Тернопільська 0,5 0,5 0,7 2,7 0,9 0,8 1,7 1,7 2,2 – 
Чернівецька 2,6 1,1 2,8 2,5 0,7 0,4 0,5 0,2 0,4 – 
Запорізька 1,8 0,3 1,9 3,2 3,7 3,7 15,3 3,9 5,3 2,3 
Київська 4,5 5,5 2,1 2,0 4,9 6,1 4,0 5,0 29,9 77,1 
Вінницька 0,4 1,0 2,3 5,4 2,5 2,6 1,2 2,3 0,3 0,1 
Рівненська 0,6 1,0 2,6 3,5 1,2 1,0 2,0 0,5 1,2 0,6 
Полтавська 0,6 1,3 2,9 2,6 6,6 4,8 2,9 3,0 2,7 – 

1 Складено за даними джерел [13, с. 6-7; 17, с. 7-8]. 
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Спостерігається нерівномірна тенденція інвестування іннова-
ційного розвитку за видами економічної діяльності в обстежених 
регіонах України. Так, в Одеській області, виходячи зі специфіки 
регіону, транспорт посідає 1 місце (26,8%), будівництво – 2 (18,3%), 
промисловість – 3 місце (17,8%). У Полтавській, Вінницькій та За-
порізькій областях як промислових та сільськогосподарських регіо-
нах на 1 місці промисловість, на 2 – сільське господарство, на 3 – 
будівництво (табл. 6.10) [17, с. 34-36]. 
 

Таблиця 6.10 
Структура капітальних інвестицій у регіонах України за видами 

економічної діяльності у 2014 р., % до загального обсягу 

Область 
Види економічної діяльності ⃰ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Харківська 11,5 35,0 15,2 5,4 8,0 2,3 1,4 2,6 6,1 6,1
Дніпропетровська 6,5 62,5 4,6 6,5 5,5 0,2 0,2 4,6 4,8 1,2
Донецька 2,4 60,2 6,8 6,1 7,3 0,3 3,7 0,5 7,5 2,3
Луганська 3,8 84,1 2,1 2,6 3,9 0,0 0,1 0,0 0,6 0,9
Одеська 9,2 17,8 18,3 5,4 26,8 2,2 3,9 0,8 5,1 5,5
Закарпатська 2,2 28,3 49,3 3,0 2,5 0,8 0,1 0,4 2,0 6,2
Івано-Франківська 6,0 37,9 39,9 6,5 2,9 0,4 0,1 – 0,5 3,5
Львівська 4,9 28,8 32,6 6,7 7,6 2,7 1,2 1,1 7,6 2,4
Тернопільська 22,8 15,7 26,3 3,3 16,7 0,2 1,1 – 2,5 2,5
Чернівецька 17,3 11,3 46,7 3,4 0,9 2,7 0,2 0,2 2,2 9,3
Запорізька 8,6 77,4 3,6 2,3 0,8 0,2 0,1 0,3 1,2 2,2
Київська 8,2 48,0 22,9 9,9 4,3 0,4 0,3 0,0 3,9 0,5
Вінницька 27,2 41,0 14,7 3,2 1,3 0,1 0,4 0,0 0,9 6,8
Рівненська 11,3 34,9 34,7 3,6 3,6 0,2 0,3 – 2,5 6,4
Полтавська 17,9 55,1 6,5 1,8 5,7 0,0 0,1 0,1 8,5 1,6

⃰  1 – сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство;  
2 – промисловість;  
3 – будівництво;  
4 – оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів;  
5 – транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяль-

ність;  
6 – тимчасове розміщення та організація харчування;  
7 – інформація та телекомунікації;  
8 – фінансова та страхова діяльність;  
9 – операції з нерухомим майном;  
10 – державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страху-

вання. 
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У розглянутих регіонах України у структурі капітальних ін-
вестицій за видами промислової продукції 1 місце посідає пере- 
робна промисловість, 2 – постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційного повітря, 3 – добувна промисловість та розроблення 
кар’єрів.  

У Дніпропетровській і Донецькій областях має місце інша  
тенденція: переробна промисловість посідає 1 місце, добувна про-
мисловість – 2 місце, а в Полтавській області, навпаки. У Київській 
області, виходячи з особливостей регіону, постачання електроенер-
гії, газу, пари та кондиційного повітря посідає 1 місце, переробна 
промисловість – 2 (табл. 6.11).  

 

Таблиця 6.11 
Структура капітальних інвестицій у регіонах України за видами 

промислової продукції у 2014 р., % до загального обсягу 1 

Область 

Добувна 
промисло-
вість і роз-
роблення 
кар’єрів 

Пере- 
робна 
промис-
ловість 

Постачання 
електроенер-
гії, газу, пари 
та кондиційо-
ваного повітря

Водопоста-
чання, каналі-
зація, повод-

ження 
з відходами 

Харківська 0,6 81,7 14,8 2,9 
Дніпропетровська 45,2 50,6 3,3 0,9 
Донецька 27,0 58,3 14,1 0,6 
Луганська 27,7 36,2 35,5 0,6 
Одеська – 57,5 41,6 – 
Закарпатська 10,3 62,7 26,1 1,0 
Івано-Франківська 1,4 90,6 7,3 0,8 
Львівська 2,7 60,3 35,3 1,8 
Тернопільська 6,7 69,5 19,6 4,2 
Чернівецька 0,9 56,9 37,3 4,9 
Запорізька 6,1 72,8 20,8 0,3 
Київська 0,2 28,0 71,3 0,5 
Вінницька 3,0 87,0 8,7 1,2 
Рівненська 6,9 77,6 14,5 1,0 
Полтавська 65,4 30,6 2,7 1,3 

1 Складено за даними джерела [17, с. 40-42]. 
 

Отже, має місце тенденція скорочення обсягу капітальних ін-
вестицій для інноваційного розвитку, що, в свою чергу, негативно 
впливає на соціально-економічне становище регіонів. 
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За загальними обсягами освоєних капітальних інвестицій і ви-
трат на наукові та науково-дослідні роботи в регіоні (на прикладі 
Київської області) за коефіцієнтом кореляції рангу Спірмена визна-
чаються тіснота (сила) і напрям кореляційного зв’язку між двома 
змінними (табл. 6.12). 
 

Таблиця 6.12 
Дані для розрахунку коефіцієнта рангової кореляції 

Обсяг освоє-
них капіта-
льних інвес-
тицій X,     
млн грн 

Фінансування 
наукових та на-
уково-технічних 
робіт Y, млн грн

До розрахунку коефіцієнта  
рангової кореляції  

ранги  різниця  
рангів 

d = x – y 

квадрат  
різниці ра-
нгів d 2 x y 

12622,7 235,3 1 4 –3 9 
19195,5 234,9 2 3 –1 1 
20366,8 267,0 4 5 –1 1 
20696,6 191,7 5 2 3 9 
19653,5 186,1 3 1 2 4 

 
Із використанням даних табл. 6.12 маємо r = 0,2. Отже, між 

обсягами освоєних капітальних інвестицій та фінансуванням науко-
вих і науково-технічних робіт у Київській області наявна дуже  
слабка тіснота зв’язку (значення коефіцієнта кореляції Спірмена пе-
ребуває в межах 0,1 ≤ r ≤ 0,3). 

Сила зв’язку між двома ознаками визначається за лінійним 
коефіцієнтом кореляції Пірсона (табл. 6.13).  

 
Таблиця 6.13 

Дані для розрахунку лінійного коефіцієнта кореляції 
Обсяг капіталь-
них інвестицій  
(у порівнянних 
цінах) X, млн грн 

Обсяг реалізованої 
інноваційної про-
дукції Y, млн грн 

До розрахунку лінійного  
коефіцієнта кореляції 

X  2 Y 2   

19869,1 831,4 394781134,81 691225,96 
15722,4 897,4 247193861,76 805326,76 

 
Із використанням даних табл. 6.13 одержується лінійний кое-

фіцієнт кореляції Пірсона rXY = -1.  
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Таким чином, між обсягами капітальних інвестицій та реалі-
зованої інноваційної продукції відзначається високий рівень ліній-
ного кореляційного зв’язку, оскільки значення лінійного коефі- 
цієнта кореляції становить -1.  

Аналогічні розрахунки виконано з метою виявлення рівня лі-
нійного кореляційного зв’язку між обсягами фінансування іннова-
ційної діяльності та реалізованої інноваційної продукції 
(табл. 6.14).  

