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ПЕРЕДМОВА 

 

Позитивні та негативні наслідки впливу глобальної економічної кризи на 

модернізацію структури економіки промислових регіонів України мають 

асиметричний характер. З одного боку в регіонах в процесі реалізації регіональної 

антикризової та регуляторної політики вже сформовано «ринок інститутів», на 

якому постійно має місце обмін адміністративними ресурсами в процесі 

управління. З другого - мають місце різні форми прояву децентралізації 

управління: 1) деконцентрація – передача повноважень на місця, але не місцевим 

органам влади, а підрозділам центральної влади (наприклад, органи координації 

міжрегіонального розвитку в межах економічних районів, органи управління 

програмами міжрегіонального розвитку), контроль за якими здійснюється 

дисциплінарними та фінансовими методами; 2) децентралізація управління між 

різними рівнями влади та управління (тобто передача повноважень від 

центральних органів влади місцевому самоврядуванню; міжмуніципальне 

співробітництво; транскордонне співробітництво); 3) дерегуляція – делегування 

функцій влади і управління ринковим, квазіринковим, неурядовим 

саморегулівним структурам зокрема і на регіональний рівень; 4) мереживізація 

(деієрархізація, кластеризація) – створення умов для об’єднання на основі 

довгострокових угод стійких формувань, які в економічній сфері на основі 

використання своїх компетенцій реалізують ланцюжки створення вартостей з 

метою підвищення власної конкурентоспроможності та пропозиції ринку 

унікального продукту. 

Сучасна модель індустріального розвитку в умовах глобалізації розглядає 

світову економіку як багаторівневу нерівноважну систему, в якій може бути 

виділена деяка множина «умовно ідеальних» станів, в яких можуть знаходитися 

або між якими переміщатися національні індустріальні системи. В літературі 

згадуються наступні моделі: «традиційна індустріалізація» з переважанням 

добувних галузей промисловості, важкого та низько технологічного 

машинобудування з технологіями переважно 3-го та 4-го укладів, які намагаються 

з метою підтримки конкурентоспроможності модернізувати до ринкових викликів 

сучасності; «некроіндустріалізація» - стан галузей промисловості з технологіями 

3-го та 4-го укладів, які переживають процеси деіндустріалізації, умовно кажучи, 

першого типу - внаслідок скорочення виробничих потужностей внаслідок їх 

фізичного зносу та відсутності ринкового попиту на продукцію; 

«постіндустріалізація» - перехід до переважання технологій 5-го укладу, який 

супроводжується процесами деіндустріалізації, умовно кажучи, другого  типу – 

виводом за межи країни низько технологічних галузей (offshoring), введенням 

сучасних високотехнологічних виробничих потужностей орієнтованих на випуск 

продукції з високою часткою доданої вартості, інформатизацією суспільства, 

розвитком сфери сучасних наукоємних послуг; «неоіндустріалізація» - перехід до 

технологій 6-го укладу, який характеризується індивідуалізацією, 
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наномініатюризацією, біотехнологізацією, когнітивізацією, розвитком 3D-друку 

шляхом реіндустріалізації (reshoring), тобто збільшення в національній економіці 

робочих місць на базі цих технологій переважно в сфері малого та середнього 

підприємництва.  

Внаслідок відбору ефективних форм взаємодії бізнесу та влади процеси 

модернізації економіки в одних регіонах можуть прискоритися, в інших 

проходити повільніше. Тому необхідно визначити та обґрунтувати такі форми, 

методи, механізми та інструменти державного регулювання і управління 

економікою промислових регіонів, які б забезпечили формування сучасних 

конкурентоспроможних виробничих комплексів та потужних регіональних 

інноваційних систем, використовуючи координаційний вплив регіональних 

наукових центрів НАН України та МОН України.  

У даній роботі, підготовленій колективом науковців Інституту економіки 

промисловості НАН України (м. Київ), запропоновано комплекс взаємозв’язаних 

наукових і практичних рішень щодо створення створення сприятливих режимів та 

умов для модернізації економіки промислових регіонів в умовах децентралізації 

управління. Зокрема, у ній : 

досліджено зміни форм та методів децентралізації державного управління 

та їх вплив на процеси модернізації економіки промислових регіонів; 

досліджено процеси інноваційної модернізації промисловості в умовах 

децентралізації управління; 

визначено потенціал цифрової модернізації економіки України;  

визначено вплив державної та регіональної політики дерегуляції на 

створення сприятливих умов для підприємницької діяльності; 

розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо 

пом’якшення наслідків спаду промисловості та її модернізації задля подальшого 

відновлення конкурентоспроможності на традиційних і набуття її на нових 

ринках;  

обґрунтовано та розроблено пропозиції, які сприяють взаємодії бізнесу та 

влади в умовах модернізації економіки та децентралізації управління. 

Метою дослідження є розробка теоретичних положень та науково-

практичних рекомендацій щодо створення сприятливих умов для модернізації 

традиційних та формування нових галузей економіки промислових регіонів 

України в умовах розширення та розвитку різноманітних форм і методів 

децентралізації державного управління. 

Розробки сприятимуть підвищенню рівня аналітичної обґрунтованості, 

концептуальної досконалості та практичної ефективності державного управління 

шляхом створення сприятливих режимів та умов для модернізації економіки 

промислових регіонів, визначення та стимулювання використання позитивних 

можливостей і перспектив розвитку та обмеження негативного впливу зовнішніх і 

внутрішніх викликів, в тому числі інтеграційних процесів. 
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РОЗДІЛ 1 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ  

ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

1.1 Модернізаційні процеси і розвиток промислових регіонів України  

 

Політика розвинутих країн спрямована на збільшення промислового 

виробництва, а технологічні зміни визнаються одним з факторів довгострокового 

зростання. У 2015 р. Організація Об'єднаних Націй прийняла Програму сталого 

розвитку до 2030 року. Нові цілі були розроблені на заміну Цілям розвитку 

тисячоліття, які діяли протягом останніх п'ятнадцяти років. Ціль 9 «Створити 

гнучку інфраструктуру, сприяти всеохоплюючій і сталій індустріалізації, 

заохочувати інновації» стосується активного збільшення питомої ваги 

промислового виробництва у загальному показнику зайнятості та ВВП до 2030 

року шляхом інтеграції малих промислових підприємств та інших підприємств у 

ланцюзі створення вартості, модернізації інфраструктури та промислових галузей 

стосовно підвищення ефективності використання ресурсів, чистих та екологічно 

безпечних технологій та промислових процесів, а також розширення наукових 

розробок, модернізації технологічних можливостей та підтримки інновацій.  

Концепція всеохоплюючого сталого промислового розвитку складається з 

трьох елементів: стала індустріалізація як фактор економічного розвитку; 

всеохоплюючий промисловий розвиток, що забезпечує соціальну інклюзивність і 

пропонує рівні можливості і справедливий розподіл благ; екологічна сталість, що 

усуває взаємозв'язок між процвітанням, забезпеченим промисловістю, і 

надмірним споживанням ресурсів і негативним впливом на навколишнє 

середовище [1].  

Під сталою індустріалізацією мається на увазі процес, який позитивно 

впливає на довгострокові структурні зміни в економіці і ключову роль у ньому 

відіграє переробна промисловість. Вона забезпечує зайнятість у сферах із 

високою продуктивністю праці, стимулює розвиток технологій та інновацій, що 

сприятиме сталому зростанню продуктивності праці у переробній промисловості 

та інших галузях.  

Економіка світових країн характеризується зниженням частки переробної 

промисловості у ВВП. У зв’язку з цим наприкінці 2012 р. Єврокомісія поставила 

за мету збільшення частки промислового сектора у європейській економіці від 

16% до 20% до 2020 р. Як напрямки оживлення європейської промисловості 

визначено: збільшення інвестицій у людський капітал, розвиток внутрішнього 

інвестування, розвиток торгівлі товарами на ринку ЄС, та значного зростання 

обсягів експорту продукції малих і середніх підприємств до третіх країн [2]. 

Зміцнення виробничої бази останнім часом є метою не тільки в Європі. 

Виробничий сектор в Сполучених Штатах також став відносно менш важливим. 

За період з 1996 р. по 2014 рр. його частка у ВВП знизилася з 24,0% до 20,5%, що 

є результатом переведення  виробництва до ринків, які розвиваються. 
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В Україні частка переробної промисловості у ВВП була однією з 

найбільших серед країн Європи у 1996 р. і за 18 років знизилась майже в 2 рази.  

При скороченні частки переробної промисловості у розвинутих країнах не 

обов'язково спостерігаються ті ж явища, що і в країнах, що розвиваються, а саме: 

зниження ролі переробної промисловості у формуванні доданої вартості, 

продуктивності праці і зв'язках з іншими галузями. Зростання ролі наукоємних, 

конкурентоспроможних на світовому ринку виробництв та збільшення їх долі у 

структурі переробної промисловості є домінантною тенденцією, яка проявляється 

у розвитку економіки найбільш розвинутих країн світу. Структурні зрушення у 

світовій індустрії визначають зміни галузевої структури переробної 

промисловості високорозвинутих країн, однак і у деяких країн, що розвиваються 

відбулися помітні зміни. Найбільші зміни у структурі технологій відбулися в Азії. 

За 20 років частка групи високотехнологічних галузей зросла на 10 процентних 

пунктів за рахунок скорочення частки низькотехнологічних галузей. Економічні 

успіхи Азії, досягнуті у порівнянні з іншими країнами і регіонами, що 

розвиваються, супроводжувалися не тільки зростанням частки переробної 

промисловості в економіці, але і її технологічною модернізацією. 

Регіональні особливості розвитку промисловості України. В Україні 

індустріальний потенціал сконцентровано переважно у семи областях − 

Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Київській і 

Луганській, які визначаються як промислові регіони. Їх частка в загальному обсязі 

промислового виробництва за даними 2016 р. складає біля двох третин (у 2016 р. 

59,5 %).  

Іншу групу регіонів можна вважати регіонами середнього промислового 

розвитку – Львівська, Черкаська, Одеська, Вінницька, Миколаївська, Сумська, 

Івано-Франківська, їх загальна частка складає 18,8%. Третю групу складають 

регіони промислово розвинені слабо, їх частка в розвитку промисловості 

дорівнює 13,4%. В середньому на один регіон припадає в першому випадку 8,5%, 

в другому 2,7%, а по третій групі лише 1,3% загального обсягу реалізованої 

промислової продукції країни (рис. 1.1). 

Промислові регіони як головні носії індустріального бренду України, 

успадкували і основні її структурні проблеми. Між тим кожен з них має власні 

особливості структурно-технологічного устрою, що визначає характер їх розвитку 

і особливості регіональної стратегії.  

За галузевою структурою промислові регіони можна поділити на дві групи: 

перша – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька і Луганська області – це регіони 

з переважною часткою гірничо-металургійного виробництва, тобто сировинної 

орієнтації. Домінантними галузями в них за часткою виробництва є добувна і 

металургійна промисловість (табл. 1.1). 

В інших регіонах домінантні позиції займає більш широкий перелік галузей 

переробної промисловості і з більш значним обсягом виробництва − харчова, 

машинобудування, хімічна, виробництво гумових, пластмасових виробів та іншої 

неметалевої мінеральної продукції. 
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Рисунок 1.1 – Рейтингова оцінка регіонів в загальному обсязі промислового 

виробництва, у відсотках [3] 

Таблиця 1.1 - Структура виробництва за видами діяльності промислових 

регіонів, 2015 рік, % [Складено за даними Держстату України] 
 Дніпро-

петровська 
До-

нецька 
Запо-
різька 

Пол-
тавська 

Хар-
ківська 

Ки-
ївська 

Луган-
ська 

Промисловість 100 100 100 100 100 100 100 

Добувна 23,3* 17,4 2,2 19,7 17,5 0,6 22,0 

Переробна 62,8 70,0 81,6 68,4 66,7 77,6 72,1 

виробництво харчових 

продуктів 8,9 4,1 12,1 34,9 29,2 38,4 1,8 

текстильне виробництво 0,4 0,1 0,3 0,5 1,2 0,6 0,2 

виготовлення виробів з 

деревини 1,2 0,1 0,5 0,8 4,0 8,0 11,9 

виробництво коксу, продуктів 

нафтопереробки 2,2 9,4 4,6 20,2 3,7 0,2 16,8 

виробництво хімічних 

речовин і хімічної продукції 5,9 0,9 1,6 1,9 1,7 4,2 7,9 

виробництво основних  

фармацевтичних продуктів 0,0 0,2 0,3 0,2 2,6 1,3 0,8 

виробництво гумових, пласт-

масових виробів, іншої 

немета-левої мінеральної 

продукції 4,1 2,4 2,7 1,2 6,1 14,1 1,6 

металургійне виробництво 35,6 47,1 39,9 1,0 2,5 4,5 22,7 

машинобудування 2,9 4,9 16,2 7,1 13,0 4,6 7,0 

виробництво меблів 1,6 0,8 3,3 0,6 2,7 1,8 1,4 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та повітря 12,2 11,8 15,4 11,4 14,3 20,4 5,0 

Водопостачання 1,9 0,8 0,8 0,5 1,5 1,3 0,9 

*Помічені домінантні для регіону види діяльності 
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Галузева структура регіонів суттєво деформована. Критичних ознак 
набули такі протиріччя, як: 1) мала та навіть спадаюча частка 
високотехнологічних видів продукції; 2) порушення технологічних ланцюгів 
створення доданої вартості через скорочення обсягів виробництва кінцевих видів 
продукції; 3) посилення сировинної та напівфабрикатної структури виробництва. 

Україна хоча і підкреслює свою прихильність до радикальних структурних 
змін, проте надає багато ознак протилежного змісту. Фактично відбувається 
деіндустріалізація країни.  

Частка промисловості у створенні ВВП скоротилася з 34,4% у 2000 р. до 
22,4% у 2010 р. і 21,7% у 2017 р. Обсяг промислової продукції за 25 років 
економічної трансформації впав майже на третину (28,7%). Чисельність найманих 
працівників скоротилася на половину (на 44,12%), було вивільнено біля 2 млн. 
осіб. Втрачено цілі галузі, передусім інноваційного спектру діяльності – 
електронна промисловість, приладобудування, верстатобудування, 
верстатоінструментальна, виробництво сільгосптехніки, спеціальні види 
машинобудування для гірничорудної промисловості, хімічної і металургійної. 

Україна майже втратила індустріальну платформу, на якій може 
розвиватися економіка інноваційного типу. Про це свідчить стан технологічної 
структури промислового виробництва в Україні, який складається переважно з 
видів діяльності, що відносяться за рівнем наукоємності до низьких (53,2%) і 
середньонизьких (35,1%) технологій (табл. 1.2). 

В порівнянні з розвиненими країнами світу Україна має значно гіршу 
відтворювальну структуру промислового виробництва (табл. 1.3). Про це свідчить 
висока частка в структурі виробництва сировини природного походження та 
матеріалів промислової переробки, тоді як частка продукції машинобудування 
значно поступається розвиненим країнам. 

Небезпечними наслідками сировинного профілю вітчизняних виробництв 
стали такі особливості, як: зростання залежності регіонів від кон’юнктури 
світового ринку; значно підвищена, порівняно з європейськими країнами, 
енергоємність виробництва та обмежений вплив промисловості на економічний 
розвиток, що також сталося через малу відтворювальну функцію сировинних 
виробництв щодо створення ВДВ. 

Регіони з домінантою харчової промисловості і машинобудування мають 
більш сприятливі умови для проведення модернізації через можливість 
використання існуючої технологічної бази для розвитку, тоді як технологічний 
стан регіонів гірничо-металургійного профілю (Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Луганська області) майже не дає перспектив для розвитку, лишаючись 
консервативним саме через сировинний фактор. Їх експортна орієнтація за 
головною товарною позицією − недорогоцінні метали – складає відповідно 81,7%, 
89,5 , 74,6 та 56,9% (табл. 1.4).  

