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ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛІВ 

 

 

Додатки до розділу 2 

 

Додаток 1. 

Особливості реіндустріалізації/неоіндустріалізації у зарубіжних країнах 

Країна 

(регіон) 

База реіндустріаліза-

ції/ 

неоіндустріалізації 

Основні напрямки реін-

дустріалізації/ 

неоіндустріалізації 

Основні проблеми 

процесу реіндустріа-

лізації/ 

неоіндустріалізації  

Розвинені країни 

США Зниження вартості 

енергетичних ресурсів 

внаслідок розширення 

видобутку сланцевого 

газу. 

Зменшення розриву в 

рівні оплати праці аме-

риканських робітників 

та робітників деяких 

країн, що розвивають-

ся (наприклад Китаю). 

Наявність розвинених 

транснаціональних 

компаній (ТНК). 

Пріоритетний розвиток 

виробництв п'ятого і 

шостого технологічних 

укладів. 

Розвинена система фі-

нансових інститутів. 

Високий рівень життя 

населення. 

Повернення промислових 

виробництв на територію 

США з країн, що розвива-

ються. 

Впровадження проривних 

технологій та інновацій в 

усіх видах промислової ді-

яльності, включаючи базо-

ві. 

Підвищення екологічності 

промислового виробницт-

ва. 

Дефіцит кваліфікова-

ного персоналу робіт-

ничих спеціальностей. 

Загострення екологіч-

них проблем внаслідок 

видобутку сланцевого 

газу. 

Обмежені техніко-

технологічні можливо-

сті зниження енерго- і 

ресурсоємності вироб-

ництв та підвищення їх 

екологічності. 

 

ЄС-28 Наявність розвинених 

ТНК. 

Спеціалізація на випу-

ску високотехнологіч-

ної продукції. 

Розвинений внутріш-

ній ринок. 

Розвинена система фі-

нансових інститутів. 

Високий рівень життя 

населення. 

Впровадження проривних 

технологій та інновацій у 

всіх видах промислової ді-

яльності, включаючи базо-

ві. 

Зниження енергоємності 

виробництва. 

Підвищення екологічності 

промислового виробницт-

ва. 

Повернення промислових 

виробництв на територію 

ЄС з країн, що розвивають-

ся. 

 

Залежність від імпорту 

енергоресурсів. 

Певний дефіцит квалі-

фікованих робітників. 

Недостатні обсяги ви-

робництва сировини й 

напівфабрикатів. 

Обмежені техніко-

технологічні можливо-

сті зниження енерго- і 

ресурсоємності вироб-

ництв, підвищення їх 

екологічності. 
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Країна 

(регіон) 

База реіндустріаліза-

ції/ 

неоіндустріалізації 

Основні напрямки реін-

дустріалізації/ 

неоіндустріалізації 

Основні проблеми 

процесу реіндустріа-

лізації/ 

неоіндустріалізації  

Країни, що розвиваються 

Країни 

БРІКС 

(у ціло-

му) 

Наявність природних 

ресурсів (перш за все, 

енергетичних). 

Розташування на тери-

торії країн різноманіт-

них промислових ви-

робництв, що не пере-

носилися в інші держа-

ви. 

Наявність більш деше-

вої робочої сили. 

Швидко зростаючий 

внутрішній ринок. 

Розвиток пріоритетних 

промислових кластерів. 

Використання нанотехно-

логій в базових галузях 

промисловості. 

Розробка принципово но-

вих технологічних рішень і 

технічних засобів на різних 

етапах промислового виро-

бництва. 

Спільні наукові досліджен-

ня промислових підпри-

ємств і наукових організа-

цій. 

Підготовка висококваліфі-

кованих фахівців. 

Збільшення частки проми-

словості як ядра реальної 

економіки. 

Розвиток державно-

приватного партнерства. 

Недостатній рівень ро-

звитку високотехноло-

гічних виробництв. 

Більш низький рівень 

життя населення у по-

рівнянні з розвинени-

ми країнами. 

Росія Наявність природних 

ресурсів (перш за все, 

енергетичних). 

Розташування на тери-

торії країни різномані-

тних промислових ви-

робництв, що не пере-

носилися в інші держа-

ви. 

Наявність більш деше-

вої робочої сили. 

Наявність значних не-

освоєних територій. 

Розвиток і зміцнення вер-

тикальної інтеграції. 

Модернізація і диверсифі-

кація пріоритетних проми-

слових галузей (добувна 

промисловість, металургія, 

будівництво, АПК, енерге-

тика) з акцентом на «зеле-

них» і інформаційних тех-

нологіях. 

Розвиток оборонно-

промислового комплексу. 

Широкомасштабна автома-

тизація виробництва (від 

видобутку ресурсів до ути-

лізації відходів і продук-

ції). 

Розвиток державно-

приватного партнерства. 

Ресурсна орієнтація 

економіки. 

Невелика кількість ро-

звинених ТНК. 

Недостатній рівень ро-

звитку системи фінан-

сових інститутів. 

Мала ємність внутріш-

нього ринку. 

Високий рівень мора-

льного та фізичного 

зносу більшої частини 

використовуваних те-

хнологій та обладнан-

ня. 

Низький рівень життя 

населення. 

Джерело: Розроблено автором на основі наукових та аналітичних матеріалів з проблеми реі-

ндустріалізації/неоіндустріалізації у зарубіжних країнах. 
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Додаток 2. 

Динаміка основних показників розвитку металургійної промисловості  

країн ЄС 

Показники 

Роки 2014/ 

2007, 

% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Обсяг випуску 

сталі, млн т 209,7 197,9 138,8 172,9 177,4 168,5 165,6 169,1 166,0 80,6 

Обсяг видимого 

споживання сталі 

на душу населен-

ня, кг/особу 403,9 371,7 240,7 294,4 310 278,5 274,2 287,7 н/д 71,4 

Індекс обсягу ви-

робництва мета-

лопродукції, % до 

попереднього пе-

ріоду 104,9 96,9 76,0 110,5 106,6 96,4 98,9 101,7 100,7 - 

Кількість праців-

ників,  

тис. осіб 406,0 416,2 378,7 367,7 364,1 350,6 336,7 328,6 320,8 80,8 

Частка у світово-

му виробництві 

сталі, % 15,6 14,9 11,3 12,2 11,7 10,9 10,3 10,1 10,2 - 

Частка у світово-

му споживанні 

готової металоп-

родукції, % 16,0 15,2 10,7 11,3 11,1 9,9 9,3 9,5 н/д - 

Обсяг експорту 

металопродукції,  

млн т 161,8 155,6 113,4 134,6 146,1 141,5 133,8 138,4 25,1* 85,5 

Обсяг імпорту 

металопродукції,  

млн т 169,3 162,2 102,6 125,1 144,0 133,3 125,9 133,7 23,8* 79,0 

 Обсяг внутріш-

ньорегіо-нальної 

торгівлі металоп-

родук-цією, млн т 127,7 119,6 81,8 123,0 108,0 101,8 95,1 101,3 н/д 79,3 

Джерело: Складено та розраховано на основі даних European Steel Association: 

http://www.eurofer.org/; World Steel Association: http://www.worldsteel.org/; Eurostat: 

http://ec.europa.eu/eurostat.  

*
 
Наведено обсяги експорту-імпорту у треті країни, без урахування внутрішньорегіональної 

торгівлі в ЄС-28. 

  

http://www.eurofer.org/
http://www.worldsteel.org/
http://ec.europa.eu/eurostat
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Додаток 3. 

Динаміка основних показників фінансово-економічної діяльності металур-

гії України у 2013-2015 рр.* 

Показники 
Роки 2014/2013, 

% 

2015/2014, 

% 2013 2014 2015 

Обсяг реалізованої металур-

гійної продукції, млрд грн (у 

фактичних цінах) 207,3 237,4 266,6 114,5 112,3 

Частка металургії у загально-

му обсязі реалізованої проми-

слової продукції, %  15,7 16,6 17,8 - - 

Індекс металургійного вироб-

ництва, % до попереднього 

періоду  94,7 85,5 83,9 - - 

Обсяг виробництва основних 

видів металургійної продукції, 

у тому числі:       

чавун, млн т 29,1 24,8 21,9 85,2 88,3 

сталь, млн т 33,2 27,4 22,9 82,5 83,6 

прокат готовий, млн т 17,8 14,3 11,9 80,3 83,2 

труби та трубки, профілі по-

рожнисті зі сталі, тис. т 1,8 1,6 0,97 88,9 60,6 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників, тис. осіб 313 277 н/д 88,5 - 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата, грн 4132 4682 5645 113,3 120,6 

Обсяг експорту металопроду-

кції, млн дол. 17525,2 15229,0 9472,7 86,9 62,2 

Частка металопродукції у за-

гальному обсязі товарного ек-

спорту, %  28,1 28,3 24,8 - - 

Обсяг імпорту металопродук-

ції, млн дол. 4953,2 3324,4 2002,7 67,1 60,2 

Частка металопродукції у за-

гальному обсязі товарного ім-

порту, %  6,5 6,1 5,3 - - 

Обсяг прямих іноземних інве-

стицій, млн дол. 6270,5 5538,3 5309,7 88,3 95,9 

Частка металургії у загально-

му обсязі прямих іноземних 

інвестицій, % 10,8 12,1 12,2 - - 

Фінансовий результат металу-

ргійних підприємств до опо-

даткування, млн грн -12081,5 -38640,0 -21514,0** 

Зменшення 

збитків у 

3,2 рази - 
Рентабельність операційної 

діяльності, % -2,7 2,8 2,6** - - 

Джерело:
 

складено та розраховано за даними Державної служби статистики України: 

www.ukrstat.gov.ua.
 
 

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

частини зони проведення АТО. 

** Дані за січень-вересень 2015 р. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Додаток 4. 

Найбільші виробники сталі в Україні у 2013-2015 рр.* 

Підприємство 

Роки 

2013 2014 2015 

млн т 

% від зага-

льного об-

сягу по 

Україні 

млн т 

% від зага-

льного об-

сягу по 

Україні 

млн т 

% від зага-

льного обся-

гу по Украї-

ні 

ТОВ «Метінвест холдинг» 

ПАТ «Маріупольський 

металургійний комбінат 

імені Ілліча» 5,0 15,1 3,5 11,1 2,6 10,2 

ПАТ «Металургійний 

комбінат «Азовсталь» 4,5 13,6 3,6 11,4 3,3 12,9 

ПАТ «Єнакієвський ме-

талургійний завод» 2,9 8,7 2,1 6,7 1,9 7,5 

ВАТ «Запорізький мета-

лургійний комбінат «За-

поріжсталь» 3,8 11,4 3,9 12,4 4,0 15,7 

Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу» 

ПАТ «Алчевський мета-

лургійний комбінат» 4,2 12,7 2,2 6,9 0,68 2,7 

ПАТ «Дніпровський ме-

талургійний комбінат 

ім. Ф.Е. Дзержинського» 2,9 8,7 2,5 7,9 2,3 9,0 

Інші 

ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 6,4 19,3 6,3 20,0 6,0 23,5 

ПАТ «Електрометалур-

гійний завод «Дніпрос-

пецсталь» 

ім. А.М. Кузьміна» 0,28 0,8 0,28 0,9 0,24 0,9 

ПАТ «ЄВРАЗ – Дніпро-

петровський металур-

гійний завод 

ім. Петровського» 0,99 2,9 0,98 3,6 0,99 3,9 

Загальний обсяг вироб-

ництва сталі в Україні 33,2 100 31,7** 100 25,5*** 100 

* Складено за даними металургійних компаній. Дані за 2015 р. попередні й підлягають уточненню. 

** У 2014 р. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини зони проведення АТО в Україні було вироблено 27,4 млн т сталі. Проте з 

урахуванням обсягів виплавки сталі на найбільших металургійних підприємствах, розташованих на 

тимчасово непідконтрольній Україні території Донбасу, загальний обсяг виробництва сталі в Україні 

становив приблизно 31,7 млн т.  

*** У 2015 р. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини зони проведення АТО в Україні було вироблено 22,9 млн т сталі. Проте з 

урахуванням обсягів виплавки сталі на найбільших металургійних підприємствах, розташованих на 

тимчасово непідконтрольній Україні території Донбасу, загальний обсяг виробництва сталі в Україні 

становив приблизно 25,5 млн т. 
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Додаток 5. 

Інноваційна активність в металургії України у 2007-2014 рр. 

Показники 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Обсяг витрат на інно-

ваційну діяльність, млн 

грн 2762,6 3291,9 892,1 298,3 1334,8 1076,3 1091,2 466,6 

Темпи зростання ви-

трат на інноваційну 

діяльність, % до попе-

реднього періоду  175,7 110,8 66,3 33,4 447,5 80,6 101,4 42,8 

Частка витрат на інно-

ваційну діяльність в 

металургії у загально-

му обсязі витрат на 

інноваційну діяльність 

у промисловості, %  25,5 27,4 11,2 0,4 9,3 9,4 11,4 6,1 

Частка фінансування 

інноваційної діяльності 

в металургії за рахунок 

власних коштів, %  70,8 47,1 93,5 98,4 97,8 98,2 88,2 93,5 

Впроваджено нових 

технологічних процесів 

у металургії 58 102 81 82 136 153 221 320 

Частка маловідходних, 

ресурсозберігаючих та 

безвідходних процесів 

у загальній кількості 

нових технологічних 

процесів у металургії  53,4 46,1 45,7 47,6 30,9 34,6 33,5 27,2 

Освоєно виробництво 

інноваційних видів ме-

талопродукції, одиниць  122 181 197 172 224 223 352 354 

Обсяг реалізованої ін-

новаційної металургій-

ної продукції, млн грн 9360,9 

16254,

9 9672,3 7258,7 4422,0 3772,8 6665,5 2728,3 

Темпи зростання реа-

лізованої інноваційної 

металургійної продук-

ції, % до попереднього 

періоду  118,6 173,6 59,5 75,0 60,9 85,3 176,7 40,9 

Частка реалізованої 

інноваційної металур-

гійної продукції у зага-

льному обсязі реалізо-

ваної продукції в мета-

лургії, %  6,2 8,4 7,3 3,7 1,7 1,7 3,2 1,1 

Джерело: складено та розраховано за даними Державної служби статистики України: 

www.ukrstat.gov.ua.  

  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Додаток 6. 

Динаміка основних екологічних показників діяльності  

металургійної галузі України 

Показники 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кількість підприємств, які здій-

снювали викиди від стаціонар-

них джерел забруднення в ме-

талургії 364 357 309 305 296 289 203 

Частка металургійних підпри-

ємств у загальній кількості під-

приємств, які здійснювали ви-

киди від стаціонарних джерел 

забруднення, % 3,4 3,4 3,3 3,5 3,5 3,6 2,5 

Обсяг викидів забруднюючих 

речовин в атмосферу у металу-

ргії, тис. т 1149,7 926,7 1076,8 1102,3 1015,8 1004,6 803,9 

Темпи зростання обсягу вики-

дів забруднюючих речовин в 

атмосферу у металургії, % до 

попереднього періоду - 80,6 116,2 102,3 92,2 98,9 80,0 

Частка металургії у загальному 

обсязі викидів забруднюючих 

речовин в атмосферу, %  25,4 23,6 26,1 25,2 23,4 23,4 25,2 

Обсяг викидів діоксиду вугле-

цю (СО2) в металургії,  

тис. т 38207,2 34348,3 39234,8 64073,1 58188,1 60520,6 42530,1 

Темпи зростання обсягу вики-

дів діоксиду вуглецю (СО2) в 

металургії, % до попереднього 

періоду - 89,9 114,2 162,3 92,4 104,0 70,3 

Частка металургії у загальному 

обсязі викидів діоксиду вугле-

цю, %  21,9 22,5 23,8 31,7 29,4 30,6 27,8 

Обсяг викидів діоксиду вугле-

цю на тонну виплавленої сталі, 

т/т  1,0 1,1 1,2 1,8 1,76 1,8 1,6 

Обсяг капітальних інвестицій 

на поточні витрати підприємств 

на охорону та раціональне ви-

користання природних ресурсів 

у металургії, млн грн  н/д 3040,7 2761,5 6451 6589,3 6038,8 7959,9 

Частка капітальних інвестицій у 

металургії в загальному обсязі 

капітальних інвестицій на по-

точні витрати підприємств на 

охорону та раціональне викори-

стання природних ресурсів, %  н/д 33,6 25,3 15,8 18,7 28,0 25,3 

Джерело: Складено та розраховано за даними Державної служби статистики України: 

www.ukrstat.gov.ua. 
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Додаток 7. 

Динаміка основних показників фінансово-економічної діяльності металур-

гії Донецької області у 2013-2015 рр.* 

Показники 
Роки 2014/2013, 

% 

2015/2014, 

% 2013 2014 2015 

Обсяг реалізованої металур-

гійної продукції, млрд грн (у 

фактичних цінах) 67,8 73,9 74,9 108,9 101,4 

Частка металургії у загально-

му обсязі реалізованої проми-

слової продукції, %  33,0 41,7 43,9 - - 

Індекс металургійного вироб-

ництва, % до попереднього 

періоду  93,7 72,3 73,6 - - 

Обсяг виробництва основних 

видів металургійної продукції, 

у тому числі:       

чавун, млн т 12,9 10,1 8,6 78,2 85,1 

сталь, млн т 13,3 9,8 8,0 73,8 81,6 

прокат готовий, млн т 7,5 5,3 4,1 71,3 77,4 

труби та трубки, профілі по-

рожнисті зі сталі, тис. т 407,4 341,4 н/д 83,8 - 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників, тис. осіб 89,9 79,9 н/д 88,9 - 

Обсяг експорту металопроду-

кції, млн дол. 7962,6 6410,9 2939,7 80,5 45,9 

Частка металопродукції у за-

гальному обсязі товарного ек-

спорту, %  64,2 76,3 79,5 - - 

Обсяг імпорту металопродук-

ції, млн дол. 877,4 269,9 101,6 30,8 37,6 

Частка металопродукції у за-

гальному обсязі товарного ім-

порту, %  14,4 12,7 8,4 - - 

Обсяг прямих іноземних інве-

стицій, млн дол. 574,6 347,8 264,1 60,5 75,9 

Частка металургії у загально-

му обсязі прямих іноземних 

інвестицій, % 16,4 13,6 14,4 - - 

Фінансовий результат металу-

ргійних підприємств до опо-

даткування, млн грн -5857,6 -6070,9 -4479,4** 

Збільшення 

збитків на 

3,6% - 
Рентабельність операційної 

діяльності, % -4,3 4,7 -2,7** - - 

Джерело: складено та розраховано за даними Головного управління статистики в Донецькій 

області: http://www.donetskstat.gov.ua/. 

* Без урахування частини зони проведення АТО. 

** Дані за січень-вересень 2015 р. 
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Додаток 8. 

Динаміка основних показників фінансово-економічної діяльності металур-

гії Луганської області у 2013-2015 рр.* 

Показники 
Роки 2014/2013, 

% 

2015/2014, 

% 2013 2014 2015 

Обсяг реалізованої металур-

гійної продукції, млрд грн. (у 

фактичних цінах) 18,5 12,8 4,8 69,2 37,5 

Частка металургії у загально-

му обсязі реалізованої проми-

слової продукції, %  25,5 30,9 19,3 - - 

Індекс металургійного вироб-

ництва, % до попереднього 

періоду  91,2 н/д н/д - - 

Обсяг виробництва основних 

видів металургійної продукції, 

у тому числі:       

феросплави, тис. т 181 106 н/д 58,6 - 

сталь без напівфабрикатів, 

отриманих безперервним лит-

тям, тис. т 827 279 н/д 33,7 - 

труби та трубки, профілі по-

рожнисті зі сталі, тис. т 105 45,2 н/д 43,0 - 

Обсяг експорту металопроду-

кції, млн дол. 1685,2 971,7 137,8 57,7 14,2 

Частка металопродукції у за-

гальному обсязі товарного ек-

спорту, %  47,5 51,1 53,5 - - 

Обсяг імпорту металопродук-

ції, млн дол. 191,3 64,2 2,8 33,5 4,3 

Частка металопродукції у за-

гальному обсязі товарного ім-

порту, %  5,8 6,3 0,9 - - 

Обсяг прямих іноземних інве-

стицій, млн дол. 89,3 н/д 76,6 - - 

Частка металургії у загально-

му обсязі прямих іноземних 

інвестицій, % 10,1 н/д 13,2 - - 

Фінансовий результат металу-

ргійних підприємств до опо-

даткування, млн грн -1893,3 -20263,9 -16839,9** 

Збільшення 

збитків у 

10,7 рази - 
Рентабельність операційної 

діяльності, % -4,2** 15,1 17,5** - - 

Джерело: складено та розраховано за даними Головного управління статистики у Луганській 

області: http://www.lg.ukrstat.gov.ua/.  