 
Таблиця 6.14 

Дані для розрахунку лінійного коефіцієнта кореляції 
Обсяг фінансу-
вання іннова-
ційної діяльно-

сті X,  
млн грн 

Обсяг реалізова-
ної інноваційної 
продукції Y,  
млн грн 

До розрахунку лінійного  
коефіцієнта кореляції 

X  2 Y 2   

104,4 831,4 10899,36 691225,96 
122,1 897,4 14908,41 805326,76 

 
Згідно з розрахунками між обсягами фінансування інновацій-

ної діяльності та реалізованої інноваційної продукції існує сильний 
кореляційний зв’язок (значення коефіцієнта кореляції становить 1).  

Разом з тим виявлено, що регіони України відрізняються зна-
ченнями тісноти та сили кореляційного зв’язку між показниками 
інноваційної діяльності. Про це свідчать розрахунки коефіцієнтів 
рангової кореляції Спірмена та лінійних коефіцієнтів кореляції 
Пірсона (табл. 6.15). Це ще раз підтверджує існування специфічних 
особливостей інноваційного розвитку регіонів України. 

Як видно з табл. 6.15, в обстежених регіонах між обсягами 
освоєних капітальних інвестицій та фінансування наукових і на- 
уково-технічних робіт наявна слабка тіснота зв’язку, оскільки кое-
фіцієнти рангової кореляції Спірмена не перевищують значення 0,7. 
При цьому в Київській області між цими показниками виявлено зво-
ротний зв’язок, тобто знак «-» означає, що більшому значенню об-
сягу освоєних капітальних інвестицій відповідає менше значення 
обсягу фінансування наукових та науково-дослідних робіт.  
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Отже, при зростанні обсягу освоєних капітальних інвестицій 
обсяг фінансування наукових та науково-дослідних робіт не збіль-
шується, а навпаки зменшується (між показниками існує зворотний 
зв’язок). Це негативно впливає на інноваційний розвиток регіону. 

 
Таблиця 6.15 

Значення коефіцієнта рангової кореляції Спірмена  
та лінійного коефіцієнта кореляції Пірсона 

Коефіцієнт 
Області 

Київська
Оде-
ська 

Закарпат-
ська 

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена 
(тіснота зв’язку між обсягами освоєних 
капітальних інвестицій та фінансування 
наукових і науково-технічних робіт) 

 
 

-0,2 

 
 

0,6 

 
 

0,35 

Лінійний коефіцієнт кореляції (кореляцій-
ний зв'язок між обсягами капітальних ін-
вестицій та реалізованої інноваційної 
продукції) 

 
 

-1 

 
 

1 

 
 

-1 

Лінійний коефіцієнт кореляції (кореляцій-
ний зв’язок між обсягами фінансування 
інноваційної діяльності та реалізованої 
інноваційної продукції) 

 
 

1 

 
 

-1 

 
 

0,999 

 
Розрахунки лінійних коефіцієнтів кореляції Пірсона свідчать 

про сильний кореляційний зв'язок між обсягами капітальних інвес-
тицій та реалізованої інноваційної продукції, а також між обсягами 
фінансування інноваційної діяльності та реалізованої інноваційної 
продукції. Знак «+» означає, що між показниками існує прямий ко-
реляційний зв’язок, тобто більшому значенню обсягу фінансування 
інноваційної діяльності відповідає більше значення обсягу реалізо-
ваної інноваційної продукції. Це вказує на позитивну тенденцію ре-
алізації інноваційної діяльності на підприємствах регіону, оскільки 
при вкладенні у фінансування інновацій відбувається процес збуту 
виробленої інноваційної продукції. Тобто кожна вкладена гривня 
повертається при реалізації інноваційної продукції [18]. 
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6.2. Напрями підвищення ефективності інноваційної  
 діяльності Львівського регіону в контексті стратегії  
 соціально-економічного розвитку 
 

Одним із найважливіших системних чинників підвищення  
рівня національної безпеки України та конкурентоспроможності 
економіки є інноваційний розвиток регіонів.  

У сучасних умовах господарювання інновації становлять ос-
нову стрімкого та стабільного соціально-економічного розвитку ре-
гіонів. Їх упровадження сприяє досягненню високого технологіч-
ного та конкурентоспроможного рівня як країни, так і окремих ре-
гіонів, видів економічної діяльності та підприємств за рахунок реа-
лізації нових ідей, які мають наукову новизну та практичну значу-
щість для активізації інноваційних процесів.  

Важливого значення набуває створення регіональної іннова-
ційної інфраструктури, що забезпечує максимально короткий шлях 
від фундаментальних наукових розробок до технологічного вті-
лення і виробничого запровадження інноваційних рішень. 

Регіональна інноваційна політика має враховувати загально- 
державні пріоритети, основними серед яких є: розвиток системи 
освіти відповідно до вимог економіки знань; посилення наукового 
потенціалу; зростання інноваційного потенціалу регіонів. 

Стимулювання інноваційного розвитку є пріоритетним на-
прямом розвитку Львівської області. Формування інноваційної мо-
делі економічного зростання в регіоні потребує сприяння держави 
у створенні й ефективному функціонуванні інноваційної інфра- 
структури. Створення інфраструктури підтримки інноваційної дія-
льності, комерціалізація результатів науково-дослідних робіт, по-
ширення малого інноваційного підприємництва є шляхами віднов-
лення регіональної економіки, розвитку науки та освіти. 

Узагальнення затверджених програм і стратегій регіональ-
ного розвитку свідчить, що, як правило, в регіонах діють стратегії 
соціально-економічного розвитку, до яких включено розділи, за-
ходи або операційні цілі щодо зміцнення інноваційного потенціалу. 
Тобто в регіонах не існує єдиного підходу до визначення концепту-
альних положень інноваційного розвитку (табл. 6.16). 
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Таблиця 6.16 
Порівняльний аналіз стратегій розвитку регіонів –  

визначення інноваційної компоненти 

Область 
Розділ (захід, операційна мета)  

з інноваційного розвитку у стратегії 

Дніпропетровська 
Стратегія розвитку Дніпропетровської області на пе-
ріод до 2020 року – операційна мета «Інноваційний 
розвиток» 

Львівська 

Стратегія розвитку Львівської області на період до 
2027 року (проект) – розділ «Стимулювання іннова-
цій та розвиток галузей з високою доданою варті-
стю» 

Закарпатська 
Стратегія розвитку закарпатської області на період 
до 2020 року – розділ «Науково-технічний потен-
ціал та інноваційна діяльність» 

Чернівецька 
Стратегія розвитку Чернівецької області на період 
до 2020 року – розділи «Розвиток і модернізація ін-
фраструктури» та «Розвиток науки та освіти»  

Київська  

Стратегія розвитку Київської області на період до 
2020 року – розділ «Стійке економічне зростання 
та основі інноваційного розвитку багатогалузевої 
економіки» 

Рівненська 

Стратегія розвитку Рівненської області на період до 
2020 року – операційна мета «Створення нових ви-
сокотехнологічних виробництв та інноваційних під-
приємств» 

Хмельницька 
Стратегія регіонального розвитку Хмельницької об-
ласті на 2011-2020 рр. – захід «Зміцнення інновацій-
ного потенціалу відповідно до потреб виробництва»

Полтавська 
Стратегія розвитку Полтавської області до 2020 
року – операційна мета «Розвиток інноваційного 
та конкурентного виробничого сектору» 

Вінницька 

Стратегія збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2020 року – опера-
ційна мета «Стимулювання інноваційних секторів 
економіки» 

Одеська 

Стратегія економічного та соціального розвитку 
Одеської області до 2020 року – стратегічна мета 
«Упровадження інноваційно-інвестиційної моделі 
розвитку індустрії» 

 



168 

Дніпропетровська область має передовий досвід формування 
та затвердження «Регіональної програми інноваційного розвитку на 
період до 2020 року» та «Регіональної програми охорони та захисту 
інтелектуальної власності на період до 2020 року». У Львівській об-
ласті реалізовано «Регіональну програму інноваційного розвитку на 
2013-2015 роки», а в Полтавській – «Регіональну програму «Іннова-
ційний розвиток Полтавської області на 2012-2014 роки». У Вінни-
цькій області розроблено та виконано Програму економічного та со-
ціального розвитку на 2016 рік, у якій серед пріоритетів було забез-
печення інноваційного розвитку області та формування інновацій-
ної інфраструктури. Тому доцільним є використання досвіду цих 
регіонів при розробці регіональної програми з інноваційного роз- 
витку Львівської області. 