Не менш проблемною позицією зовнішньоекономічних зв’язків 
промислових регіонів є імпорт, переважно високотехнологічних видів продукції, 
які в Україні майже не виробляються. Особливої гостроти набув попит на 
продукцію машинобудування, яка потрібна не лише для підтримки діючих 
виробництв, а й стає ключовим фактором технологічного розвитку та модернізації 
економіки. 
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Таблиця 1.2 - Структура промислового виробництва за рівнем технологій по 

регіонах України, % [Складено за даними Держстату України та регіональних статистичних 

управлінь] 
 Рівень технологій 

Високий 
Середньо- 

високий 

Середньо- 

низький 
Низький 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Промисловість 1,4 1,6 11,7 10,0 40,7 35,1 46,2 53,2 

Промислово розвинуті регіони 

Дніпропетровська 0,1 0,0 8,6 8,8 67,4 65,2 23,9 26,0 

Донецька н.д. 0,2 н.д. 5,8 н.д. 76,3 н.д. 17,7 

Запорізька 0,3 1,1 19,6 17,1 44,7 49,4 35,4 32,4 

Полтавська 0,4 0,3 18,9 8,9 53,1 42,1 27,6 48,7 

Харківська 2,2 3,5 16,7 13,8 19,8 29,8 61,5 52,9 

Київська 1,0 1,7 5,9 8,4 21,3 19,3 71,8 70,6 

Луганська н.д. 2,5 н.д. 13,2 н.д. 43,1 н.д. 41,2 

Регіони середнього промислового розвитку 

Львівська 2,6 2,1 9,2 8,6 24,9 21,1 63,3 68,2 

Черкаська 2,6 3,4 25,6 23,4 3,5 5,2 68,3 68,2 

Одеська 1,4 1,7 19,3 30,9 11,8 9,4 67,5 58,0 

Вінницька 1,4 0,9 5,8 6,1 7,8 7,5 85,0 85,5 

Миколаївська 0,4 0,4 14,3 18,3 20,1 27,5 65,2 53,8 

Сумська 0,6 1,3 30,2 23,8 26,9 40,6 42,3 34,3 

Івано-Франківська н.д. 0,1 н.д. 8,1 н.д. 22,5 н.д. 69,3 

Регіони промислово слаборозвинуті 

Кіровоградська н.д. 0,4 н.д. 11,0 н.д. 20,2 н.д. 67,9 

Рівненська 0,1 0,0 17,3 24,5 17,7 24,2 64,9 51,3 

Хмельницька н.д. 1,4 н.д. 9,2 н.д. 23,5 н.д. 65,3 

Житомирська 2,2 2,2 8,1 7,6 28,3 26,7 61,4 63,5 

Чернігівська 0,1 0,6 6,1 4,7 12,3 14,3 80,5 80,4 

Волинська 1,1 0,2 11,2 17,4 10,3 9,5 77,4 72,9 

Херсонська 0,4 0,3 11,6 8,6 11,7 12,6 76,3 78,5 

Закарпатська 11,7 5,2 35,3 39,6 3,9 4,8 49,1 50,4 

Тернопільська 2,2 1,8 8,9 15,8 11,1 19,5 77,8 62,9 

Чернівецька н.д. 2,1 н.д. 6,6 н.д. 14,0 н.д. 77,3 

м. Київ 4,0 8,7 2,9 3,5 7,2 11,0 85,9 76,8 

 

В Дніпропетровській області, наприклад, імпорт машинобудівної продукції 

перевищує виробництво майже в 1,4 рази. Значно уразливими для імпортної 

експансії виявились ринки текстильних матеріалів (Дніпропетровська обл. імпорт 

перевищує власне виробництво в 1,8 рази, Запорізька – в 2,4 рази, Полтавська – в 

2,6 рази), полімерних матеріалів (Дніпропетровська обл. – 80,8%, Полтавська -

79,1%, Харківська – 79,1%, Луганська – 2,3 рази), хімічних речовин 

(Дніпропетровська обл. – 64,72%, Полтавська – 1,7 рази, Київська – 4,2%). 

Незбалансована структура експортно-імпортних відносин перетворилася в 

головного поглинача валютних резервів країни. Від’ємне сальдо досягло 

загрозливих для економіки обсягів: у 2011р. сальдо склало − 20,7; 2012р. − 25,7%; 

2013р. − 22,2 млрд.дол.США. 
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Таблиця 1.3 – Відтворювальна структура промислового виробництва 

України в порівнянні з розвиненими країнами світу, % 4 
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Промислові регіони України 
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Сировина і матеріали  

природного походження 10,9 22,3 17,4 2,2 19,7 17,5 0,5 22,0 5,9 

Матеріали промислової 

переробки 34,7 57,6 60,9 53,0 25,9 23,3 34,2 63,1 28,7 

Виробництво електроенергії, 

газу та енергопостачання 24,5 13,9 12,6 16,2 11,9 15,8 21,7 5,9 6,5 

Готові харчові продукти 22,4 8,9 4,1 12,1 34,9 29,2 38,4 1,8 9,5 

Текстильне виробництво 1,0 0,4 0,1 0,3 0,5 1,2 0,6 0,2 4,1 

Машинобудування 6,5 2,9 4,9 16,2 7,1 13,0 4,6 7,0 45,3 

 

Таблиця 1.4 – Пропорції зовнішньої торгівлі за основними групами 

промислової продукції промислових регіонів України, % Складено за даними 

статистичних управлінь регіонів за січень-вересень 2015 року 
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Усього* 78,1 / 37 60 / 19,8 64,8 / 24,2 28,8 / 20,3 21,7 / 31,2 29,5 / 86,3 23,5 / 37,9 

Готові харчові 

продукти 13,6 / 6,3 6,7 / 6,7 13,9 / 1,6 17,3 / 8,5 21,6 / 13,4 17,0 / 14,0 14,2 / 1,1 

Хімічні речовини 47,6 / 64,7 н.д. 79,6 / 54,3 67,3 / 175,7 19,4 / 65,3 46,8 / 417,2 10,4 / 22,2 

Полімерні матеріали 16,3 / 80,8 15,0 / 33,6 16,5 / 41 41,9 / 74,3 29,3 / 79,1 21,0 / 54,4 64,0 / 233,7 

Текстильні вироби 75,8 / 180,7 19,4 / 87,1 36,3 /237,9 258,4/258,4 68,3/118,7 125,0/432,3 212,5/295,8 

Недорогоцінні 

метали 81,7 / 6,1 89,5 / 3,3 74,6 / 9,8 71,7 / 126,4 43,1 / 81,8 45,4 / 123,0 56,9 / 1,5 

Машинобудування 65,4 / 136,8 61,4 / 24,0 92,9 / 26,8 43,6 / 30,8 69,7 / 45 60,0 / 313,4 20,7 / 48,9 

*Чисельник – експортна орієнтація виробництва, знаменник – імпортна залежність 

виробництва, %. 

Криза дещо вгамувала від’ємне сальдо (у 2014р. − 0,6 млрд. дол. США), але 

дефіцит валюти став детонатором кризових процесів. Це цілком прогнозована 

ситуація, оскільки Україні щоб випустити промислової продукції на 1 гривню, 

треба було у 2015 році закупити імпорту на 0,53 грн., (у 2012р. цей показник 

дорівнював навіть 0,77 грн.). За підсумками 2015 року від’ємне сальдо 

збережеться в Харківській, Київській і Луганській областях. Основну експортну 

позицію цих регіонів  складає продукція харчової промисловості та 

машинобудування. В зв’язку з євроінтеграцією та ускладненням економічних 

відносин з Росією вони на сьогодні зайняті пошуками нових ринків і тому поки 

що не мають суттєвої експортної пропозиції. 
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Ресурсне забезпечення  

Світовий розвиток високотехнологічних галузей спирається на масштабні 

інвестиції. Рисунок 1.2 демонструє структуру інвестування у високо- та 

середньовисокотехнологічні галузі промисловості за групами регіонів. Значні 

інвестиції у високо- та середньовисокотехнологічні галузі були зроблені у 

промислово розвинутих Запорізькій та Харківський областях. У першому випадку 

традиційно інвестується виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів – вкладено 23,0% від усіх 

інвестицій у промисловість регіону. В Харківському регіоні об’єктами 

інвестування окрім машинобудування була фармацевтична галузь (6,9%).  
 

 

Рисунок 1.2 – Частка інвестицій у високо- та середньовисокотехнологічній 

галузі, у відсотках до загального обсягу інвестицій у промисловість 5 
 

Найбільш висока питома вага інвестицій у високо- та 

середньовисокотехнологічні галузі промисловості вже не перший рік 

спостерігається в Закарпатський області. У розвиток її промисловості інвестують 

компанії «Jabil» (виробництво електро- та радiокомпонентiв, апаратури для 

приймання, запису та відтворення звуку i зображення), «YAZAKI» (виробник 

автомобільних джгутів та іншої автомобільної продукції), «Flextronics 

International Ltd.» (виробництво електронних компонентів), «Єврокар» 

(виробництво автомобілів). Тому у Закарпатській області частка інвестицій, 

спрямованих у високо- та середньо високотехнологічні галузі є найбільш високою 

– 50,2%. Відносно висока частка інвестицій в середньо високотехнологічну сферу 

Львівської області також пов’язана із іноземним інвестуванням. (відкриттям у 

2016 р. заводу компанії «Fujikura Autmotive Ukraine Lviv», який займається 

виробництвом автокомпонентів). Безперечно, ПІІ стимулюють економіку регіонів. 

Дослідження Світового банку підтверджують, що ПІІ є важливим джерелом 

інвестицій як для державного так і для приватного секторів, сприяють розвитку 
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нових технологій, розширенню знань та розвитку конкуренції. Залучаючи ПІІ 

регіональна влада, очікує збереження існуючих та створення нових робочих 

місць; зростання заробітної плати і доходів населення; розширення податкової 

бази; збільшення експорту; підвищення кваліфікації робочої сили; соціальне 

забезпечення місцевих громад; трансфер технологій; позитивні зовнішні ефекти 

для регіональної економіки; збільшення можливостей для місцевих підприємств у 

співпраці із зарубіжними компаніями. 

Однак, в Україні характер прямого іноземного інвестування був 

сформований внаслідок «інституційних трансформацій та високих ризиків 

ведення господарської діяльності» [6], а тому йому властиві деякі особливості. 

1. Більшість інвестицій в Україну – це український капітал, який надходить 

з країн з офшорними юрисдикціями. У структурі ПІІ із країн світу в економіці 

України більш 50,0% складають надходження із Кіпру, Нідерландів та Росії
1
. В 

Огляді інвестиційної політики ОЕСР за 2016 р. [8] (OECD Investment Policy 

Reviews: Ukraine 2016) відмічено широкі масштаби розповсюдження в Україні 

феномену псевдоіноземних інвестицій (FDI round tripping), що фальсифікує 

статистику ПІІ, через переоцінку їх реальних надходжень. 

Значні потоки ПІІ в Україну, які сформовані в результаті репатріації 

вітчизняного капіталу з офшорних юрисдикцій свідчать про те, що в державі не 

створено інституційні засади і механізми, які сприяють залученню коштів 

іноземних інвесторів та стимулюють вітчизняних інвесторів для вкладання 

грошей в економіку країни. За вирахуванням обсягу ПІІ в економіку м. Києва, ПІІ 

в економіку промислово розвинутих регіонів з Кіпру склали у 2016 р. 60,5% 

загального обсягу інвестицій з цієї країни в економіку регіонів України, а з 

Нідерландів – 91,0%
2
. У той час, промислово розвинута Донецька область 

традиційно є основним джерелом прямих інвестицій серед регіонів України. Так, 

у 2016 р. питома вага області у загальному обсязі прямих інвестицій з регіонів 

України в економіки країн світу склала 93,6%.  

2. Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються 

фінансова та страхова діяльність (26,6% усього обсягу ПІІ), переробна 

промисловість (20,2%), де інвестиції розподіляються на користь 

низькотехнологічних галузей. Більше всього коштів надійшло у харчову та 

металургійну промисловість – (6,8% та 4,1% відповідно) [9]. 

Важливо звернути увагу на структурні зміни в галузевій динаміці за 

технологічним рівнем (табл. 1.5).  

                                                           
1
 Нідерланди завдяки сприятливим податковим та іншим умовам також використовуються як 

офшор і є одним з найбільших джерел інвестицій в світі лише формально. Наприклад, частина $ 

1,8 млрд. інвестицій в телекомунікаційний сектор України пояснюється тим, що компанією 

«Київстар» володіє зареєстрована в Нідерландах VimpelCom. Основним власником VimpelCom 

(через посередників) є російська «Альфа-груп». Реальні інвестиції з Нідерландів насправді 

незначні та представлені, наприклад, компанією Unilever (один зі світових лідерів на ринку 

харчових продуктів та товарів побутової хімії – Авт.) [7]. 
2
 Розраховано авторами за даними головних управлінь статистики у Дніпропетровській, 

Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Київській областях та м. Києва, 

Статистичного збірника «Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2010–2016 роках». 
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Таблиця 1.5 – Темпи зростання ПІІ у галузі промисловості за технологічним 

рівнем [10; 11]. 
(відсотків) 

Галузі 

за технологічним рівнем 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2011-

2017 

Усього 106,23 107,28 103,87 75,83 88,78 104,15 83,00 

Промисловість 92,56 104,20 98,06 70,24 79,66 96,53 51,09 

Високо-та середньовисокотехнологічні  

Виробництво основних фармацевтичних 

продуктів 186,98 103,98 85,77 69,04 91,92 111,87 118,37 

Машинобудування, крім ремонту і 

монтажу машин і устаткування 107,34 92,17 125,57 72,08 92,86 106,00 88,14 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 110,57 106,43 126,53 72,71 78,13 94,81 80,19 

Середньонизькотехнологічні  

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів  80,48 98,15 110,94 62,47 59,78 81,58 26,70 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 85,74 71,16 125,04 23,67 146,05 93,59 24,69 

Виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 106,91 114,52 107,43 79,44 91,57 95,87 91,73 

Металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім 

виробництва машин і устаткування 87,64 92,66 64,82 65,02 70,28 97,70 23,50 

Низькотехнологічні  

Виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів 110,99 138,57 106,16 83,84 89,38 105,45 129,04 

Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 90,62 100,71 94,58 94,71 91,90 97,35 73,14 

Виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 103,61 103,21 109,84 85,92 87,41 101,90 89,89 

Виробництво меблів, іншої продукції; 

ремонт і монтаж машин і устаткування 118,56 135,44 103,55 88,35 112,67 100,31 166,05 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 150,60 248,06 111,63 69,50 106,21 86,44 266,06 

Водопостачання; каналізація, поводження 

з відходами 128,89 89,75 88,35 105,45 66,23 95,83 68,39 

 

3. За регіонами ПІІ розподілено вкрай нерівномірно. Майже 60,0% 
сконцентровано у м. Києві. Далі із великим відривом слідують – 
Дніпропетровська (9,3%), Київська (4,1%), Донецька та Одеська області (3,8% та 
3,6% відповідно). Найменший обсяг іноземних інвестицій потрапив у 
Тернопільську область (0,1%) [10]. За 2011-2016 рр. частка прямих інвестиції в 
ВВП збільшилася на 17 в.п. Накопичений обсяг ПІІ у 2016 р. дорівнював 38 млрд. 
дол. США. та склав майже 45% ВВП. Серед груп регіонів за промисловим 
розвитком частка ПІІ у ВРП є найбільшою у промислово розвинутих регіонах і 
складала у 2015 р. 38,2% [10, 11, 12]. 

4. Привабливість вкладень забезпечено не умовами нашої країни, її власною 
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інвестиційною динамікою, яка впливає на рівень інвестиційних ризиків та 
стимулює, або навпаки стримує іноземних інвесторів, а відсутністю 
конкурентоспроможних варіантів для вкладень в інших країнах. Насамперед, 
висока, порівняно із українською, заробітна плата. За даними Світового банку 
наразі в Україні ціна 60 хвилин схожої роботи в середньому складає € 1. Це у 5 
разів дешевше, ніж в Китаї, і в 6,5 разів менше, ніж в Польщі або Угорщині. До 
того ж, переваги дешевої робочої сили можуть призвести до консервації проблем: 
підвищення заробітної плати може послабити конкурентні переваги українських 
регіонів, а тому західні компанії будуть вимушені згорнути виробництво. З 
іншого боку, збереження низького рівня заробітної плати українських робітників 
стримує розвиток економіки, формує надлишкові вимоги до соціальної підтримки 
населення, деформує пенсійну систему. Слід мати на увазі і те, що реформа 
децентралізації неможлива без появлення критичної маси забезпечених та 
освічених людей, які є відповідальними за розвиток своєї громади.  

5. Прямі іноземні інвестиції у середньовисокотехнологічні галузі 
призводять до виникнення структурно-технологічної залежності. Компанії 
«заходять» зі своєю технологією, обучають персонал, що створює прив'язку 
регіонального виробництва до технологічної схеми в рамках іноземної компанії. 
Так зване, викруткове складання продукції іноземних компаній є видом діяльності 
із середнім економічним ефектом та високою конкуренцією. І навіть якщо йдеться 
про високотехнологічну продукцію, все одно не розвиває принципово нові 
компетенції у інженерів та робочих. Високі технології є інструментом, який 
дозволяє країні отримувати додаткові доходи у вигляді «технологічної ренти, які 
можна інвестувати у підтримку технологічного лідерства. Наявність розвинутого 
сектора досліджень та розробок, який пов’язує фундаментальну та прикладну 
науку є необхідною умовою формування високого рівня технологічного розвитку. 
В іншому випадку залежність від імпорту технологій може стати ключовим 
фактором зниження конкурентоспроможності економіки регіонів.  