*
 
Без урахування частини зони проведення АТО. 

** Дані за січень-вересень 2015 р. 
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Додаток 9. 

Основні дані про діяльність найбільших металургійних та коксохімічних підприємств Донбасу* 

Підприємство 
Стан підприємства на  

1 травня 2016 р.  

Обсяги виробництва сталі, труб або 

коксу (залежно від основного виду 

продукції, що випускається), млн т 

Обсяг чистого прибутку (збит-

ку), млн грн. 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників, осіб 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Підконтрольна Україні територія Донбасу 

ПАТ «Маріупольсь-

кий металургійний 

комбінат імені Іллі-

ча» («ММК 

ім. Ілліча») 

Входить до ТОВ «Меті-

нвест-Холдинг». Пра-

цює. Стикається з об-

меженнями щодо вивозу 

готової продукції та по-

ставок сировини. 

Пiдприємство змушене 

працювати за антикри-

зовою програмою. Для 

економiї енергоресурсiв 

доводиться 

зупиняти частину обла-

днання i виводити агре-

гати в резерв. 5,0 3,5 2,6 -2929,9 453,6 -1585,9 31735 26682 22228 

ПАТ «Металургійний 

комбінат «Азовсталь»  

(МК «Азовсталь») 

Входить до ТОВ «Меті-

нвест-Холдинг». Пра-

цює. Стикається з об-

меженнями щодо вивозу 

готової продукції та по-

ставок сировини. 

Середнє завантаження 

виробничих потужнос-

тей у 2015 р. становило 

менше 70%. 4,5 3,6 3,3 -2513,1 915,9 -1835,5 12350 11880 11703 
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ПАТ «Авдіївський 

коксохімічний завод» 

(«АКХЗ») 

Входить до ТОВ «Меті-

нвест-Холдинг». Пра-

цює. Знаходиться на 

лінії фронту. Стикається 

з обмеженнями щодо 

вивозу готової продукції 

та поставок сировини 

через незадовільне фун-

кціонування залізниці. 

Зазнавало часткових 

зупинок виробництва і 

виведення з експлуата-

ції частини основного 

устаткування, неоднора-

зового повного припи-

нення електропостачан-

ня заводу (в період з 

липня по грудень 

2014 р.). 3,3 2,3 1,9 -195,2 -791,9 312,6 3954 3879 3751 

ТОВ «Електросталь» 

(м. Курахове) 

Періодично працює. 

Проте є ризик зупинки 

внаслідок проблем у 

діяльності ПАТ 

«ДПМЗ», який є основ-

ним споживачем вироб-

леної продукції (високо-

якісної безперервно ли-

тої сортової заготовки) 

та дефіциту основної 

сировини - металобрух-

ту. 

365,2 тис т 

безперерв-

но литої 

заготовки 

410,1 тис т 

безперерв-

но литої 

заготовки 

299,5 тис т 

безперерв-

но литої 

заготовки н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Тимчасово непідконтрольна Україні територія Донбасу 

ПАТ «Єнакієвський 

металургійний завод» 

(включно з Макіївсь-

кою філією) («ЄМЗ») 

Входить до ТОВ «Меті-

нвест-Холдинг». Пра-

цює. Завод кілька разів 

призупиняв діяльність. 

Стикається з обмежен- 2,9 2,1 1,9 -496,0  -390,6  -544,5  7181 6856  6791 
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нями щодо вивозу гото-

вої продукції та поста-

вок сировини. 

ПАТ «Алчевський 

металургійний ком-

бінат» 

(«АМК») 

Входить до Корпорації 

«Індустріальний союз 

Донбасу». Працює.  

Простоювало з серпня 

2014 по червень 2015 р. 

Середнє завантаження 

виробничих потужнос-

тей металургiйного пе-

реділу у 2015 р. стано-

вило лише 12%. 4,2 2,2 0,68 -1736,3 -20201 -23448,9 14241 13447 12296 

ПрАТ «Донецькс-

таль» – металургій-

ний завод» 

(«Донецьксталь») 

Входить до Групи «До-

нецьксталь». Практично 

не працює, хоча й спо-

стерігаються постійні 

спроби запустити виро-

бництво. Стикається з 

дефiцитом якiсної сиро-

вини (металобрухту й 

вугiлля для коксування).  

Майже уся 

вироблена 

продукція 

– чавун – 

1,38 млн т 

Виробляв-

ся тільки 

чавун – 

0,85 млн т 

Основна 

вироблена 

продукція 

– чавун – 

0,56 млн т 79,0 -4871,5 -6235,7 10386 8678 7764 

ПАТ «Донецький ме-

талопрокатний за-

вод» 

(«ДМПЗ») 

Періодично працює, од-

нак спостерігається  де-

фіцитом сировини та 

порушенням логістич-

них схем. З другої поло-

вини 2015 р. поставляє 

продукцію споживачам 

в Україні через ТОВ 

«Електросталь». 

62,1 тис. т 

прокату 

48,6 тис. т 

прокату 

17,1 тис. т 

прокату 15,4 1,9 15,1 1033 1037 267 

ПрАТ «Донецький 

електрометалургій-

ний завод» 

(«ДЕМЗ») Періодично працює.  

0,16 млн т 

сортового 

прокату 

0,24 млн т 

сортового 

прокату та 

безпере-

рвно литої 

заготовки 

0,11 млн т 

катанки -145,1 -786,2 -768,9 2015 1341 857 
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ПАТ «Харцизький 

трубний завод» 

(«ХТЗ») 

Входить до ТОВ «Меті-

нвест-Холдинг». Пра-

цює. Стикається з об-

меженнями щодо вивозу 

готової продукції та по-

ставок сировини. 0,26 0,24 67 тис. т 38,3 434,8 -394,4 2580 2402 2326 

ПАТ «Стахановський 

завод феросплавів» 

(«СЗФ») 

Не працює з серпня 

2014 р.  

0,15 

Не вироб-

ляло про-

дукцію 

Не вироб-

ляло про-

дукцію -56,4 - - 1516 - - 

ПАТ «Ясинівський 

коксохімічний завод» 

(«ЯКХЗ») 

Входить до Групи «До-

нецьксталь». Працює, 

однак не на повну по-

тужність (у 2015 р. за-

вантаження виробничих 

потужностей становило 

лише 24%). 

З лютого 2014 р. по кві-

тень 2015 р. змушене 

було призупинити виро-

бництво продукцiї. 1,3 0,7 0,35 -22,9 -221,8 -357,0 3331 2975 2710 

ПрАТ «Макіївкокс» 

Входить до Групи «До-

нецьксталь». Працює, 

однак не на повну по-

тужність. 0,87 0,6 0,67 1,7 -65,4 -34,6 2944 2548 2347 

ПрАТ «Єнакієвський 

коксохімпром» 

(«ЄКХП») 

Входить до ТОВ «Меті-

нвест-Холдинг». Пра-

цює, однак не на повну 

потужність.  0,48 0,3 0,36 36,2 40,9 162,7 1223 1160 1113 

ПАТ «Донецьккокс» 

Входить до ТОВ «Меті-

нвест-Холдинг». Пра-

цює, однак не на повну 

потужність (у 2015 р. 

завантаження виробни-

чих потужностей стано-

вило 49,2%). 0,3 0,2 0,15 -34,5 -123,3 -14,7 736 668 648 

ПАТ «Алчевський 

коксохімічний завод» 

Входить до Корпорації 

«Індустріальний союз 2,6 

Не вироб-

ляло про-

Не вироб-

ляло про- 19,9 -3749,9 -4254,2 305 78 85 
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(«Алчевськкокс») Донбасу». Основною 

діяльністю не займаєть-

ся. З 1 листопада 2013 р. 

основні засоби ПАТ 

«Алчевськкокс» пере-

данi ПАТ «АМК». 

дукцію дукцію 

Джерело: складно автором на основі даних металургійних підприємств України. 

* Інформація щодо діяльності металургійних підприємств Донбасу внаслідок нестабільності ситуації постійно змінюється та підлягає уточненню. 



Додаток 10. 

Особливості неоіндустріального розвитку металургійної промисловості 

Основні напрямки 

неоіндустріального 

розвитку 

База неоіндустріального роз-

витку 

Основні проблеми неоіндуст-

ріального розвитку 

Зниження ресурсо- 

та енергоємності на 

всіх етапах виробни-

цтва. 

Підвищення еколо-

гічності виробничо-

го процесу. 

Інтенсифікація про-

ведення та впрова-

дження інноваційних 

розробок зі створен-

ня принципово но-

вих техніко-

технологічних рі-

шень для металур-

гійного вироб-

ництва. 

Удосконалення сор-

таменту продукції, 

що випускається, з 

акцентом на індиві-

дуальних потребах 

та вимогах замовни-

ка. 

Поглиблення спів-

праці металургійної 

галузі з іншими ви-

дами економічної 

діяльності для одер-

жання мультипліка-

тивного ефекту для 

усього національно-

го господарства. 

Розвинені країни (на прикладі ЄС-28) 

Спеціалізація на випуску висо-

котехнологічної продукції. 

Пріоритетний розвиток вироб-

ництв п'ятого і шостого техно-

логічних укладів. 

Розвинений внутрішній ринок. 

Наявність розвинених трансна-

ціональних компаній (ТНК). 

Розвинена система фінансових 

інститутів. 

Високий рівень життя населен-

ня. 

Обмежені техніко-технологічні 

можливості зниження енерго- і 

ресурсоємності виробництв та 

підвищення їх екологічності. 

Залежність від імпорту енерго-

ресурсів. 

Недостатні обсяги виробництва 

сировини й напівфабрикатів. 

Певний дефіцит кваліфікованих 

робітників. 

Країни, що розвиваються (на прикладі БРІКС) 

Наявність сировинних ресурсів 

(зокрема, енергетичних) для усіх 

етапів металовиробництва. 

Наявність більш дешевої робо-

чої сили. 

Швидко зростаючий внутрішній 

ринок. 

Недостатній рівень розвитку ви-

сокотехнологічних виробництв. 

Більш низький рівень життя на-

селення у порівнянні з розвине-

ними країнами. 

Недостатній рівень розвитку си-

стеми фінансових інститутів. 

Україна 

Наявність деяких видів сиро-

винних ресурсів (залізна руда, 

флюсо-доломіти, частково кок-

сівне вугілля) для виробничого 

процесу. 

Наявність більш дешевої робо-

чої сили. 

Функціонування комбінатів по-

вного циклу виробництва (ча-

вун-сталь-прокат). 

Недостатній рівень розвитку ви-

сокотехнологічних виробництв. 

Високий рівень морального та 

фізичного зносу більшої частини 

використовуваних технологій та 

обладнання. 

Мала ємність внутрішнього ри-

нку. 

Недостатній рівень розвитку си-

стеми фінансових інститутів. 

Низький рівень життя населен-

ня. 

Джерело: розроблено автором на основі наукових та аналітичних матеріалів з проблеми реі-

ндустріалізації/неоіндустріалізації у зарубіжних країнах та в Україні. 
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Додаток 11. 

Технологічна структура виробництва сталі в Україні та світі 

у 2005-2014 рр. 
(% від загального обсягу виробництва) 

 

Регіон 

(країна) 

Спосіб виробництва сталі Частка безперерв-

ної розливки сталі Киснево-

конверторний 

Електростале-

плавильний 
Мартенівський 

2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014 

Китай 88,7 90,2 93,9 11,8 9,8 6,1 -  -  -  97,7 97,9 98,3 

Японія 74,4 78,2 76,8 25,6 21,8 23,2  -  - -  97,7 98,2 98,6 

США 45,0 38,7 37,4 55,0 61,3 62,6  -  -  - 96,8 97,4 98,5 

Росія 61,6 63,4 66,6 16,3 26,9 30,6 22,1 9,8 2,8 54,0 80,7 81,9 

Індія 43,7 38,1 42,3 54,1 60,4 57,6 2,2 1,5   71,6 69,5 82,6 

Південна 

Корея 55,9 58,4 66,2 44,1 41,6 33,8  - -   - 98,1 98,0 98,4 

Німеччина 69,3 69,8 69,6 30,7 30,2 30,4  -  - -  96,4 96,7 96,8 

Україна 49,9 69,4 73,4 9,8 4,5 6,2 40,2 26,2 20,5 44,8 53,8 54,1 

Бразилія 76,1 74,7 75,5 22,0 23,7 23  - -   - 92,4 96,6 98,5 

Туреччина 29,2 28,3 30,2 70,8 71,7 69,8  -  -  - 100,0 100,0 100 

Азія 76,3 80,0 84,2 23,8 19,9 15,7 0,2 0,1 -  95,6 95,8 97,2 

ЄС-28 61,3 57,7 61 38,4 41,9 39 0,4 0,4 -  95,0 96,8 96,6 

СНД 57,1 64,6 67 16,0 21,1 25,9 26,9 13,4 7,1 54,1 73,7 76 

Близький 

Схід 16,2 12,3 9,6 83,8 87,8 90,4 -   - -  100,0 100,0 100 

Африка 41,6 33,3 31,2 58,3 66,6 68,8  -  - -  97,8 99,7 99,8 

Світ у ці-

лому 65,4 69,8 73,9 31,9 29,0 26,5 2,8 1,2 0,5 91,7 94,6 96,1 

Джерело: складено за даними  World Steel Association: www.worldsteel.org.  

 

 

 

  

http://www.worldsteel.org/


Додаток 12. 

Ланцюг доданої вартості хімічної промисловості 

 

 
 

 
 

 

Джерела: Kannegiesser M. Value Chain Management in the Chemical Industry : Global Value Chain Planning of Commodities / M. Kannegiesser. – 

Heidelberg: Physica-Verlag Heidelberg, 2008. – 270 p.; Кондратьев В. Глобальные цепочки добавленной стоимости в современной экономике 

[Электронный ресурс] / В. Кондратьев. – Режим доступа: http://www.perspektivy.info/rus/ekob/globalnyje_cepochki_dobavlennoj_stoimos-

ti_v_sovremennoj_ekonomike_2014-03-17.htm. 

 

 
Товарні 

 категорії: Олефіни: 

етилен 

пропилен 

бутадієн 

Поліолефіни: 

поліетилен 

поліпропілен 
 

Викорис-

тання: 

 

фольга та 

вироби з неї 

холодоагенти 

  

Проміжні  

продукти: 
бутандіол 

тетрагідрофуран 

гексаметілендиамін 

Неорганіки: 
аміак 

 

добрива 

теплоносії 

 

Спеціальні  

полімери: 

полікарбонати 

пластик  

стіролакрілонітріл 

поліметилметакрилат 

 

пластикові пля-

шки 

органічне скло 

 
Спеціальні хімікати: 

присадки 

Продукти тонкого 

органічного синтезу: 

пігменти 

дисперсії 

фарби 

 

світлостабіліза-

тори 

покриття з «ефе-

ктом лотоса» 

Продукти тонкої 

хімії: 
фармацевтичні  

напівфабрикати 

вітаміни 

ароматичні і запашні 

речовини 

Агрохімія 

 

гербіциди 

харчові продукти 

https://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=%22Kannegiesser%2C+Matthias%22&type=Author


Додаток 13. 

Світове виробництво хімічної продукції, млрд дол 

Регіон/Країна 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Північна  

Америка 
623,3 703,2 757,1 819,7 852,2 709,2 794,9 882,5 900,0 908,6 914,9 

у тому числі США 540,9 610,9 657,7 716,2 738,7 624,4 697,8 776,8 794,7 797,8 800,6 

Латинська  

Америка 
136,2 160,0 178,1 204,7 238,3 220,1 251,7 292,0 286,2 282,4 274,2 

у тому числі  

Бразилія 
60,2 71,5 82,2 101,7 116,3 104,1 127,8 156,9 147,9 148,0 141,2 

Західна Європа 720,6 758,5 816,9 943,5 1038,0 883,7 955,2 1085,9 1007,9 1049,2 1075,1 

у тому числі 

Франція 
111,6 116,0 123,4 139,4 156,0 130,4 130,8 146,5 136,6 144,6 144,7 

Німеччина 164,1 171,5 185,7 219,9 241,0 200,0 218,3 252,4 231,4 244,4 244,6 

Італія 87,6 89,1 95,2 106,5 112,6 97,1 100,8 108,6 99,9 102,8 102,4 

Великобританія 81,3 87,3 96,6 108,3 111,9 88,3 92,0 102,5 98,3 97,2 102,9 

Центральна та 

Східна Європа 
72,0 83,7 97,7 115,1 144,2 100,5 131,2 157,0 152,5 150,2 142,6 

Росія 34,4 40,6 47,3 55,6 71,3 49,7 67,2 80,8 76,6 72,8 66,0 

Африка та  

Середній Схід 
85,4 95,4 100,6 116,6 145,6 129,9 157,5 183,1 181,3 177,4 179,5 

Азійсько-

Тихоокеанський 

регіон 

737,6 852,4 973,8 1173,5 1429,5 1444,9 1834,9 2310,7 2472,1 2629,8 2803,0 

у тому числі  

Японія 
246,2 255,0 255,6 264,7 306,9 280,5 326,0 371,9 361,6 300,3 290,8 

Китай 225,9 293,5 368,0 500,5 673,1 750,5 979,5 1304,4 1461,0 1665,2 1831,4 

Корея 76,5 90,5 101,9 115,3 121,9 106,7 136,4 165,3 171,6 177,0 185,0 

Всього 2375,1 2653,1 2924,3 3373,0 3842,9 3488,2 4125,2 4911,2 5000,0 5197,5 5389,3 

Джерело: Global Business of Chemistry, (2015). [online] / American Chemistry Council. – Available at: 

http://www.americanchemistry.com/Jobs/EconomicStatistics/ Industry-Profile/Global-Business-of-Chemistry [Accessed 7 May 2016]. 

http://www.americanchemistry.com/Jobs/EconomicStatistics/%20Industry-Profile/Global-Business-of-Chemistry
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Додаток 14. 

Топ-компанії світового хімічного бізнесу 

Компанія 
Розташування го-

ловного офісу 

Основні види продукції у 

хімічному бізнесі 

Продажі* 

2014, млн 

дол 

Продажі 

2014 / 2013, 

% 

R&D 

2014, млн 

дол 

R&D 

2014 / 2013, 

% 

Частка R&D 

2014, % 

BASF 
Людвігсхафе,  

Німеччина 

полімери, пластики, хімікати 

для сільського господарства, 

тонка хімія 

89479 89,6 2268 90,9 2,5 

Sinopec Пекін, Китай нафтохімія; синтетичні во-

локна; добрива, гума, смоли 
170957 98,1 221 36,1 0,13 

Dow 

Chemical 
Мідленд, США 

високотехнологічні матеріа-

ли, спеціальна хімія, хіміка-

ти для сільського господарс-

тва, пластики 

58200 101,9 1647 94,3 2,8 

SABIC 
Ер-Ріяд,  

Саудівська Аравія 

нафтохімія, пластмаси, хімі-

кати для сільського госпо-

дарства, спеціальна хімія 

50204 99,5 502 99,8 1,0 

Royal Dutch 

Shell 
Гаага, Нідерланди 

нафтохімічна продукція 

промислового призначення 
421105 93,4 1222 87,3 0,3 

Lyondell 

Basell 
Х'юстон, США нафтохімія 45608 103,5 127 84,7 0,3 

DuPont Вілмінгтон, США пластмаси, полімери, смоли 34723 97,2 2067 96,0 6,0 

Mitsubishi 

Chemical 
Токіо, Японія 

спеціальна хімія, полімери, 

основні продукти нафтохімії  
29039 98,7 1114 86,8 3,8 

Bayer 
Леверкузен,  

Німеччина 
фармацевтична продукція 51519 92,9 4359 92,6 8,5 

LG Chem 
Сеул,  

Південна Корея 

полімери, гума, спеціальна 

хімія 
20600 93,9 0,48 109,1 0,002 

* Загальний обсяг, включаючи інші напрямки бізнесу 

Джерело: корпоративна звітність компаній 



Додаток 15. 