Заходами щодо активізації інноваційного розвитку Львівської 
області в контексті Стратегії економічного та соціального розвитку 
до 2020 року є такі: 

1. Формування банку даних про інноваційні пропозиції з ура-
хуванням їх систематизації за ступенем готовності до використання  
в інноваційному процесі. Для цього потрібно: 
 розробити алгоритм (типова переписка, форми подання, тим-

часові нормативи обробки інформації тощо) та план систем-
ної роботи з організації контактів із розробниками інновацій-
них пропозицій з метою збору інформації та подання її до  
банку даних інноваційних пропозицій на сайті інфраструк-
тури; 

 запровадити постійно діючий семінар для розробників щодо 
методики подання інноваційних пропозицій; 

 визначити можливості організацій, які можуть брати участь  
у розробці інноваційних пропозицій, у тому числі доведенні 
їх до стану придатності для використання в інноваційному 
процесі.  
2. Формування банку даних потенційних виконавців іннова-

ційних проектів: 
 розробити науково-методичні основи щодо створення індус-

тріальних парків: методологію інвентаризації інноваційних 
можливостей підприємств; проект типового договору про 
створення індустріальних парків; 
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 проаналізувати інноваційні можливості великих підприємств 
області; 

 створити в регіоні індустріальні парки для прискореного роз-
витку інноваційних підприємств. 
3. Формування механізмів фінансування інноваційних проек-

тів різних категорій: 
 визначити існуючі джерела фінансування різних етапів інно-

ваційного процесу; 
 здійснити дослідження щодо можливості створення регіона-

льних фондів кредитування інноваційних проектів, венчур-
них фондів, компаній страхування ризиків інноваційної дія-
льності та формування їх із залученням різних інвестиційних 
джерел; 

 розробити план заходів щодо створення регіональних фондів 
кредитування інноваційних проектів, венчурних фондів, ком-
паній зі страхування ризиків, пов’язаних з інноваційною дія-
льністю, компаній зі страхування ризиків, пов’язаних із під- 
тримкою експорту інноваційних продуктів. 
4. Розробка методики формування, державної реєстрації та 

супроводу інноваційних проектів: 
 розробити методику системної роботи з формування іннова-

ційних проектів з урахуванням специфіки вимог до їх складо-
вих елементів; 

 розробити методичні вказівки щодо формування інновацій-
них проектів з урахуванням планування робіт методом скла-
дання календарних планів, положень про їх реєстрацію, кре-
дитування з різних джерел, одержання пільг; 

 розробити методику системної роботи із супроводу іннова-
ційних проектів (визначити перелік параметрів, за якими здій-
снюється супровід проектів; передбачити здійснення конт-
ролю строків виконання робіт на основі календарного плану 
й організації системи їх координації); 

 створити базу даних інноваційних проектів (щодо форму-
вання, супроводу, подальшого розвитку) із розміщенням ма-
теріалів на сайті Львівської облдержадміністрації. 
5. Формування системи інформаційної підтримки інфра- 

структури інноваційного розвитку: 
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 створити бази даних про інноваційні пропозиції, потенційних 
виконавців і джерела фінансування проектів;  

 розробити графік формування регламентів інформаційного 
обміну між суб’єктами інфраструктури за функціональними  
завданнями і розділами планів робіт; 

 сформувати список зацікавлених ЗМІ й організувати си- 
стемну взаємодію щодо висвітлення роботи інфраструктури; 

 розробляти щорічні плани видання спеціальної літератури з 
питань інноваційного розвитку з передбаченням фінансу-
вання видання такої літератури. 
6. Формування системи підготовки кадрів для реалізації інно-

ваційного процесу: 
 розробити план й організувати роботу з підготовки типових  

навчальних програм для студентів ВНЗ, інженерно-технічних 
працівників підприємств, співробітників адміністративних 
органів з управління інноваційними проектами; 

 розробити презентаційні матеріали й організувати постійно 
діючі семінари в рамках виставок, нарад, презентацій тощо;  

 проводити щотижневі семінари для підвищення кваліфікації 
керівних інженерно-технічних працівників, співробітників 
адміністративних органів і післядипломної підготовки ви- 
пускників вищих навчальних закладів; 

 організувати роботу з використання різних модифікацій роз-
роблених типових програм у навчальному процесі ВНЗ для 
підготовки фахівців різного рівня та спеціальностей; 

 організувати публікацію методичних матеріалів щодо підви-
щення кваліфікації у сфері інноваційного розвитку й управ-
ління інноваційними проектами. 
7. Формування механізмів сприяння просуванню інновацій-

них продуктів на внутрішньому і зовнішньому ринках: 
 розробити план і провести роботу зі створення нових і залу-

чення до цієї діяльності існуючих маркетингових компаній 
для просування на вітчизняному та світовому ринках іннова-
ційних продуктів; 

 розробити план дій з просування на світовому ринку іннова-
ційних продуктів підприємств Львівського регіону за участю  
торговельних представництв України за кордоном; 
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 розробити алгоритм і план спільних дій із Львівською тор-
гово-промисловою палатою щодо просування інноваційних 
продуктів на вітчизняному та світовому ринках. 
Усі вищенаведені заходи доцільно використовувати при фор-

муванні програми соціально-економічного розвитку області на  
2016 рік та регіональної програми з активізації інноваційного роз-
витку Львівського регіону до 2020 року.  

Реалізація комплексу заходів дозволить:  
 посилити темпи економічного зростання Львівського регіону 

через формування сприятливого інноваційного бізнес-середо-
вища для малого та середнього бізнесу;  

 прискорити розвиток інноваційної активності суб’єктів ма-
лого та середнього бізнесу в області;   

 підвищити ефективність функціонування та взаємодії еле- 
ментів інноваційної інфраструктури; 

 посилити тенденцію зростання кількості малих інноваційних 
підприємств, зниження рівня тіньового обороту у сфері під- 
приємництва, збільшення внеску малого інноваційного біз-
несу Львівського регіону в економіці України; 

 створити додаткові робочі місця; 
 поліпшити бізнес-клімат і створити позитивний імідж Львів-

щини, залучити інвестиції в область; 
 збільшити обсяг інвестиційних ресурсів, залучених підприєм-

ствами Львівської області для реалізації інноваційних проек-
тів; 

 підвищити інноваційну активність промислових підприємств;  
 збільшити обсяги виробництва інноваційної продукції. 

 
 

6.3. Розвиток інноваційного підприємництва як дієвої  
 форми реалізації публічно-приватного партнерства  
 в регіоні 
 

У сучасних умовах інноваційному підприємництву в еконо-
міці України заважає мала питома вага суб’єктів господарювання, 
які повною мірою здійснюють інноваційну підприємницьку діяль-
ність, що пояснюється в першу чергу відсутністю основних чинни-
ків, від яких залежить розвиток інноваційного підприємництва  
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у країні: незначний попит з боку споживачів на інноваційну про- 
дукцію; недостатнє фінансування науково-технічного потенціалу 
національної економіки; відсутність функціонування венчурних 
фірм та інвесторів, які фінансують ризикову інноваційну діяльність. 

Світовий досвід свідчить, що одним із шляхів активізації  
розвитку інноваційного підприємництва є співробітництво держав-
ного та недержавного секторів як вид публічно-приватного парт-
нерства. Застосування такого механізму дозволить за рахунок взає-
мовигідної співпраці держави та приватних партнерів прискорити 
технологічне оновлення підприємств вугільної галузі, тим самим 
поліпшити кількісні та якісні показники вугільної продукції, при- 
скорити промислове зростання на регіональному та національному 
рівнях. 

Під інноваційним підприємництвом розуміється бізнес, який 
для одержання прибутків застосовує якісно нові підходи, сировину, 
ідеї, продукцію з метою задоволення попиту споживачів. Іннова-
ційне підприємництво включає такі стадії: пошук інноваційної ідеї, 
оцінка ідеї, розробка бізнес-плану інноваційного проекту, пошук 
необхідних ресурсів, управління створеними нововведеннями. До 
суб’єктів інноваційного підприємництва належать підприємства та 
організації, які здійснюють інноваційну діяльність. 