Власно, висока частка інвестування у високо- та 
середньовисокотехнологічні виробництва у Закарпатській та Львівській областях і 
визначається такими конкурентними перевагами, як дешева робоча сила та 
близькість до європейських кордонів, завдяки яким іноземні компанії відкривають 
в цих регіонах підприємства, переважно, з викруткового складання продукції. 

Кризове падіння виробництва однаково вразило промислові регіони. За 
2012-2015 роки, через падіння попиту, зниження цін, валютні коливання, 
погіршення кредитних умов, втрати склали 26%, в середньому за рік 7,5% обсягу 
промислового виробництва. Оскільки промислові регіони напередодні другого 
кризового падіння, у 2010-2011 роках, демонстрували досить високі темпи 
розвитку, це дає надію, що за допомогою активних антикризових заходів втрачені 
обсяги виробництва можуть бути надолужені протягом 2-3 років. Інша справа з 
Донецьким і Луганським регіонами, де основна причина падіння виробництва 
виникла через місцевий сепаратизм і військову агресію ззовні – зруйновано 
виробничі потужності, особливо постраждала виробнича інфраструктура, зокрема 
транспортна система. Модернізація і відновлення Донбасу має враховувати 
характер втрат виробничого і інфраструктурного потенціалу, а також доцільність 
їх відновлення виходячи з перспектив загального розвитку промисловості 
України в контексті з тенденціями світового науково-технічного прогресу. 
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Модернізаційні пріоритети 

Території, що не постраждали від збройного конфлікту скоріше за все 
мають і надалі розвивати і доповнювати основний профіль своєї спеціалізації 
сучасними підприємствами. Регіони військового конфлікту (Донецька і Луганська 
області) отримали можливість оновлення за рахунок створення сучасних 
прогресивних виробництв на місці зруйнованих потужностей та інфраструктури. 
Їх модернізація має забезпечити кардинальні зміни технологічного профілю 
Донбасу. В зв`язку з цим доцільно розробити Національний проект, який би 
розвинув інтелектуальний, науковий, виробничий і кадровий потенціал регіону, 
перетворивши його в регіон креативної економіки, в основі якого будуть знання, 
нові моделі розвитку, нові типи соціальних відносин, нова культурна парадигма. 

Проте мова не йде про відмову від традиційних виробництв, незважаючи на 
їх неефективну метало-вугільну домінанту. Але їх відновлення державним 
коштом навряд чи доцільно. Державну підтримку доцільно надавати лише новим 
високотехнологічним виробництвам, які будуть орієнтовані на імпортозаміщення, 
задоволення внутрішнього попиту і розвиток експортного потенціалу. Такий 
сценарій ґрунтується на критичній оцінці моделі формування товарних ресурсів, 
що склалася в Донецькій області. Лише третина товарних ресурсів області 
формується за рахунок власного виробництва, іншу частку компенсує імпорт, що 
вимагає значних валютних резервів. Імпорт задовольняє потреби регіону у 
високотехнологічному асортименті хімічної продукції (64,7% від обсягу власного 
виробництва), полімерних матеріалів (80,8%), текстильних матеріалів (180,7%), 
продукції машинобудування (136,8%). 

Перспективи промислового відродження Донбасу цілком приємні саме за 
рахунок цих галузей, які, до речи, вже мають тут виробничий базис. Але 
інноваційність і висока технологічність мають бути забезпечені переважно за 
рахунок освоєння нових технологій, зокрема таких, як: 

фотоніки – одного з перспективних напрямів нанотехнологій. Використання 
технологій на основі світлового променю дозволяє істотно підняти 
продуктивність праці у традиційних для регіону видах діяльності – металургії, 
машинобудуванні, зокрема в операціях різки, зварки, термообробки, полірування 
деталей; 

«зелених» технологій з використання енергії і ресурсів в базових галузях 
промисловості, як ключового напрямку становлення енергоощадної і безвідходної 
економіки. Їх освоєння  створює також основу для міжнародного  співробітництва  
регіону в процесах модернізації; 

виробництво рідкоземельних елементів, спираючись на власну сировинну 
базу у вигляді відходів вугільної  та гірничо-металургійної промисловості; 

використання технології вітрогенерації, чому сприяють як природні умови – 
вітрова активність регіону, так і прогресивні зміни в структурі електрогенерації – 
скорочення потужностей теплової електрогенерації через нестачу вугілля 
(антрациту) та застарілі основні засоби. 

Інноваційного поштовху потребують і традиційні виробництва Донбасу, 
зокрема металургійні і хімічні підприємства. Україна без модернізації 
виробництва у металургійній галузі може втратити не лише зовнішній, а й 
внутрішній ринок. В 2015 році Україна імпортувала недорогоцінних металів 
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більш глибокої технологічної переробки ніж власне виробництво на 2 млрд. дол. 
США, що становить до обсягу експорту металопродукції 21,1%. Подібна ситуація 
склалася в хімічній промисловості. Пріоритет надаємо експортоорієнтованому 
виробництву азотних добрив, сировиною для яких є природний газ, що 
закуповується за імпортом. Водночас майже нічого не робиться для розвитку 
таких важливих для економіки і суспільства хімічних матеріалів, як органічні 
сполуки, фармацевтичні препарати, екстракти, барвники, косметичні препарати.  

Серед перспективних технологій, які можуть істотно підняти інноваційний 
рівень традиційних виробництв ми вбачаємо електрометалургію. Економічність, 
екологічність, технологічність ось далеко не повний перелік переваг 
електродугового методу виплавлення металу. В світі виробництво сталі цим 
методом неухильно зростає. В технологічно розвинутих країнах на його частку 
припадає до 30% виробництва сталі. Україна істотно відстає, маючи десь 5%. 
Поширення технології електродугового виробництва металу дозволило б значно 
підняти продуктивність праці в галузі. Кращою б стала екологічна ситуація в 
промислових регіонах. Впровадження електрометалургії дозволить  мінімізувати 
металургійні підприємства, наблизити виробництво до споживачів металу, 
розширити асортимент металів і сплавів. Щоб прискорити цей процес доцільно 
було б надати підтримку вітчизняному бізнесу. 

Оцінюючи регіональні особливості розвитку промислових регіонів і 
зокрема Донбасу, не можна не враховувати сучасні світові тенденції 
індустріального розвитку. Процес відродження Донбасу на сьогодні вже не 
становить окрему проблему лише цього регіону. Цей процес підпадає під загальну 
концепцію вдосконалення і модернізації промислового розвитку. Якщо Україна 
ставить за мету зберегти і розвинути свій бренд як індустріально-аграрної 
держави нам необхідно активно включитися до реалізації моделі «смарт» 
індустріалізації (розумної індустрії), провести корекцію нашої промислової 
політики в напрямку формування нової «смарт» індустріальної структури. 

Сучасні негативні риси структурних пропорцій (сировинна орієнтація, 
енерго- і екологоємність, спадаючий інноваційно-технологічний рівень) мають 
поступитися «розумним» виробництвам, здатним належним чином відповісти на 
виклики сьогодення і забезпечити українській індустрії достойне місце в світових 
мережах формування вартості. На сьогодні вже стає зрозумілим, що «смарт» 
індустрія (Індустрія 4,0) має скласти фундамент подальшого розвитку економіки 
України [13]. Це означає, що розвиток національної промисловості має спиратися 
на посилення ролі знань, інновацій та інформаційних технологій, як драйверів 
економічного зростання. 

В сенсі суспільного уявлення слід кардинально змінити ставлення до 
промисловості, розглядати її не як бізнесовий майданчик отримання приватних 
прибутків, а як індустріальний базис відродження економіки, зростання 
соціальних стандартів і безпеки країни. Доцільно законодавчо закріпити 
ідеологію промислового розвитку, як на державному, так і на регіональному рівні, 
створити сприятливі нормативно-правові умови, співставні з європейськими, для 
суб`єктів господарювання і місцевої влади у здійсненні модернізаційних проектів. 

Інституціональним стимулом для відродження національної економіки на 
новій індустріальній основі, ми вважаємо, могло б стати прийняття Закону 
України «Про індустріальний розвиток територій місцевого самоврядування» з 
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визначенням ролі і обов`язків місцевої влади в індустріальному розвитку власних 
територій і посиленні участі промислових підприємств в економічному і 
соціальному розвитку місцевих громад. 

 
 

1.2 Децентралізація управління: цілі та напрями реформ  

Актуальність дослідження проблеми модернізації економіки в регіонах 
підсилюється процесами децентралізації управління національним господарством, 
а також пошуком шляхів активізації економічного розвитку регіонів. Розв’язання 
нагальних проблем модернізації економіки регіонів не може бути забезпечено 
лише зусиллями державного центру та його органів управління. Тут необхідна й 
зацікавлена участь органів регіональної та місцевої влади, ініціатива і 
відповідальність яких мають бути підвищені завдяки децентралізації управління 
між різними рівнями влади з метою формування сприятливого регіонального 
економічного простору для усіх видів господарської діяльності, залучення 
інвестицій та людських ресурсів, генерації та просування інновацій відповідно до 
ринкових потреб. Процеси децентралізації управління здатні надати державній 
політиці модернізації національної економіки рис цілісності та збалансованості 
інтересів. 

Сучасна регіональна політика пов’язує децентралізацію повноважень із 
формуванням ефективного місцевого самоврядування з прийняття рішень. На 
основі загальних підходів до децентралізації державного управління можна 
виділити основні типи, форми та інструментарії децентралізації (табл. 1.6). 

Теоретичні дослідження з питань децентралізації конкретизують цілі 
децентралізації, методи її проведення та наслідки. Для розуміння мети 
децентралізації та узагальнення теоретичної основи процесів децентралізації слід 
навести декілька важливих висновків, які містяться в працях, які вже стали 
класичними. 

1. Основні економічні функції уряду повинні бути спрямовані на 
забезпечення: макроекономічної стабільності, ефективності державних фінансів, 
гарантованого рівного розподілу доходів [14].  

2. Доцільність децентралізації базується на обґрунтуванні наслідків 
асиметричної інформації: центральна влада не може мати вичерпну інформацію 
щодо вподобань жителів в тих чи інших регіонах відносно бюджетних послуг, а 
також про рівень витрат їх надання. Це вимагає забезпечити децентралізацію 
бюджетних витрат на певні послуги. У. Оутс доводить, що у випадку коли окремі 
суспільні блага надаються в децентралізованому порядку, відбувається зростання 
ефективності їх надання, а отже, потенційні вигоди від децентралізації можуть 
бути вельми великими [15]. 

3. В умовах великої кількості територіальних одиниць та вільного 
переміщення населення бюджетна децентралізація створює умови для досягнення 
порівняно вищої ефективності надання суспільних благ на рівні місцевого 
самоврядування. Кожна особа має можливість підібрати оптимальний для себе 
набір місцевих суспільних благ та їх цін (місцевих податків) [20]. 

Доцільність децентралізації виражається у головному її принципі – 
субсидіарності,  який  передбачає  передачу  повноважень  на  прийняття  рішень з 
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Таблиця 1.6 - Типи, зміст, форми та інструментарій децентралізації [16-19] 
Типи Сутність Форми та інструментарій 

Політична 
децентралізація 

Надання громадянам 
або їх обраним 
представникам  
більше влади в 
процесі прийняття 
державних рішень.  

- конституційні чи законодавчі реформи,  
- розвиток плюралістичних політичних партій,  
- створення місцевих політичних одиниць,  
- заохочення ефективних суспільних та громадських  
груп. 

Адміністративна 
децентралізація 

Перерозподіл 
повноважень, 
відповідальності і 
фінансових ресурсів 
для надання 
державних послуг між 
різними рівнями 
влади.  

- деконцентрація – перерозподіл повноважень щодо 
прийняття рішень, фінансових та управлінських 
обов'язків між різними рівнями центрального уряду 
та регіональних органів; 
- делегування - передача відповідальності за 
прийняття рішень і адміністрування державних 
функцій  напівавтономним органам, що не 
контролюються повністю центральним урядом, але 
в кінцевому рахунку підзвітні йому; 
- деволюція – певні функції та повноваження щодо 
суспільних справ місцевого значення законодавчо 
закріплюються за субцентральними органами 
влади, які отримують право приймати власні 
рішення та виконувати їх під власну 
відповідальність, незалежно від центральних 
органів влади. 

Фіскальна 
децентралізація  

Формування 
достатнього рівня 
доходів на місцевих 
рівнях для прийняття 
рішень про витрати. 

- самофінансування або відшкодування витрат через 
залучення виплат користувачів,  
- спільне фінансування або спільне виробництво, 
через які користувачі беруть участь у наданні 
послуг та інфраструктури шляхом грошових або 
трудових внесків;  
- розширення місцевих доходів через податки на 
власність, податки з продажів, або непрямих 
витрат;  
- міжбюджетні трансферти, які надаються 
центральним урядом місцевим органам влади для 
загальних або конкретних цілей;  
- дозвіл муніципальних запозичень і мобілізація 
національних чи місцевих державних ресурсів через 
кредитні гарантії.  

Функціональна Прийняття рішень  
автоном-ним органом, 
який має статус 
юридичної особи і 
відносний ступінь 
фінансової незалеж-
ності від центральної 
влади 

Передача повноважень центральним або місцевим 
урядом одного зі своїх повноважень та передача 
його до спеціалізованої установи, яка отримує чітко 
визначені функції та бюджет для їх виконання. 

 

центрального на нижчі організаційні рівні з відповідним фінансовим 
забезпеченням. Принцип застосовується як політична і організаційна норма 
Європейського Союзу (ст. 3b Маастрихтського договору), згідно з якою політичні 
рішення повинні прийматися на рівні, найближчому до громадян, проте 
достатньому для їх ефективного виконання. На практиці знаходження 
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оптимального розташування осередку прийняття рішень може бути результатом 
певних домовленостей між центром та нижчими рівнями влади.  

Теорія пов’язує децентралізацію із зниженням регіональної конвергенції, 
оскільки, створює основу для конкуренції між юрисдикціями влади за фінансові 
ресурси, а це, у свою чергу, може діяти як стриманість у відношенні 
неефективного місцевого самоврядування. Разом із тим, результати емпіричних 
досліджень, які проводяться всередині країн як розвинених, так і країнах, що 
розвиваються, виявляють, що фіскальна децентралізація підсилює регіональні 
відмінності в Китаї [21, 22], Філіпінах [23] та Колумбії [24], у той час, як зменшує 
диспропорції у США [25] та Італії [26]. 

Серед ключових проблем дослідники називають, перш за все, 
незабезпеченість витратних зобов'язань субнаціональних бюджетів власними 
доходами цих бюджетів і, як наслідок, високу залежність більшості провінцій від 
міжбюджетних трансфертів, як, наприклад в КНР, де децентралізація витрат 
поєднується із централізацією доходів [27]. 

Дослідження серед країн показують, що фіскальна децентралізація сприяє 
регіональної конвергенції в країнах з високими доходами, в той час як в бідних 
країнах веде до збільшення диспропорцій. Диференціальний ефект фіскальної 
децентралізації в багатих і бідних країнах частково відноситься деякими вченими 
до відмінностей в інституційних обмеженнях. В роботі [28] стверджується, що 
«Одним з аспектів, який часто не береться до уваги, є той факт, що фактори, які 
можуть підштовхнути децентралізовані режими до ширшої або низької 
територіальної нерівності, швидше за все, будуть діяти по-різному в різних 
економічних умовах. Отже, хоча багато припущень, які пов'язують 
децентралізацію з великою територіальною нерівністю, можуть бути 
справедливими для бідніших країн з високими існуючими територіальними 
диспропорціями і слабкими інститутами, це може не мати доказів в багатших, 
більш рівних і більш інституційно розвинених середовищах». Інституційний 
акцент є цілком зрозумілим, враховуючи фундаментальну роль інституційної 
якості при поясненні перспектив розвитку країн в сучасних економічних 
дослідженнях. 

Результати децентралізації безпосередньо залежать від якості управління. 
Емпіричні дані, засновані на вибірці з 24 країн ОЕСР (з 1984 по 2006 рік), 
дозволяють авторам роботи [29] стверджувати, що фіскальна децентралізація 
сприяє конвергенції регіонів в умовах високого державного управління, але, 
призводить до більш широкої регіональної нерівності в країнах з поганим 
управлінням. 