Динаміка товарної структури зовнішньої торгівлі України продукцією хімічної та пов’язаних з нею галузей промислово-

сті у 2013-2015 рр. 

Група, код групи за УКТ-

ЗЕД
*
 

Експорт Імпорт 

Вартість, млн дол 
2014 / 

2013, % 

Вартість, 

млн дол 

2015 

2015 / 

2014, % 

Вартість, млн дол 
2014 / 

2013, % 

Вартість, 

млн дол 

2015 

2015 / 

2014, % 2013 2014 2013 2014 

28 продукти неорганiчної 

хімії 
1644,7 1178,2 71,6 967,4 82,1 323,4 305,6 94,5 282,5 92,4 

29 органiчнi хiмiчнi сполу-

ки 
232,3 154,1 66,3 66,5 43,2 756,0 709,6 93,9 568,7 80,1 

30 фармацевтична продук-

ція 
250,8 255,6 101,9 155,4 60,8 3094,8 2473,3 79,9 1367,0 55,3 

31 добрива 1171,1 694,5 59,3 534,1 76,9 816,2 593,0 72,7 708,3 119,4 

32 екстракти дубильні 120,4 236,5 196,4 74,9 31,7 512,6 410,3 80,0 276,1 67,3 

33 ефiрнi олії 201,7 175,0 86,8 106,5 60,9 924,6 709,7 76,8 491,1 69,2 

34 мило, поверхнево-

активні органічні речовини 
150,5 143,4 95,3 73,2 51,1 454,1 378,8 83,4 254,6 67,2 

35 бiлковi речовини  59,2 81,2 137,2 56,9 70,1 162,1 128,4 79,2 89,3 69,5 

38 різноманітна хімічна 

продукція 
166,4 126,8 76,2 87,6 69,1 1302,5 1029,5 79,0 930,1 90,4 

Разом по групах 28-38 4008,9 3054,1 76,2 2130,8 69,8 8407,1 6782,2 80,7 5006,1 73,8 

* групи 36 (порох і вибуховi речовини) і 37 (фотографічні або кінематографічні товари) виключені з таблиці через малі значення обсягів 

операцій  

Джерело: Товарна структура зовнішньої торгівлі [Електронний ресурс] / Статистична інформація Державної служби статистики України. – 

Режим доступу: http:// ukrstat.gov.ua/. 
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Додаток 16. 

Таблиця 16.1. 

Основні показники конкурентоспроможності потенціалу  

хімічної промисловості України 

Оціночний параметр Основний показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Структурна конкуренто 

спроможність 

Частка найбільшого сектору 

продукції галузі, % 
80,8 77,0 72,4 

Технологічна конкуренто 

спроможність 

Первісна вартість основних 

засобів (ОЗ), млн. грн 
66665,3

 
49432,2 46760,6 

Знос ОЗ, млн. грн 40418,4
 

27677,7 25139,0 

Знос ОЗ, % 60,6
 

56,0 53,8 

Сировинна (ресурсна)  

конкуренто 

спроможність 

Енергоємність  галузевого ви-

робництва ( по природному 

газу), м
3
/грн 

0,12
 

0,11 0,06 

Цінова конкуренто 

спроможність 

Середні внутрішні ціни на ос-

новну продукцію, грн/т: 

- аміак 

- карбамід 

- аміачна селітра 

 

 

3937 

2952 

2337 

 

 

3975 

2807 

2362 

 

 

4478 

2843 

2788 

Продуктивність праці,  

тис. грн/особу  
578,14 491,97 647,7 

Рентабельність (збитковість) 

операційної діяльності , %  
-8,0 -8,2 -23,5

 

Ринкова конкуренто 

спроможність (внутрішня) 

Темпи росту обсягів реалізова-

ної продукції, % 
104,7 86,8 95,6 

Ринкова конкуренто 

спроможність (зовнішня) 

Частка експорту у виробництві, 

% 
57,0 47,0 46,0 

Інвестиційна конкуренто 

спроможність 

Капітальні затрати на  вартісну 

одиницю реалізованої продук-

ції, коп/грн. 

 

8 

 

7 

 

4 

Прямі іноземні інвестиції, 

$млн. 
945,7 1196,5 898,0 

Освоєно капітальних інвести-

цій, млн. грн. 
2219,6

 
3592,7 2174,7 

Інноваційна конкуренто 

спроможність 

Обсяг наукових та науково-

технічних робіт, виконаних 

власними силами, тис. грн. 

у т.ч. 

прикладні дослідження 

науково-технічні розробки 

 

 

101040,8 

 

16225,9 

80181,6 

 

 

81901,7 

 

2224,9 

72113,7 

 

 

14577,7 

 

1572,9 

10619,0 

Частка інноваційної продукції 

у товарному виробництві, % 
5,3

 
4,3 4,8 

Фінансування витрат на вико-

нання наукових та науково-

технічних робіт, тис. грн. 

91370,6 68209,6 13597,7 

Кількість підприємств, які 

впроваджували інновації   
105

 
86 76 

Конкурентоспроможність пе-

рсоналу 

Середня заробітна платня пер-

соналу, грн/міс 
3804 3640 3971 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України: www.ukrstat.gov.ua. 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця 16.2. 

Основні показники конкурентоспроможності потенціалу українських виробни-

ків багатотоннажної хімічної продукції 

Оціночний параметр Основний показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

ПАТ «Концерн Стирол» 

Структурна конкуренто 

спроможність 

Частка основної продукції пі-

дприємства (аміак, карбамід, 

аміачна селітра) до всієї реалі-

зованої, % 

91,2 87,1 52,0 

Технологічна конкуренто 

спроможність 

Первісна вартість ОЗ, млн. грн 3094,3 3429,4 2700,8 

Знос ОЗ, млн. грн 1586,2 1748,8 1554,6 

Знос ОЗ, % 51,3 51,0 57,6 

Сировинна (ресурсна) 

конкуренто 

спроможність 

Енергоємність  виробництва, 

від собівартості продукції, %: 

- природний газ 

- електрична енергія 

 

 

77,6 

5,3 

 

 

77,6 

6,1 

 

 

59,0 

9,0 

Цінова конкуренто 

спроможність 

Середні ціни на основну про-

дукцію, грн/т: 

- аміак 

- карбамід 

- аміачна селітра 

 

 

3940,0 

2884,34 

2236,27 

 

 

4085,0 

2818,0 

2263,0 

 

 

4766,0 

2717,0 

2633,0 

Продуктивність праці, тис. 

грн/особу 
1494,9 999,0 286,2 

Рентабельність (збитковість) 

операційної діяльності, % 
-17,9 -15,8 -13,6 

Частка заробітної плати  у со-

бівартості виробництва, % 
2,0 2,8 1,1 

Ринкова конкуренто 

спроможність (внутрішня) 

Темпи росту обсягів реалізо-

ваної продукції, % 
123,0 67,3 27,5 

Ринкова конкуренто 

спроможність (зовнішня) 

Частка експорту у виробницт-

ві,  % 
83,5 78,5 46,6 

Інвестиційна конкуренто 

спроможність 

Капітальні затрати на  вартіс-

ну одиницю реалізованої про-

дукції,  коп/грн. 

6 9 5 

Інноваційна конкуренто 

спроможність 

Обсяг власних технологічних 

доробків для реалізації науко-

вих та проектно-

конструкторських розробок 

технологічні розробки не 

здійснювались 

Конкуренто 

спроможність персоналу 

Середня заробітна платня пер-

соналу, грн 
4125,1 5108,11 4774,83 

Черкаське ПАТ «Азот» 

Структурна конкуренто 

спроможність 

Частка основної продукції  

підприємства (аміак, карбамід, 

аміачна селітра) до всієї реалі-

зованої, % 

 

75,2 

 

75,6 

 

85,7 

Технологічна конкуренто 

спроможність 

Первісна вартість ОЗ, млн. грн 12079,2 12208,5 2770,2 

Знос ОЗ, млн. грн 10666,8 10811,5 1411,2 

Знос ОЗ, % 88,3 88,6 50,9 
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Сировинна (ресурсна) 

конкуренто 

спроможність 

Енергоємність  виробництва, 

% від собівартості реалізова-

ної продукції: 

- природний газ 

- електрична енергія 

 

 

 

78,6 

6,3 

 

 

 

78,3 

6,1 

 

 

 

75,8 

8,7 

Цінова конкуренто 

спроможність 

Середні ціни на основну про-

дукцію, грн/т: 

- аміак 

- карбамід 

- аміачна селітра 

 

 

- 

3027,6 

2375,6 

 

 

- 

2744,1 

2211,1 

 

 

5735,8 

3514,6 

3030,1 

Продуктивність праці, тис. 

грн/особу 
1396,0 1056,3 1316,8 

Рентабельність (збитковість) 

операційної діяльності, % 
-7,5 -11,9 6,4 

Частка заробітної плати  у со-

бівартості виробництва, % 
4,1 5,2 2,4 

Ринкова конкуренто 

спроможність (внутрішня) 

Темпи росту обсягів реалізо-

ваної продукції, % 
92,1 82,3 124,0 

Ринкова конкуренто 

спроможність (зовнішня) 

Частка експорту у виробницт-

ві,  % 
50,0 33,0 29,0 

Інвестиційна конкуренто 

спроможність 

Капітальні затрати на  вартіс-

ну одиницю реалізованої про-

дукції,  коп/грн. 

5 3 1 

Інноваційна конкуренто 

спроможність 

Обсяг власних технологічних 

доробків для реалізації науко-

вих та проектно-

конструкторських розробок 

технологічні розробки не 

здійснювались 

Конкуренто 

спроможність персоналу 

Середня заробітна платня пер-

соналу, грн 
5087,62 5379,82 5645,00 

ПАТ «Рівнеазот» 

Структурна конкуренто 

спроможність 

Частка основної продукції  

підприємства (аміак, карбамід, 

аміачна селітра) до всієї реалі-

зованої, % 

89,3 95,6 91,6 

Технологічна конкуренто 

спроможність 

Первісна вартість ОЗ, млн. грн 1523,1 1682,1 1930,5 

Знос ОЗ, млн. грн 819,5 924,9 680,5 

Знос ОЗ, % 53,8 55,0 35,2 

Сировинна (ресурсна) 

конкуренто 

спроможність 

Енергоємність  виробництва, 

% від собівартості продукції: 

- природний газ 

- електрична енергія 

 

 

63,6 

10,9 

 

 

60,4 

10,4 

 

 

55,2 

10,0 

Цінова конкуренто 

спроможність 

Середні ціни на основну про-

дукцію, грн/т: 

- аміак 

- карбамід 

- аміачна селітра 

 

 

4171,48 

- 

2395,0 

 

 

3987,97 

- 

2247,6 

 

 

5240,95 

- 

3042,24 

Продуктивність праці, тис. 

грн/особу  
657,9 477,0 704,3 

Рентабельність (збитковість) 

операційної діяльності, % 
-11,0 -16,0 9,7 

Частка заробітної плати  у со- 7,8 8,3 1,4 
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бівартості виробництва, % 

Ринкова конкуренто 

спроможність (внутрішня) 

Темпи росту обсягів реалізо-

ваної продукції, % 
96,5 78,1 148,3 

Ринкова конкуренто 

спроможність (зовнішня) 

Частка експорту у виробницт-

ві,  % 
інформація відсутня 

Інвестиційна конкуренто 

спроможність 

Капітальні затрати на  вартіс-

ну одиницю реалізованої про-

дукції,  коп/грн. 

4 6 3 

Інноваційна конкуренто 

спроможність 

Обсяг власних технологічних 

доробків для реалізації науко-

вих та проектно-

конструкторських розробок 

технологічні розробки не 

здійснювались 

Конкуренто 

спроможність персоналу 

Середня заробітна платня пер-

соналу, грн 
4694,63 4642,35 4867,15 

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» 

Структурна конкуренто 

спроможність 

Частка основної продукції  

підприємства (аміак, карбамід, 

аміачна селітра) до всієї реалі-

зованої, % 

77,1 78,0 64,66 

Технологічна конкуренто 

спроможність 

Первісна вартість ОЗ, млн. грн 2627,5 2989,5 3082,2 

Знос ОЗ, млн. грн 1987,2 2095,9 2165,2 

Знос ОЗ, % 75,6 70,1 70,2 

Сировинна (ресурсна) 

конкуренто 

спроможність 

Енергоємність  виробництва, 

% від собівартості реалізова-

ної продукції: 

- природний газ 

- електрична енергія 

 

 

 

78,36 

7,3 

 

 

 

77,8 

6,9 

 

 

 

62,0 

9,4 

Цінова конкуренто 

спроможність 

Середні ціни на основну про-

дукцію, грн/т: 

- аміак 

- карбамід 

- аміачна селітра 

 

 

3828,4 

2958,4 

2343,0 

 

 

3958,3 

2889,1 

2274,1 

 

 

4601,4 

2811,9 

2448,5 

Продуктивність праці, тис. 

грн/особу 
762,5 583,4 227,5 

Рентабельність (збитковість) 

операційної діяльності, % 
-17,6 -17,3 -12,4 

Частка заробітної плати  у со-

бівартості виробництва, % 
4,9 6,3 2,5 

Ринкова конкуренто 

спроможність (внутрішня) 

Темпи росту обсягів реалізо-

ваної продукції, % 
101,0 71,6 36,5 

Ринкова конкуренто 

спроможність (зовнішня) 

Частка експорту у виробницт-

ві,  % 
83,0 79,5 45,6 

Інвестиційна конкуренто 

спроможність 

Капітальні затрати на  вартіс-

ну одиницю реалізованої про-

дукції,  коп/грн. 

2 3 10 

Інноваційна конкуренто 

спроможність 

Обсяг власних технологічних 

доробків для реалізації науко-

вих та проектно-

конструкторських розробок 

технологічні розробки не 

здійснювались 

Конкуренто 

спроможність персоналу 

Середня заробітна платня пер-

соналу, грн 
3889,76 4232,68 3957,14 
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ПАТ «ДніпроАзот» 

Структурна конкуренто 

спроможність 

Частка основної продукції  

підприємства (аміак, карбамід, 

аміачна селітра) до всієї реалі-

зованої, % 

81,1 79,8 85,2 

Технологічна конкуренто 

спроможність 

Первісна вартість ОЗ, млн. грн 2545,2 2631,8 2 774,1 

Знос ОЗ, млн. грн 1943,3 2008,5 2 061,1 

Знос ОЗ, % 76,4 76,3 74,3 

Сировинна (ресурсна) 

конкуренто 

спроможність 

Енергоємність  виробництва, 

% від собівартості реалізова-

ної продукції: 

- природний газ 

- електрична енергія 

 

 

 

69,3 

10,3 

 

 

 

66,5 

10,5 

 

 

 

68,2 

12,2 

Цінова конкуренто 

спроможність 

Середні ціни на основну про-

дукцію, грн/т: 

- аміак 

- карбамід 

- аміачна селітра 

 

 

3807,4 

2937,1 

- 

 

 

3868,5 

2778,07 

- 

 

 

4574,6 

2782,9 

- 

Продуктивність праці, тис. 

грн/особу 
681,57 671,95 874,8 

Рентабельність (збитковість) 

операційної діяльності, % 
8,2 20,1 14,4 

Частка заробітної плати  у со-

бівартості виробництва, % 
6,8 7,5 6,7 

Ринкова конкуренто 

спроможність (внутрішня) 

Темпи росту обсягів реалізо-

ваної продукції, % 
98,0 98,0 128,8 

Ринкова конкуренто 

спроможність (зовнішня) 

Частка експорту у виробницт-

ві,  % 
інформація відсутня 

Інвестиційна конкуренто 

спроможність 

Капітальні затрати на  вартіс-

ну одиницю реалізованої про-

дукції,  коп/грн. 

14 3 0 

Інноваційна конкуренто 

спроможність 

Обсяг власних технологічних 

доробків для реалізації науко-

вих та проектно-

конструкторських розробок 

технологічні розробки не 

здійснювались 

Конкуренто 

спроможність персоналу 

Середня заробітна платня пер-

соналу, грн 
3609,6 3886,12 4829,67 

Джерело: розраховано за звітними даними підприємств 
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Додаток 17. 

 

Перелік інвестиційних проектів, реалізованих на підприємствах хімічної 

індустрії України 

 

В сегменті базової хімії (на який припадала основна частка інвестицій) бу-

ло розпочато і в основному завершено такі вагомі інвестиційні проекти, як 

освоєння виробництва гранульованого карбаміду і створення нового виробниц-

тва меламіно-карбамідо-формальдегідних смол у ПАТ «Концерн Стирол», кра-

тне збільшення потужності з виробництва вінілацетату і реконструкція цеху ка-

рбаміду з нарощуванням потужності на 20 % у ПрАТ «Сєвєродонецьке 

об’єднання Азот», модернізація суперфосфатного цеху і освоєння випуску пот-

рійного суперфосфату у ПАТ «Сумихімпром», реконструкція виробництв двоо-

кису титану у ПАТ «Сумихімпром» і ПрАТ «Кримський ТИТАН». Черкаське 

ПАТ «Азот» збільшило потужності з виробництва аміаку і карбаміду. У ВАТ 

«Об’єднання Склопластик» була введена в експлуатацію установка одностадій-

ного виробництва скловолокна.  

ПАТ «Концерн Стирол» в рамках реалізації стратегічного завдання щодо 

зменшення частки газозалежних виробництв завершило реконструкцію і ввело 

в експлуатацію додаткові потужності з виробництва удароміцного полістиролу. 

У ПрАТ «Кримський ТИТАН» був побудований і введений в експлуатацію но-

вий завод з виробництва сірчаної кислоти потужністю 600 тис. т/рік. ПрАТ 

«Сєвєродонецьке об’єднання Азот» завершило будівництво нової установки з 

виробництва натрієвої селітри у цеху калієвої, натрієвої селітри та вуглеамо-

нійних солей. ТОВ «Карпатнафтохім» успішно завершило один з ключових до-

вгострокових інвестиційних проектів хімічної галузі з будівництва нового ви-

робництва каустичної соди і хлору мембранним методом. ПАТ «Кримський со-

довий завод» активізував реалізацію великого проекту з розробки кар’єру на 

Північно-Баксанському родовищі содового вапняку у Криму для створення вла-

сної сировинної бази. ТОВ «ВКФ «Велта» реалізувало проект з будівництва но-

вих потужностей по випуску ільменитового концентрату, що стало логічною 

складовою стратегічних планів розвитку вітчизняної титанової підгалузі і на-

рощування потужностей пігментного двоокису титану. 

Поряд із заходами щодо диверсифікації, підприємства продовжували мо-

дернізувати свої азотні технологічні ланцюги. Так, наприклад, у ПАТ «Рівнеа-

зот» був введений в експлуатацію новий агрегат з виробництва неконцентрова-

ної азотної кислоти і побудований новий склад для збереження цього напівпро-

дукту, що дозволило дозавантажити існуючі потужності з виробництва азотних 

мінеральних добрив (аміачної селітри, КАС, ВАС). У 2013 р. в рамках чергово-

го етапу програми модернізації виробництва карбаміду ПАТ «Одеський припо-

ртовий завод» було введено в експлуатацію технологічне обладнання австрій-

ської фірми Schoeller-Bleckmann. 