Інноваційно активні підприємства у сфері малого та серед-
нього бізнесу мають розвиватися в сучасних умовах господарю-
вання, оскільки для цих структур характерні:  
 найвищий рівень гнучкості в умовах конкуренції нових това-

рів, де головним чинником виступають темпи оновлення про-
дукції, що випускається; 

 орієнтованість на пошук принципово нових продукції та про-
цесів, пов’язаних із високим комерційним і технічним ризи-
ком – на їх частку припадає основна частина витрат на пошук, 
розробку та освоєння науково-технічних нововведень;  

 швидке реагування на зміни потреб споживачів;  
 створення атмосфери інтенсивної роботи;  
 організаційна відокремленість від великого поточного вироб-

ництва. 
Для виявлення сильних і слабких сторін, можливостей та за-

гроз розвитку інноваційного підприємництва в регіонах України ви-
конано SWOT-аналіз, результати якого наведено в табл. 6.17. 
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Таблиця 6.17 
Результати SWOT-аналізу проблем і перспектив розвитку  

інноваційного підприємництва в Україні 
Сильні сторони Слабкі сторони 

Високий рівень наукового потен-
ціалу держави та підготовки на- 
укових кадрів з інноваційним по-
тенціалом;  
розвинена система вищої освіти;  
створені елементи інноваційного 
менеджменту;  
формування об’єктів інноваційної 
інфраструктури, що відповідають 
сучасним умовам господарювання; 
наявність успішної інноваційної 
діяльності та співпраці між на- 
укою та бізнес-середовищем; 
застосування інструментарію орга-
нізаційної, технічної та фінансової 
підтримки розвитку  
публічно-приватного партнерства 
в інноваційній сфері 

Недостатній обсяг інвестування 
інноваційного розвитку регіонів; 
обмежені можливості зовнішнього 
фінансування (відсутність венчур-
них фондів); 
відсутність методології розраху-
нку показників інноваційної діяль-
ності; 
слабкий рівень інноваційної куль-
тури підприємців 

Можливості Загрози 
Високий рівень науково-дослідни-
цького та інноваційного потенці-
алу; 
розвиток інноваційного бізнесу 
шляхом доступу до різних про-
грам фінансування; 
розробка сучасної нормативно-
правової основи інноваційної дія-
льності; 
розвиток інноваційного підприєм-
ництва в Україні за рахунок фінан-
сування ЄС 

Фінансові та адміністративні чин-
ники, що стримують розвиток 
інноваційного бізнесу; 
недостатній обсяг ресурсів креди-
тування для більшості інновацій-
них компаній; 
важкий підбір кваліфікованих фа-
хівців для інноваційного бізнесу  
 

 
Ефективне функціонування підприємств малого та серед-

нього бізнесу в інноваційній сфері стримують такі чинники: недо-
статньо розвинена інфраструктура підтримки інноваційного під- 
приємництва; недостатній обсяг бюджетних коштів на науково- 
технічну сферу; відсутність та недооцінка венчурного і фондового 
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механізмів; недостатньо стійкий фінансовий стан підприємств;  
слабке стимулювання розвитку інноваційної системи недержавного 
фінансування (відсутність венчурного фінансування); адміністрати-
вні бар’єри (за даними зарубіжних експертів, до 8% виручки витра-
чається підприємцями на подолання адміністративних бар’єрів [19, 
с. 176]); відсутність комплексного нормативно-правового забезпе-
чення інноваційної підприємницької діяльності; відсутність моти-
вації з боку підприємців використання результатів наукових до- 
сліджень в інноваційній сфері; недостатній рівень інноваційної  
культури; обмежений доступ до інформаційного інноваційного се-
редовища. 

З метою подолання вищезазначених бар’єрів у сфері іннова-
ційного підприємництва в регіонах України необхідне здійснення  
таких поетапних дій: виявлення інноваційно активних підприємств 
у країні, визначення їх частки в загальному обсязі інноваційної про-
дукції, що виробляється цими підприємствами; аналіз потреб, про-
блем, основних причин, які стримують інноваційний розвиток інно-
ваційно активних підприємств; розробка моделей і механізмів, які 
стимулюють співробітництво між бізнес-структурами та науковими 
організаціями; формування кластерів найбільш перспективних ком-
паній, що працюють у ключових технологічних секторах та мають 
високий потенціал для розвитку. 

З метою активізації розвитку інноваційного підприємництва  
в Україні доцільною є розробка комплексу пропозицій:  
 формування об’єктів інноваційної інфраструктури, які мають 

працювати як єдиний механізм; 
 створення регіональної мережі бізнес-інкубаторів у всіх галу-

зях промисловості, включаючи вищі навчальні заклади; 
 створення мережі стратегічних центрів з інноваційного роз-

витку в регіонах України з основним завданням розробки та 
реалізації інноваційних проектів. Центр стратегічного роз- 
витку галузей має бути зосереджений на розвитку сектору 
промисловості або кластера; 

 формування баз даних інноваційних ідей, що мають бути до- 
ступними для підприємців та інших зацікавлених категорій;  

 надання консультацій щодо захисту інтелектуальної власно-
сті інноваційних підприємців; 
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 моніторинг технологій і прогнозування на макро- та мікро- 
рівнях; 

 оцінка технологічного виробництва в регіонах України; 
 підвищення кваліфікації адміністративного персоналу шля-

хом проведення семінарів, тренінгів, колегій та ін.; 
 розробка та реалізація законопроектів про венчурні фонди та 

інноваційні фонди, які підтримують розвиток інноваційного  
підприємництва; 

 створення регіональних венчурних фондів для цільової під- 
тримки перспективних проектів інноваційного характеру; 

 перебудова внутрішнього менеджменту підприємств задля їх 
адаптації до ринкових змін, налагодження ефективних взає-
мовідносин зі споживачами інноваційної продукції та послуг; 

 формування сервісних структур у складі великих інновацій-
них підрозділів; 

 створення єдиної системи підготовки та підвищення кваліфі-
кації для професіоналів у сфері технологічних інновацій, 
включаючи дистанційне навчання; 

 розробка регіональних сайтів «інноваційної підприємницької 
діяльності» для встановлення нових контактів між підприєм-
цями, експертами та вирішення їх загальних проблем в інно-
ваційній сфері; 

 залучення іноземних інвесторів за рахунок пільг, передбаче-
них для виробництва інноваційної продукції; 

 упровадження податкових пільг для платників податків, дія-
льність яких спрямована на вдосконалення діючої техніки та 
технологій або створення інноваційної продукції; 

 розширення можливостей застосування механізму податко-
вих канікул; 

 розширення переліку високотехнологічного імпортного  
устаткування, яке ввозиться без стягнення імпортного мита; 

 виділення коштів на державні гарантії та субсидування від-
соткових ставок по кредитах під експортні контракти; 

 створення венчурних фондів та регіональних інноваційних 
фондів для підприємництва; 

 розробка Загальнодержавної стратегічної програми іннова-
ційного розвитку до 2030 року; 
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 надання компенсації підприємцям, починаючи з перших 
трьох років роботи бізнес-інкубатора (відповідно 60; 40 та 
20%); 

 забезпечення інноваційних підприємців безперервним інфор-
маційним обміном через засоби масової інформації, Інтернет-
ресурси; 

 формування та розвиток національної системи інформаційної 
та консалтингової підтримки інноваційного підприємництва 
та його інтегрування в єдину інформаційно-консультаційну 
систему. 

 
 

6.4. Пропозиції щодо підвищення ефективності  
 інноваційної діяльності вугільних підприємств  
 західних регіонів України 

 
Уряд нашої країни декларує потребу в досягненні енергетич-

ної незалежності, й одним із шляхів вирішення цього стратегічного 
завдання став би інноваційний розвиток вугледобувної галузі. 

Поклади вугілля в країні – це 92-94% кам’яного вугілля й ан-
трацитів різних видів та 6-8% бурого вугілля. Однак левова частка 
цих ресурсів вугілля видобувалася на території, тимчасово непід- 
контрольній українській владі, у тому числі майже 100% антрациту. 
Блокування у 2017 р. залізничного сполучення з даною територією 
суттєво ускладнило як розробку перспективних планів розвитку, 
так і поточну ситуацію у вуглевидобутку. Незважаючи на те що на 
Львівсько-Волинський басейн припадає лише близько 2,5% загаль-
них обсягів вугілля, слід ураховувати той факт, що потенційні мож-
ливості Львівсько-Волинського вугільного басейну ще далеко не 
вичерпані. Разом з енергетичним вугіллям шахти західної України 
здатні видавати на-гора й цінне коксівне вугілля, значна частина по-
кладів якого також залишилася на тимчасово окупованій частині 
Донбасу. Зокрема, у Львівсько-Волинському басейні виявлено Лю-
бельське та Тяглівське родовища коксівного вугілля, яке викорис-
товується в металургійному виробництві. Їх балансові запаси ста-
новлять 1,1 млрд т. 