Отже, теоретично, децентралізація має потенціал для досягнення 
порівняно вищої ефективності надання суспільних благ на рівні місцевого 
самоврядування, зниження відмінностей в доходах по регіонах, але цей потенціал 
може бути не реалізований через проблеми управління на центральному та 
субцентральних рівнях влади і слабкі інститути. Головним критерієм проведення 
бюджетних реформ є їх здатність покращити якість управління доходами і 
витратами Це може бути досягнуто тільки в тому випадку, якщо в ході реформ 
буде створено необхідні інституційні механізми: прозорість управління 
бюджетними коштами, підконтрольність влади виборцям, жорсткість 
бюджетних обмежень. 
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Децентралізація влади передбачає широке коло суб’єктів реалізації завдань і 
функцій, що мають публічний характер, не обмежуючись лише рівнем 
територіальних одиниць й органами місцевого самоврядування.  

Досвід європейських країн свідчить про те, що сучасним трендом 
децентралізації управління є проведення разом із адміністративно-
територіальною децентралізації функціональної. Зміст функціональної 
децентралізації полягає в тому, що прийняття рішень здійснює автономний орган, 
який має статус юридичної особи і відносний ступінь фінансової незалежності від 
центральної влади. Функціональна децентралізація відноситься до моделі «згори-
донизу» («top-down») і «зазвичай запроваджується в унітарних державах через 
трансфер попередньо визначених центральною владою повноважень та 
відповідальності до спеціалізованих установ, інкорпорованих в державні 
інституції, чиї юрисдикції визначаються статутами» [19]. На практиці це означає, 
що центральний або місцевий уряд вирішує не виконувати одне зі своїх 
повноважень та передає його до спеціалізованої установи, яка отримує чітко 
визначені функції та бюджет для їх виконання.  

Так, у Франції прикладами реалізації функціональної децентралізації є 
університети. Незважаючи на поглиблення інтеграції дослідницьких організацій у 
глобальному контексті, що стимулюється розвитком цифрових технологій та 
міжнародного наукового співробітництва, активність участі установ науки та 
освіти у передачі знань як і раніше визначається фактором географічної 
близькості. Просторова специфіка розвитку науки обумовлена обставинами 
соціально-економічного характеру, культурними традиціями території, що 
історично склалися. Внаслідок комплексного впливу різноманітних факторів 
наука та освіта має динамічну територіальну структуру.  

Залучення університетів до розвитку регіону є одним з першочергових 
завдань для уряду.  

У країнах ОЕСР спостерігається низка тенденцій, які безпосередньо 
впливають на активність університетів у розвитку регіональної промисловості. 
Змінюються інструменти управління і механізми державного фінансування. 
Зокрема, університети стають більш самостійними в розподілі фінансових коштів, 
виборі партнерів, питань добору кадрів і їх розвитку, розробці навчальних 
програм, нові моделі державного фінансування виходять з принципу «оплата за 
результатами», включаючи контракти, угоди, схеми, засновані на формулах і 
індикаторах; збільшується зовнішня (конкурсна) підтримка з державних і 
приватних джерел; розширюється кооперація між інститутами, спостерігається їх 
злиття [30, с. 18]. 

Відповідно до закону про автономію університетів їм надається бюджет, 
виходячи з кількості студентів, характеру навчальних дисциплін, а також на основі 
низки показників результатів їх діяльності відповідно вирішення завдань, які було 
поставлено в сфері освіти і наукових досліджень. У встановлених рамках вони 
розпоряджаються своїми бюджетами на власний розсуд. Це дозволяє університетам 
запрошувати фахівців, самостійно визначати систему заохочень викладачів і 
дослідників, створювати спільні підприємства з приватними фірмами [31, с.19].  

На базі наукових колективів було створено тематичні мережі провідних 
наукових досліджень (Réseaux Тhématiques de Recherches Avancées – RTRA) і 
тематичні центри наукових досліджень та медичної допомоги (Centre Thématique 
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de la Recherche Scientifique – CTRS). З різних дисциплін функціонують 13 
тематичних мереж передових наукових досліджень (RTRA). Так, мережа RTRA 
«Нанонауки в рамках наноелектроніки», керівництво якої розташовується в 
Греноблі, об'єднує навколо ядра з 29 дослідницьких лабораторій 600 дослідників. 
Також дев'ять тематичних центрів наукових досліджень і медичної допомоги 
(CTRS) охоплюють наукові і медичні колективи високого рівня, що працюють в 
галузі охорони здоров'я. Закон надав університетам і іншим вищим навчальним 
закладам новий інструмент, призначений для інтеграції їх діяльності і ресурсів на 
регіональній основі, – пули наукових досліджень і вищої освіти (les Pôles de 
Recherche et d’Enseignement Supérieur – PRES). На території Франції діють дев'ять 
таких пулів. Так, пул «Університет Бордо» об'єднує чотири університети міста 
Бордо і чотири інших ВНЗ (три інженерні школи та інститут політичних наук). У 
2007 р. прийнято Закон «Про свободу і відповідальність університетів», який є 
доповненням до механізму, введеному для підвищення ефективності наукових 
досліджень та інновацій: університети, які користуються відповідно до цього 
закону більшою автономією у виборі стратегії і способі управління, матимуть 
можливість проводити свою власну політику в галузі наукових досліджень і 
впроваджувальної діяльності, що слугуватиме формуванню підприємницьких 
екосистем навколо університетів, в яких присутні підприємства різного розміру – 
від малого бізнесу до філіалів транснаціональних компаній [32, с. 51]. 

В Україні ще рано робити висновки щодо впливу реформи децентралізації 
на рівень відмінностей в доходах по регіонам, тим більше, що в останні 20 років 
диференціація регіонів за рівнем ВРП посилилась. За розрахунком індексу 
розвитку регіону, як співвідношення ВРП у розрахунку на одну особу в регіоні до 

величини ВРП у розрахунку на одну особу в Україні кількість регіонів, у яких  

≥1 скоротилась з 9 до 5, регіонів, де  скоротилась з 12 до 8, натомість 

регіонів, де  − збільшилася у 2,8 рази (з 4 до 11). 
Реформа децентралізації спрямована насамперед у бік її адміністративного 

та фіскального напряму через розширення прав та спроможностей органів 
місцевого самоврядування та територіальних громад.  

Відносно реформ децентралізації Уряд звітує про створення у її процесі 665 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ), що об’єднали 3118 громад та здобули 
ресурс, фінанси (у вигляді надходжень від податків за нормативами відрахувань), 
повноваження, мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, 
трансферти для виконання делегованих державою повноважень (дотації, освітня 
та медична субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури громад) [33]. 

Разом із тим відбувається «процес перерозподілу, розсіювання функцій і 
повноважень, які до кінця не визначені і не зв’язані в єдину систему управління 
від центрального органу управління країною до місцевих (громад) або 
регіональних органів влади» [34, с.5]. До того ж, за оцінкою фінансової 
спроможності 366 ОТГ у 2017 р. 80,0% виявилися дотаційними [35]. Фінансову 
самостійність мають, переважно, громади, на території яких розміщені потужні 
підприємства реального сектору економіки. Однак серед ОТГ промислово 
розвинутих регіонів із недотаційними бюджетами виявилося лише 32,0% (із 
реверсною дотацією − 17%). Загалом, за середнім показником ОТГ всіх 
промислово розвинутих регіонів є дотаційними (табл. 1.7). 
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Таблиця 1.7 - Оцінка фінансової спроможності ОТГ промислових регіонів за 

2017 р.  

№ 

з/п 
Назва ОТГ 

Площа 

ОТГ 

(км
2
) 

Чисельність 

населення 

на 

01.01.2017 р 

(тис. чол.). 

 

Власні 

доходи на 

1-го 

мешканця 

у 2017 р., 

(грн.) 

Р
ей

ти
н

г 

Рівень 

дотацій-

ності 

бюджетів 

(питома 

вага 

базової/ 

реверсної 

дотації у 

доходах) 

(%) 

Р
ей

ти
н

г 

Капіталь-

ні 

видатки 

на 1-го 

мешканця 

(грн.) 

Р
ей

ти
н

г 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 р
ей

ти
н

г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дніпропетровська область 

1 Слобожанська 166,4 14,5 21524,5 1 -11,1 9 7883,9 4 1 

2 Вербківська 450,3 7,6 12916,9 3 -19,9 2 5818,5 7 2 

3 Богданівська 362,8 6,9 12128,5 4 -19,1 3 6139,3 6 3 

4 Новоолександрівська 226,2 11,2 7 311,8 11 0,0 49 3476,2 13 7 

5 Солонянська 333,0 14,0 4 208,9 49 0,0 49 1845,8 71 32 

6 Новолатівська 278,0 2,7 5 050,6 24 6,1 119 11699,8 2 33 

7 Могилівська 146,6 3,7 3 681,5 87 -2,1 30 2495,2 35 36 

8 Варварівська 151,7 2,5 4 864,3 29 0,4 52 1556,5 102 51 

9 Зеленодольська 276,3 19,8 3 729,2 84 -1,7 33 1601,3 98 52 

10 Божедарівська 265,9 5,8 3 157,5 136 3,9 87 1820,2 75 62 

11 Царичанська 453,5 15,1 2 868,3 165 4,7 100 1541,7 106 71 

12 Томаківська 671,9 14,8 3 504,6 102 2,9 75 1127,2 171 84 

13 Святовасилівська 231,4 4,3 3 547,4 101 0,8 58 2598,1 32 92 

14 Софіївська 303,5 8,2 3 853,9 71 0,0 49 856,5 270 100 

15 Криничанська 264,4 8,8 3 483,8 105 0,0 49 963,1 234 107 

16 Гречаноподівська 206,5 3,6 3 809,4 74 9,0 152 2682,1 30 119 

17 Чкаловська 91,7 2,9 3 554,6 100 7,8 136 2348,9 38 127 

18 Покровська 439,4 17,1 3 288,5 122 3,4 85 776,4 297 133 

19 Новопавлівська 32,7 4,2 3 185,9 130 0,0 49 977,3 230 146 

20 Новопокровська 229,3 4,3 2 671,6 184 12,8 191 2173,5 52 149 

21 Апостолівська 679,5 23,7 3 181,6 133 1,6 61 613,2 333 169 

22 Ляшківська 82,2 2,2 2 106,6 242 13,3 197 5237,3 8 170 

23 Вакулівська 286,2 3,1 2 843,4 168 12,2 187 3254,2 17 171 

24 Великомихайлівська 217,2 4,1 2 921,7 157 4,0 88 823,8 284 177 

25 Мирівська 129,7 3,4 2 886,9 163 10,3 169 1525,5 110 190 

26 Васильківська 456,5 16,5 2 539,0 201 9,9 163 736,1 305 208 

27 Роздорська 144,8 3,3 2 705,0 180 5,1 106 875,9 265 211 

28 Лихівська 253,0 3,5 2 576,7 193 12,3 188 1074,8 193 219 

29 Маломихайлівська 236,2 4,4 2 221,2 231 14,8 212 831,6 280 232 

30 Аульська 112,5 5,3 2 333,4 221 12,0 184 612,9 334 241 

31 Вишнівська 158,3 3,9 1 901,6 266 16,0 226 1125,1 172 269 

32 Нивотрудівська 129,0 5,0 1 594,5 302 23,8 280 942,2 242 270 

33 Грушівська 261,0 6,7 1 332,4 320 26,2 292 911,6 254 297 

34 Сурсько-Литовська 121,5 6,1 1 707,0 290 22,2 278 824,3 283 329 
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Продовження табл. 1.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Середній показник по 

області 
260,3 7,7 4270,4 136,7 5,3 117,9 2346,2 145,7 134,1 

Донецька область 

1 Шахівська 231,8 3,0 13102,6 2 -2,5 28 8078,8 3 4 

2  Лиманська 1 209,8 43,6 4 935,6 27 0,0 49 2255,9 47 27 

3 Іллінівська 526,5 9,6 4 652,1 36 -6,2 17 2165,0 53 31 

4 Соледарська 558,3 20,9 4 753,0 31 -5,3 21 719,1 314 75 

5 Миколаївська 166,7 17,5 3 222,1 129 -1,3 36 914,6 253 87 

6 Черкаська 296,7 9,3 1 876,4 269 19,7 260 1721,6 82 261 

Середній показник по 

області 

498,3 17,3 5423,6 82,3 0,7 68,5 2642,5 125,3 80,8 

Запорізька область 

1 Долинська 170,0 5,8 4 866,1 28 0,2 51 3025,6 20 17 

2 Смирновська 317,6 3,4 5 092,0 23 -3,7 25 3358,5 15 19 

3 Берестівська 498,2 4,7 3 570,8 97 4,8 102 2897,3 23 64 

4 Комиш-Зорянська 376,2 6,4 3 461,4 107 2,6 71 1879,7 66 72 

5 Ботіївська 138,6 2,2 3 773,1 77 3,2 80 2753,5 27 79 

6 Осипенківська 419,6 7,8 3 243,3 128 5,1 107 1184,9 160 98 

7 Приморська 234,0 14,6 3 366,0 114 2,7 74 818,6 288 103 

8 Остриківська 267,6 2,9 3 621,1 94 8,2 141 2301,0 42 106 

9 Гірсівська 271,6 2,1 4 680,2 34 7,2 128 1804,4 77 112 

10 Веселівська 438,3 12,8 3 160,6 135 7,2 126 1227,1 150 114 

11 Малотокмачанська 172,0 3,2 3 092,8 143 5,5 114 1327,6 137 132 

12 Біленьківська 363,0 10,0 2 346,3 219 14,2 208 3608,7 11 157 

13 Воскресенська 264,7 5,7 2 952,4 154 6,9 123 1466,3 114 160 

14 Таврійська 184,3 4,4 2 276,1 226 15,0 214 1461,1 115 200 

15 Преображенська 367,2 5,7 2 914,1 160 11,3 180 2028,4 59 203 

16 Комишуваська 393,1 13,0 1 859,8 270 21,8 275 1051,8 204 257 

Середній показник по 

області 

304,8 6,5 3392,3 125,6 7,0 126,2 2012,2 94,3 118,3 

Київська область 

1. Пісківська  154,6 8,1 2946,1 155 6,0 117 457,4 356 197 

2.  Калитянська 245,0 10,3 2 155,4 239 2,4 68 853,4 271 226 

Середній показник по 

області 

199,8 9,2 2550,8 197,0 4,2 92,5 655,4 313,5 211,5 

Луганська область 

1. Новопсковська 178,3 12,2 2 927,9 156 -0,9 41 1852,9 70 49 

2.  Білокуракинська 789,5 13,2 3 500,2 103 0,0 49 3586,5 12 55 

3.  Чмирівська 206,2 6,7 1 881,6 268 13,7 201 1515,3 111 229 

Середній показник по 

області 
391,3 10,7 2769,9 175,7 4,3 97,0 2318,2 64,3 111,0 

Полтавська область 

1. Глобинська 353,0 15,0 7 827,6 9 -6,7 14 2920,5 22 6 

2. Шишацька 600,0 15,0 6 167,6 17 -2,8 27 4668,5 9 10 

3. Білоцерківська 200,7 3,7 7 995,4 8 -2,2 29 2872,3 24 23 

4. Решетилівська 91,4 11,2 4 206,8 50 0,0 49 12661,8 1 25 

5. Пришибська 91,9 2,0 7 334,6 10 5,5 111 7661,6 5 26 

6. Пирятинська 97,6 17,0 4 113,9 57 3,2 77 1831,1 73 30 

7. Семенівська 63,1 7,3 3 908,7 68 4,6 96 2695,2 29 48 

8. Сергіївська 167,7 2,9 5 969,5 18 0,0 49 2714,5 28 50 
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Закінчення табл. 1.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9. Покровсько- 

Багачанська 
121,2 2,6 4 420,4 41 0,5 53 2338,2 39 61 

10. Скороходівська 135,6 5,3 3 911,1 67 4,0 90 1379,6 128 70 

11. Недогарківська 84,8 3,6 3 399,1 110 7,7 134 1922,2 63 90 

12. Піщанська 78,0 6,6 3 626,2 92 0,0 49 1430,1 122 113 

13. Клепачівська 126,8 2,8 3 755,8 80 0,0 49 1840,7 72 117 

14. Новознам'янська 82,7 4,5 2 892,1 162 4,4 94 1808,1 76 124 

15 Омельницька 159,0 5,1 3 709,4 85 2,7 73 1296,1 145 129 

16 Засульська 593,4 16,8 3 649,2 90 4,3 93 1091,6 188 130 

17 Великосорочинська 136,0 3,7 3 156,2 138 0,7 57 1179,1 162 135 

18 Новоаврамівська 137,2 2,7 3 363,5 115 1,6 60 1443,9 120 136 

Середній показник по 

області 170,4 5,7 3495,8 104,3 2,8 77,7 1487,9 119,6 116,0 

Джерело: складено авторами за даними [36] 

 

Джерела доходів місцевих бюджетів. Для того, щоб громада була здатною 
забезпечити сталий розвиток території вона має володіти відповідним обсягом 
фінансових ресурсів. Фінансова основа розвитку громади визначається її 
податковим потенціалом.  