  



502 

 

 

У теперішній час провідною у хімічній індустрії є Європейська технологічна плат-

форма зі сталої хімії (Тhe European Technology Platform for Sustainable Chemistry – 

SusChem), яка як пріоритетні напрямки розвитку галузі розглядає:  

підвищення ресурсоефективності в хімічній промисловості, раціональне викори-

стання сировини, скорочення відходів;  

впровадження біотехнологій і біоматеріалів у хімічне виробництво;  

підвищення енергоефективності, створення конкурентоспроможних низьковугле-

цевих продуктів;  

виготовлення матеріалів для сучасних методів діагностики, формуючих технологій 

у медицині, косметології, фармацевтиці;  

розробка матеріалів та систем для екологічно раціонального проектування та 

експлуатації транспорту, інтегруючі технології, альтернативні види палива;  

застосування ІКТ-систем і цифрових інновацій вздовж всього ланцюга, включаючи 

моделювання, проектування, експлуатацію, логістику, управління та контроль хімічного 

виробництва [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
SusChem є неєдиним інструментом активізації і фінансування інновацій у європей-

ському хімічному бізнесі. Найбільша європейська програма досліджень й інновацій Го-

ризонт 2020 (The EU Framework Programme for Research and Innovation – Horizon 2020) із 

загальним обсягом фінансування €80 млрд впродовж 2014-2020 рр. визначає ключові ак-

тивуючі технології (Europe’s Key Enabling Technologies – KETs [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]), які спрямовані на зміцнення конкурентоспроможності європей-

ської промисловості. 

Хімічна промисловість відіграє провідну роль у реалізації чотирьох KETs – сучасні 

матеріали, нанотехнології, передові виробництва і біотехнології, а також робить значний 

внесок у фотоніку та наноелектроніку. У додатку 19 наведений взаємозв’язок пріори-

тетів платформи SusChem з технологіями KETs програми Horizon 2020 та інформаційно-

комунікаційними технологіями. 

Додаток 18. 
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Додаток 19. 

Взаємозв’язок пріоритетів платформи SusChem та ключових технологій KETs 

програми Horizon 2020 

Пріоритети платформи SusChem (SusChem 

priorities) / Європейські ключові активуючі 

технології (Europe’s Key Enabling 

Technologies) 
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1. Дії у сфері клімату, довкілля, ефективність використання ресурсів і сировини 

(Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) 

1.1. Сировина і матеріали (Raw Materials and Feedstocks)  

1.1.1. Доступ до критичної сировини (Access to 

critical raw materials) 
    o  - - - - 

1.1.2. Експлуатація сталих вуглецевих ресурсів: 
Біомаса і CO2 (Exploiting sustainable carbon 
resources: Biomass & CO2) 

      o  - - - 

1.1.3. Доступність і якість існуючих ресурсів 
(Enhancing availability and quality of existing 
resources) 

      - - - - 

1.2. Збереження води, переробка і повторне використання (Water Conservation, 

Recycling and Reuse) 
1.2.1. Очищення стічних вод і відновлення (Water 
treatment and recovery)   o      - - o  

1.2.2. Водо- і енергоефективність (Water and 
energy efficiency) -   - - - - o  

1.2.3. Постачання води (Water supply) o    - - - - o  

1.3. Скорочення відходів і відновлення (Waste Reduction and Recovery) 

1.3.1. Скорочення відходів (Waste reduction) -   - - - - - 
1.3.2. Рекуперація відходів (Internal waste recovery) -   - - - - - 
1.3.3. Переробка і утилізація матеріалів з вичерпа-
ним терміном експлуатації(Downstream & end of life 
materials for waste recovery) 

    o  - - - - 

1.4. Енергоефективність в хімічній промисловості (Energy Efficiency in the Chemical 

Industry) 

1.5. Хімічний завод майбутнього (Chemical Plant of the Future) 
1.5.1. Інтенсифікації процесу (Process 
intensification) -   - - - - o  

1.5.2. Передові рішення в управлінні технологіч-
ними процесами (Advanced process control solutions) -   - - - - o  

1.5.3. Надійність завода і його технічне обслугову-
вання (Plant reliability and maintenance) -   - - - -   

1.5.4. Дизайн і оптимізація на основі моделей 
(Model based design and optimisation) -     o  - -   

1.5.5. Промислові симбіоз (Industrial symbiosis) -     - - - o  

2. Стала та інклюзивна біоекономіка (A Sustainable and Inclusive Bioeconomy) 

2.1. Стале сільське та лісове господарство (Sustainable Agriculture and Forestry) 
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2.1.1. Відновлення поживних речовин з добрив 
(Recovery of nutrients from fertilizers) -   o  - - - - 

2.1.2. Захист рослин (Crop protection) - - - - - - - 
2.2. Сталі та конкурентоспроможні галузі, що ґрунтуються на біотехнологіях 

(Sustainable and Competitive Biobased Industries) 
2.2.1. Біосировина: хімічні речовини, отримані при 
біопереробці (Biobased feedstocks: Chemicals from 
advanced biorefineries) 

-     - - - - 

2.2.2. Промисловий біотехнологічний процес 
(Industrial biotech process) -     - - - - 

2.2.3. Перетворення СО2 на основі біопроцесів 
(Conversion of CO2 by bioprocesses) -     - - - - 

2.2.4. Біопродукти і біоматеріали (Biobased 
products and materials)   o    - - - - 

2.2.5. Проблеми водних ресурсів (Water issues)       o  - - - 
3. Безпечна, чиста і ефективна енергетика (Secure, Clean and Efficient Energy) 

3.1. Енергоефективність в хімічній промисловості (Energy efficiency in process) 

3.1.1. Енергофективність процесів (Energy 
efficiency in process) 

o    o  o  - - o  

3.1.2. Альтернативні джерела енергії (Alternative 
energy sources for processing) 

o    o  - - - - 

3.2. Продукти для підвищення енергоефективності (Products for Energy Efficiency) 
3.2.1. Матеріали для енергоефективності будівель 
(Materials for energy efficiency of buildings)   o  - o    - - 

3.2.2. Легкі матеріали: для підвищення енергоефе-
ктивності (Lightweight materials: for energy 
efficiency) 

    - o  - - - 

3.2.3. Нові пакувальні рішення для кращої енерго-
ефективності (New packaging solutions for better en-
ergy efficiency) 

    - - - - - 

3.2.4. Ефективне освітлення: Нові матеріали для 
OLED-освітлення (Efficient lighting: New materials 
for OLED Lighting) 

  - - o    - - 

3.3. Конкурентне низьковуглецеве виробництво енергії (Competitive Low Carbon Energy 

Production) 
3.3.1. Сучасні матеріали для фотовольтаїки 
(Advanced materials for photovoltaics)     - o    - - 

3.3.2. Матеріали для вироблення енергії вітру 
(Materials for wind energy production)     - o  - - - 

3.3.3. Електрика від вібрації і тепла (Electricity 
from vibrations and heat)   - - - - o  - 

3.4. Удосконалені технології зберігання енергії (Enhanced Energy Storage 

Technologies) 
3.4.1. Зберігання електричної енергії (Electrical 
energy storage)   o  -   - - - 

3.4.2. Зберігання теплової енергії (Thermal energy 
storage)   o  -   - - - 

3.4.3. Зберігання хімічної енергії (Chemical energy 
storage)     o  o  - - - 

3.4.4. Пряме фото-перетворення CO2: довгостро-
кова перспектива (Direct photo-conversion of CO2: A 
long-term option) 

  o  - o  - - - 

4. Здоров’я, демографічні зміни і добробут (Health, Demographic Change and 

Wellbeing) 

4.1. Персоналізована охорона здоров’я  (Personalised Healthcare) 

4.1.1. Персоналізована діагностика за допомогою   - - o  - - - 
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візуалізації (Personalised diagnosis using imaging) 
4.1.2. Активне і здорове старіння: Формуючі мате-
ріали (Active & healthy ageing: Responsive materials)   - - o  - - - 

4.1.3. Активне і здорове старіння: Рецепти для до-
сягнення (Active & healthy ageing: Formulation for 
delivery) 

  o  - o  - -   

5. Розумний, зелений і інтегрований транспорт (Smart, Green and Integrated Transport) 

5.1. Зелений автомобіль (Green Vehicles) 
5.1.1. Літій-іонні акумулятори для електромобілів і 
ВЗУ (Lithium-ion batteries for EVs and HEVs)     -   - - - 

5.2. Скорочення споживання енергії (Reducing Energy Consumption) 
5.2.1. Багатофункціональна легка конструкція 
(Multifunctional lightweight construction)     - o  - - - 

5.2.2. Управління температурою (Temperature  
management)     - - - - - 

5.2.3. Зелені шини (Green tyres)     - o  - - - 
5.3. Матеріали і системи для сталого дизайну (Materials and Systems for Sustainable 

Design) 
5.3.1. Нові технології з'єднання (New joining 
technologies)     - - - - - 

5.3.2. Розділові волокна з полімерної матриці 
(Separating fibres from the polymer matrix)     - - - - - 

5.3.3. Інші сучасні матеріали для транспортування 
(Other advanced materials for transportation)     - - - - - 

5.4. Створення більш стійких двигунів внутрішнього згоряння (Making Internal 

Combustion Engines more Sustainable) 
5.4.1. Каталізатори вихлопних газів (Exhaust 
Catalysts)     -   - - - 

5.4.2. Альтернативні види палива для транспорту 
(Alternative fuels for transportation) -     - - - - 

6. ІКТ і розумін процеси та розумні матеріали у хімічному виробництві (ICT and the 

Chemical Industry: Smart Process and smart materials) 

6.1.  Розумні хімічні процеси (Smart Chemical Processes) 

6.1.1. Управління процесом (Process control) -   - - - -   

6.1.2. Моніторинг (Monitoring) -   - - - -   

6.1.3. Моделювання для прискорення інновацій 
(Modelling for fast-track innovation)     - - - -   

6.2. Розумні матеріали (Smart Materials) 
6.2.1. Наноструктурні матеріали (Nano-structured 
materials)   - -   -   - 

6.2.2. Матеріали для технологій TOLAE (Advanced 
Thin, Organic and Large Area Electronics)     -     - - 

6.2.3. Матеріали для 3D-друку (Materials for 3D 
printing)     - o  - - - 

 основний вплив (Primary impact) 

o вторинний вплив (Secondari impact) 

Джерело: SusChem Strategic Innovation and Research Agenda, (2015) [online] / Available at: 

http://www.suschem.org/cust/documentrequest.aspx?DocID=928 [Accessed 7 May 2016].  
 

http://www.suschem.org/cust/documentrequest.aspx?DocID=928
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Додатки до розділу 3 

ДОДАТОК А  

 

Таблиця А.1. 

Вихідні дані для параметризації функцій 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 
Джерело (форма звітності) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первісна вартість основного 

капіталу 
млн. грн. №1 "Баланс" 148188,7 194999,7 244541,6 333416,7 415949,1 488320,1 

Знос млн. грн. №1 "Баланс" 80020,3 111438,2 143445,7 213188,1 284792,2 317531,9 

Залишкова вартість основ-

ного капіталу 
млн. грн. №1 "Баланс" 68168,5 83561,5 101096,0 120327,1 131156,9 170788,2 

Оборотний капітал млн. грн. №1 "Баланс" 86878,0 108794,3 165387,6 179642,7 247871,3 360361,4 

Кредити, надані нефінансо-

вим корпораціям і некомер-

ційним організаціям 

млн. грн. 
Статистичний бюлетень (електрон-

не видання) НБУ 
13620,4 23242,1 34786,0 35994,0 33031,2 34526,0 

Процентні ставки за нада-

ними кредитами нефінансо-

вим корпораціям і некомер-

ційним організаціям 

% 

http://www.bank.gov.ua/Statist/Electr

onic%20bulletin/elbul_2009_pdf_arc

hiv.zip 

14,45 14,04 18,14 20,86 19,93 16,05 

Індекс інфляції 
  

http://index.minfin.com.ua/index/infl/ 111,6 116,6 122,3 112,3 109,1 104,6 

Курс долара США (за НБУ) грн за 1 $ 
http://index.minfin.com.ua/arch/?nbu

&2011-12-29 
5,05 5,05 6,275 7,81 7,935 7,98 
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Закінчення табл. А.1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходи населення, всьо-

го 
млн. грн. 

Розрахунки Держкомстату на базі 

матеріалів галузевих департамен-

тів, Національного банку України 

та центральних органів виконавчої 

влади 

51 328 65 732 92 797 98 116 118 554 134 382 

Кредити, надані домого-

сподарствам: 
млн. грн. 

http://www.bank.gov.ua/Statist/Electr

onic%20bulletin/elbul_2009_pdf_arc

hiv.zip 

5822,95 10280,57 17999 15415 13281,078 13721 

Процентні ставки за 

наданими кредитами 

домогосподарствам 

% 

http://www.bank.gov.ua/Statist/Electr

onic%20bulletin/elbul_2009_pdf_arc

hiv.zip 

16,18 16,29 21,17 23,15 25,33 27,85 

Виручка від реалізованої 

продукції  
млн. грн. 

№2 "Звіт про фінансові результа-

ти" 
280253,5 362445 455302 350470,89 525024,3 797151,5 

Депозити нефінансових 

корпорацій і некомер-

ційних організацій 

млн. грн. 

http://www.bank.gov.ua/Statist/Electr

onic%20bulletin/elbul_2009_pdf_arc

hiv.zip 

9175,9 10960,43 11754 11135 14055,052 18963 

Процентні ставки банків 

по залучених депозитах 

(залишок коштів на кі-

нець періоду) нефінан-

совим корпораціям і 

некомерційним органі-

заціям 

% 

http://www.bank.gov.ua/Statist/Electr

onic%20bulletin/elbul_2009_pdf_arc

hiv.zip 

7,46 7,86 10,93 13,26 11,04 9,60 

Депозити домогоспо-

дарств 
млн. грн. 

http://www.bank.gov.ua/Statist/Electr

onic%20bulletin/elbul_2009_pdf_arc

hiv.zip 

8638,1 12995,4 17325,0 17932,0 25336,4 26435,0 

Процентні ставки банків 

по залучених депозитах 

(залишок коштів на кі-

нець періоду) домогос-

подарствам 

% 

http://www.bank.gov.ua/Statist/Electr

onic%20bulletin/elbul_2009_pdf_arc

hiv.zip 

5,91 6,58 9,01 12,19 11,53 11,05 
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ДОДАТОК Б  

Параметризація функцій 

 

Дані параметризації функції попиту на кредити підприємствам і органі-

заціям –  fce (формула 3.9) представлені в табл. Б.1. На рис Б.1. подано графі-

чне представлення побудованої функції попиту на кредити підприємствам і 

організаціям і фактичних даних. 

Таблиця Б.1. 

Дані параметризації функції попиту на кредити підприємствам і організаціям 
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2006 13620,41 155046,5 5,05 14,4475 111,6 1,245474 15774,32 0,158138 4639310 

2007 23242,07 192355,8 5,05 14,03667 116,6 0,845582 22576,01 0,028658 443641,2 

2008 34786 266483,5 6,275 18,14167 122,3 0,813528 35651,09 0,024869 748388,6 

2009 35994 299969,8 7,81 20,85833 112,3 1,695799 32511,08 0,096764 12130704 

2010 33031,22 379028,2 7,935 19,91667 109,1 2,188645 34410,09 0,041744 1901270 

2011 34526 531149,6 7,98 16,05 104,6 3,48913 34961,45 0,012612 189612,4 

Сума квадратів відхилень 20052926. 

Середнє значення відносної похибки 6,0%. 

 

Рис. Б1. Графік функції попиту на кредити підприємствам і організаціям 

Шукана функція має такий вигляд: 
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Дані параметризації функції попиту на кредити населенню - fcf. (фор-

мула 3.10) представлені в табл. Б.2. 

 

Таблиця Б.2. 

Дані параметризації функції попиту на кредити населенню 
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2006 5822,95 51 328 5,05 16,18 111,6 1,394828 7523,716 0,29208 2892603,51 

2007 10280,57 65 732 5,05 16,29 116,6 0,981576 10274,55 0,000585 36,1875971 

2008 17999 92 797 6,275 21,17 122,3 0,949178 15870,63 0,118249 4529967,35 

2009 15415 98 116 7,81 23,15 112,3 1,882114 15415 2,58E-07 1,5798E-05 

2010 13281,08 118 554 7,935 25,33 109,1 2,782967 15929,75 0,199432 7015437,37 

2011 13721 134 382 7,98 27,85 104,6 6,054348 13688,65 0,002357 1046,25685 

Сума квадратів відхилень 14439090,7. 

Середнє значення відносної похибки 10,21%. 

 

На рис Б.2 подано графічне представлення побудованої функції попиту 

на кредити населенню і фактичних даних. 

 

Рис. Б.2. Графік функції попиту на кредити населенню 
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Дані параметризації функції пропоз510иції депозитів підприємствами і 

організаціями – fde.(формула 3.11) представлені в табл. Б.3. 

Таблиця Б.3. 

Дані параметризації функції пропозиції депозитів  

підприємствами і організаціями 
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2006 9 175,90 280253,5 5,05 7,464767 111,6 0,643514 8639,646 0,058442 287568 

2007 10 960,43 362445,0 5,05 7,856983 116,6 0,473312 9785,305 0,107215 1380919 

2008 11 754,00 455302,0 6,275 10,92525 122,3 0,489922 11754 3,69E-10 1,88E-11 

2009 11 135,00 350470,9 7,81 13,25833 112,3 1,077913 10900,25 0,021082 55106,29 

2010 14 055 525024,3 7,935 11,04167 109,1 1,21337 14072,35 0,001231 299,3854 

2011 18963 797151,5 7,98 9,6 104,6 2,086957 19123,01 0,008438 25604,59 

Сума квадратів відхилень 1749498. 

Середнє значення відносної похибки 3,27%. 

 

На рис Б.3 подано графічне представлення побудованої функції пропо-

зиції депозитів підприємствами і організаціями та фактичних даних. 

 

Рис. Б.3. Графік функції пропозиції депозитів підприємствами і організаціями 

Шукана функція має такий вигляд: 

1,01,0$6,095,3 de

e kRD  . 
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Дані параметризації функції пропозиції депозитів населенням – 

fdf.(формула 3.12) представлені в табл. Б.4. 

 

Таблиця Б.4. 

Дані параметризації функції пропозиції депозитів населенням 
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2006 8 638,07 51 328 5,05 5,91 111,6 0,509439 8638,07 4,24E-10 1,34E-11 

2007 12 995,39 65 732 5,05 6,58 116,6 0,396225 10268,27 0,209853 7437185 

2008 17 325,00 92 797 6,275 9,01 122,3 0,403948 16811,85 0,029619 263321,4 

2009 17 932,00 98 116 7,81 12,19 112,3 0,991192 19595,74 0,092781 2768039 

2010 25 336 118 554 7,935 11,53 109,1 1,267399 23323,28 0,079457 4052814 

2011 26435 134 382 7,98 11,05 104,6 2,402174 27539,79 0,041793 1220558 

Сума квадратів відхилень 15741918. 

Середнє значення відносної похибки 7,56%. 
 

Шукана функція має такий вигляд: 

1,051,0$8,069,0 df

f kWD  . 

На рис Б.4 подано графічне представлення побудованої функції пропо-

зиції депозитів населенням і фактичних даних. 

 

 

Рис. Б.4. Графік функції пропозиції депозитів населенням 
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Дані параметризації виробничої функції підприємств і організацій регіо-

ну – fy .(формула 3.1) представлені в табл. Б.5. 

 

Таблиця Б.5. 