Інноваційний розвиток вугільної промисловості Львівсько-
Волинського басейну дозволить розв’язати одразу кілька проблем. 



177 

По-перше, збільшити енергетичну незалежність України за рахунок 
відмови від купівлі вугілля марок А та П на зовнішніх ринках. По-
друге, переведення ТЕС на ті марки вугілля, що виробляють шахти 
Львівсько-Волинського регіону, сприятиме значному підвищенню 
ефективності їх роботи, оскільки збитковість шахт здебільшого 
пов’язана з недостатніми обсягами видобутку, які, у свою чергу, 
стримувалися відносно малими потребами енергогенеруючих ком-
паній. По-третє, прибутково працюючі шахти разом зі збагачуваль-
ними фабриками й логістичними ланцюжками значною мірою 
сприятимуть поліпшенню соціально-економічної ситуації в захід-
ній Україні, де зайнятість населення традиційно становить чималу 
проблему [20]. 

Різним галузям властиві свої особливості конкуренції. Зок-
рема, добувні галузі відзначаються вагомістю природно-ресурсних 
конкурентних чинників. Для оцінки рівня конкурентоспроможності 
галузі також слід застосовувати специфічні підходи та набори пока-
зників. Разом з тим алгоритм аналізу конкурентоспроможності га-
лузей в цілому може бути універсальним. 

Конкурентоспроможність галузі економіки регіону являє со-
бою узагальнений показник функціонування підприємств конкрет-
ного виду економічної діяльності чи галузі промисловості, що ха- 
рактеризує їх спроможність виживати в умовах конкуренції, забез-
печуючи значну частку у валовому регіональному продукті та висо-
кий рівень зайнятості в регіоні протягом тривалого періоду, ефек-
тивно використовуючи при цьому всі необхідні ресурси [21; 22].   

Важливо визначити чинники, які впливають на конкуренто-
спроможність галузі промисловості регіону, в даному випадку – ву-
гільної. Їх можна структурувати на такі групи:  
 природно-ресурсні; 
 науково-технічні; 
 преференційно-політичні; 
 організаційно-економічні; 
 соціальні; 
 екологічні. 

Вони взаємопов’язані, та посилення чи послаблення дії од-
ного чинника впливає на дієвість інших. З урахуванням зазначеного 
конкурентоспроможність вугільної промисловості регіону обумов-
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лена сукупною здатністю її підприємств видобувати сировину та ре-
алізовувати готову вугільну продукцію, сприятливу за ціновими та 
якісними характеристиками для споживача, здатну вистояти в кон-
курентній боротьбі за ринки збуту з вугледобувними підприємст-
вами інших регіонів України та країн-конкурентів, забезпечуючи 
при цьому її подальший розвиток та участь у соціально-економіч-
ному житті регіону. 

Протягом останніх 50 років у багатьох країнах Європи ву- 
гільна галузь зазнала суттєвої реструктуризації. Однак різні можли-
вості в економічному, фінансовому, політичному, геологічному,  
технологічному та соціальному аспектах змушували їх вибирати ін-
дивідуальні організаційно-економічні механізми щодо розвитку га-
лузі, збереження енергетичної безпеки та соціально-економічної 
стабільності.  

У результаті узагальнення шляхів і тенденцій розвитку галузі 
виокремлено основні проблемні блоки: 
 необхідність пом’якшення соціальних наслідків;  
 позбавлення державних субсидій і необхідність залучення  

коштів у реалізацію проектів «нової» інфраструктури;  
 відсутність адекватної інформації щодо подальших кроків по-

літики реструктуризації [23]. 
На думку вітчизняних науковців, реструктуризація – склад-

ний економічний процес, спрямований як на здійснення стратегіч-
них заходів у рамках стратегічного планування й управління і за- 
кріплених у довгостроковій програмі розвитку галузі, так і на ви- 
роблення рішень у рамках оперативного і тактичного планування, 
що дозволить повернути підприємства до ефективного функціону-
вання та розвитку шляхом їх санації [24, с. 199]. 

Питання підвищення конкурентоспроможності вугільної про- 
мисловості в багатьох країнах вирішувалися переважно шляхом її 
реструктуризації. Світовий досвід демонструє успішність реструк-
туризації вугільної промисловості як зі збереженням вуглевидо- 
бутку, так і з поступовим його згортанням. При цьому необхідним 
є врахування соціально-економічних наслідків реструктуризації та 
системне застосування заходів щодо економічної трансформації ву-
глевибувних регіонів, соціально-економічної адаптації працівників 
вугільних підприємств. При згортанні вуглевидобутку, особливо в 
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містах, де шахти мали містоутворююче значення, слід ураховувати 
всі можливі негативні наслідки [25]. 

У світі простежується тенденція до ширшого використання 
країнами новітніх технологій у сфері вуглевидобутку з урахуванням  
можливостей «нетрадиційного використання» вугільної сировини, 
упровадження систем управління безпекою вуглевидобутку та за-
хисту навколишнього середовища, що є актуальним і для України. 

Львівсько-Волинський вугільний басейн розташований у 
Львівській та Волинській областях України, охоплює площу бли-
зько 10 тис. км2 і продовжується на території Польщі. На його базі 
функціонує достатньо потужний регіональний паливно-енергетич-
ний комплекс,  який є важливим для вирішення енергетичних про-
блем не тільки західного регіону України, бо він забезпечує можли-
вості експорту вітчизняної електроенергії до країн Європейського 
Союзу.  

На базі Львівсько-Волинського вугільного басейну функціо-
нують вугледобувні підприємства, на які припадає близько 6% за-
гального обсягу видобутку вугілля в Україні. Промислове значення 
мають пласти потужністю понад 0,6 м, що залягають на глибині  
від 315 до 535 м. Слід відзначити також деякі особливості функціо-
нування вугледобувних підприємств у Львівській та Волинській об-
ластях басейну. На жаль, видобуток вугілля останніми роками  
зменшується. Якщо у 2014 р. на ДП «Львіввугілля» було видобуто 
1617 тис. т вугілля, то в 2016 р. −тільки 1595 тис. т, у ДВАТ «Шахта 
«Надія» − 194 та 186 тис. т відповідно. ДП «Волиньвугілля» змен-
шило за цей період видобуток на 36% (з 291 до 185 тис. т). Лише  
в шахтоуправлінні «Нововолинське» видобуток вугілля збільшився 
з 90 до 360 тис. т. 

Забезпечення конкурентоспроможності вугільної промисло-
вості регіону за таких обставин є вкрай непростим економічним за-
вданням, розв’язання якого стосується соціальних інтересів 15 тис. 
працівників та їх сімей і тісно пов’язане з перспективами підтри-
мання життєдіяльності та розвитку Червонограда, Нововолинська 
та прилеглих населених пунктів.  

У разі припинення вуглевидобутку в регіоні необхідно буде 
вжити витратних превентивних заходів щодо створення альтерна-
тивних робочих місць, а також здійснити значні витрати на соціаль-
ний захист працівників, які втратять роботу. 
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Разом з тим наявність у регіоні двох потужних споживачів 
енергетичного вугілля − Добротвірської та Бурштинської ТЕС, а та-
кож нагальна потреба у переведенні деяких ТЕС в інших регіонах 
на вугілля із західної України показує можливості збереження ву- 
гільної галузі промисловості в регіоні, однак вона потребує суттєвої 
реструктуризації. 

До чинників підвищення конкурентоспроможності вугільної 
промисловості регіону належать: 

ефективна загальнонаціональна стратегія та дієві локальні 
програми розвитку вугільної галузі, які відіграють вагому роль у по-
силенні конкурентоспроможності цього сектору промисловості Ук-
раїни. Основні засади розвитку національної вугільної галузі викла-
дено в державних програмах: Енергетичній стратегії України до 
2030 року, Загальнодержавній програмі розвитку мінерально-сиро-
винної бази України на період до 2030 року, проте вони є досить 
декларативними та не містять реальних заходів щодо оптимізації 
використання ресурсів, зниження собівартості та підвищення кон-
курентоспроможності національного вугілля; 

ціна вугільної товарної продукції. Ця макроекономічна кате-
горія формується в основному внаслідок взаємодії попиту та пропо-
зиції на конкретний товар, проте національному вугільному ринку 
властиві певні особливості. Оператором оптового ринку вугільної 
продукції було державне підприємство «Вугілля України», яке вхо-
дило до структури Міністерства енергетики і вугільної промислово-
сті України та, володіючи монопольним правом, було основним ре-
алізатором сировини, що видобувається на державних вугільних 
підприємствах. Уряд прийняв рекомендації експертів Міністерства 
енергетики і вугільної промисловості України щодо ліквідації ДП 
«Вугілля України» до кінця 2016 р., наразі воно ще перебуває  
у складі міністерства, але порушено справу про його банкрутство.  