В результаті реформи бюджетної децентралізації структура доходів 
місцевих бюджетів зазнала певних змін, насамперед, через нормативи відрахувань 
окремих податків та зборів до різних ланок бюджету. З прийняттям змін до 
Бюджетного та Податкового кодексів України з державного бюджету передано 
плату за надання інших адміністративних послуг та державне мито. Надходження 
до загального фонду розширено завдяки передачі із спеціального фонду 
екологічного податку,єдиного податку та податку на нерухоме майно, які раніше 
були джерелами формування бюджету розвитку. Закріплено за місцевими 
бюджетами і стабільні джерела – податок на доходи фізичних осіб за новими 
нормативами та податок на прибуток підприємств. В результаті протягом 2017 р. 
надходження до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів України 
(без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 490,119 млрд грн. Порівняно 
із 2016 р. надходження зросли на 319,474 млрд. грн., тобто майже в 3 рази.  

Реформування регіональної політики в Україні передбачає запровадження 
нової моделі міжбюджетних відносин. Скасовано дотації вирівнювання 
(вилучення) і запроваджено базову (реверсну) дотацію, а також освітню та 
медичну субвенції. Цими змінами впроваджено механізм, за якого держава 
шляхом надання спеціальних трансфертів (субвенцій) повністю бере на себе 
відповідальність щодо фінансового забезпечення поточних видатків установ 
медичної та освітньої сфери, що належать до повноважень місцевих бюджетів і 
складають значний обсяг у їх видатках. В результаті у 2016 р. доходи місцевих 
бюджетів збільшилися на 41,7% порівняно із попереднім роком [37]. 

У той же час у реалізації реформ регіональної політики існують певні 
труднощі. 

1. Якщо розглядати доходи МБ (без урахування трансфертів на одну особу) 

у регіональному розрізі, то виявляється, що лише в шести регіонах цей показник 
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вище за середній по Україні. П’ять з них – промислово розвинуті регіони – 

Київська, Дніпропетровська, Полтавська, Запорізька та Харківська, один – 

Одеська область – відноситься до групи регіонів середнього промислового 

розвитку. Решта 18 регіонів забезпечені власними ресурсами нижче середнього 

показника по Україні (рис. 1.3).  

 

 
 

Рисунок 1.3 - Доходи МБ у розрахунку на одну особу у 2017 р. (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) 

Джерело: Розраховано авторами за даними Державної Казначейської служби України та 

Державної служби статистики України [38]. 

2. Дані таблиці 1.8 демонструють, що місцеві бюджети недостатньо 

забезпечені власними фінансовими ресурсами для покриття видатків, а частка 

міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів залишається 

доволі високою. Частка промислово розвинених регіонів у доходах місцевих 

бюджетів є порівняно високою з іншими двома групами регіонів (8,3% проти 

5,5% у регіонах середнього промислового розвитку та 4,2% у промислово 

слаборозвинутих регіонах у 2016 р.). У той час високою є і частка витрат (14,4% 

проти 11,7% у регіонах середнього промислового розвитку та 11,2% у промислово 

слаборозвинутих регіонах у 2016 р.). В результаті − частка міжбюджетних 

трансфертів промислово Частка промислово розвинених регіонів у доходах 

місцевих бюджетів є порівняно високою з іншими двома групами регіонів (8,3% 

проти 5,5% у регіонах середнього промислового розвитку та 4,2% у промислово 

слаборозвинутих регіонах у 2016 р.). У той час високою є і частка витрат (14,4% 

проти 11,7% у регіонах середнього промислового розвитку та 11,2% у промислово 

слаборозвинутих регіонах у 2016 р.). В результаті − частка міжбюджетних 

трансфертів промислово розвинутих регіонів у доходах МБ була найбільшою (у 
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2015 та 2016 рр.) серед трьох груп регіонів.  розвинутих регіонів у доходах МБ 

була найбільшою (у 2015 та 2016 рр.) серед трьох груп регіонів. 

 

Таблиця 1.8 - Основні показники виконання місцевих бюджетів 

(МБ)України,  
(відсотків) 

Показники 2014 2015 2016 2017 
Доходи МБ у зведеному бюджеті,  
у тому числі: 

22,2 18,5 21,8 22,5 

промислово розвинені регіони 7,6 7,2 8,3 8,6 

регіони середнього промислового розвитку 5,0 4,4 5,5 5,9 

промислово слаборозвинуті регіони 4,0 3,5 4,2 4,6 

Видатки МБ у зведеному бюджеті,  

у тому числі: 

42,7 40,7 41,4 42,3 

промислово розвинені регіони 15,3 13,9 14,4 16,2 

регіони середнього промислового розвитку 11,3 11,5 11,7 13,2 

промислово слаборозвинуті регіони 11,5 11,2 11,2 12,9 

Частка міжбюджетних трансфертів у доходах МБ,  

у тому числі: 

58,4 59,1 53,4 54,3 

промислово розвинені регіони 17,4 19,5 17,3 17,8 

регіони середнього промислового розвитку 16,2 17,8 16,3 16,3 

промислово слаборозвинуті регіони 18,5 18,6 17,3 17,7 

Джерело: складено авторами за даними Державної Казначейської служби України 39. 

 

3. Аналіз використання коштів місцевих бюджетів свідчить про доволі 

низькі можливості їх спрямування на інвестиційні цілі. За даними Бюджетного 

моніторингу у структурі видатків місцевих бюджетів за економічною 

класифікацією у 2015 р. та 2016 р. понад 60% становили витрати за статтями 

«оплата праці з нарахуваннями» та «поточні трансферти населенню на соціальне 

забезпечення». Капітальні видатки у загальному обсязі видатків МБ України 

становили 11,5% та 15,0% відповідно, але суттєве зростання відбулося через 

здійснення облікових операцій зі взяття на баланс землі, що належить до 

комунальної власності у м. Києві [40, С. 77].  

4. Відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України на виконання 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів 

співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають 

на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та 

інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, 

визначеним у відповідних стратегіях розвитку регіонів мають спрямовуватися 

кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФФР).  

За період з 2015-2018 рр. з ДФРР промислово розвинуті регіони отримували 

більше коштів, ніж регіони інших двох груп (табл. 1.9). Це пояснюється, скоріш, 

механізмом розподілення коштів, згідно якого 80% коштів фонду розподіляється 

відповідно до чисельності населення, яке проживає у регіоні, а промислово 

розвинуті області (Дніпропетровська, Донецька, Київська та Харківська області) є 

густонаселеними. У 2018 р. значний обсяг коштів отримали Донецька та 
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Луганська області, як такі, що мають показник ВРП в розрахунку на одну особу 

менше 75% середнього показника по Україні. 

Таблиця 1.9 - Розподіл коштів ДФФР по групах регіонів у 2015-2018 рр. 

(млн. грн.) 
Області 2015 2016 2017 2018 

Промислово розвинуті регіони 

Дніпропетровська 177,4 182 ,8 212,6 366,2 

Донецька 234,0 239,5 279,1 777,7 

Запорізька 95,7 98,5 114,5 195,3 

Київська 93,0 97,1 113,9 197,8 

Луганська 120,7 193,7 238,5 401,3 

Полтавська 78,6 80,8 93,9 160,3 

Харківська 147,5 152,6 177,7 305,2 

У середньому по групі 135,3 123,2 175,7 343,4 

Регіони середнього промислового розвитку 

Вінницька 148,7 140,8 172,9 178,7 

Івано-Франківська 127,0 121,4 149,8 254,8 

Львівська 136,8 222,5 166,6 286,3 

Одеська 129,1 134,1 156,8 269,5 

Миколаївська 62,9 65,0 75,7 129,3 

Сумська 104,1 97,9 120,1 124,1 

Черкаська 67,9 69,8 81,1 138,4 

У середньому по групі 110,9 121,6 131,9 197,3 

Промислово слаборозвинуті регіони 

Волинська 95,7 91,5 113,1 192,1 

Житомирська 116,0 109,6 134,9 228,1 

Закарпатська 115,5 110,5 136,7 232,5 

Кіровоградська 90,7 54,7 63,6 108,5 

Рівненська 106,5 102,0 126,1 214,7 

Тернопільська 98,6 93,6 115,2 194,8 

Херсонська 98,5 93,4 114,8 193,9 

Хмельницька 120,1 113,8 139,8 236,0 

Чернівецька 83,5 79,9 98,7 167,6 

Чернігівська 98,0 91,9 112,6 115,8 

У середньому по групі 102,3 94,1 115,6 188,4 

У середньому по групі 102,3 94,1 115,6 188,4 

Джерело: складено авторами за даними Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України [41].  

Для того, щоб з’ясувати, на які інвестиційні проекти спрямовуються кошти 

ДФРР, проаналізовано дані Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства (табл. 1.10). Так, за кількістю проектів 

перевагу в регіонах віддається сфері дорожньо-транспортної інфраструктури, яка 

безумовно має велике значення для розвитку регіону. У той же час, немає 

жодного проекту за сферою «Індустріальні та інноваційні парки», в сфері вищої 

та професійно-технічної освіти проекти реалізовуються лише в Луганській області 

та стосуються ремонту об’єктів.  
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Таблиця 1.10 - Розподіл проектів ДФРР за сферами реалізації у промислово розвинутих областях у 2015-2018 

роках 

(Статус проекту – затверджений актом Кабінету Міністрів України; статус реалізації проекту – реалізується, реалізовано 

(очікується отримання дозвільних документів), введено в експлуатацію). 

(кількість, одиниць) 

 Дніпропетровська Донецька Запорізька Київська  Луганська Полтавська Харківська 

Дошкільна освіта 5 7  6 5  4 

Загальна середня освіта 5 23 1 11 19 5 4 

Вища та професійно-технічна освіта     8   

Водопостачання  11 16  2 7  21 

Водовідведення   5  1 2  4 

Охорона здоров’я 5 15 1 5 15 3 4 

Соціальний захист 2    2 2  

Охорона природи        

Дорожньо-транспортна інфраструктура  15  6 20 1  

Культура та самобутність   2  1 3 1 4 

Фізична культура та спорт 2 3 7  8  8 

Енерго (газ, тепло електро) забезпечення  11  2  4 6 

Поводження з твердими побутовими 

відходами 
    

   

Соціальне підприємництво та економічна 

діяльність 
 4   

   

Сільськогосподарська діяльність        

Індустріальні та інноваційні парки        

Містобудівна документація  1   2   

Громадська безпека та порятунок     1   

Благоустрій 2 5  2 4   

Туризм        

Основні засоби для комунальних підприємств     2   

Центри надання адміністративних послуг  9  1 1 2 1 

Інші проекти та заходи  68  1 2 1 1 

Джерело: складено авторами за даними [43].  
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Важливо зазначити, що кошти Державного фонду регіонального розвитку 

повністю не освоюються. Відповідно до Моніторингу використання коштів 

Державного фонду регіонального розвитку за 2016 р. [40] жоден регіон не 

використав повністю кошти цього інструменту сталого розвитку. Найменший 

рівень використання був у промислово розвинутих Запорізькій (53,3%), 

Луганській (56,6%) та Донецькій (75,5%) областях. 

Непланомірне надходження коштів держбюджету до місцевих бюджетів 

спричинило появу практики розміщення місцевими бюджетами коштів на 

рахунках банків. За даними Державного казначейства України залишок 

депозитних коштів мали усі області. Лідерами є промислово розвинуті Донецька 

(2,7 млн. грн.) та Дніпропетровська (2,6 млн. грн.) області [42].  

Отже, модернізація економіки України неможлива без одночасного 

вирішення таких ключових завдань, як інноваційний розвиток, технологічна 

модернізація промисловості та прискорений розвиток людського капіталу. У звіті 

про промисловий розвиток ЮНІДО акцентується увага та тому, що країни, що 

розвиваються, можуть наздогнати лідерів у глобальному економічному розвитку 

лише шляхом просунення технологічного розвитку, який забезпечується 

масштабними інвестиціями у людський капітал [44]. В умовах фактичної 

відсутності фінансових інструментів потенціал субцентральних органів влади у 

розвитку науково-технічного та інноваційного потенціалу слід розглядати як 

обмежений. Тому питання інвестицій у розвиток людського потенціалу, 

насамперед, стосовно таких сфер, як фундаментальні та прикладні дослідження, 

загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіти, післядипломна 

освіта мають залишатися виключно повноваженнями держави. Визначення 

ключових акторів, які зорієнтовані на виконання конкретних функцій з метою 

науково-інноваційного забезпечення модернізації промисловості регіонів дасть 

можливість говорити про появу нових форм досягнення функціональної 

децентралізації.  

 

1.3 Фактори розвитку промислових регіонів: можливості для 

модернізації на інноваційній основі 
 

Останніми роками економічна наука намагається дати відповідь на питання 

чому деякі промислові регіони здатні адаптуватися та переорієнтуватися на нові 

траєкторії розвитку, тоді як інші «залишаються заблокованими у стані занепаду 

продовж тривалого періоду»
3
 [45]. 

Колишні лідери регіонального розвитку зіткнулися з такими раніше 

незнайомими для них явищами, як стагнація та невдача у виробництві, 

банкрутство та реструктуризація гігантських підприємств, а отже, високий рівень 

безробіття, відтік кваліфікованих фахівців, загальне падіння якості життя. Така 

ситуація найпоширеніша для старих промислових регіонів, які з часів 

промислової революції, періоду масової індустріалізації та її розвитку стали 

територіями концентрованого промислового виробництва внаслідок масового 
                                                           
3
 «remain locked in decline over time» 
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будівництва промислових об'єктів переважно у вигляді територіальних 

виробничих комплексів в обмежених монофункціональних територіях. Старі 

промислові райони через процеси довгострокової деіндустріалізації, брак капіталу 

та передових технології стикаються з великими труднощами при адаптації до 

нових економічних реалій, ніж в інші регіони. 

Результати реструктуризації промисловості значно відрізняються від 

регіону до регіону. Це було продемонстровано в емпіричних дослідженнях, які 

зосереджені на різноманітності промислового розвитку всередині країни, навіть у 

межах одної агломерації [46], а також на регіональних відмінностях різних країн 

[47, 48]. Ці дослідження показали, що деякі регіони краще, ніж інші, здатні 

викликати зміни в економічних структурах, насамперед через розвиток економіки 

знань, та інститутах. 

В Україні обсяги промислового виробництва значно відрізняються по 

регіонах: у Дніпропетровській області показник в 44 рази вище, ніж у 

Чернівецькій [49] і це особливості розвитку регіонів. Показник валового 

регіонального продукту (ВРП) на одну особу у промислових регіонах 

традиційного є значно вищім за середній по Україні
4
. Різниця між найкращим 

значенням (Полтавська обл.) та найгіршим значенням (Чернівецька обл.) складала 

3,3 рази, а це означає наявність суттєвих відмінностей розвитку регіонів залежно 

від їх промислової специфіки. 

Для виявлення причин такого стану речей і продовжуючи ідеї попередників 

[50-53] дане дослідження фокусується на аналізі впливу факторів, які сприяють 

індустріальній модернізації, на економіку регіонів України через їх взаємозв’язок 

із рівнем валового регіонального продукту (ВРП). За допомогою моделей в роботі 

буде досліджено, які фактори модернізації виявляють статистично значимий 

зв'язок із ВРП. Мета дослідження – перевірка трьох робочих гіпотез: 1) не всі 

фактори розвитку виявляють статистично значимий зв'язок із рівнем ВРП на одну 

особу; 2) сила цього зв’язку є різною залежно від фактору; 3) вплив факторів та 

сила зв’язку залежить від рівня промислового розвитку регіону. 

X. Hu та R. Hassink зосереджують увагу на двох основних впливових 

чинниках для старопромислових районів: промислово-галузеві фактори впливу та 

фактори інституціонально-політичного впливу [45]. Перша група фактори 

включає ступінь промислової спеціалізації; характеристики домінуючої галузі; 

якість регіональної інноваційної системи; міжнародні економічні впливи 

(інтеграція місцевих традиційних галузей у глобальні виробничі мережі). Фактори 

другої групи пов'язані з дією регіональних, національних і наднаціональних 

інститутів, таких як: політичний статус регіонів (децентралізація регіонів); 

культурні традиції, регіональна ідентичність окремих осіб та груп, соціальний 

капітал та довіра; функції, цілі та стимули політичного лідерства в регіонах; 

національна політична система та державні стратегії. Глобальні тенденції 

розвитку промисловості впливають на її стан на рівні регіонів, та відповідно, 

формує тенденції їх розвитку.  