Дані параметризації виробничої функції підприємств і організацій регіону 
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2006 282681,9 2161788837 294336,8 271108,7 0,040941 133938072 

2007 355864,2 2177311284 357674,5 323331,2 0,09142 1058398693 

2008 464163,5 2142553986 490350,9 428779,2 0,076232 1252046415 

2009 363192,3 1974460404 584172,8 497683,9 0,370304 18088002562 

2010 549297,1 1905124079 718312,4 597206,8 0,08722 2295344084 

2011 839666 1903556991 923251,9 748503 0,108571 8310686353 

Сума квадратів відхилень 31138416179. 

Середнє значення відносної похибки 12,91%. 
 

Шукана функція має такий вигляд: 
9,01,034,0ˆ LKY   

На рис Б.5 подано графічне представлення побудова виробничої функції 

підприємств і організацій регіону і фактичних даних. 

 

Рис. Б.5. Виробнича функція підприємств і організацій регіону 
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Дані параметризації залежності середньої заробітної плати працюючих 

на підприємствах регіону від обсягів виробництва підприємств і організацій 

регіону – fw  (формула 3.6) представлені в табл. Б.6. 

Таблиця Б.6. 

Дані параметризації залежності середньої заробітної плати працюючих на 

підприємствах регіону від обсягів виробництва 

підприємств і організацій регіону 
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2006 1202 282681,9 1460,077 0,214707 66603,94 

2007 1535 355864,2 1719,41 0,120137 34007,22 

2008 2015 464163,5 2076,441 0,030492 3775,001 

2009 2116 363192,3 1744,48 0,175577 138027,4 

2010 2549 549297,1 2340,217 0,081908 43590,17 

2011 3063 839666 3163,249 0,032729 10049,92 

Сума квадратів відхилень 296053,6. 

Середнє значення відносної похибки 10,93%. 

Шукана функція має такий вигляд: 
71,02,0ˆ YW  . 

На рис Б.6 подано графічне представлення побудованої залежності сере-

дньої заробітної плати працюючих на підприємствах регіону від обсягів ви-

робництва підприємств і організацій регіону і фактичних даних. 

 

Рис. Б.6. Залежність середньої заробітної плати працюючих на підприємствах 

регіону від обсягів виробництва підприємств і організацій регіону 
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Для параметризації функції попиту на товари і послуги підприємств ре-

гіону, враховуючи характер вихідних даних, перейдемо від абсолютних пока-

зників до показників темпів зростання. Відповідні вихідні дані наведені в 

табл. Б.7. 

 

Таблиця Б.7. 

Вихідні дані для параметризації функції попиту на товари і послуги  

підприємств регіону 

Рік 

Чиста виручка + 

інші операційні 

доходи 

Средняя заработ-

ная плата одного 

штатного работ-

ника 

Темп 

зростання 

економіки 

країн 

імпорте-

рів 

ВВП 
Курс дол. США (за 

НБУ), грн за 1 $ 

Абсолю-

тне зна-

чення, 

млн. грн. 

Темп 

росту 

Абсолю-

тне зна-

чення, 

тыс. грн. 

Темп 

росту 

Абсолют-

не значен-

ня, млн. 

грн. 

Темп 

росту 

Абсолют-

не значен-

ня, млн. 

грн. 

Темп 

росту 

2006 282681,9 1,000 1202 1,000 5,601 544153 1,230 5,05 1,000 

2007 355864,2 1,259 1535 1,277 5,606 720731 1,325 5,05 1,000 

2008 464163,5 1,304 2015 1,313 2,733 948056 1,315 6,275 1,243 

2009 363192,3 0,782 2116 1,050 0,048 913345 0,963 7,81 1,245 

2010 549297,1 1,512 2549 1,205 2,119 1082569 1,185 7,935 1,016 

2011 839666 1,529 3063 1,202 2,991 1316600 1,216 7,98 1,006 

 

Дані параметризації функції попиту на товари і послуги підприємств 

регіону – fd  (формула 3.5) представлені в табл. Б.8. 

 

Таблиця Б.8. 

Дані параметризації функції темпів попиту на товари і послуги  
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2006 1,000 1,000 5,601 1,230 1,000 1,137647 0,137647258 0,018946768 

2007 1,259 1,277 5,606 1,325 1,000 1,449652 0,151536017 0,036391867 

2008 1,304 1,313 2,733 1,315 1,243 1,350525 0,035418846 0,002134235 

2009 0,782 1,050 0,048 0,963 1,245 0,671236 0,142153461 0,012372178 

2010 1,512 1,205 2,119 1,185 1,016 1,205207 0,203123429 0,094375961 

2011 1,529 1,202 2,991 1,216 1,006 1,255601 0,178604564 0,074539011 

Сума квадратів відхилень 0,238760019. 

Середнє значення відносної похибки 14,14%. 
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Шукана функція має такий вигляд: 
1,03,01,09,0

$9,0ˆ 
kYYW

d

Y
TTTTT uexd  

На рис Б.7. подано графічне представлення функції темпів попиту на 

товари і послуги підприємств регіону фактичних даних. 
 

 

Рис. Б.7. Графік функції темпів попиту на товари і послуги  

підприємств регіону 
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ДОДАТОК В 

Прогнози основних функцій моделі 
 

 

Рис. В.1. Прогноз зміни кредитів підприємствам і організаціям 

 

Рис. В.2. Прогноз зміни кредитів населенню 
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Рис. В.3. Прогноз зміни депозитів підприємств і організацій 

 

Рис. В.4. Прогноз зміни депозитів населенню 
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ДОДАТОК Г 

 

Припустимо наявність N країн (юрисдикцій), у кожній з яких потенційно 

зареєстровані суб’єкти фінансової діяльності (її резиденти), які можуть інвес-

тувати як всередині країни, так і за кордоном – у будь-якій з N–1 країн. Логі-

чно припустити також, що дохід i-го інвестора у j-ї країні rij залежить від: 

величини його інвестицій в економіку цієї країни; 

ефективності вкладення інвестором коштів, – тобто отримання за інших 

рівних умов максимального доходу на одиницю інвестицій (у моделі викори-

стовується усереднена ефективність – загальна для всіх інвесторів конкретної 

країни); 

фінансового клімату країни, в якій здійснюються інвестиції. 

Параметри моделі. 

 
1i i m

I t


– множина інвесторів у країні на момент t; 

1j j n
Y


 – множина економічних систем (країн); 

xij(t) – капіталовкладення i-го інвестора в j-ту економічну систему в мо-

мент t. 

Для кожної j-ї країни (j=1,2, ..., N) можна ввести індексований параметр 

 

 

11 12 1

21 22 21

1 2

N

N N NN

x x x

x x x
X

x x x

 
 
 
 
 
 

,    (Г.1) 

 

де xij – обсяг коштів, інвестований резидентами i-ї країни у економіку j-ї 

країни. 

Очевидно, з матриці (1) можна вивести обсяг інвестицій резидентів пев-

ної країни: 

 

1

; 1,2,
N

ex
i ij

j

X x i N


  , (Г.2) 

 

а також обсяг інвестицій, здійснених у певній країні: 

 
            1

; 1,2,
N

im
j ij

i

X x j N



  .               (Г.3) 

Причому 

           
1

n

ij i i i i i
j

x t y t z t u y t z t u t



      ,  

   

де yj(t) – капіталовкладення i-го інвестора у підвищення власної кваліфі-

кації у момент t; 
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zi(t) – капіталовкладення i-го інвестора у поліпшення інвестиційного 

клімату економіки в момент t; 

       1
; ;ij i ij n

x t y t z t


 – розподіл інвестицій i-го інвестора в момент 

t. 

 
1i i m

U t


 – активні капітали i-го інвестора в момент t: 

     1

1

n

i i ij

j

U t U t x t



  ; 

     
1 1

:
m n

ij
i j

X t X t x t

 

  – загальна величина капіталовкладень усіх ін-

весторів у всі компанії у момент t; 

     
0

:
t

t t X



  


   – загальна величина капіталовкладень у економі-

ку за час до моменту t включно; 

   ,ij ijr t r x t  – дохід i-го інвестора від його капіталовкладень у j-ту 

компанію у момент t або у матричному вигляді: 

 

   

     
     

     

11 12 1

21 22 21
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N

N N NN

r x r x r x

r x r x r x
R X

r x r x r x

 
 
 
 
 
 

.    (Г.4) 

 

Податки на доходи від інвестицій. Доцільно розглянути три потенційно 

різних узагальнених податки: податок на внутрішні інвестиції, податок на 

експорт інвестицій, а також податок на імпорт інвестицій. Оскільки, в цілому, 

зазначені податки кожною країною встановлюються самостійно, можна ви-

значити перелік податків, сплачених резидентами i -ї країни: 

 

                     1,2, ,; ;re ex im
i i j i N

i j

   


  
 
  

,     (Г.5) 

 

перелік податків, що стягуються у i-й країні: 

 

                           
1,2,

; ;re ex im
i i i

i N
  



,     (Г.6) 

 

де re
i  – податок на внутрішні інвестиції; 

ex
i  – податок на експорт інвестицій; 
im
i  – податок на імпорт інвестицій; 



520 

i  – податковий тягар на дохід i-го інвестора. 

 

Правила оподаткування інвесторів, залежно від їх походження і місця 

отримання доходу, можуть бути представлені у вигляді табл. Г.1. 

 

Таблиця Г.1. 

Податки, що потенційно сплачуються резидентами країн 

 
 Країни отримання доходу 

 1 2 … N 

Країни перебування інвесторів 

1 1
re  1 2

ex im   … 1
ex im

N   

2 2 1
ex im   2

re  … 2
ex im

N   

… … … … … 

N 1
ex im
N   2

ex im
N   … re

N  

 

Формально це можна записати таким чином: 

 

, : 1,2, ; 1,2, :

re
i

ij ex im
i j

i j
i j i N j N

i j



 

  
     

  

   (Г.7) 

     
1 1

:
m n

ij
i j

t t r t
 

     – загальна кількість податків з інвесторів; 

c0 – мінімальна величина обов'язкових витрат бюджету, не пов’язаних з 

поліпшенням інвестиційного клімату у момент t. 

      0:c t c t t c   – максимальна сума коштів, які можуть бути ви-

трачені державою на поліпшення інвестиційного клімату в момент t (макси-

мальна величина вільних коштів бюджету). 

Якщо ефективність інвесторів характеризує ділові та професійні якості 

економічних агентів, то клімат інвестування відноситься до параметрів дер-

жави, яка забезпечує умови функціонування своєї економічної системи. Те ж 

саме стосується податків на інвестиції, які виділено окремо на підставі при-

пущення щодо більших можливостей для управління: ставки податків, в 

принципі, змінити значно легше, ніж все господарське законодавство або по-

бороти корупцію. 

Таким чином, у системі інвестиційної діяльності можна виділити два ти-

пи економічних агентів: інвестори і держава. При цьому параметрами, влас-

тивими інвесторам, є: 

величина інвестованих капіталів в економіку різних країн; 

ефективність освоєння цих капіталів; 

параметри, властиві кожній з держав, це: 

величини внутрішнього, експортного та імпортного податків; 

сприятливість інвестиційного клімату в даній країні. 
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Інвестору не так легко збільшити ефективність освоєння інвестицій, 

проте він досить швидко може варіювати розміром інвестованих капіта-

лів. Те ж саме стосується і держави: зміна клімату вимагає значного часу, на 

відміну від зміни ставок податків, тому величини інвестицій і ставок податків 

вважатимуться керованими параметрами, а ефективність інвестування і 

сприятливість інвестиційного клімату – некерованими – параметрами сере-

довища. 

Об’єднуючи формули (4) та (7) отримуємо величину податкових надхо-

джень для інвесторів  i-ї країни, які діють у j-й країні 
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Величина доходів після оподаткування складатиме 
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   (Г.9) 

 

Податкові платежі резидентів кожної країни дорівнюватимуть 
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  (Г.10) 

 

величина податків, зібраних у кожній з країн 
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 (Г.11) 

 

Величина доходів після оподаткування резидентів кожної крани дорів-

нюватиме  
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 (Г.12) 

 

величина доходів інвесторів у кожній з країн 
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   (Г.13) 

Прибуток інвесторів, під яким розуміється дохід після оподаткування за 

вирахуванням інвестицій, можна описати таким чином. 

Розмір прибутку для інвесторів i-ї країни у j-й країні 
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  (Г.14) 

 

величина прибутку інвесторів з певної країни 
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   (Г.15) 

 

величина прибутку інвесторів у певній країні [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]  
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ДОДАТОК Д 

Результати відбору країн-торгівельних партнерів України 

Таблиця Д.1.  

Результати відбору країн-постійних торгівельних партнерів України 

№ Країна 

Обсяг експортно-імпортних 

операцій за 2005-2013 рр., млн 

дол США 

1 Австрія 12009,56 

2 Азербайджан 7372,50 

3 Алжир 8872,58 

4 Бельгiя 9135,21 

5 Білорусь 35013,71 

6 Болгарiя 6712,43 

7 Великобританія 19378,56 

8 Ізраїль 6096,83 

9 Iндонезiя 6211,06 

10 Iран 6479,75 

11 Іспанія 10474,32 

12 Італія 33496,96 

13 Казахстан 24519,86 

14 Китай 48962,74 

15 Кіпр 10521,97 

16 Корея, Республіка 12133,32 

17 Литва 7057,66 

18 Молдова 7940,51 

19 Нідерланди 14529,68 

20 Німеччина 61176,55 

21 Польща 39826,64 

22 Російська Федерація 295266,81 

23 Румунія 10762,63 

24 Словаччина 9690,88 

25 Туреччина 38322,45 

26 Туркменістан 18069,75 

27 Угорщина 19091,35 

28 Узбекистан 7495,20 

29 Франція 16148,34 

30 Чехія 12909,21 

31 Швейцарія 12897,46 
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Таблиця Д.2.  

Результати відбору країн-торгівельних партнерів України (критерій – геогра-

фічна близькість та членство у міжнародних об’єднаннях) 

№ Країна 
Обсяг експортно-імпортних опера-

цій за 2005-2013 рр., млн дол США 

1 Австрія 12009,56 

2 Азербайджан 7372,50 

3 Бельгiя 9135,21 

4 Білорусь 35013,71 

5 Великобританія 19378,56 

6 Вірменія 1791,88 

7 Греція 3469,46 

8 Данія 4253,22 

9 Естонія 3361,93 

10 Ірландія 1674,39 

11 Іспанія 10474,32 

12 Італія 33496,96 

13 Казахстан 24519,86 

14 Киргизстан 750,25 

15 Кіпр 10521,97 

16 Латвія 3565,53 

17 Литва 7057,66 

18 Люксембург 541,15 

19 Мальта 899,19 

20 Молдова 7940,507 

21 Нідерланди 14529,68 

22 Німеччина 61176,55 

23 Польща 39826,64 

24 Портуґалiя 2526,15 

25 Російська Федерація 295266,8 

26 Румунія 10762,63 

27 Словаччина 9690,88 

28 Словенія 2302,20 

29 Таджикистан 608,94 

30 Туркменістан 18069,75 

31 Угорщина 19091,35 

32 Узбекистан 7495,20 

33 Фінляндія 4566,17 

34 Франція 16148,34 

35 Чехія 12909,21 

36 Швеція 5657,18 
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Таблиця Д.3.  

Результати відбору країн-торгівельних партнерів України (критерій – страте-

гічне партнерство) 

№ Країна 

Обсяг експортно-імпортних 

операцій за 2005-2013 рр., млн 

дол США 

1 Австрія 12009,56 

2 Бельгiя 9135,21 

3 Великобританія 19378,56 

4 Греція 3469,46 

5 Данія 4253,22 

6 Естонія 3361,93 

7 Ірландія 1674,39 

8 Іспанія 10474,32 

9 Італія 33496,96 

10 Кіпр 10521,97 

11 Латвія 3565,53 

12 Литва 7057,66 

13 Люксембург 541,15 

14 Мальта 899,19 

15 Нідерланди 14529,68 

16 Німеччина 61176,55 

17 Польща 39826,64 

18 Портуґалiя 2526,15 

19 Словаччина 9690,88 

20 Словенія 2302,20 

21 Угорщина 19091,35 

22 Фінляндія 4566,17 

23 Франція 16148,34 

24 Чехія 12909,21 

25 Швеція 5657,18 
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Таблиця Д.4.  

Порівняння надходжень ПДВ (модель і факт) у 2005-2013 рр. 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Надходження (факт), 

млрд грн 
33,50 47,50 59,37 90,03 79,89 102,75 133,51 144,15 139,89 

Надходження (модель), 

млрд грн 
29,61 45,14 65,68 89,82 77,14 101,29 134,24 144,76 139,20 

Відносне відхилення від 

факту, % 
11,61 4,97 -10,64 0,24 3,45 1,42 -0,55 -0,43 0,49 

 

Джерело: розрахунки автора за даними: Бюджет України. Доходи [Електронний ресурс] / 

Сайт "Ціна держави". – Режим доступу: http://cost.ua/budget/revenue/ (Дата останнього зве-

рнення: 22.03.2016). 

 

http://cost.ua/budget/revenue/
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Таблиця Д.5.  

Порівняння надходжень від ПДВ (ставка 20% і гармонізовані), 2005-2013 рр. 

Варі-

ант 

Став-

ка 

ПДВ 

( ) 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Середнє 

відхилен-

ня за пері-

од від фа-

кту, % 

А 0,1856 

Надходження, млрд грн 25,48 39,89 58,95 81,35 69,58 91,99 122,57 132,34 127,18 
 

Відносне відхилення від 

факту, % 
-23,95 -16,03 -0,70 -9,64 -12,91 -10,47 -8,19 -8,19 -9,09 -11,02 

Б 0,193 

Надходження, млрд грн 27,60 42,58 62,41 85,70 73,46 96,77 128,57 138,72 133,36 
 

Відносне відхилення від 

факту, % 
-17,61 -10,34 5,13 -4,81 -8,05 -5,82 -3,70 -3,76 -4,67 -5,96 

В 0,1941 

Надходження, млрд грн 27,92 42,99 62,92 86,35 74,04 97,48 129,46 139,67 134,28 
 

Відносне відхилення від 

факту, % 
-16,67 -9,50 5,99 -4,09 -7,32 -5,13 -3,03 -3,11 -4,01 -5,21 

Г 0,211 

Надходження, млрд грн 32,77 49,15 70,82 96,29 82,91 108,39 143,15 154,26 148,39 
 

Відносне відхилення від 

факту, % 
-2,19 3,48 19,30 6,95 3,78 5,49 7,22 7,01 6,08 6,35 

Д 0,15 

Надходження, млрд грн 15,25 26,90 42,31 60,41 50,90 69,01 93,72 101,62 97,45 
 

Відносне відхилення від 

факту, % 
-54,46 -43,36 -28,73 -32,90 -36,29 -32,84 -29,80 -29,50 -30,34 -35,36 

Надходження (факт, ставка ПДВ 20%), 

млрд грн 
33,50 47,50 59,37 90,03 79,89 102,75 133,51 144,15 139,89 
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Таблиця Д.6.  