Модель централізованого збуту вугільної продукції через 
єдиного державного оператора (координатора) оптового ринку віді-
грала істотну стабілізуючу роль на початкових етапах ринкових пе-
ретворень української економіки. Сьогодні функціонування ДП 
«Вугілля України» є предметом дискусії багатьох науковців, еконо-
містів та політиків, бо для вугільного ринку характерні такі про-
блеми: 
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 порушення балансу економічних інтересів виробників і спо-
живачів через відсутність на ринку можливості встановлення 
ринкових цін на вугільну продукцію; 

 перехресне субсидування ефективно діючими вугледобув-
ними підприємствами глибокозбиткових, що повністю усуває 
прагнення до конкурентоспроможності виробників вугільної 
продукції; 

 зниження інвестиційної привабливості вугільної галузі вна-
слідок непрозорості ціноутворення та регулювання збуту; 

 створення бар’єрів для ефективної торгівлі між малими вуг-
ледобувними підприємствами та покупцями; 
державна фіскальна політика також є найважливішим мак-

роекономічним чинником розвитку вугільної промисловості та  
значною мірою впливає на її конкурентоспроможність. Посилення 
податкового тиску погіршує господарську діяльність підприємств, 
а відповідно, зменшення податків чи податкові канікули часто є по-
штовхом до підвищення їх конкурентоспроможності, адже вільні 
фінансові ресурси підприємство може задіяти для поліпшення тех-
ніко-технологічного стану чи залучити їх в обіг. 

Для ефективного функціонування вугільної галузі важливе 
значення має наявність галузевих програм її розвитку. Такі про-
грами в основному є складовими довгострокових загальнодержав-
них економічних програм, і для їх дієвості важливе залучення до їх 
розробки та реалізації безпосередніх практичних учасників видо- 
бутку вугілля. Вагомою участю в розвитку галузі також наділені 
профспілки. У розвинутих країнах світу вони є ефективними захис-
никами інтересів учасників ринку. До національних професійних 
об’єднань вугледобувного сектору належать: Всеукраїнське галу-
зеве об’єднання організацій роботодавців вугільної промисловості; 
Професійна спілка працівників вугільної промисловості України; 
незалежні профспілки гірників. 

У контексті завдань підвищення конкурентоспроможності ву-
гільної продукції регіону через зниження її собівартості особливе 
значення має техніко-технологічне переоснащення шахт. Наявне їх 
технічне оснащення не дозволяє підвищити продуктивність діяль-
ності шахт до необхідного рівня. 

Серед пріоритетних заходів, які пропонуються для поліп-
шення стану галузі, постійно фігурує приватизація збиткових ву- 
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гільних підприємств, що базується на зарубіжному досвіді. Однак 
вітчизняна практика доводить, що не завжди приватизація є запору-
кою підвищення рентабельності підприємств, прикладів погір-
шення їх функціонування після зміни власності в кожній галузі є 
достатньо багато. 

Останнім часом у країні посилюється увага до таких форм  
господарювання, як концесія і приватно-державне партнерство, 
проте законодавча база для них є ще недостатньо вдосконаленою. 

Доцільним є визначення концептуальних основ державної 
програми розвитку вугільної галузі України, які б окреслили вектор 
розвитку галузі з урахуванням факторів макро-, мезо- і мікрорівнів 
та стали б необхідною умовою розвитку та підвищення конкурен-
тоспроможності вугільної промисловості регіонів. 

Домінантою державної політики відносно вугільної галузі 
має бути підвищення ефективності та конкурентоспроможності, а 
не екстенсивне збільшення обсягів збиткового виробництва та ство-
рення постійних бар’єрів для імпорту. Вітчизняна вугільна промис-
ловість має стати гарантом енергетичної безпеки країни, а не моно-
польним постачальником енергоресурсів. Ідея автаркії з опорою на 
власне вугілля суперечить тенденціям глобалізації, основам сталого 
розвитку. Проте захист національних виробників від надмірного ім-
порту вугільної продукції є допустимим і має здійснювтися з ура-
хуванням імплементованих у законодавство України правил СОТ. 

Стосовно вугільної промисловості Львівсько-Волинського 
басейну завдання регіональної програми, які б кореспондувалися із 
загальнодержавною, мають полягати в такому: 
 орієнтація на обсяги видобутку вугілля в регіоні, які б макси-

мально забезпечували потреби розташованих у регіоні тепло-
електростанцій (Бурштинської та Добротвірської) та інших 
регіональних споживачів вугільної продукції із забезпечен-
ням при цьому необхідних параметрів якості вугілля та його 
ціни; 

 закриття безперспективних збиткових шахт; 
 розширення продуктивності перспективних діючих шахт  

через їх технічну модернізацію та будівництво нових шахт 
для заміщення втрат товарної вугільної продукції при виве-
денні з експлуатації безперспективних потужностей вуглеви-
добутку, а також запобігання виникненню та вирішенню в  



183 

можливих обсягах наявних проблем працевлаштування шах-
тарів; 

 розробка програми поетапної мінімізації державної фінансо-
вої підтримки шахт регіону та досягнення ними беззбитково-
сті; 

 реорганізація державних вугільних підприємств Львівсько-
Волинського вугільного басейну та створення регіонального 
державного відкритого акціонерного товариства «Захід- 
вугілля»; 

 формування регіональної вертикально інтегрованої вугільно-
енергетичної компанії; 

 розробка та затвердження на загальнодержавному рівні регі-
ональної програми вирішення завдань соціально-економіч-
ного розвитку і подолання безробіття у вугледобувних райо-
нах. Таку програму слід націлити на вирішення завдань соці-
ального захисту вивільнених працівників шахт: створення но-
вих робочих місць, перекваліфікація робітників шахтарських 
професій, які не будуть забезпечені роботою за спеціальні-
стю, соціальне забезпечення безробітних [21]. 
На увагу заслуговують питання реконструкції шахт, яка не 

здійснювалася вже більше двадцяти років. Ця форма модернізації 
може бути реалізована на всіх шахтах, де це економічно виправдано 
(з урахуванням фінансових затрат і термінів їх окупності, особливо 
без припинення роботи шахт і зниження обсягів видобутку вугілля). 
Позитивний досвід такої реконструкції в Україні є.  

Одна з основних перешкод на шляху до конкурентоспромож-
ної вугільної галузі регіону полягає в малій потужності вугільних 
пластів місцевих родовищ. Альтернативним шляхом, досить перс-
пективним для застосування, є технологія підземної газифікації ву-
гілля. Підписаний у 2015 р. меморандум щодо українсько-австра-
лійського проекту підземної газифікації вугілля в Україні зможе 
дати конкретну відповідь щодо технічної та інвестиційної можли-
вості й економічної  доцільності даного напряму промислового ви-
користання вугілля регіону [26]. Однак попередні напрацювання Ін-
ституту геології та геохімії горючих копалин НАН України засвід-
чують високий потенціал газифікації вугільних покладів Львівсько-
Волинського басейну. 
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Разом з тим інноваційний розвиток вугільної промисловості 
та використання інноваційного потенціалу на всіх рівнях функціо-
нування галузі можливий в умовах відповідного інституційного се-
редовища. На сьогодні воно є малосприятливим, і необхідні ціле- 
спрямовані зусилля для його зміни. Упровадження інноваційних 
проектів на вугільних підприємствах потребує необхідних фінансо-
вих, матеріально-сировинних, науково-технічних, технологічних 
ресурсів. З іншої сторони, одержані ефекти дають позитивні прояви 
як для підприємства, так і для держави й регіону через підвищення 
економічної ефективності діяльності та зростання податкових над-
ходжень.  

У контексті впровадження інновацій, крім показників ринко-
вої (економічної) ефективності, пріоритетним є забезпечення соціа-
льної ефективності (табл. 6.18). Зарубіжна та певною мірою вітчиз-
няна практика економічної трансформації регіонів затухання вугле-
видобутку демонструє необхідність й ефективність застосування 
щодо них спеціальних режимів інвестиційної діяльності з метою 
створення нових робочих місць, подолання соціальних та інших 
проблем безробіття. 