                                                           
4
 З 2014 р. виключення складають Донецька та Луганська області, ВРП яких значно скоротився 

внаслідок збройного конфлікту.  
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Вирішальне значення для модернізації інститути мають в роботах Д. 

Аджемоґлу та Дж. Робинсона. Вчені розрізняють інклюзивні (inclusive) та 

екстрактивні (extractive) політичні та економічні інститути. При цьому політичні 

інститути визначають, якими будуть економічні інститути [54, с. 42]. Інклюзивні 

економічні інститути стимулюють економічну діяльність, зростання 

продуктивності через гарантію прав власності. Такі інститути «заохочують великі 

маси людей до участі в економічній діяльності, яка дає змогу розкривати їхні 

таланти й уміння, зробити вибір за власним бажанням» [54, с. 68]. Екстрактивні 

інститути мають протилежні властивості та «створені для відбирання доходів і 

благ в однієї суспільної групи на користь іншої» [54, с. 70].  

Без інклюзивних інститутів неможливий розвиток технологій та освіти. 

Сталий економічний розвиток супроводжується технологічними покращеннями, 

які роблять фактори виробництва більш продуктивними. Такі покращення 

досягаються завдяки розвитку науки та діяльності підприємців, які мають 

стимули до впровадження її досягнень у прибуткові проекти. Технологічні 

досягнення пов’язані із освітою, вмінням, знаннями та ноу-хау робочої сили, які 

набуваються продовж усього життя. Інклюзивні інститути надають можливості 

людям обирати види діяльності й способи використання талантів, мобілізувати 

таланти своєї країни та залучати ззовні [55, с. 72-73].  

Отже, інклюзивні інститути мають важливе значення для модернізації 

економіки та суспільства, а в їх центрі лежить гарантія прав власності, без якої 

неможна досягти інвестиційної активності та підвищення продуктивності праці. 

Д. Аджемоґлу і Дж. Робінсон констатують, що «безпека прав власності, закон, 

публічні послуги та підтримка свободи укладати договори й здійснювати обмін 

лежать на державі, на інститутах зі здатністю примусово підтримувати порядок, 

запобігати крадіжкам і розбою та забезпечувати виконання договорів між 

приватними особами» [54, с. 69]. Для України нерозуміння цього важливого 

моменту унеможливлює соціальний та економічний розвиток. 

Для перетворення нового знання в інновації та впровадження їх у 

виробничий процес необхідно, щоб кожний рівень простору та якомога більша 

частина населення забезпечували «ефекти результативності продуктивного 

використання нового знання, що зростає» [55, с. 11]. Мотивація працівників та 

продуктивність їх праці визначають ефективність виробництва, а креативні та 

інноваційні здібності працівників – конкурентоспроможність підприємства. 

Зменшення в регіоні кількості й частки працівників, охоплених різноманітними 

формами професійного навчання вказує на повільні процеси технологічної 

модернізації промисловості (або їх повну відсутність в окремих видах діяльності) 

[56, с. 22].  

Дослідження зі створення знань (the knowledge creation studies) пояснюють 

характер інноваційної системи відповідно до категорії регіону. Так, Tödtling F. та 

Trippl M. стверджують що старопромислові регіони є менш інноваційними через 

спеціалізацію на традиційних галузях, переважання у регіональній виробничій 

структурі крупних компаній. Старопромислові регіони часто орієнтуються на 

традиційні галузі, акцентують увагу на технічних навичках, а управлінські 

навички та «сучасні» кваліфікації часто відсутні [57, с.10].  
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В роботі [58] викладено результати компаративного аналізу впливу 

інституційного середовища на результати інноваційної діяльності та відносини у 

наукоємних секторах промислових регіонів Чехії (Моравія-Селезія) та Австрії 

(Верхня Австрія). В обох регіонах сектор інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) за останні роки розвинувся значною мірою і в даний час 

становить вагому частку доходу і робочих місць. Однак внесок нових секторів у 

розвиток інновацій у цих типах регіонів відрізняється, що дослідники пояснюють 

різним інституційним середовищем, в якому діють місцеві актори.  

Порівняно з Моравією-Сілезією, Верхня Австрія має не тільки більшу 

питому вагу високотехнологічних компаній по відношенню до базових галузей, а 

й більш щільне інституційне середовище
5
. Компанії з розробки програмного 

забезпечення у Верхній Австрії більшою мірою орієнтовані на продукти і 

технології у своїх інноваціях, тоді як фірми, розташовані в Моравії – на зміни в 

маркетинговій та організаційній практиці, що пояснюється різними етапами 

становлення та розвитку секторів програмного забезпечення у двох регіонах. 

Економіка Моравії-Сілезії зазнала значної реструктуризації, яка також вплинула 

на розробку програмного забезпечення та ІКТ. Фірми з розробки програмного 

забезпечення адаптувалися до бізнес-середовища з новими стратегіями, 

організаційними структурами та інноваціями в маркетингу. А фірми у Верхній 

Австрії, навпаки, працювали в середовищі більш технологічних фірм, де 

конкурентна перевага полягає скоріше в інноваціях продуктів, ніж в 

організаційних і маркетингових інноваціях. 

Фірми з програмного забезпечення у Верхній Австрії використовують 

установи, які генерують знання (університети, технічні коледжі та науково-

дослідні установи), значно більшою мірою для придбання технологічних знань на 

відміну від компаній у Моравії-Сілезії. Крім того, міжнародні джерела знань 

мають набагато більше значення у Верхній Австрії порівняно з Моравією-

Сілезією. Програмні фірми з Моравії-Сілезії залежать, переважно, від національ-

них джерел знань. Більша схильність австрійських фірм до зовнішніх і міжнарод-

них джерел знань пояснюється високою часткою Верхньої Австрії в технологічно 

більш складному інноваційному продукті на відміну від чеського регіону.  

Конкретні умови та існуюча база знань мають еволюційний вплив на 

становлення сучасних галузей в промислових регіонах. Емпірично доведено, що 

традиційні галузі (old mature industries) можуть стати базою для нового 

наукоємного сектору [59]. Приклад Košice region ( Slovakia) демонструє, яким 

чином використовуючи попередні технологічні пріоритети та нові можливості 

можна подолати блокування (lock-in) подальшого розвитку регіону на 

інноваційній основі. Важливою умовою для досягнення цілі є наявність 

регіональних університетів з достатнім потенціалом для забезпечення 
                                                           
5
 Поняття «інституційна щільність» уперше використали у своїх роботах британські географи 

Е. Амін та Н. Тріфт. Вони підкреслювали, що інститути мають вирішальний вплив на 

економічний розвиток. Університети, центри досліджень і розробок та їх дослідницькі 

можливості, навчальні центри, які забезпечують наукові і технологічні парки з конкретними 

активами інформацією та знаннями, можуть значною мірою сприяти інноваційному 

економічному розвитку регіону, формуванню регіональної траєкторій розвитку. 
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висококваліфікованої робочої сили, яка є ключовим фактором у розвитку 

сучасних наукоємних секторів, а також міжнародні зв’язки, які забезпечують 

технологічний розвиток.  

Отже, факторами, що сприяють розвитку регіону, є ті його характеристики, 

реалізація яких є умовою модернізації економіки регіонів на інноваційній основі 

та їх динамічного розвитку.  

Відбір факторів для подальшого дослідження пов’язаний з можливостями їх 

статистичного виміру для кількісної оцінки такого впливу. На сьогодні відсутня 

об’єктивна статистична інформація відносно інтеграції місцевих традиційних 

галузей у глобальні виробничі мережі. З цієї ж причини складно визначити вплив 

інституційних факторів у спроможності регіонів для розвитку на інноваційній 

основі. Практичні наслідки децентралізації в нашій країні повною мірою можуть 

бути визначені лиже за декілька років після повної імплементації всіх її 

(децентралізації) положень та напрямків. Виходячи з цього увагу зосереджено на 

таких факторах: людський потенціал, НДДКР та інновації, сучасний сектор 

економіки (що представляє наукомістку економіку). Розвиток 

високотехнологічних виробництв спирається на масштабні інвестиції, тому 

фінансове забезпечення розвитку регіону є фактором модернізації його економіки. 

Фактор політичного статусу регіону, який передбачає децентралізацію (за X. Hu 

and R. Hassink) запропоновано вимірювати через показник «кількість громадських 

об’єднань, у розрахунку на 10000 населення», а для оцінки ступеня промислової 

спеціалізації та характеристики домінуючої промисловості взято показники, які 

характеризують частку сучасного сектору в економіці регіонів. 

Методи дослідження. З метою дослідження ступеня впливу факторів на 

доходи регіонів використані дані Державної служби статистики та Державної 

казначейської служби України. Показники відібрані таким чином, щоб вони в 

достатньому, в заявлених рамках дослідження, ступені відображали 

характеристики, реалізація яких надає можливість модернізувати економіку 

регіону (табл. 1.11).  

Для обґрунтування чинників, які забезпечують економічний розвиток 

регіонів, сформована база даних, яка містить інформацію за 17 змінними для 24 

регіонів у 2010 та 2015 роках (у 2010 р. не було Державного фонду регіонального 

розвитку).  

Визначення найбільш впливових показників базується на наявності їх 

зв’язку з результативним показником (ВРП на одну особу в регіоні), яке 

оцінюється на підґрунті змістовного аналізу та парних коефіцієнтів кореляції.  

Для визначення впливу факторів на рівень регіонального доходу за умови 

відсутності мультиколінеарності між факторами у кожній групі окремо в 

багатофакторну регресійну модель включено у 2010 р. дев’ять показників, а у 

2015 р. сім показників, які представляють усі чотири групи. 

У 2010 р.: 

кількість учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів у 

розрахунку на 10000 населення ( ); 

зайняте населення (відсотків до населення віком 15-70 років) ( ); 
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кількість громадських об’єднань, у розрахунку на 10000 населення ; 

питома вага працівників наукових організацій у загальній кількості найманих 

працівників ; 

частка промислових підприємств, що впроваджували інновації ( ); 

питома вага зайнятих у високотехнологічних наукоємних послугах ( ); 

капітальні інвестиції на одну особу ( ); 

прямі іноземні інвестиції на одну особу ( ); 

доходи місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) на одну особу ( ). 

 

Таблиця 1.11 – Система показників визначення впливу факторів розвитку на 

регіональний дохід 

Групи Показники 

Людський 

капітал 
 кількість учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів у 

розрахунку на 10000 населення; 

 кількість студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації  у 

розрахунку на 10000 населення; 

 зайняте населення, % (відсотків до населення віком 15-70 років); 

 кількість громадських об’єднань, у розрахунку на 10000 населення; 

НДДКР та 

інновації 
 питома вага організацій, які виконують наукові та науково-технічні 

розробки, %  

 питома вага працівників наукових організацій у загальній кількості 

найманих працівників, %; 

 питома вага коштів місцевого бюджету у фінансуванні наукових та науково-

технічних розробок, %; 

 частка промислових підприємств, що впроваджували інновації, %; 

 питома вага власних коштів підприємств у загальному обсязі фінансування 

інноваційної діяльності, % 

Сучасний 

сектор 

економіки 

 питома вага інвестицій у середньо- та високотехнологічні галузі 

промисловості (до загального обсягу інвестицій в регіоні), % ; 

 питома вага зайнятих у високотехнологічних наукоємних послугах, %; 

 питома вага інвестицій у високотехнологічні наукоємні послуги, % (до 

загального обсягу інвестицій в регіоні); 

Фінансові 

ресурси 
 капітальні інвестиції на одну особу, грн. 

 прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США 

 міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету 

України місцевим бюджетам, у розрахунку на одну особу, грн. 

 кошти Державного фонду регіонального розвитку, використані в регіоні, у 

розрахунку на одну особу, грн.; 

 доходи місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) на одну особу, грн. 

Джерело: складено авторами 

У 2015 р.: 

кількість студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації у 

розрахунку на 10000 населення ( ); 

зайняте населення (відсотків до населення віком 15-70 років) ( ); 
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питома вага працівників наукових організацій у загальній кількості найманих 

працівників ; 

частка промислових підприємств, що впроваджували інновації ( ); 

питома вага зайнятих у високотехнологічних наукоємних послугах ( ); 

капітальні інвестиції на одну особу ( ); 

прямі іноземні інвестиції на одну особу ( ); 

доходи місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) на одну особу ( ). 

За множинними рівняннями регресії в 2010 р. та 2015 р. на вибраній множині 

факторів статистично значущими виявилися лише два параметри при: – прямі 

іноземні інвестиції на одну особу та при  – доходи місцевих бюджетів (без 

урахування трансфертів) на одну особу. Підсумкове рівняння регресії має вигляд 

за 2010 р.: 
 

    (1) 

 

 = 6,4%  
 =  = 3,47 

 = 0,939   = 161,055 

 

Стандартизоване регресійне рівняння: 

 

 

за 2015 р.: 

    (1.2) 

 = 15,5% 
 =  = 3,47 

 = 0,735  = 29,162 

 

Стандартизоване регресійне рівняння: 

 

Стандартизовані параметри моделі (1) вказують, що у 2010 р. в середньому 

по 24 регіонах України приріст ВРП майже у 5,1 разів більше обумовлений 

фактором доходів місцевих бюджетів, ніж прямими іноземними інвестиціями в 

економіку регіону. За відповідними параметрами моделі (2) видно, що у 2015 р. 

ситуація дещо змінилась: на приріст ВРП значною мірою більше впливають 

іноземні інвестиції – їх вплив майже в 1,25 рази більший, ніж доходи місцевих 
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бюджетів.  

Для перевірки гіпотези щодо залежності сили зв’язку між факторами 

розвитку та регіональним доходом від рівня промислового розвитку регіону 

введено структурну змінну , як умовний код, який вказує на приналежність (1) 

або неналежність (0) регіону до промислово розвинутого. 

В результаті рівняння структурної регресії за даними 2010 р. та 2015 р. 

відповідно, набули вигляду 

за 2010 р.: 
 

   (1.3) 

 = 5,6% 
 =  = 3,1 

 = 0,946  = 117,8 

 

за 2015 р.: 

  (1.4) 

 = 12,9% 
 =  = 3,1 

 =0,855  = 39,440 

 
 

Параметри при структурних змінних вказують, що в середньому показник 

регіонального доходу, який визначається факторами   та  у промислових 

регіонах був вище на 2077,4 грн. у 2010 р., ніж в регіонах, які не належать до 

промислово розвинутих, - станом 2015 р. ця різниця вже складала в середньому 

майже 16 тис. грн.  

За даними таблиці 1.12 видно, що в промислових регіонах фактичні та 

розрахункові дані регіонального доходу майже не відрізняються, що вказує на 

досить високий рівень адекватності моделей (3) та (4) для цих регіонів. 

Виключення – Полтавська область, де у 2010 р. ВРП на одну особу на 16,0% 

формувався іншими факторами, ніж доходи місцевого бюджету та іноземні 

інвестиції. У 2015 р. подібна ситуація спостерігалась в Миколаївській та Одеській 

областях. Тільки частина регіонального доходу визначалась ефектом факторів 

розвитку, які враховуються в моделях (3) та (4). Регіональний розподіл залишків 

регресійних моделей свідчить про необхідність введення до них додаткових 

факторів, що може бути предметом подальшого дослідження. 

У промислово слаборозвинутих Волинській, Закарпатській, Рівненській, 

Тернопільській та Чернівецькій областях зазначені фактори розвитку не задіяні 

повною мірою у прирості регіонального доходу, на що вказують значні 

відхилення розрахункового ВРП від фактичного. 
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Таблиця 1.12 – Відносна оцінка адекватності регресійних моделей за 

групами регіонів у залежності від ступеня промислового розвитку* 

Області 

2010 рік 2015 рік 

ВРП на 

одну 

особу, 

тис. грн., 

фактичн. 

ВРП на 

одну особу, 

тис. грн., 

розрахунк. 

Помилка 

відносна, 

% 

ВРП на 

одну 

особу, 

тис. грн., 

фактичн. 

ВРП на 

одну особу, 

тис. грн., 

розрахунк. 