Порівняння надходжень від ПДВ (ставка 20% і гармонізовані) для періоду 2010-2015 рр. з урахуванням тимчасової оку-

пації АР Крим та м. Севастополь 

Варіант 

Ставка 

ПДВ 

( ) 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Середнє відхи-

лення за період 

від факту, % 

А 0,1856 
Надходження, млрд грн 96,33 122,18 130,89 124,00 128,48 164,06 

 
Відносне відхилення від факту, % -6,25 -8,48 -9,20 -11,36 -7,59 -8,86 -8,82 

Б 0,193 
Надходження, млрд грн 101,69 128,56 137,62 130,45 135,11 172,11 

 
Відносне відхилення від факту, % -1,04 -3,70 -4,53 -6,75 -2,82 -4,39 -4,00 

В 0,1941 
Надходження, млрд грн 102,48 129,51 138,62 131,41 136,10 173,31 

 
Відносне відхилення від факту, % -0,26 -2,99 -3,84 -6,06 -2,11 -3,72 -3,29 

Г 0,211 
Надходження, млрд грн 114,70 144,09 153,99 146,15 151,24 191,70 

 
Відносне відхилення від факту, % 11,63 7,93 6,82 4,48 8,79 6,50 7,71 

Д 0,15 
Надходження, млрд грн 70,59 91,48 98,51 92,94 96,56 125,32 

 
Відносне відхилення від факту, % -31,30 -31,48 -31,66 -33,56 -30,54 -30,38 -32,00 

Надходження (факт, ставка ПДВ 20%), млрд грн 102,75 133,51 144,15 139,89 139,03 180,01 
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ДОДАТОК К 

Кількість патентів у сфері "зелених" технологій в окремих країнах та ЄС, тис. одиниць
1
 

 

ЄС 

Показник 2000 2005 2010 2011 

Всього видано патентів в сфері "зелених" технологій 52026,7 57398,4 56910,8 57560,2 

з них в сфері: 

скорочення викидів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 444,5 381,3 511,1 531,2 

скорочення скидів у водні об’єкти 392,4 389,1 411 387,3 

управління відходами 361,2 276,6 342,4 284,5 

виробництва енергії з поновлюваних джерел 220,4 516,2 1653 1687 

виробництва енергії з непоновлюваних джерел 

- біопаливо 

- паливо з відходів 

 

31,9 

28 

87 

58,4 

169 

102,4 

162,5 

115,7 

технологій безпосереднього пом’якшення кліматичних змін 40,1 58,9 114,7 124 

скорочення викидів та підвищення енергоефективності у транспорті 1228 1111,8 1393,3 1457,5 
 

 

                                                           
1
 Складено за: OECD Patents by technology. Patents in environment-related technologies [Electronic resource] / OECD // OECD. – Режим до-

ступу: stat.oecd.org 
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Німеччина 

Показник 2000 2005 2010 2011 

Всього видано патентів в сфері "зелених" технологій 22260,4 24139,3 23594,1 23125,1 

з них в сфері: 

скорочення викидів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 243,7 216,4 232,4 265 

скорочення скидів у водні об’єкти 176,4 146,8 140,1 149,3 

управління відходами 148,4 83,9 85,7 79,6 

виробництва енергії з поновлюваних джерел 112,3 47,7 62,3 67,9 

виробництва енергії з непоновлюваних джерел 

- біопаливо 

- паливо з відходів 

7,7 

13,5 

22,9 

32,9 

43,3 

40,3 

50,3 

36,2 

технологій безпосереднього пом’якшення кліматичних змін 18,2 15,1 44,7 53,4 

скорочення викидів та підвищення енергоефективності у транспорті 846,1 619,1 743 743,3 
 

Японія 

Показник 2000 2005 2010 2011 

Всього видано патентів в сфері "зелених" технологій 22101,5 22117 21727,9 21548,7 

з них в сфері: 

скорочення викидів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 260,5 263,1 397,6 300,7 

скорочення скидів у водні об’єкти 100,2 90,9 80,5 80,4 

управління відходами 132,2 69,6 65,7 60,5 

виробництва енергії з поновлюваних джерел 104 154 571,4 406,9 

виробництва енергії з непоновлюваних джерел 

- біопаливо 

- паливо з відходів 

10 

3 

20 

4 

19,6 

8,6 

11,5 

2 

технологій безпосереднього пом’якшення кліматичних змін 28,8 24,4 51,8 49 

скорочення викидів та підвищення енергоефективності у транспорті 701,6 830,7 1060,4 1004,1 
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США 

Показник 2000 2005 2010 2011 

Всього видано патентів в сфері "зелених" технологій 32158 37424,9 29931,1 31918,5 

з них в сфері: 

скорочення викидів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 228,6 192,2 185,1 150,9 

скорочення скидів у водні об’єкти 216 151,6 174,8 161,2 

управління відходами 116,3 92,5 80,2 68,7 

виробництва енергії з поновлюваних джерел 46,4 214,5 577,9 444,1 

виробництва енергії з непоновлюваних джерел 

- біопаливо 

- паливо з відходів 

12,6 

8,7 

64,5 

36,1 

181 

51,3 

140,8 

59,8 

технологій безпосереднього пом’якшення кліматичних змін 47,9 71,6 248,3 319,6 

скорочення викидів та підвищення енергоефективності у транспорті 438,6 244,1 263,1 319,6 
 

 

 

 

 

 

 

 



532 

 

 



532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ 
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Додаток А 

 

Наукові доповіді 

№ 
Назва наукової 

доповіді 

Місце впровадження, 

документ про впровадження 

1 2 3 

1.  Світовий досвід оподаткування 

доходів від праці 

Департаменту податкової, митної політики та мето-
дології бухгалтерського обліку Міністерства фінан-
сів України 
№ 127/1116 від 24.12.2013 р. 

2.  Реформирование системы спе-

циального рентного налогооб-

ложения предприятий добыва-

ющей промышленности Украи-

ны 

Департаменту податкової політики Міністерства фі-

нансів України 

№ 127/к-053 від 04.12.2014 р. 

 

3.  Реформирование организации 

хозяйственной деятельности 

предприятий горной промыш-

ленности и горного законодате-

льства Украины 

Департаменту правової та міжнародної діяльності 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі Укра-

їни 

№ 127/к-052 від 04.12.2014 р. 

4.  Донецька область 2014-2016: 

перспективи економічного роз-

витку 

Головному управлінню Міндоходів у Донецькій об-

ласті 

№ 127/280 від 01.04.2014 р. 

 

Головному фінансовому управлінню Донецької об-

лдержадміністрації 

№ 127/293 від 07.04.2014 р. 

5.  Промисловість і промислова 

політика України 2013: актуа-

льні  тренди, виклики, можли-

вості  

Відділенню економіки НАН України 

№ 127/389 від 15.05.2014 р. 

6.  Податкове регулювання інвес-

тиційно-інноваційно-го розвит-

ку економіки: еволюційний під-

хід 

Науково-дослідному фінансовому інституту Акаде-

мії фінансового управління Міністерства фінансів 

України 

№ 127/681 від 03.12.2014 р. 

 

Департаменту інвестиційно-інноваційної політики 

та розвитку державно-приватного партнерства Міні-

стерства економічного розвитку і торгівлі України 

№ 127/683 від 04.12.2014 р. 

 

7.  Розробка основних положень 

концепції моделювання про-

цесів рефлексивного управління 

стадною поведінкою на 

підприємствах 

Промисловим підприємствам:  

ОДО «Станконормаль»,  

№127/к-283 від 7.07.2015 р. 

 

ТОВ «Ясинуватський машинобудівний завод» 

№127/к-282 від 7.07.2015 р. 

 

ТОВ «Кварт-Софт» №____від____ 

Позитивний відзив: 
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№ 38 від 25.05.2016 р. 

8.  Аналіз підходів щодо розвитку 

великих промислових ком-

плексів України в умовах 

неоіндустріалізації 

Промисловому підприємству:  

ПАТ «Кераммаш» 

№ 127/к-281 від 7.07.2015 р. 

Позитивний відзив: 

№ 481 від 14.08.2015 р. 

9.  Концептуальні положення та 

організаційно-економічний ме-

ханізм управління цілепокла-

данням на промислових 

підприємствах 

Промисловим підприємствам: 

ОДО «Станконормаль» 

 №127/к-268 від 07.07.2015 р. 

 

ТОВ «Ясинуватський машинобудівний 

 завод» №127/к-267 від 07.07.2015 р. 

10.  Управління людським капіта-

лом підприємств 

Промисловим підприємствам: 

ОДО «Станконормаль» 

№127/к-272 від 7.07.2015 р. 

 

ТОВ «Ясинуватський машинобудівний  завод» 

№127/к-271 від 7.07.2015 р. 

 

ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 

«Кераммаш» №____від_____ 

Позитивний відзив: 

№ 530 від 08.06.2016 р. 

11.  Концепція управління збалан-

сованим цілепокладанням на 

промислових підприємствах 

Промисловому підприємству:  

ПАТ «Кераммаш» 

№127/к-286 від 07.07.2015 р. 

Позитивний відзив: 

№ 482 від 14.08.2015 р. 

12.  Оцінка дисбалансів в системі 

цілепокладання на промислових 

підприємствах 

Промисловому підприємству: 

ПАТ «Кераммаш» 

№127/к-274 від 07.07.2015 р. 

Позитивний відзив: 

№ 483 від 14.08.2015 р. 

13.  Мотивація персоналу при 

управлінні збалансованим ціле-

покладанням на підприємстві 

Промисловому підприємству: 

ПАТ «Кераммаш» 

№127/к-273 від 07.07.2015 р. 

Позитивний відзив: 

№ 484 від 14.08.2015 р. 

14.  Промисловість Донецької та 

Луганської областей: деякі про-

блеми подальшого функціону-

вання та відновлення (розділи 

«Металургійна промисловість», 

«Хімічна промисловість») 

Відділенню економіки НАН України 

№ 127/389 від 15.04.2015 р. 

15.  Стратегія відновлення Донбасу: 
оцінка соціально-економічних 
втрат і пріоритетні напрями 
державної політики (доповідь) 

Адміністрації Президента України 

Раді національної безпеки і оборони України 

Кабінету Міністрів України 

Національному інституту стратегічних досліджень 

при Президентові України 

Державному агентству з питань відновлення Донба-

су 
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Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України 

Міністерству соціальної політики України 

№ 226/1728-2 від 12.10.2015 р. 

16.  Екологічне оподаткування в 
контексті формування нових 
глобальних ланцюжків ство-
рення вартості в умовах   
асоціації з ЄС 

Департаменту податкової, митної 

політики та методології  

бухгалтерського обліку Міністерства  

фінансів України  

№127/к-419 від 24.11.2015 р. 

 

Відділу екологічної політики та наукової діяльності 

Міністерства екології та природних ресурсів 

України №127/к-418 від 24.11.2015 р. 

 

Артемівській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області 

№ 127/к-472 від 11.12.2015 р. 

Позитивний відзив: 

№151/27 від 14.12.2015 р. 

 

ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у  

Донецькій області 

№ 127/к-473 від 11.12.2015 р. 

 

Красноармійській ОДПІ Головного  

управління ДФС у Донецькій області 

№ 127/к-474 від 11.12.2015 р. 

Позитивний відзив: 

№ 9225/10/0516 від 15.12.2015 р. 

17.  Податкові інструменти стиму-
лювання інноваційного розвит-
ку промислових підприємств в 
Україні 

Департаменту податкової, митної 

політики та методології  

бухгалтерського обліку Міністерства  

фінансів України  

№127/к-488 від 15.12.2015 р. 

 

Державній фіскальній службі України 

№127/к-487 від 15.12.2015 р. 

 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 

№127/к-486 від 15.12.2015 р. 

18.  Теоретичні основи аналізу про-
блем корупції у податкових 
відносинах 

Департаменту податкової, митної політики та мето-

дології бухгалтерського обліку 

Міністерства фінансів України 

№127/к-493 від 16.12.2015 р. 

19.  Теоретичні основи аналізу про-
блем протиправної поведінки в 
податкових відносинах 

Департаменту податкової, митної політики та мето-

дології бухгалтерського обліку 

Міністерства фінансів України 

№127/к-494 від 16.12.2015 р. 

20.  Політика інтеграції українсько-

го суспільства в контексті ви-

кликів та загроз подій на Дон-

басі (національна доповідь) / 

[Лібанова Е.М., Горбулін В.П., 

Президії НАН України  

Кабінету Міністрів України  
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Пирожков С.І. та ін.]; за ред. 

Е.М. Лібанової. – К.: НАН 

України, 2015. – 363 с. (Розділи 

1.3, С. 16-22; 2.4, С. 4 5-52; 3.3, 

С. 61-69; Розділи 4.2, С. 180-

188; 5.1, С. 282-290) 

21.  Аналіз моделей розвитку про-
мислових підприємств в умовах 
неоіндустріалізації  

Інституту регіональних досліджень НАН України 

№127/к-127 від 29.03.2016 р. 

 

Науково-дослідному центру індустріальних проблем 

розвитку НАН України №127/к-128 від 29.03.2016 р. 

 

Інституту проблем ринку і економіко-екологічних 

досліджень НАН України №127/к-129 від 29.03.2016 

р. 

 

Інституту економіки та прогнозування НАН України 

№127/к-130 від 29.03.2016 р. 

 

ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 

«Кераммаш» №____від_____ 

Позитивний відзив: 

№ 530 від 08.06.2016 р. 

22.  Конфлікти в економічних си-
стемах: сутність та причини ви-
никнення 

ПАТ "Кераммаш" №127/к-133 від 29.03.2016 р. \ 
Позитивний відзив: 

№ 352 від 28.04.2016 р. 

 
ПАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" 
№127/к-134 від 29.03.2016 р.  

23.  Роль рефлексивних складових 
процесу прийняття рішень при 
виявлені стадної поведінки на 
підприємствах  

ПАТ "Кераммаш" №127/к-132 від 29.03.2016 р. 

Позитивний відзив: 

№ 351 від 28.04.2016 р. 

 
ПАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" 

№127/к-131 від 29.03.2016 р. 

24.  Територіальний розвиток та 
регіональна політика в Україні / 
НАН України. ДУ "Інститут 
регіональних досліджень імені 
М. І. Долішнього НАН 
України"; наук. редактор В.С. 
Кравців. – Львів, 2016. – 218 с. 
(Підрозділ 1.2.5, С. 36-46) 

Інституту регіональних досліджень НАНУ, № 

127/130 від 01.12.2015р.  

25.  Розробка комплексу економіко-

математичних моделей та 

управлінських технологій роз-

витку передового виробництва 

ПАО «Азовзагальмаш» № ___від ______ 

Позитивний відзив: 

№ 450/79 від 06.06.2016 р. 

 

ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 

«Кераммаш»» №____від_____ 

Позитивний відзив: 

№ 534 від 08.06.2016 р. 

26.  Податкове регулювання неоін-

дустріального розвитку України 

Головному управлінню ДФС у Донецькій області 

№ 127/к-245 від 07.06.201"6 р. 
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Позитивний відзив: 

№ 3322/10/05-99-13-01-13-31 від 16.06.2016 р. 

 

Міністерству фінансів України 

№ 127/к-246 від 07.06.2016 р. 

  

Державній фіскальній службі України 

№ 127/к-247 від 07.06.2016 р. 

  

Комітету ВРУ з питань бюджету 

№ 127/к-248 від 07.06.2016 р. 

  

Артемівській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області 

№ 127/к-266 від 15.06.2016 р. 

  

Департаменту моніторингу доходів та обліково-

звітних систем Державної фіскальної служби Украї-

ни 

№ 127/к-267 від 15.06.2016 р. 

  

Департаменту податків і зборів з юридичних осіб 

Державної фіскальної служби України 

№ 127/к-268 від 15.06.2016 р. 

 

27.  Напрями розвитку промислово-

сті України на засадах неоінду-

стріальної концепції 

Департаменту економічної стратегії та макроеконо-

мічного прогнозування; 

 

Департаменту управління державною власністю та 

розвитку промисловості Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України  

№ 127/к-270 від 15.06.2016 р. 

 

Комітету ВРУ з питань промислової політики та пі-

дприємництва  

№ 127/к-269 від 15.06.2016 р. 

 

Першому заступнику Міністра Міністерства еконо-

мічного розвитку і торгівлі України  

№ 127/к-265 від 15.06.2016 р. 

 

28.  Основні напрямки неоіндустрі-

ального розвитку металургії 

України 

Департаменту економічної стратегії та макроеконо-

мічного прогнозування Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 

№ 127/к-260 від 13.06.2016 р. 

 

Комітету ВРУ з питань економічної політики 

№ 127/к-238 від 13.06.2016 р. 

 

Комітету ВРУ з питань промислової політики та пі-

дприємництва  

№ 127/к-259 від 13.06.2016 р. 
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Першому заступнику Міністра Міністерства  

економічного розвитку і торгівлі України  

№ 127/к-265 від 15.06.2016 р. 

29.  Стратегічні напрями розвитку 

хімічної промисловості України 

у контексті неоіндустріалізації 

Департаменту економічної стратегії та макроеконо-

мічного прогнозування; 

 

Департаменту управління державною власністю та 

розвитку промисловості Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України  

№ 127/к-261 від 14.06.2016 р. 

 

ТОВ НВП «Зоря»  

№ 127/к-262 від 14.06.2016 р. 

 

Першому заступнику Міністра Міністерства еконо-

мічного розвитку і торгівлі України  

№ 127/к-265 від 15.06.2016 р. 

30.  Науково-методичні підходи 

екологічного регулювання нео-

індустріального розвитку 

Відділу екологічної політики та наукової діяльності 

Міністерства екології та природних ресурсів Украї-

ни 

№ 127/к-274 від 16.06.2016 

 

31.    

 

Доповідні записки 

№ Назва доповідної записки 
Місце впровадження, 

документ про впровадження 

1 2 3 

1.  Рекомендації по формуванню 

торговельно-економічних від-

носин України з Європейським 

Сою-зом в рамках підписання 

Угоди про асоціацію та з краї-

нами Єдиного економічного 

простору в рамках підписання 

Угоди про створення Митного 

союзу 

На виконання доручення Відді-

лення економіки НАН України 

(лист № 226/77 від 11.07.2013 

р.) 

Відділенню економіки НАН України 

№ 127/708 від 07.08.2013 р. 

2.  Економічні наслідки виконання 

Україною екологічних вимог, 

передбачених Угодою про асо-

ціацію з Європейським Союзом 

Інституту економіки та прогнозування НАН України 

№127/802 від 26.09.2013 р. 

3.  Економічні наслідки євроінтег-

раційного курсу України в сфе-

рі спеціального водокористу-

вання 

Державному управлінню екології та природних ре-
сурсів Донецької області Міністерства екології та 
природних ресурсів України 
№127/805 від 26.09.2013 р. 

4.  Рекомендації щодо підвищення ПрАТ «Донецький завод високовольтних опор» 
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конкурентоспромож-ності підп-

риємства на підставі екологіза-

ції виробни-цтва 

№127/806 від 26.09.2013 р. 

Позитивний відзив:  

№ 1437-н-05 від 08.10.2013 р. 

5.  Коментар до ст. 265 «Податок 

на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки» Розділу 

XII «Місцеві податки і збори» 

Податкового кодексу України 

Народному депутату України  

Левченку М.О.  

№127/608 від 21.06.2013 р. 

Позитивний відзив:  

Довідка про впровадження аналітичних матеріалів 

№ 115 від 01.01.2013 р. 

6.  Сучасні умови фінансового за-

безпечення неоіндустріального 

розвитку промисловості Украї-

ни 

Головному економічному управлінню Донецької мі-
ської ради   
№ 127/1081 від 18.12.2013 р. 
 

7.  Формування інструментарію 

кількісної оцінки ефективності 

управління водними ресурсами 

в сфері екологізації водокорис-

тування 

Управлінню використання водних ресурсів Держав-
ного агентства водних ресурсів України  
№ 127/1070 від 17.12.2013 р.  
 

8.  Інституційний аналіз податко-

вих відносин в Україні 

 

Департаменту податкової, митної політики та мето-
дології бухгалтерського обліку Міністерства фінан-
сів України 
№ 127/1115 від 24.12.2013 р. 
 

9.  Оцінка параметрів, ризиків і 

структурних  ефектів макроеко-

номічного розвитку в цілях ре-

гулювання структурних зру-

шень 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни 
№ 127/1101 від 20.12.2013 р. 
 

10.  Концепція управління кадровим 

потенціалом промислових підп-

риємств  

Підприємствам  
ВТФ ЗАТ «Кремтекс» 
№ 127/1073 від 17.12.2013 р. 
 
ТОВ «Валері-Текс» 
№ 127/1071 від 17.12.2013 р. 
 
ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» 
№ 127/1072 від 17.12.2013 р. 
 
ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш» №____від_____ 
Позитивний відзив: 
№ 528 від 08.06.2016 р. 

11.  Механізм оцінки податкових 

реакцій корпоративних струк-

тур 

ВАТ «Ясинуватський машинобудівний завод» 
№ 127/1077 від 17.12.2013 р. 
 
ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш» №____від_____ 
Позитивний відзив: 
№ 527 від 08.06.2016 р. 

12.  Концепція моделювання подат-

кових реакцій корпоративних 

структур  

ВАТ «Керамет» 
№ 127/1074 від 17.12.2013 р. 
 
ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш» №____від_____ 
Позитивний відзив: 
№ 525 від 08.06.2016 р. 



540 

13.  Подолання опору впроваджен-

ню інформаційного забезпечен-

ня податкового планування  

ОДО «Станконормаль» 
№ 127/1075 від 17.12.2013 р. 
 
ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш» №____від_____ 
Позитивний відзив: 
№ 526 від 08.06.2016 р. 

14.  Концепція інформаційного за-

безпечення податкового плану-

вання на підприємствах 

ВАТ «Ясинуватський машинобудівний завод» 
№ 127/1076 від 17.12.2013 р. 
 
ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш» №____від_____ 
Позитивний відзив: 
№ 524 від 08.06.2016 р. 

15.  Моніторинг збалансованості 

розвитку та реагування на дис-

баланси на промислових підп-

риємствах 

ТОВ «Ясинуватський машинобудівний завод» 
№ 127/1122 від 24.12.2013 р. 
 
ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш» №____від_____ 
Позитивний відзив: 
№ 533 від 08.06.2016 р. 
 

16.  Моделювання прийняття рі-

шень у сфері збалансованого 

розвитку промислових підпри-

ємств 

ТОВ «Ясинуватський машинобудівний завод» 
№ 127/1121 від 24.12.2013 р. 
 

17.  Концептуальні основи управ-

ління збалансованим розвитком 

промислових підприємств 

ТОВ «Ясинуватський машинобудівний завод» 
№ 127/1120 від 24.12.2013 р. 
 

18.  Механізм управління кадровим 

потенціалом промислових підп-

риємств  

Підприємствам  
ВТФ ЗАТ «Кремтекс» 
№ 127/1150 від 27.12.2013 р. 
 
ТОВ «Валері-Текс» 
№ 127/1149 від 27.12.2013 р. 
 
ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» 
№ 127/1151 від 27.12.2013 р. 
 
ПАО «Азовзагальмаш» № ___від ______ 
Позитивний відзив: 
№ 450/80 від 06.06.2016 р. 
 
ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш»» №____від_____ 
Позитивний відзив: 
№ 529 від 08.06.2016 р. 

19.  Пропозиції щодо основних ета-

пів робіт, необхідних для оцін-

ки економічних витрат із при-

ведення техногенного наванта-

ження від підприємств промис-

ловості України у відповідність 

до екологічних вимог, які пе-

редбачено угодою про асоціа-

цію з Європейським Союзом 

Відділенню економіки НАН України  

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України»  

 

ДУ «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку НАН України» 

№ 127/36 від 21.01.2014 р. 

 

20.  Оцінка можливих наслідків для Відділенню економіки НАН України 
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підприємств машинобудування 

від введення у дію положень 

угоди про асоціацію між ЄС та 

Україною 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України»  

 

ДУ «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку НАН України» 

 № 127/125 від 17.02.2014 р. 

21.  Пропозиції та зауваження до 

законопроекту щодо внесення 

змін до Податкового кодексу 

щодо консолідації платників 

податків 

Українському союзу промисловців та підприємців 

№ 127/18 від 15.01.2014 р. 

 

22.  Очікувані наслідки у сфері ста-

ндартизації діяльності машино-

будівних підприємств Донець-

кої області у разі підписання 

Угоди про асоціацію з ЄС 

Інституту економіко-правових досліджень НАН 

України 

№ 127/485 від 16.06.2014 р. 

 

Науково-дослідному центру індустріальних проблем 

розвитку НАН України  

№ 127/483 від 16.06.2014 р. 

 

Державній установі «Інституту економіки та про-

гнозування» НАН України 

№ 127/484 від 16.06.2014 р. 

 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України 

№ 127/482 від 16.06.2014 р. 

 
ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш»» №____від_____ 
Позитивний відзив: 

№ 531 від 08.06.2016 р. 

23.  Підходи до застосування альте-

рнативних систем оподаткуван-

ня доходів від капіталу в умо-

вах реформування податкової 

системи України 

 

Міністерству фінансів України 

№ 127/512 від 26.06.2014 р. 

Позитивний відзив: 

№ 31-1130-ІІ-10/20468 від 07.08.2014 р. 

 

Науково-дослідному центру з проблем оподатку-

вання Національного університету державної подат-

кової служби України 

№ 127/513 від 26.06.2014 р. 

Позитивний відзив: 

№2524/01-12 від 09.09.2014 р 

 

24.  Емпіричний аналіз співвідно-

шення ризиків, продуктивності 

і структурних зрушень макрое-

кономічного розвитку 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі Укра-

їни 

№ 127/518 від 27.06.2014 р. 

Позитивний відзив: 

№ 3003-06/41375-07 від 26.11.2014 р. 

 

25.  Основні тенденції розвитку ін-

вестиційної діяльності в проми-

словості України  

Державному агентству з інвестицій та управління 

національними проектами України  

№ 127/390 від 16.05.2014 р. 
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Міністерству промислової політики України 

№ 127/391 від 16.05.2014 р. 

 

26.  Пропозиції щодо наближення 

нормативно-правового законо-

давства України в сфері охоро-

ни атмосферного повітря до єв-

ропейського союзу, які перед-

бачені загальнодержавною про-

грамою адаптації законодавства 

України до Європейського Со-

юзу 

Департаменту екології та природних ресурсів Доне-

цької обласної державної адміністрації 

№ 127/671 від 28.11.2014 р. 

 

Міністерству екології та природних ресурсів Украї-

ни 

№ 127/672 від 28.11.2014 р. 

 

27.  Забезпечення ефективності роз-

витку макроекономічних сис-

тем через структурні зрушення і 

конвергенцію   

 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі Укра-

їни 

№ 127/к-051 від 4.12.2014 р. 

Позитивний відзив: 

№ 3003-06/23022-08 від 16.07.2015 р. 

 

28.  Сукупний ефект конвергенції 

між країнами та його структур-

ні секторальні складові: емпі-

ричний аналіз 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі Укра-

їни 

№ 127/к-050 від 04.12.2014 р. 

 

29.  Стан фінансово-кредитного за-

безпечення механізму технічно-

го розвитку промисловості 

НБУ  

№ 127/688 від 05.12.2014 р. 

 

30.  Шляхи удосконалення фінансо-

вого забезпечення промислово-

го розвитку 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі Укра-

їни 

№ 127/687 від. 05.12.2014 р. 

 

31.  Шляхи подолання інвестицій-

ного дефіциту в промисловості 

України 

НБУ 

№ 127/689 від 05.12.2014 р. 

 

32.  Щодо стану та перспектив удо-

сконалення звітності про фінан-

сові результати підприємств 

України 

Державній фіскальній службі України 

№ 127/686 від 05.12.2014 р. 

 

33.  Пропозиції щодо монетарного 

стимулювання розвитку еконо-

міки України 

 

Управлінню НБУ в Донецькій області 

№ 127/690 від 05.12.2014 р. 

34.  Обоснование принципов пост-

роения политики налоговой 

амортизации в Украине 

Державній фіскальній службі України 

№ 127/к -055 від 08.12.2014 р. 

 

35.  Рекомендації щодо удоскона-

лення Концепції реформування 

податкової системи України 

Державній фіскальній службі України 

№ 127/к-056 від 08.12.2014 р. 

 

36.  Необхідність зміни структури 

промислового комплексу Укра-

їни за технологічними укладами 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Торго-

вий дім «Елефант»  

№ 127/к-064 від 25.12.2014 р. 

Позитивний відзив: 
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№ 27-12/1 від 27.12.2014 р. 

 

37.  Моделювання управління ор-

ганізаційною поведінкою пер-

соналу промислових 

підприємств 

Департаменту економічного розвитку та торгівлі 

Херсонської обласної державної адміністрації 

№ 127/к-160 від 27.02.2015 р. 

Позитивний відзив: 

№105-15/0/15 від 18.03.2015 р. 

38.  Аналіз впливу скорочення 

ввізного мита на обсяги експор-

ту у торгівлі України з країнами 

ЄС 

Науково-дослідному економічному інституту 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України 

№127/к-2460 від 15.06.2015 р. 

39.  Визначення умов досягнення 

ефективної реструктуризації 

економіки через продуктивність 

і змінність макроекономічного 

розвитку 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України 

№ 127/к-256а від 26.06.2015 р.  

Позитивний відзив: № 3012-06/34517-07 від 

19.10.2015 р. 

40.  Взаємозв’язок ефективності ре-

структуризації матеріального  

виробництва, розподілення ма-

кроекономічних ризиків і  

структурних зрушень: емпірич-

ний аналіз 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України  

№ 127/к-347 від 25.09.2015 р. 

Позитивний відзив: № 3012-06/13713-07 від 

12.05.2016 р. 

41.  Теоретичні аспекти опору пер-

соналу організаційним змінам 

на підприємстві 

Промисловим підприємствам:  

ОДО «Станконормаль» 

№127/к-285 від 7.07.2015 р. 

ТОВ «Ясинуватський машинобудівний завод» 

№127/к-284 від 7.07.2015 р. 

 

ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш»» №____від_____ 
Позитивний відзив: 
№ 532 від 08.06.2016 р. 

42.  Аналіз науково-методологічних 

підходів до управління ор-

ганізаційною поведінкою пер-

соналу промислових 

підприємств 

Промисловому підприємству: 

ОДО «Станконормаль» 

№127/к-270 від 7.07.2015 р. 

 
ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш»» №____від_____ 
Позитивний відзив: 
№ 536 від 08.06.2016 р. 

 

43.  Синтез механізму економічного 

реагування промислових 

підприємств в умовах неста-

ціонарної економіки 

Промисловому підприємству: 

ОДО «Станконормаль» 

№127/к-269 від 07.07.2015 р. 

 

ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш»» №____від_____ 
Позитивний відзив: 
№ 537 від 08.06.2016 р. 
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44.  Аналіз теоретико-

методологічних підходів і мо-

делей управління цілепокла-

данням на підприємствах 

Промисловим підприємствам: 

ОДО «Станконормаль» 

№127/к-279 від 07.07.2015 р. 

 

ТОВ «Ясинуватський машинобудівний 

 завод» 

№127/к-280 від 07.07.2015 р. 

 

ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш»» №____від_____ 
Позитивний відзив: 
№ 520 від 08.06.2016 р. 

45.  Концепція формування та ро-

звитку дилерських мереж ма-

шинобудівних підприємств 

Промисловому  підприємству: 

ТОВ «Ясинуватський машинобудівний 

 завод» 

№127/к-278 від 07.07.2015 р. 

 

ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш»» №____від_____ 
Позитивний відзив: 
№ 522 від 08.06.2016 р. 

46.  Моделювання оцінки рівня під-

тримки організаційних змін пе-

рсоналом підприємства 

Промисловому підприємству: 

ТОВ «Ясинуватський машинобудівний 

 завод» 

№127/к-277 від 07.07.2015 р. 

 

ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш»» №____від_____ 
Позитивний відзив: 
№ 523 від 08.06.2016 р. 

47.  Прийняття рішень у сфері міні-

мізації опору персоналу органі-

заційним змінам на підприємст-

ві 

Промисловому підприємству: 

ТОВ «Ясинуватський машинобудівний 

 завод» 

№127/к-276 від 7.07.2015 р. 

 

ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 
«Кераммаш»» №____від_____ 
Позитивний відзив: 
№ 535 від 08.06.2016 р. 

48.  Реалізація концепції збалансо-

ваного управління цілепокла-

данням на промислових 

підприємствах 

Промисловому підприємству:  

ПАТ «Кераммаш» 

№127/к-275 від 7.07.2015 р. 

Позитивний відзив:  

№ 480 від 14.08.2015 р. 

49.  Формування «зелених» регіо-

нальних кластерів як 

платформи розвитку екологіч-

но-орієнтованих виробничих  

технологій 

Департаменту екології та природних 

ресурсів Донецької обласної  

державної адміністрації 

№127/72 від 09.04.2015 р. 

50.  Оцінка і прогноз стану навко- Департаменту екології та природних  
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лишнього природного  

середовища у Донецькій об-

ласті за 2012-2015 рр. 

ресурсів Донецької обласної  

державної адміністрації 

№127/73 від 09.04.2015 р. 

51.  Концепція екологізації вироб-

ництва в контексті  

неоіндустріального розвитку 

ДУ «Інститут регіональних 

досліджень ім. М.І. Долішнього  

НАН України» 

№127/124 від 23.10.2015 р. 

52.  Гармонізація оподаткування 

прибутку підприємств в  

рамках підписання угоди про 

асоціацію між Україною та  

ЄС 

Артемівській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області 

№ 127/к-472 від 11.12.2015 р. 

Позитивний відзив: 

№151/30 від 14.12.2015 р. 

 

ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у  

Донецькій області 

№ 127/к-473 від 11.12.2015 р. 

 

Красноармійській ОДПІ Головного  

управління ДФС у Донецькій області 

№ 127/к-474 від 11.12.2015 р. 

Позитивний відзив: 

№ 9226/10/0516 від 15.12.2015 р. 

53.  Прогнозування енергетичних 

потреб українського національ-

ного господарства з урахуван-

ням активності тіньової еко-

номіки 

ДТЕК  

 № 127/к-489 від 15.12.2015 р.  

 

ТОВ "Союз-Енерго" 

№ 127/к-490  від 15.12.2015 р.   

54.  Визначення впливу інду-
стріальної структури та струк-
тури економічного зростання на 
ефективність розвитку проми-
словості 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі 
України № 127/к-512 від 25.12.2015 р. 

Позитивний відзив: № 3012-06/13712-07 від 
12.05.2016 р. 

55.  Механізм адаптації стратегії 

розвитку промислових ком-

плексів в умовах неоінду-

стріалізації 

ПАТ "Кераммаш" №127/к-135 від 29.03.2016 р. 

Позитивний відзив: 

№ 350 від 28.04.2016 р. 

56.  Механізм формування стратегії 

розвитку великих промислових 

комплексів в умовах неоінду-

стріалізації 

Торгівельно-промисловій палаті №127/к-138 від 

29.03.2016 р. 

 

ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування 

«Кераммаш» №____від_____ 

Позитивний відзив: 

№ 521 від 08.06.2016 р. 

57.  Інформаційно-організаційне 

забезпечення механізму еко-

номічного реагування проми-

слових підприємств 

ПАТ "Кераммаш"  
№127/к-136 від 29.03.2016 р. 

Позитивний відзив: 

№ 353 від 28.04.2016 р. 

 

ПАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" 
№127/к-137 від 29.03.2016 р. 

58.  Міжнародний досвід та націо-

нальна практика захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб  

Відділенню економіки Національної академії наук 

України  

№ 127/к-91 від 09.03.2016 р. 
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та громадян, які проживають на 

тимчасово не контрольованій 

владою території: зміни в опо-

даткуванні 

 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 

№ 127/к-90 від 09.03.2016 р. 

 

Комітету з питань прав людини, національних мен-

шин і міжнаціональних відносин Верховної Ради 

України  

№ 127/к-89 від 09.03.2016 р. 

 

Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення Верховної Ради України  

№ 127/к-88 від 09.03.2016 р. 

 

Державній фіскальній службі України  

№ 127/к-87 від 09.03.2016 р. 

 

Міністерству соціальної політики  

№ 127/к-86 від 09.03.2016 р. 

59.  Пропозиції до проекту Рекоме-

ндацій парламентських слухань 

на тему: "Стан дотримання прав 

внутрішньо переміщених осіб 

та громадян України, які про-

живають на тимчасово окупо-

ваній території України та на 

території, не контрольованій 

українською владою в зоні про-

ведення антитерористичної 

операції" 

Комітету з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення  

Верховної Ради України  

№ 127/к-83 від 04.03.16 р. 

 

Комітету з питань прав людини,  

національних меншин і міжнародних  

відносин Верховної Ради України  

№ 127/к-84 від 04.03.16 р. 

60.  Перспективи податкового сти-

мулювання НДДКР в Україні: 

зарубіжний досвід 

Надіслано: ДУ «Інститут економіки та прогнозуван-

ня НАН України» № 127/к-213 від 17.05.2016 р. 

 

Департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної 

власності Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України № 127/к-214 від 17.05.2016 р. 

 

Міністерству фінансів України № 127/к-215 від 

17.05.2016 р. 
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Аналітичні записки 

№ Назва аналітичної записки 
Місце впровадження, 

документ про впровадження 

1 2 3 

1.  Рівень інтеграції з ЄС, який відповідає 

економічним інтересам нашої держави. 

Порівняння потенційних небезпек та 

переваг.  

На виконання доручення Відділення 

економіки НАН України (лист № 

226/77 від 11.07.2013 р.) 

Відділенню економіки НАН України 
№ 127/659 від 22.07.2013 р. 
 
Державній службі України з питань регуля-
торної політики та розвитку підприємництва 
№ 127/886 від 14.08.2013 р. 
Позитивний відзив: 
№ 7379/0/2013 від 15.08.2013 р. 
 
Державній митній службі України  
№ 127/885 від 14.08.2013 р. 
Позитивний відзив: 
№ 09/399 від 16.08.2013 р. 

2.  Митний союз Росії, Білорусі та Казах-

стану: перспективи рівня інтеграції для 

України 

На виконання доручення Відділення 

економіки НАН України (лист № 

226/77 від 11.07.2013 р.) 

 

 

Відділенню економіки НАН України  
№ 127/659 від 22.07.2013 р. 
 
Державній митній службі України  
№ 127/885 від 14.08.2013 р. 
Позитивний відзив: 
№ 09/399 від 16.08.2013 р. 
 

3.  Плата за землю: вітчизняний та зару-

біжний досвід 

Народному депутату України Левченку М.О.  
№127/608 від 21.06.2013 р. 
 
Позитивний відзив:  
Довідка про впровадження аналітичних ма-
теріалів № 115 від 01.01.2013 р. 
 

4.  Теоретико-методологічні підходи до 

фінансово-кредитного регулювання 

неоіндустріального розвитку 

Міністерству економічного розвитку і торгі-
влі України  
№ 127/1083 від 18.12.2013 р. 
 
Управлінню НБУ в Донецькій області 
№127/1082 від 18.12.2013 р. 
 

5.  Аналіз основних тенденцій антропо-

генного навантаження на атмосферне 

повітря в Україні 

ТОВ «Новагро-сервіс»  
№ 127/1066 від 16.12.2013 р.  
Позитивний відзив:  
№ 201312010 від 16.12.2013 р.  
 

6.  Аналіз основних тенденцій в сфері 

управління водними ресурсами в Укра-

їні 

Управлінню використання водних ресурсів 
Державного агентства водних ресурсів Укра-
їни №127/1091 від 19.12.2013 р. 
 

7.  Теоретико-методологічні підходи до 

податково-бюджетного регулювання 

неоіндустріального розвитку 

Координаційно-моніторинговому департаме-
нту Міністерства доходів і зборів України 
№ 127/1110 від 23.12.2013 р. 
 
Департаменту податкової, митної політики та 
методології бухгалтерського обліку Мініс-
терства фінансів України 
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№ 127/1111  від 23.12.2013 р. 

8.  Формування та реалізація інформацій-

но-аналітичного комплексу перспекти-

вного планування і прогнозування бю-

джету міста 

Фінансовому управлінню міської ради м. До-
нецька  
№127/1112 від 23.12.2013 р. 
Позитивний відзив 

№ 01-17/80 від 09.01.2014 р. 
 