 
Таблиця 6.18 

Основні показники ефективності вугледобувних  
підприємств регіону 

Показники ринкової  
ефективності 

Показники соціальної  
ефективності 

1. Приріст обсягів видобутку ву-
гілля. 
2. Приріст обсягів реалізації ву-
гільної продукції. 
3. Зниження собівартості ву-
гілля. 
4. Підвищення якості вугільної 
продукції. 
5. Зростання рентабельності ви-
робництва. 
6. Зростання прибутків 

1. Приріст податкових надхо-
джень до бюджетів. 
2. Збереження чи зростання зайня-
тості населення. 
3. Зростання заробітної плати. 
4. Підвищення професійної квалі-
фікації працівників. 
5. Розвиток соціальної інфрастру-
ктури регіону 

 
Позитивним прикладом такої практики є функціонування 

спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріори-
тетного розвитку у Волинській області, який, згідно з відповідним 
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Законом України № 235-III від 05.04.2001 р., діяв в адміністра- 
тивно-територіальних межах шахтарського міста Нововолинська до 
2005 р. За час його дії було створено понад 2 тис. нових робочих 
місць і подолано безробіття, спричинене закриттям шахт. Дію да-
ного закону слід поновити. Аналогічний режим інвестиційної дія-
льності необхідно запровадити також для території, підпорядкова-
ної Червоноградській міській раді у Львівській області. 

Законодавством України передбачено господарсько-правову 
форму вирішення завдань стимулювання інвестиційної діяльності 
на окремих територіях шляхом введення спеціального режиму ін- 
вестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку (Гос-
подарський кодекс України, ст. 415).  

Фактичне призупинення з 2005 р. дії преференційного інвес-
тиційного режиму в Україні знизило науковий і практичний інтерес 
до цього вкрай важливого інструменту активізації економічного  
розвитку. Слід вважати це помилковим і невиправданим, зокрема 
стосовно територій, які потребують економічної реструктуризації, 
зміни профілю господарського розвитку. 

Створення територій пріоритетного розвитку із запроваджен-
ням на них спеціального режиму інвестиційної діяльності сприя-
тиме подоланню негативних соціально-економічних тенденцій, які 
супроводжують процеси реформування вугільної галузі.  

Пріоритетними напрямами розвитку економіки разом зі збе-
реженням перспективних і конкурентоспроможних об’єктів вугле-
видобутку є такі: 
 дорожнє господарство, системи зв’язку, комунальне госпо-

дарство та природоохоронна інфраструктура; 
 переробка сільськогосподарської продукції; 
 деревообробка та виробництво меблів; 
 виробництво будівельних матеріалів, у тому числі з відходів 

вугільної промисловості; 
 текстильне і швейне виробництво; 
 фармацевтична промисловість; 
 машинобудування; 
 сфера послуг; 
 транспортно-логістична діяльність. 

Економіко-правовий механізм функціонування території 
пріоритетного розвитку має забезпечувати: 
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 запровадження системи пільг для інвесторів, які реалізовува-
тимуть інвестиційні проекти стосовно визначених пріоритет-
них видів економічної діяльності зі створенням при цьому но-
вих робочих місць та продукуванням конкурентоспроможних 
на внутрішньому і зовнішньому ринках товарів і послуг; 

 створення умов недопущення соціально-економічного зане-
паду вугледобувних регіонів, шахтарських міст і селищ у разі 
припинення чи значного зменшення обсягів діяльності вугі-
льних підприємств. 
На території пріоритетного розвитку пропонується в законо-

давчому порядку встановити спеціальні митні, податкові режими та 
механізми відшкодувань і дотацій стосовно затверджених для них 
інвестиційних проектів.  

Ефективним вважається шлях співпраці керівних органів те-
риторії пріоритетного розвитку з регіональним агентством розвитку 
території Львівсько-Волинського вугільного басейну – для спіль-
ного вирішення та координації питань створення робочих місць  
і працевлаштування вивільнених працівників шахтарських профе-
сій, залучення для цього інвестицій, коштів міжнародних і вітчиз-
няних фондів та агентств [27; 28]. 

У напрямі формування спеціальної державної політики соці-
ального забезпечення вивільнених працівників вугільних підпри-
ємств варто використати європейський досвід вирішення соціаль-
них проблем згортання діяльності вугільної промисловості. Його 
суть має полягати в розробці системи заходів щодо пом’якшення 
негативних соціально-економічних наслідків припинення діяльно-
сті вугледобувних підприємств. Серед них зниження пенсійного 
віку для працівників, які вивільняються з підприємств вугільної 
промисловості; забезпечення їм компенсаційних виплат, можливо-
стей перекваліфікації тощо [23]. Але для цього потрібно внести 
зміни та доповнення до законодавчих актів України у сфері соціа-
льного захисту і соціального забезпечення населення з передбачен-
ням: 
 дострокового оформлення пенсії (на 5 років менше від вста-

новленого терміну) працівникам шахтарських професій, які 
скорочуються у зв’язку з припиненням діяльності чи реорга-
нізацією державних вугільних підприємств; 
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 нарахування, у разі небажання дострокового виходу на пен-
сію, разових чи помісячних вихідних виплат працівникам  
шахтарських професій, яких було звільнено у зв’язку з при-
пиненням діяльності або реорганізацією державних вугільних 
підприємств і яким до досягнення пенсійного віку лишилося 
менше 5 років, у розмірі 50% від їх середньомісячної заробіт-
ної плати за 2 роки, які передують звільненню, на термін до 
досягнення пенсійного віку; 

 забезпечення виплат у розмірі 75% від заробітної плати про-
тягом двох років після звільнення шахтарям, які погодилися 
на перекваліфікацію і не скористалися можливостями соціа-
льного захисту, запропонованими у перших двох пунктах; 

 забезпечення пільгових банківських кредитів через систему 
державних банків України звільненим працівникам шахтар-
ських професій для підприємницької діяльності у сфері ма-
лого та середнього бізнесу [21]. 
Наведені шляхи реструктуризації вугільної промисловості за-

хідного регіону України мають бути ефективними як у загально- 
державному, так і в регіональному аспектах.  
 
 

6.5. Висновки 
 

В умовах розвитку сучасного суспільства основним чинни-
ком, який визначає конкурентоспроможність держави, стає зрос-
тання ступеня інноваційності економіки. Причому збільшення 
цього ступеня потребує набагато більше часу, фінансових і органі-
заційних ресурсів, інституційних та структурних змін, ніж інших 
факторів. Таке зростання має відбуватися на всіх рівнях ієрархії уп-
равління економікою. Центральне місце в інноваційній системі по-
сідають підприємства регіону, де формується попит на інноваційну 
продукцію, знання перетворюються на інноваційний капітал.  

У проаналізованих промислових регіонах України існують 
проблеми щодо впровадження інновацій, обумовлені недостатнім 
обсягом інвестиційних ресурсів та неефективною реалізацією меха-
нізмів державного регулювання інноваційної діяльності. 

Стратегічними пріоритетами інноваційного розвитку регіонів 
країни є: 
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 удосконалення регіональної інвестиційно-інноваційної ін-
фраструктури, зокрема створення регіональної мережі науко-
вих, технологічних та індустріальних парків, а також системи 
правової, кадрової та інформаційної підтримки інноваційної 
діяльності; 

 формування сприятливого інвестиційного клімату, позитив-
ного інвестиційного іміджу та просування на зовнішній ринок 
інвестиційних можливостей регіонів України; 

 розвиток науково-інноваційного співробітництва державного 
та недержавного секторів науки, вищих навчальних закладів  
і наукових установ із реальним сектором економіки; 

 підвищення ефективності дії механізму стандартизації та сер-
тифікації продукції, захисту прав інтелектуальної власності, 
дотримання авторського права та суміжних прав, забезпе-
чення досягнення високих стандартів якості, безпеки, еколо-
гічності продукції; 

 розвиток інноваційної культури шляхом популяризації прова-
дження наукової, винахідницької та інноваційної діяльності,  
а також створення цілісної системи освіти з урахуванням  
кадрового забезпечення інноваційної діяльності; 

 стимулювання промисловців до запровадження новітніх тех-
нологій та інновацій; 

 створення системи моніторингу стану реалізації інвестицій-
них проектів, у тому числі в рамках публічно-приватного  
партнерства, та здійснення контролю за їх реалізацією; 

 забезпечення створення системи підготовки фахівців з питань 
управління інвестиційними проектами, у тому числі в рамках 
публічно-приватного партнерства; 

 створення умов для розвитку міжрегіональної та міжнародної 
кооперації з реалізації інвестиційних проектів, у тому числі  
в рамках публічно-приватного партнерства; 