Помилка 

відносна, 

% 

Промислово розвинуті області  

Дніпропетровська 34,71 34,23 1,0 65,90 68,65 -4,0 

Донецька 28,99 28,60 1,0 26,86 25,08 7,0 

Запорізька 23,66 26,07 -10,0 50,61 52,63 -4,0 

Київська        26,14 27,82 -6,0 60,11 60,87 -1,0 

Луганська 19,79 21,18 -7,0 10,78 11,30 -5,0 

Полтавська 29,65 24,83 16,0 66,39 58,09 13,0 

Харківська 23,64 23,85 -1,0 45,82 49,85 -9,0 

У середньому по групі 26,65 26,65 6,00 46,64 46,64 6,14 

Області середнього промислового розвитку 

Вінницька 14,33 14,70 -3,0 37,27 32,52 13,0 

Івано-Франківська 14,81 13,78 7,0 33,17 36,27 -9,0 

Львівська 16,35 17,36 -6,0 37,34 36,47 2,0 

Одеська 22,54 22,66 -1,0 41,68 34,33 18,0 

Миколаївська 20,28 18,11 1,0 41,50 32,45 22,0 

Сумська 15,71 16,83 -7,0 37,17 33,47 10,0 

Черкаська 17,33 17,35 0,0 40,76 35,58 13,0 

У середньому по групі 17,34 17,26 3,57 38,41 34,44 12,43 

Промислово слаборозвинуті області 

Волинська 13,92 12,94 7,0 30,39 37,89 -25,0 

Житомирська 14,62 15,08 -3,0 30,70 33,92 -10,0 

Закарпатська 12,28 11,47 7,0 22,99 30,22 -31,0 

Кіровоградська 15,53 15,51 0,0 39,36 33,74 14,0 

Рівненська 13,79 14,46 -5,0 30,35 35,42 -17,0 

Тернопільська 11,71 10,91 7,0 24,96 29,76 -19,0 

Херсонська 14,35 14,44 -1,0 30,25 29,31 3,0 

Хмельницька 13,60 14,46 -6,0 31,66 33,47 -6,0 

Чернівецька 10,94 12,78 -17,0 20,34 29,04 -43,0 

Чернігівська 15,41 14,65 5,0 35,20 31,20 11,0 

У середньому по групі 13,62 13,67 5,80 29,62 32,40 17,9 

* Жирним шрифтом виділено значення відносної помилки вище 10,0%. 

Результати моделювання впливу факторів розвитку на регіональний дохід 

привели до таких висновків: 

по-перше, статистично значимий зв'язок із рівнем регіонального доходу як 

у 2010 р. так і у 2015 р. показали показники з усіх чотирьох груп факторів; 

по-друге, на вибраній множині факторів статистично значущими виявилися 

параметри лише при показниках групи «Фінансові ресурси»: прямі іноземні 

інвестиції на одну особу та доходи місцевих бюджетів (без урахування 

трансфертів) на одну особу. Показник «Кошти ДФРР» виявив статистично 

незначущий зворотній зв'язок з ВРП на душу населення в регіоні. Це може 
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свідчити про те, що поки цей інструмент не є фактором розвитку економіки 

регіону, застосовується, переважно у регіонах із достатньо низьким рівнем 

регіонального доходу, що свідчить про продовження тенденції централізованого 

збалансування місцевих бюджетів; 

по-третє, змістовний аналіз та аналіз парних коефіцієнтів визначив, що 

фактор НДДКР та інновацій, сучасний сектор економіки поки не є визначальними 

у формуванні регіонального доходу в Україні. З обох груп у 2010 р. до 

багатофакторної регресійної моделі входило лише три показника, а у 2015 р. – 

два, однак при подальшому статистичному аналізі виявилися незначущими; 

у четвертих, в промислових регіонах майже весь обсяг регіонального 

доходу визначається впливом факторів прямі іноземні інвестиції та доходи 

місцевих бюджетів (без урахування трансфертів). Виключення – Полтавська 

область, де значна частина ВРП формується іншими факторами. Можна 

припустити, що це є наслідком газо- та нафтовидобувної спеціалізації регіону; 

у п’ятих, у промислово слаборозвинутих регіонах зазначені фактори 

розвитку (іноземні інвестиції та доходи місцевих бюджетів) не задіяні повною 

мірою у прирості регіонального доходу. 

Потенціал такого ресурсу, як кошти місцевих бюджетів є обмеженим з 

точки зору модернізації економіки на інноваційній основі. Більша частина коштів 

розподіляється на вирішення поточних соціальних завдань в регіонах. І хоча 

частка промислово розвинених регіонів у доходах місцевих бюджетів перевищує 

аналогічний показник в інших двох групах регіонів, висока частка витрат вимагає 

значних міжбюджетних трансфертів у промислово розвинутих регіонах.  

Що стосується ПІІ, то наразі вони можуть компенсувати слабкість 

вітчизняних інститутів, таких як надання підприємствам доступу до навичок та 

капіталу. Тому для промислових регіонів важливо сприяти виникненню 

позитивних ефектів від іноземного інвестування. З іншого боку іноземні 

інвестиції можуть бути фактором стримання розвитку та навіть деградації. Більш 

того, до іноземних інвестицій слід ставитися з обережністю через необхідність 

підтримання економічної безпеки держави, у тому числі через контроль за 

структурою вкладень та їх джерел.  

Важливо враховувати ті глобальні тенденції, які отримують розвиток 

останнім часом. Відповідно до «Світового огляду перспектив інвестицій 2014-

2016», інвестори у вторинному та третинному секторах все ще висловлювали 

деяку невизначеність щодо своїх планів, при цьому прогнозують зниження 

інвестицій у виробництво таких низькотехнологічних товарів, як текстиль, 

деревообробна промисловість, будівельні вироби та метали [60]. Вчені 

прогнозують, що важливим стримуючим фактором поширення та впровадження 

інновацій на рівні країн стане протекціонізм в правах інтелектуальної власності, 

який обмежує проникнення цифрових рішень не за межі національних кордонів, а 

за межі вибудованого корпорацією ланцюжка доданої вартості. Вже зараз за 

багатьма високотехнологічними товарами світова торгівля – це торгівля великих 

корпорацій, кожна з них буде захищати свої інтелектуальні, технологічні та 

цифрові активи [61, с. 16-17]. Для України це означає необхідність оцінки 

трансформаційного потенціалу цифровізації економіки та пошуку можливостей 
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його підвищення.  

Для успішної модернізації економіки промисловим регіонам необхідно 

спиратися на внутрішні ресурси інноваційного зростання, використовуючи 

переваги та позитивні ефекти від ПІІ. 

Важливо забезпечити позитивну динаміку реальних доходів населення. 

Збільшення обсягів його кредитування дозволить підвищити внутрішній попит та 

стимулювати зростання виробництва. Потрібні «дешеві», але зв’язані із 

передовими виробництвами гроші, а також сприятливі в цілому для інновацій 

податки [50; с. 38]. Основні перешкоди для інвестицій будуть зберігатися до тих 

пір, поки усім суб’єктам господарювання не будуть гарантовані права власності. 

Передача нових технологій з міжнародних джерел знань, як позитивний 

ефект від ПІІ, можлива лише завдяки взаємодії місцевих та іноземних 

підприємств. Успіх взаємодії визначається тим, в якому ступені місцеві 

підприємства та місцева влада сприяють підвищенню кваліфікаційного рівня 

зайнятих в промисловому секторі. В умовах обмеженого обсягу місцевих 

бюджетів для забезпечення модернізації економіки промислових регіонів 

необхідним є використання нових інструментів розвитку, які стають можливими в 

умовах децентралізації управління (кошти Державного фонду регіонального 

розвитку, міжнародна технічна допомога, гранти міжнародних донорських 

організацій).  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. В Україні індустріальний потенціал сконцентровано переважно у семи 

областях − Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Харківській, 

Київській і Луганській, які визначаються як промислово розвинуті регіони. Їх 

частка в загальному обсязі промислового виробництва складає біля двох третин (у 

2016 р. 59,5 %). Іншу групу регіонів можна вважати регіонами середнього 

промислового розвитку – Львівська, Черкаська, Одеська, Вінницька, 

Миколаївська, Сумська, Івано-Франківська, їх загальна частка складає 18,8%. 

Третю групу складають регіони промислово розвинені слабо, їх частка в розвитку 

промисловості дорівнює 13,4%. В середньому на один регіон припадає в першому 

випадку 8,5%, в другому 2,7%, а по третій групі лише 1,3% загального обсягу 

реалізованої промислової продукції країни. 

Промислові регіони як головні носії індустріального бренду України, 

успадкували і основні її структурні проблеми. Між тим кожен з них має власні 

особливості структурно-технологічного устрою, що визначає характер їх розвитку 

і особливості регіональної стратегії.  

2. Галузева структура промислових регіонів суттєво деформована. 

Критичних ознак набули такі протиріччя, як: мала та навіть спадаюча частка 

високотехнологічних видів продукції; порушення технологічних ланцюгів 

створення доданої вартості через скорочення обсягів виробництва кінцевих видів 

продукції; посилення сировинної та напівфабрикатної структури виробництва. 

Небезпечними наслідками сировинного профілю вітчизняних виробництв стали 

такі особливості, як: зростання залежності регіонів від кон’юнктури світового 
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ринку; значно підвищена,  порівняно з європейськими країнами, енергоємність 

виробництва та обмежений вплив промисловості на економічний розвиток, що 

також сталося через малу відтворювальну функцію сировинних виробництв щодо 

створення ВДВ. 

3. На розвиток високо- та середньовисокотехнологічних галузей 

спрямовується, відповідно лише 2,3% та 8,6% усіх інвестицій у промисловість. 

Натомість найбільш інвестиційно насиченими є низько- та 

середньонизькотехнологічні галузі, які представлені, переважно сировинними 

видами діяльності. Надприбутки в сировинному секторі притягують інвестиційні 

потоки, стримуючи тим самим розвиток високотехнологічних галузей і 

диверсифікацію економіки в цілому. З семи промислово розвинутих регіонів у 

трьох інвестиції у високо- та середньовисокотехнологічні галузі не досягали 

середнього рівня по Україні. Серед високо- та середньовисокотехнологічних 

галузей традиційно інвестується виробництво автотранспортних засобів, причепів 

і напівпричепів та інших транспортних засобів, машинобудування та 

фармацевтична галузь. 

4. Низькотехнологічні галузі переважають і у структурі іноземного 

інвестування. Відносно стабільним залишається інвестування у виробництво 

внутрішньоорієнтованих галузей, що задовольняють життєво вважливі потреби 

населення в основних продуктах харчування (серед яких алкоголь та тютюн, що 

свідчить не на користь гідному рівню культури суспільства), та у фармацевтичну 

промисловість.  

Іноземні вкладення забезпечуються не завдяки сприятливим умовам 

інвестування у нашій країні, її власною інвестиційною динамікою, яка впливає на 

рівень інвестиційних ризиків та стимулює, або навпаки стримує іноземних 

інвесторів, а відсутністю конкурентоспроможних варіантів для вкладень в інших 

країнах. Насамперед, висока, порівняно із українською, заробітна плата. Тому 

навіть та мала частка інвестування у високо- та середньовисокотехнологічні 

виробництва в регіонах визначається такими конкурентними перевагами, як 

дешева робоча сила та близькість до європейських кордонів, завдяки яким 

іноземні компанії відкривають в цих регіонах підприємства, переважно, з 

викруткового складання продукції. Такий вид діяльності не розвиває принципово 

нові компетенції у інженерів та робочих, не створює запит на розвиток сектора 

досліджень та розробок, який пов’язує фундаментальну та прикладну науку в 

регіонах і є необхідною умовою формування високого рівня їх технологічного 

розвитку. Компанії «заходять» зі своєю технологією, обучають персонал. 

Прив’язка регіонального виробництва до технологічної схеми в рамках іноземної 

компанії, залежність від імпорту технологій може стати ключовим фактором 

зниження конкурентоспроможності економіки регіонів.  

5. Оцінюючи регіональні особливості розвитку промислових регіонів слід 

враховувати сучасні світові тенденції індустріального розвитку. Необхідно 

активно включитися до реалізації моделі «смарт» індустріалізації, провести 

корекцію промислової політики в напрямку формування нової «смарт» 

індустріальної структури. Сучасні негативні риси структурних пропорцій 

(сировинна орієнтація, енерго- і екологоємність, спадаючий інноваційно-
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технологічний рівень) мають поступитися «розумним» виробництвам, здатним 

належним чином відповісти на виклики сьогодення і забезпечити українській 

індустрії достойне місце в світових ланцюжках формування вартості.  

У суспільному уявленні промисловість має розглядатися не як бізнесовий 

майданчик отримання приватних прибутків, а як індустріальний базис 

відродження економіки, зростання соціальних стандартів і безпеки країни. 

Доцільно законодавчо закріпити ідеологію промислового розвитку, як на 

державному, так і на регіональному рівні, створити сприятливі нормативно-

правові умови, співставні з європейськими, для суб`єктів господарювання і 

місцевої влади у здійсненні модернізаційних проектів. Інституціональним 

стимулом для відродження національної економіки на новій індустріальній основі 

могло б стати прийняття Закону України «Про індустріальний розвиток територій 

місцевого самоврядування» з визначенням ролі і обов`язків місцевої влади в 

індустріальному розвитку власних територій і посиленні участі промислових 

підприємств в економічному і соціальному розвитку місцевих громад. 

6. Актуальність дослідження проблеми модернізації економіки в регіонах 

підсилюється процесами децентралізації управління національним господарством, 

а також пошуком шляхів активізації економічного розвитку регіонів. Процеси 

децентралізації управління здатні надати державній політиці модернізації 

національної економіки рис цілісності та збалансованості інтересів. 

Досвід європейських країн свідчить про те, що сучасним трендом 

децентралізації управління є проведення разом із адміністративною та 

фіскальною децентралізації функціональної. Зміст функціональної децентралізації 

полягає в тому, що прийняття рішень здійснює автономний орган, який має статус 

юридичної особи і відносний ступінь фінансової незалежності від центральної 

влади. На практиці це означає, що центральний або місцевий уряд вирішує не 

виконувати одне зі своїх повноважень та передає його до спеціалізованої 

установи, яка отримує чітко визначені функції та бюджет для їх виконання.  

7. В Україні децентралізація спрямована насамперед у бік її 

адміністративного та фіскального напряму через розширення прав та 

спроможностей органів місцевого самоврядування та територіальних громад. У 

той же час у реалізації реформ регіональної політики існують певні труднощі. 

1) Лише в шести регіонах показник доходів МБ (без урахування 

трансфертів) на одну особу вище за середній по Україні. П’ять з них – 

промислово розвинуті регіони – Київська, Дніпропетровська, Полтавська, 

Запорізька та Харківська, один – Одеська область – відноситься до групи регіонів 

середнього промислового розвитку. Решта 18 регіонів забезпечені власними 

ресурсами нижче середнього показника по Україні.  

2) МБ недостатньо забезпечені власними фінансовими ресурсами для 

покриття видатків, а частка міжбюджетних трансфертів у структурі доходів 

місцевих бюджетів залишається доволі високою. Частка промислово розвинених 

регіонів у доходах місцевих бюджетів є порівняно високою з іншими двома 

групами регіонів, однак високою є і частка витрат. В результаті − частка 

міжбюджетних трансфертів промислово розвинутих регіонів у доходах МБ є 

найбільшою серед трьох груп регіонів. 
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3) За оцінкою фінансової спроможності 366 ОТГ у 2017 р. 80,0% виявилися 

дотаційними. Фінансову самостійність мають, переважно, громади, на території 

яких розміщені потужні підприємства реального сектору економіки. Однак серед 

ОТГ промислово розвинутих регіонів із недотаційними бюджетами виявилося 

лише 32,0% (із реверсною дотацією − 17%). За середнім показником ОТГ всіх 

промислово розвинутих регіонів є дотаційними. 

4) Аналіз використання коштів МБ свідчить про доволі низькі можливості їх 

спрямування на інвестиційні цілі: у структурі видатків місцевих бюджетів за 

економічною класифікацією у 2015 р. та 2016 р. понад 60% становили витрати за 

статтями «оплата праці з нарахуваннями» та «поточні трансферти населенню на 

соціальне забезпечення». На виконання інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку мають спрямовуватися кошти ДФФР. За період з 2015-

2018 рр. з ДФРР промислово розвинуті регіони отримували більше коштів, ніж 

регіони інших двох груп. Аналіз даних Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства показав, що за кількістю 

проектів перевагу в регіонах віддається сфері дорожньо-транспортної 

інфраструктури, яка безумовно має велике значення для розвитку регіону, 

менше − ремонту існуючих об’єктів сфери освіти. Жодного проекту зі створення 

інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, який має статус 

«затверджений актом Кабінету Міністрів України» / «реалізується, реалізовано 

(очікується отримання дозвільних документів)» / «введено в експлуатацію» немає.  

8. В умовах фактичної відсутності фінансових інструментів на місцевому 

рівні можливості субцентральних органів влади у розвитку науково-технічного та 

інноваційного потенціалу слід розглядати як обмежені. Реалізація реформ 

адміністративної та фіскальної децентралізації поки не здатна забезпечити таких 

ключових завдань модернізація економіки регіонів як інноваційний розвиток, 

технологічна модернізація промисловості та розвиток людського капіталу. 