Міській раді м. Донецька № 127/244 від 
26.03.2014 р. 
Позитивний відзив 

№ 56 від 26.03.2014 р. 

9.  Пропозиції та зауваження за результа-

тами обговорення на першій стратегіч-

ній сесії з розробки стратегії розвитку 

субрегіону Добропілля на 2014-2016 

рр. 

Добропільському міському Голові  

Дерипаска В.Т. 

№ 127/68 від 04.02.2014 р. 

Позитивний відзив 

№ 05/0130-16/02 від 04.02.2014 р. 

10.  Розробка методичних підходів до оці-

нки рівня неформальної економіки в 

Україні на регіональному рівні  

Міністерству доходів і зборів України 

№127/1153 від 27.12.2013 р. 

Позитивний відзив 

№ 2553/6/99-99-20-01-03-15 від 10.02.2014р. 

 

11.  Про тенденції ринків збуту промисло-

вої продукції підприємств реального 

сектору (металургійна та хімічна галу-

зі) у контексті інтеграційних процесів 

 

Відділенню економіки НАН України 

№ 127/247 від 26.03.2014 р. 

12.  Адаптація організаційно-економічних 

засад формування національної еколо-

гічної політики України до вимог пог-

либлення інтеграційних процесів 

ДУ «Інститут економіки природокористуван-

ня та сталого розвитку НАН України» 

№ 127/406 від 21.05.2014 р. 

13.  Світова практика реалізації стратегіч-

них напрямків розвитку хімічної про-

мисловості 

Департаменту розвитку реального сектору 

економіки МЕРТ України 

№ 127/515 від 26.06.2014 р. 

 

14.  Пропозиції Інституту економіки про-

мисловості НАН України щодо фор-

мування Стратегії розвитку України на 

період до 2030 року 

 

 

Відділенню економіки НАН України  

№ 127/534 від 03.07.2014 р.  

15.  Ключевые тенденции и факторы раз-

вития мировой металлургии в совре-

менных условиях  

Департаменту промислової політики Мініс-

терства економічного розвитку і торгівлі 

України  

№ 127/601 від 08.10.2014 р. 

 

Міністерству промислової політики України 

№ 127/602 від 08.10.2014 р. 

 

16.  Дослідження практики місцевого опо-

даткування і розподілу податкових по-

вноважень в обраних країнах світу з 

метою врахування зарубіжного досвіду 

КП «Інститут розвитку міст» 

№ 127/643 від 18.11.2014 р. 

 

ТОВ «Інститут місцевого розвитку» 
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місцевого оподаткування в Україні № 127/643 від 18.11.2014 р. 

 

ДННУ «Академія фінансового 

управління» 

№ 127/643 від 18.11.2014 р. 

 

17.  Машинобудування як основа форму-

вання неоіндустріальної економіки 

України 

Департаменту розвитку секторів економіки 

МЕРТ України  

№ 127/668 від 27.11.2014 р. 

 

18.  Практика построения политики нало-

говой амортизации в отдельных стра-

нах мира 

Державній фіскальній службі України 

№ 127/к-057 від 08.12.2014 р. 

 

19.  Моделі управління ліквідністю комер-

ційного банку 

Управлінню НБУ в Донецькій області 

№ 127/691 від 05.12.2014 р. 

20.  Теоретичні аспекти дослідження стру-

ктурних зрушень на етапі неоіндустрі-

алізації 

Департаменту стратегічного планування роз-

витку економіки 

№ 127/694 від 05.12.2014 р. 

 

21.  Про методичний підхід до оцінки 

структурних зрушень у промисловості 

НТК статистичних досліджень Держстату 

України 

№ 127/692 від 05.12.2014 р. 

 

22. 2 Тенденції та чинники динаміки пропо-

рцій у структурі ВДВ промисловості 

України 

Департаменту промислової політики  

МЕРТ України 

№ 127/712 від 10.12.2014 р. 

 

23.  Оцінка чинників зрушень у структурі 

валового випуску промисловості Укра-

їни 

Департаменту промислової політики  

МЕРТ України 

№ 127/711 від 10.12.2014 р. 

 

24.  Щодо формування стратегічних пріо-

ритетів розвитку металургійної галузі 

промислового міста 

Департаменту економіки Маріупольської мі-

ської ради, Фінансово-економічному депар-

таменту Дніпропетровської міської ради, Го-

ловному економічному управлінню Запорізь-

кої міської ради 

№ 127/693 від 05.12.2014 р. 

 

25.  Об’єктивна необхідність реструктури-

зації промисловості України в ринко-

вих умовах 

Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Партер-групп» 

№ 127/к-065 від 25.12.2014 р. 

Позитивний відзив: 

№ 26-12/2 від 26.12.2014 р. 

 

26.  Особенности развития металлургичес-

ких предприятий в промышленных 

комплексах Донецка и Мариуполя 

Департаменту економіки Маріупольської мі-

ської ради  

№ 127/568 від 28.07.2014 р. 

  

Головному економічному управлінню Доне-

цької міської ради  

№ 127/569 від 28.07.2014  р.  
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27.  Про проблеми виходу економіки До-

нецької та Луганської областей з кризи 

(металургійна галузь) 

Департаменту промислової політики 

Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України 

№ 127/51 від 12.03.2015 р. 

28.  Про проблеми виходу економіки До-

нецької та Луганської областей з кризи 

(хімічна галузь) 

 

Департаменту промислової політики 

Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України 

№ 127/50 від 12.03.2015 р. 

29.  Про стан та актуальні завдання стабілі-

зації хімічної галузі України. 

Департаменту промислової політики 

Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України 

№ 127/114 від 10.08.2015 р.  

30.  IT-рейтинги як показники формування 

неоіндустріальної економіки України 

Департаменту розвитку секторів економіки 

Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України 

№ 127/104 від 30.06.2015 р 

31.  Реалізація принципу фіскальної децен-

тралізації в 

країнах, що розвиваються: досвід для 

України 

Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету  

№ 127/к-299 від 20.07.2015 р. 

Державній фіскальній службі України  

№ 127/к-298 від 20.07.2015 р. 

32.  Про основні проблеми та напрямки 
відновлення металургії Донбасу 

Департаменту економічної стратегії макрое-
кономічного прогнозування Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України  
№ 127/115 від 10.08.2015 

33.  Людський потенціал як домінантний 
ресурс неоіндустріалізації  

Департаменту розвитку секторів економіки 
Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України   
№ 127/579 від 19.09.2015 р. 

34.  Глобальні рейтинги стану інфор-
маційного суспільства в Україні у кон-
тексті євроінтеграції  

Департаменту розвитку секторів економіки 
Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України  
№ 127/594 від 25.09.2015 р. 

35.  Податкове стимулювання інве-

стиційно-інноваційного розвитку еко-

номіки 

Державній установі "Інституту економіки 

прогнозування НАН України"  

№ 127/к-372 від 19.10.2015 р. 

36.  Впровадження податкових стимулів 

інноваційної діяльності в Україні в 

контексті Угоди про асоціацію з ЄС 

Державній установі "Інституту економіки 

прогнозування НАН України"  

№ 127/к-373 від 19.10.2015 р. 

 

Артемівській ОДПІ ГУ ДФС 

області 

№ 127/к-472 від 11.12.2015 р. 

Позитивний відзив: 

№151/29 від 14.12.2015 р. 

 

ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у  

Донецькій області 

№ 127/к-473 від 11.12.2015 р. 
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Красноармійській ОДПІ Головного  

управління ДФС у Донецькій області 

№ 127/к-474 від 11.12.2015 р. 

Позитивний відзив: 

№ 9220/10/0516 від 15.12.2015 р. 

37.  Європейський ринок збуту української 

металопродукції: проблеми та пер-

спективи (аналітична записка)  

Департаменту міжнародного торговельно-

економічного співробітництва та європейсь-

кої інтеграції Міністерства економічного ро-

звитку і торгівлі України 

№ 127/к-471 від 11.12.2015 р. 

38.  Ризики та нові можливості розвитку 

традиційних галузей (металургійне та 

хімічне виробництво ( до розд. 4 та 5 

Національної доповіді «Політика інте-

грації українського суспільства в кон-

тексті викликів та загроз подій на Дон-

басі») / Інформаційно-аналітичний ма-

теріал (аналітична записка)  

Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН  

України 

№ 127/131 від 01.12.2015 

39.  Найважливіші тенденції змін і пробле-

ми функціонування базових галузей 

промисловості Донецької області у 

контексті сучасної кризової ситуації 

(металургійне та хімічне виробницт-

ва»)  (до  розд.1.2 наукової доповіді 

«Територіальний розвиток і регіональ-

на політика в Україні) / Аналітичний 

матеріал (записка) 

ДУ «ІРД ім. М.І. Долішнього НАН 

України» 

№ 127/130 від 01.12.2015 

40.  Про соціальну спрямованість плати за 

землю: міжнародний досвід та реко-

мендації для України 

Комітету з питань соціальної політики, зай-

нятості та пенсійного забезпечення  

Верховної Ради України 

№ 127/к-368 від 15.10.2015 р. 

Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету 

№ 127/к-367 від 15.10.2015 р. 

 

Міністерству екології та природних ресурсів 

України 

№ 127/к-366 від 15.10.2015 р. 

 

Державній фіскальній службі України 

№ 127/к-365 від 15.10.2015 р. 

41.  Деякі напрями удосконалення  місце-

вого оподаткування в світлі імплемен-

тації директив ЄС 

Артемівській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій об-

ласті 

№ 127/к-472 від 11.12.2015 р. 

Позитивний відзив: 

№151/28 від 14.12.2015 р. 

 

ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у  

Донецькій області 

№ 127/к-473 від 11.12.2015 р. 

 

Красноармійській ОДПІ Головного  
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управління ДФС у Донецькій області 

№ 127/к-474 від 11.12.2015 р. 

Позитивний відзив: 

№ 9227/10/1516 від 15.12.2015 р. 

42.  Міжбюджетні відносини в контексті 

фінансово-економічної безпеки: досвід 

Європи 

Вінницькій об'єднаній державній податковій 

інспекції Головного управління ДФС у Він-

ницькій області 

№ 127/к-479 від 14.12.2015 р. 

 

Маріупольській об’єднаній державній подат-

ковій інспекції  Головного управління Дер-

жавної фіскальної служби у Донецькій об-

ласті  

№ 127/к-480 від 14.12.2015 р. 

 

Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету 

№ 127/к-483 від 14.12.2015 р. 

 

Державній фіскальній службі України 

№ 127/к-484 від 14.12.2015 р. 

43.    

44.    

 

 

Методичні розробки 

№ Назва 
Місце впровадження, 

документ про впровадження 

1.  Методика-програма досліджень за темою "Наці-

ональна модель неоіндустріального розвитку 

України" 

Вченій раді ІЕП НАН України 

2.  Методика оцінювання орієнтовного розміру до-

даткових витрат, потрібних для переходу на 

екологічні стандарти ЄС 

Відділенню економіки НАН Украї-

ни 

ДУ «Інститут економіки та прогно-

зування НАН України» 

 

ДУ «Інститут економіки природо-

користування та сталого розвитку 

НАН України»  

№ 127/124 від 17.02.2014 р. 

3.    

 

Інші розробки 

1.    

2.    

3.    
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Додаток Б 

 

Монографії 

 
1.  Формирование и реализация налоговой политики в сфере управления развитием про-

мышленности: монография / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, В.Д. Чекина и др. / под. 

общ. ред. В.П. Вишневского / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2014. 

– 148 с. 

2. Мазур Ю.А. Налоговое регулирование инвестиционно-инновационного развития эконо-

мики: эволюционный подход: моногр. / Ю.А. Мазур; НАН Украины, Ин-т экономики 

пром-сти. – Киев, 2015. – 188 с. 

3. Шевцова Г. З. Синергетичний менеджмент підприємств: моногр. / Г. З. Шевцова; НАН 

України. Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 464 с. 
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Розділи в монографіях: 
 

4. Рефлексивные процессы и управление в экономике: концепции, модели, прикладные ас-

пекты: моногр. / Р.Н. Лепа, С.Н. Шкарлет и др.; под ред. Р.Н. Лепы / НАН Украины, 

Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – 272 с. – (Лепа Р.Н. Особенности использо-

вания эффекта стадности при исследовании сопротивлений персонала организацион-

ным изменениям на предприятии (С.42-55); Лепа В.В. Модель рефлексивного управле-

ния в процессе мотивации социальной ответственности предприятий (С.194-202); Гай-

датов А.В. Методы согласования целей при управлении акционерными обществами 

(С.157-167); Дорофеева А.А. Организация сохранения ответственности при осуществ-

лении бизнес-процессов на предприятии (С.168-179); Мельник Л.В. Стимулирование 

сотрудников с учетом их мотивационного психотипа (С.179-194); Исикова Н.П. Конце-

птуальные основы формирования и развития дилерской сети промышленного предпри-

ятия (С.246-257); Онищенко Э.К. Рефлексивный поход в управлении кадровым потен-

циалом промышленных предприятий: организационно-информационный аспект (С.257-

270); Турлакова С.С. Обоснование целесообразности разработки концепции моделиро-

вания процессов рефлексивного управления стадным поведеним в экономических сис-

темах (С. 108-119); Солодухин С.В. Рефлексивный анализ типологии стадного поведе-

ния агентов на финансовом рынке (С.119-130). 

5. Ляшок Я.О. Стратегічне планування збалансованого розвитку системи забезпечення 

життєдіяльності населення міста / Я.О. Ляшок // Містобудування, територіальне і стра-

тегічне планування: організаційно-економічні, правові, суспільні та еколого-

технологічні аспекти: монографія / під загальною редакцією д.е.н., проф. Богачова С.В. 

– Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2014. – С. 268-288.  

6. Моделювання та прогнозування економічного розвитку регіонів України: монографія / 

За ред. О.І. Амоші, В.М. Гейця. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2013. – 440 с.; (В.П. 

Вишневський, Р.М. Лепа, О.В. Половян, О.В. Вієцька, О.М. Гаркушенко, А.Ф. Дасів, 

О.О. Охтень, Р.В. Прокопенко, О.В. Соколовська, Д.Б. Соколовський, В.Д. Чекіна). 

7. Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми / О.М. Алимов, О.І. 

Амоша та ін.; за заг. ред. В.І. Ляшенка; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя: КПУ, 

2014. – 798 с. (О.І. Амоша, В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська, В.І. Ляшенко  – [Нова 

промислова політика для України: трансформаційні підсумки та нові завдання (с. 187-

189), Наука про промислову політику: теоретичне різноманіття (с. 189-196), Актуаль-

ний формат промислової політики для України (с. 196-203)]; Р.М. Лепа, О.В. Гайдатов 

– Управління процесами узгодження цілей в акціонерних товариствах (с. 229-233); Ні-

кіфорова В.А. – Загальний стан і проблеми модернізації української металургії (с. 290-

300); О.В. Половян – Економічна ефективність процесу поточних швидкісних техноло-

гій буріння (с. 281-290); О.В. Половян, Г.П. Бурук, М.Ю. Заніздра, М.Г. Казакова – 

Економічні наслідки виконання Україною екологічних вимог, передбачених Угодою 

про асоціацію з ЄС (с. 504-523); О.В. Половян, М.Г. Казакова – Еко-промислові парки 

як інструмент підвищення конкурентоспроможності національних підприємств (с. 682-

687))  

8. Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можли-

вості: наук.-аналіт. доповідь / О.І. Амоша, В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська та ін.; за 

заг. ред. В.П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2014. – 

200 с. 

9. Управление персоналом промышленных предприятий: концепции, механизмы, модели и 

методы: моногр. / Р.Н. Лепа, Е.А. Руссиян, Е.А. Абаева, С.Н. Омельченко; НАН Украи-

ны. Ин-т экономики пром-сти. – Львів: ПП «Видавництво «Бона», 2014. – 387 с. 

10. Экономические аспекты поточного сооружения скважин на газо-угольных месторож-

дениях: моногр. / А.И. Амоша, М.А. Ильяшов, Е.А. Юшков и др.; НАН Украины, Ин-т 

экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – 148 с.; (А.В. Половян, М.Г. Казакова). 
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11. Соколовская Е.В. Классификация налоговых льгот по сфере их применения // Издержки 
применения льгот в налогообложении // Налоговые льготы. Теория и практика приме-
нения в экономике: монография. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – С. 183-194. 

12. Половян А.В., Заниздра М.Ю. Моделирование взаимосвязи налогово-бюджетных пока-

зателей и социально-экономического развития региона (на примере Донецкой области) 

/ А.В. Половян, М.Ю. Заниздра //Фискальный федерализм. Проблемы и перспективы 

развития. Монография для магистрантов, обучающихся по программам направления 

«Финансы и кредит» / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – С. 137-146. 
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Публікації в журналах і газетах 
 

13. Bryzhan I.A. Attaining sustainability of industrial production based on environment focused 

innovations / I.A. Bryzhan, R.M. Lepa // Економіка промисловості. –2014. – № 2. – C. 5-15 

14. Garkushenko O.N. Regulation of the solid household wastes generation and treatment in 

Ukraine: guidelines and priorities / O.N. Garkushenko // Економіка промисловості. – 2014. 

– № 1(65). – С. 107-117 

15. Matyushin A.V. Improving The Bank Credit Risk Management By Means Of Regulation Of 

Its Branch Concentration / A.V. Matyushin, T.I. Shkaeva // Економіка промисловості. – 

2014. – № 1(65). – С. 98-106. 

16. Mazur J.O. Evaluation of investment and innovative development of Ukrainian economy: 

evolutional approach / J.O. Mazur // Економіка промисловості. – 2014. – № 1(65). – С. 44-

55 

17. Polovyan O.V. Main directions of forming state strategy of sustainable regional development 

in Ukraine: realities and perspectives / O.V. Polovyan, M.G. Kazakova // Економіка проми-

словості. – 2014. – №1 (65). – С. 32-43. 

18. Shemiakina N.V. Improving the practice of financial support of industrial development / N.V. 

Shemiakina A.S. Gorinenko // Економіка промисловості. – 2014. – № 1(65). – С. 84-97 

19. Shemiakina N.V. Institutional conditions of the economic mechanism formation of industry 

development / N.V. Shemiakina, A.S. Gorinenko // Економіка промисловості. – 2013. – № 

1-2 (61-62). – С. 209-217. 

20. Shevtsova A.Z. Organized synergy as an imperative of integration strategies (based on the 

study of Russian chemical and petrochemical holdings) / A.Z. Shevtsova // Економіка про-

мисловості. – 2014. – № 1(65). – С. 118-126. 

21. Shevtsova A. Z. Research preconditions of Ukrainian chemical industry modernization based 

on the assessment competitiveness of its potential [Online] / A. Z. Shevtsova, O. V. 

Braslavska // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2016. 1. 

Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_1/2016_1_12.pdf 

22. Sokolovska O. Current EU law in the area of customs enforcement of intellectual property 

rights protection O. Sokolovska // Митна Безпека. - 2015. - №1. - с. 119-125 

23. Sokolovska O. Modeling of budget spending of Donetsk region / O. Sokolovska, D. 

Sokolovskyi // Економіка промисловості. – 2014. – № 1(65). – С. 56-65. 

24. Sokolovska O. Аnalysis of Ineffectiveness Arising in “Investor-government” Relations / O. 

Sokolovska, D. Sokolovskiy // Management and Business Administration. Central Europe. - 

2015. - № 3. – Vol.23. – Р..47-70. 

25. Support System / V.P. Vishnevsky, R.M. Lepa, A.V. Polovyan, V.D. Chekina, R.V. 

Prokopenko // International Journal of Governmental Financial Management. – 2014. – Vol. 

XIV, № 1. – Р. 1-21. 
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development regulation / V.P. Vishnevsky, V.D. Chekina // Економіка промисловості. – 
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27. Vishnevsky V.P. Subnational Public Financial Management in Ukraine: Designing and 

Implementing Fiscal Decision  

28. Амоша А.И. Промышленность и промышленная политика Украины 2013: актуальные 
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