 розширення на законодавчому рівні можливостей інновацій-
ного потенціалу та механізму державного замовлення для 
стратегічно важливих для регіону підприємств, налагодження 
виробництва окремих видів продукції відповідно до потреб 
внутрішнього ринку; 

 удосконалення механізму банківського кредитування проек-
тів регіонального розвитку – іпотечного кредитування, від- 



189 

криття кредитних ліній, надання пільгових середньо- та дов-
гострокових кредитів, створення в регіонах ринку цінних па-
перів, розміщення облігацій місцевих позик і реалізація за ра-
хунок залучених коштів проектів регіонального розвитку. 
Проблеми ефективного функціонування промислових регіо-

нів на засадах інноваційної моделі розвитку залишаються актуаль-
ними та потребують подальшої активізації в сучасних умовах гос-
подарювання. Для України, з огляду на перспективи інтеграції у ЄС 
й участі у європейському дослідницькому просторі, доцільними є 
вивчення та адаптація досвіду європейських країн, зокрема тих, де 
розвиток інноваційного підприємництва відбувається в умовах об-
межених фінансових ресурсів та за наявності істотного науково- 
технічного потенціалу. Зокрема, у Польщі інфраструктура підтри-
мки інноваційного підприємництва є розгалуженою і різноманіт-
ною, що дозволяє вирішувати актуальні проблеми науково-техніч-
ної діяльності й узгоджувати інтереси сторін у розвитку підприєм-
ництва. 

Уряд нашої країни декларує потребу в досягненні енергетич-
ної незалежності, й одним із шляхів вирішення цього стратегічного 
завдання став би інноваційний розвиток вугледобувної галузі Львів-
сько-Волинського вугільного басейну, бо потенційні його можли-
вості ще далеко не вичерпані. Разом з енергетичним вугіллям шахти 
західної України здатні видавати на-гора й цінне коксівне вугілля, 
значна частина покладів якого залишилася на тимчасово окупованій 
частині Донбасу. Зокрема, у Львівсько-Волинському басейні вияв-
лено Любельське та Тяглівське родовища коксівного вугілля, яке 
використовується в металургійному виробництві. Їх балансові за-
паси становлять 1,1 млрд т. 

Забезпечення конкурентоспроможності вугільної промисло-
вості Львівсько-Волинського вугільного басейну є вкрай непростим 
економічним завданням, але слід ураховувати той факт, що його 
розв’язання стосується соціальних інтересів 15 тис. працівників та 
їх сімей і тісно пов’язане з перспективами підтримання життєдіяль-
ності та розвитку Червонограда, Нововолинська та прилеглих насе-
лених пунктів.  

Запропоновані шляхи реструктуризації вугільної промисло-
вості західного регіону України будуть ефективними як у загально-
державному, так і в регіональному аспектах.  
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ПІСЛЯМОВА 
 

З метою активізації розвитку економіки на засадах публічно-
приватного партнерства відповідним органам державної влади до-
цільно розробити і внести на розгляд до Верховної Ради України 
Стратегію сприяння розвитку державно-приватного партнерства в 
різних сферах економічної діяльності. 

Публічно-приватне партнерство у сфері інноваційного роз- 
витку промисловості має розглядатися як система відносин між дер-
жавою, суб’єктами публічного права та приватним сектором еконо-
міки, при реалізації яких ресурси партнерів об’єднуються з відпо-
відним розподілом ризиків, відповідальності та винагород (відшко-
дувань) між ними, для взаємовигідної співпраці на довгостроковій 
основі у створенні (відновленні) нових та/або модернізації (рекон- 
струкції) діючих об’єктів, що потребують залучення інвестицій, та 
користуванні (експлуатації) такими об’єктами. 

Ключова роль уряду у підтримці інноваційної діяльності по-
лягає в забезпеченні сприятливої структури і середовища для ін- 
формованого прийняття ризиків приватними інвесторами. Участь 
підприємців в інноваційних проектах на засадах публічно-приват-
ного партнерства зазвичай супроводжується впровадженням більш 
ефективних методів роботи, удосконаленням техніки і технології, 
створенням нових виробництв і підприємств, у тому числі з інозем-
ним капіталом, налагодженням ефективних коопераційних зв’язків 
із науковими установами, постачальниками та підрядниками. 

У сучасних умовах господарювання вугледобувних підпри-
ємств доцільною є розробка якісно нової моделі публічно-приват-
ного партнерства, реалізація якої забезпечила б дотримання балансу 
державних, публічних і приватних інтересів у сфері інноваційного 
розвитку, залучення приватних інвестицій.  

Корпоративні венчурні інвестори, у тому числі ті, що працю-
ють у традиційних галузях економіки, починають відігравати все 
більш значущу роль в інвестиціях і поглинанні інноваційних ком-
паній. Це становить важливу частину їх глобальної стратегії щодо 
виходу на нові ринки та підтримки внутрішніх інновацій. Великі 
транснаціональні корпорації тісно взаємодіють із державним секто-
ром і користуються наданими державою пільгами, спрямованими 
на підтримку інновацій та венчурного ринку. 
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У монографії обґрунтовано потребу у внесенні певних змін до 
Закону України «Про державно-приватне партнерство» та ухва-
ленні законів України «Про венчурні фонди» та «Про венчурний  
бізнес в Україні», які б дозволяли вирішувати питання венчурного 
фінансування. 

Підприємства вугільної промисловості є невичерпними дже-
релами низькопотенційного тепла, яке акумульоване у шахтній 
воді, вентиляційному повітрі, териконах, супутніх породах тощо. 
Відвальна порода, що вилучається з шахти, також може використо-
вуватись як джерело низькопотенційного тепла.  

Реалізація інноваційних проектів упровадження теплонасос-
ної установки гарячого водопостачання на шахтах дозволить щорі-
чно економити значну кількість кам’яного вугілля, знизити техно-
генне навантаження на навколишнє середовище, а проектів заміни 
природного газу і вугілля в котельнях міст на опалення за рахунок 
використання низькопотенційного тепла шахтних вод – суттєво по-
ліпшити екологічний стан у шахтарських містах.  

З урахуванням стану вугільної галузі та реалій сьогодення для 
інвестування інноваційних проектів розвитку вугільних підпри-
ємств доцільним є застосування акціонерного краудінвестингу як 
найбільш сучасного виду приватно-публічного партнерства. Для 
того щоб інноваційна політика розвитку вугільної промисловості 
сприяла створенню високопродуктивних, рентабельних, екологіч-
них і диверсифікованих вугільних виробництв, розвитку територій, 
на яких розташовані вугледобувні підприємства, потрібні відпові-
дні законодавчі зміни, а саме ухвалення Закону України «Про крау-
дфандинг (краудінвестинг)».  

Щодо нормативно-методичного забезпечення краудінвести-
нгу великих інноваційних проектів через публічно-приватне парт-
нерство у вугільній промисловості, то кожен проект потребує еко-
номічного обґрунтування групами високого рівня і матиме свої від-
мінності, які визначатимуться у відповідному договорі публічно-
приватного партнерства. 

В умовах розвитку сучасного суспільства основним чинни-
ком, який визначає конкурентоспроможність держави, стає зростан-
ня ступеня інноваційності економіки. Причому збільшення цього 
ступеня потребує набагато більше часу, фінансових й організа-
ційних ресурсів, інституційних та структурних змін, ніж інших 
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чинників. Таке зростання має відбуватися на всіх рівнях ієрархії 
управління економікою. Центральне місце в інноваційній системі 
посідають підприємства регіону, де формується попит на іннова-
ційну продукцію, а знання перетворюються на інноваційний 
капітал.  

Проблеми ефективного функціонування промислових регіо-
нів на засадах інноваційної моделі розвитку залишаються актуаль-
ними та потребують подальшої активізації в сучасних умовах гос-
подарювання. Для України, з огляду на перспективи інтеграції у ЄС 
та участі у європейському дослідницькому просторі, доцільними є 
вивчення та адаптація досвіду європейських країн, зокрема тих, де 
розвиток інноваційного підприємництва відбувається в умовах об-
межених фінансових ресурсів та за наявності істотного науково- 
технічного потенціалу.  

Одним із шляхів досягнення енергетичної незалежності кра-
їни може стати інноваційний розвиток вугледобувної галузі Львів-
сько-Волинського вугільного басейну, бо потенційні його можли-
вості ще далеко не вичерпані.  

Запропоновані шляхи реструктуризації вугільної промисло-
вості західного регіону України будуть ефективними як у загально-
державному, так і в регіональному аспектах.  
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