Питання інвестицій у фундаментальні та прикладні дослідження, загальну 

середню освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту 

мають залишатися виключно повноваженнями держави. Визначення ключових 

акторів, які зорієнтовані на виконання конкретних функцій з метою науково-

інноваційного забезпечення модернізації економіки промислових регіонів 

означить появу нових форм досягнення функціональної децентралізації. 

Ключовими акторами формування регіональної інноваційної системи регіонів 

можуть бути визнані наукові центри НАН України та МОН України. 

9. Виконаний емпіричний аналіз взаємозв’язку факторів, які сприяють 

модернізації економіки промислових регіонів і рівня ВРП на основі використання 

економіко-статистичних моделей дозволив довести висунуту гіпотезу щодо 

залежності впливу цих факторів та сили зв’язку від рівня промислового розвитку 

регіону. Результати моделювання показали, що для промислово розвинутих 

регіонів, як і для регіонів середнього промислового розвитку та слаборозвинутих 

промислових регіонів, фактори НДДКР та інновацій поки не є визначальними у 

формуванні ВРП. В промислово розвинутих регіонах майже весь обсяг ВРП в 

досліджуваному періоді детермінований впливом прямих іноземних інвестицій та 
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доходів МБ (без урахування трансфертів), причому вплив першого значно 

посилився в 2015 р. порівняно із 2010 р.  

Потенціал такого ресурсу, як кошти місцевих бюджетів є обмеженим з 

точки зору модернізації економіки на інноваційній основі. Більша частина коштів 

розподіляється на вирішення поточних соціальних завдань в регіонах. Що 

стосується ПІІ, то наразі вони можуть компенсувати слабкість вітчизняних 

інститутів, таких як надання підприємствам доступу до навичок та капіталу. З 

іншого боку іноземні інвестиції можуть бути фактором стримання розвитку та 

навіть деградації. Для успішної модернізації економіки промисловим регіонам 

необхідно спиратися на внутрішні ресурси інноваційного зростання, 

використовуючи переваги та позитивні ефекти від ПІІ. Передача нових технологій 

з міжнародних джерел знань, як позитивний ефект від ПІІ, можлива лише завдяки 

взаємодії місцевих та іноземних підприємств. Успіх взаємодії визначається тим, в 

якому ступені місцеві підприємства та місцева влада сприяють підвищенню 

кваліфікаційного рівня зайнятих в промисловому секторі. В умовах обмеженого 

обсягу місцевих бюджетів для забезпечення модернізації економіки промислових 

регіонів необхідним є використання нових інструментів розвитку, які стають 

можливими в умовах децентралізації управління (кошти ДФРР, міжнародна 

технічна допомога, гранти міжнародних донорських організацій). Пріоритетними 

напрямами мають стати створення та розвиток креативної індустрії, розробка та 

реалізація проектів у сфері освіти на основі цифрових платформ, створення та 

розвиток інноваційної інфраструктури.  
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РОЗДІЛ 2 

 РОЗВИТОК ПРОЦЕСІВ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

2.1 Передумови та проблеми інноваційної модернізації української 

промисловості 

 

У сучасному світі відбуваються масштабні трансформації, пов’язані зі 

створенням проривних технологій, підвищенням інтенсивності міжнародної 

конкуренції за право володіння інтелектуальними інвестиціями та якісним 

людським капіталом, пришвидшенням усіх процесів, які стають глобальними та 

більш відкритими.  

У такій реальності головним джерелом конкурентоспроможності та 

лідерства виступає людський інтелект. Знання, навички і компетенції, які люди 

здобувають через освіту, безпосередньо впливають на технологічний розвиток – 

найважливіший фактор, який визначає зростання продуктивності, рівень 

міжнародної конкурентоспроможності країни, а, отже, лежить в основі 

економічної модернізації 
6
. Наприклад, Д. Аджемоглу і Д. Робінсон визначають 

технологічні інновації та освіту двома найважливішими двигунами якісного 

економічного зростання [1].  

Проте, визнано, що універсальної економічної політики, яка б відповідала 

рівню соціально-економічного розвитку країни та забезпечувала її процвітання, –

не існує. Це відверто продемонструвала економічна політика Вашингтонського 

консенсусу, рекомендації якого (розроблені в 1990-му році американським 

економістом Дж. Вільямсоном) були єдиними для країн Латинської Америки, 

Африки, Східної Європи та вимагали серед іншого бюджетної дисципліни, 

лібералізації торгівлі, залучення прямих іноземних інвестицій, приватизації та 

дерегуляції. З 1990-го року пройшло не одне десятиліття, а «правила гарної 

поведінки» для периферійних країн так і не привели до змін. Більше того, ефект 

від їх застосування виявився прямо протилежним. Наприклад, у країнах Східної 

Європи і колишніх радянських республіках середньорічне падіння ВВП на душу 

населення в 1990-х рр. склало в середньому 30% [2].  

На думку норвезького економіста Е. Райнерта, причини цього необхідно 

шукати в структурних характеристиках економіки країн, що розвиваються. 

Вчений зазначає, що навіть поверхневий аналіз економічного строю бідних країн 

дає змогу побачити, що існує прямий зв’язок між типом виробничої 

структури країни та її неефективністю. У своїх висновках він спирається на 

досвід Німеччини, Англії, Ірландії, Японії, Південної Кореї, Сінгапуру та інших 

країн. І виявляється, що усі розвинені сьогодні країни використовували одну й 

ту ж саму стратегію – вони відмовлялися від сировинної орієнтації на користь 

переробної промисловості та обов'язково проходили через період, коли 

                                                           
6 Під економічною модернізацією слід розуміти структурні, технологічні та інституційні зміни в 

національній економіці, спрямовані на підвищення її міжнародної конкурентоспроможності.  
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емуляція – бажання та прагнення зрівнятися або перевершити – була їх головним 

пріоритетом [3]. 

На даний час переробна промисловість виробляє 15,6% світового ВВП. У 

Китаї та Південній Кореї, де зосереджено значні виробничі потужності, переробна 

промисловість забезпечує майже 30% ВВП, в Японії та Німеччині ця частка 

знаходиться на рівні 20% ВВП, у Польщі – на рівні 18,0%, навіть у Болгарії, 

традиційно аграрній країні, вона складає 14,5% ВВП – на 2,1% більше, ніж в 

Україні. Хоча ще у 1999 г. частка промисловості у ВВП України була більшою, 

ніж у будь-якій з вище перерахованих країн і складала 27,2% [4].  

Промисловість є двигуном інновацій, зростання продуктивності та 

експорту. Так, на частку промисловості припадає 80% експорту Європи; 65% 

інвестицій, які спрямовуються на дослідження й розробки, надходить від галузей 

переробної промисловості. Тому закономірно, що промислова модернізація 

визнана першочерговим завданням у ЄС і передбачає: 1) успішну комерціалізацію 

інноваційних продуктів і послуг; 2) промислову експлуатацію інноваційних 

технологій виробництва; 3) впровадження інноваційних бізнес-моделей [5]. 

За даними Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку 

(ЮНІДО) [6, с. 41], країни, які мають сучасну промисловість, демонструють 

меншу вразливість до глобальних потрясінь та здатні успішніше долати 

випробування. Більше того, вони зберігатимуть значні можливості для 

промислового зростання й технологічного прогресу протягом наступних 

десятиліть.  

Такий стан справ змусив світ остаточно визнати провідну роль 

промисловості в протистоянні сучасним викликам і загрозам, з якими доводиться 

стикатися людству, – це подолання бідності, ліквідація нерівності всередині країн 

і між країнами, зміна клімату, виснаження природних ресурсів, зниження рівня 

безробіття тощо. Як свідчить Лімська декларація, прийнята на 15 сесії 

Генеральної конференції ЮНІДО у грудні 2013 р., всеохоплюючий та стійкий 

промисловий розвиток має передбачати збільшення виробничих потужностей до 

рівня, здатного «підтримувати структурні перетворення в економіці; стимулювати 

економічне зростання і створення гідних робочих місць … розширювати 

передачу і освоєння технологій на взаємно узгоджених умовах, впровадження 

інфраструктурних і технологічних інновацій … підтримувати пов’язані з цим 

наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи» [7]. Отже, потреба в 

інноваціях сьогодні актуалізується більше, ніж будь-коли раніше.  

Для країн, що розвиваються, до яких належить і Україна 
7
, інновації 

набувають особливого значення, оскільки вони лежать в основі 

індустріалізації, яка відіграє ключову роль у диверсифікації економіки та 

подоланні її структурної слабкості.  

Нарощення обсягів промислового виробництва в країнах, що розвиваються, 

є важливим фактором їх розвитку, але воно має здійснюватися не за рахунок 

                                                           
7
 До групи розвинених країн, за визначенням Світового банку, належать країни-члени 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з високим рівнем доходу, до 

групи країн, що розвиваються, – усі інші країни [4, с. xiv] 
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капіталовкладень, природних та енергетичних ресурсів, як це відбувається наразі [6, 

с. 1–3, 11], а шляхом підвищення продуктивності праці, що передбачає 

впровадження трудо- і ресурсозберігаючих технологій, активізацію інноваційної 

діяльності підприємств промисловості. Для реалізації такого сценарію Україна має 

значний конкурентний потенціал:  

висококваліфіковане та освічене населення (посідає 24 місце зі 130 країн за 

індексом людського капіталу [8, с. 179]);  

вигідне географічне розташування – у центрі Європи на перехресті 

транспортних шляхів. Близькість країни до великих і розвинених країн-членів ЄС, 

легкий доступ до їх ринків є особливо привабливим для тих інвесторів, які 

відкривають бізнес з орієнтацією на експортну діяльність;   

великий споживчий ринок, не насичений окремими групами товарів, – 

чисельність населення складає 44,4 млн осіб станом на 2017 р. [8, с. 179]. За 

умови забезпечення зростання рівня споживання та купівельної спроможності 

населення можна забезпечити гарні перспективи для розвитку багатьох галузей 

економіки країни;  

розвинену мережу наукових установ і університетів, які потрібно повернути 

«обличчям» один до одного та потреб промисловості;  

промисловий потенціал, який потребує для модернізації та розвитку 

використання нових знань та інновацій.  

Проте, володіючи значними природними, людськими та матеріальними 

ресурсами, за рівнем соціально-економічного й технологічного розвитку Україна 

значно поступається усім європейським країнам. Обсяг ВВП на душу населення 

за ПКС станом на 2016 р. становить 8269,6 дол. США, що є менше в 5,9 разів, ніж 

у Німеччині, в 3,3 рази – порівняно з Польщею, в 2,7 рази – порівняно з Румунією 

та в 2,3 рази – порівняно з Болгарією [9].  

Суттєво знизилась протягом останніх років частка переробної 

промисловості у структурі валової доданої вартості, натомість частка аграрного 

сектору виробництва продовжує зростати (табл. 2.1). Але хоч би якою важливою 

не була аграрна сфера для країни, вона не здатна вивести її на інший рівень 

економічного розвитку. Тим більше, що сільському господарству притаманно 

таке явище як спадна віддача – коли кожну додаткову одиницю певної культури 

все дорожче виробляти через залучення все більших площ земель, але вже не 

таких родючих, у той час як світові ринкові ціни не зможуть компенсувати цю 

різницю. Тому чим довше країна вирощуватиме сільськогосподарські культури та 

поставлятиме їх необробленими на експорт, тим біднішою вона ставатиме.  

У ключових галузях Україна виступає експортером сировини і продуктів 

низького ступеня переробки: частка продуктів рослинного походження у 

структурі товарного експорту України у 2017 р. становила 21,3%, а частка 

продукції металургійного комплексу – 23,4% [10, с. 4-5]. Позиції України на 

світовому ринку високотехнологічної продукції залишаються досить скромними. 

Експорт високотехнологічної української продукції становив станом на 2016 р. 

7,2 % загального експорту промислових товарів. Обнадійливими виглядають 

тенденції підвищення цього показника: з 2011 р. – на 2,9 % [11]. Проте 



56 
 

 

відставання України від розвинених країн за цим показником все ще є вражаючим 

– у 3–9 разів.  

Більша частина ВВП України використовується на кінцеве споживання, 

рівень якого у 2017 р. сягнув 85,6 % [12, с. 5]. Тобто майже всі вироблені в країні 

товари та послуги використовуються для задоволення кінцевих потреб індивідів і 

суспільства при відмові від інвестицій у виробничі потужності. Частка 

капітальних інвестицій у ВВП становить лише 16,0% [12, с. 5]. Для порівняння, у 

таких нових індустріальних країнах, як Китай, Індія, Південна Корея ця частка 

становить відповідно 44%, 30% і 29% [13]. Високі норми інвестування 

дозволяють цим країнам підвищувати продуктивність праці, збільшувати товарну 

різноманітність, розширювати присутність на глобальних ринках. В Україні при 

наявному рівні валового нагромадження основного капіталу годі й казати про 

інноваційний розвиток, адже, враховуючи масштаби накопичених в економіці 

проблем, його буде явно недостатньо для здійснення структурних і технологічних 

перетворень. 

 

Таблиця 2.1 – Структура валової доданої вартості за 2010-2016 рр. (у 

постійних цінах), % * 
 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 

Сільське, лісове та 

рибне господарство 8,4 9,6 9,2 10,3 11,3 11,8 12,2 

Промисловість, усього 21,6 21,7 21,2 19,5 18,6 17,4 17,3 

Добувна промисловість 6,6 6,9 6,9 6,7 6,0 5,7 5,5 

Переробна 

промисловість 15,0 14,7 14,3 12,8 12,6 11,7 11,8 

Будівництво 3,7 3,5 3,1 2,7 2,4 2,1 2,4 

Сфера послуг 62,3 61,3 62,7 63,9 64,2 65,4 64,9 

* Розраховано за: [14, с. 56] 

 

Наявна ситуація є результатом слабких модернізаційних процесів та 

відсутності прогресивних структурних зрушень в економіці практично 

упродовж усього періоду незалежності та обумовлена такими причинами:  

(1) Високими ризиками, характерними для української економіки, 

постійними змінами «правил економічної гри», браком довгих коштів, які можна 

було б використати на оновлення виробництва, невизначеністю для бізнесу 

майбутніх вигід від вкладання коштів в інновації, неготовністю держави 

розподіляти такі ризики з бізнесом; відсутністю дієвої системи стимулювання 

інновацій з боку держави, заходи якої скасовуються щорічними змінами до 

державного бюджету та інших законів; відсутністю мотивації та неспроможністю 

фінансових установ підтримувати інноваційну діяльність.  

Висока вартість залучення кредитних ресурсів (облікова ставка НБУ 

протягом останніх трьох років – з 2015 по травень 2018 року – не опускалася 

нижче 12,5 % річних і наразі складає 17,5% [15]), значне податкове навантаження 

на підприємців (базова ставка податку на прибуток підприємств у 2018 р. 

залишилась на незмінному рівні 18% [16]) не передбачають надання дешевих 



57 
 

 

кредитів на розвиток бізнесу, не сприяють підвищенню інвестиційного попиту, 

залишаючи складними умови для модернізації виробництва.  

(2) Хронічним недофінансуванням сфери досліджень і розробок як 

підґрунтя довгострокового інноваційного розвитку країни. Наукова і науково-

технічна діяльність в Україні фінансується переважно за рахунок коштів 

державного бюджету, при цьому з кожним роком обсяги фінансування 

зменшуються. За період 2010-2017 рр. наукомісткість ВВП скоротилася на 0,3% і 

склала у 2017 р. 0,45% ВВП – мінімальне значення цього показника за всю 

історію незалежності України (для довідки: у 1991 р. наукомісткість ВВП 

складала 2,5%). Такі обсяги фінансування наукової сфери продовжують 

виснажувати її кадровий потенціал. Так, чисельність фахівців, які виконували 

наукові дослідження й розробки в Україні протягом 1991-2017 рр., скоротилась на 

200,7 тис. осіб або на 68,0%. У середньому за 2005-2015 рр. чисельність 

дослідників становила 1026 осіб на 1 млн населення, що у 4-7 разів менше, ніж у 

країнах-лідерах інноваційного розвитку ЄС, та у 2-3 рази, ніж, скажімо, у Польщі, 

Словаччині чи Литві (рис. 2.1).  

 
Рисунок 2.1 – Чисельність дослідників (штатних працівників), зайнятих у сфері 

досліджень й розробок на 1 млн населення (середньозважений показник за 2005-

2015 рр.)  
Побудовано за: [17].  
 

За наявних обсягів фінансового забезпечення наука в українському 

суспільстві вимушена відігравати переважно пізнавальну та соціокультурну 

функції, адже зі світової практики добре відомо, що можливість впливу науки на 

рівень економічного розвитку виникає за умови її фінансування понад 0,9 % ВВП. 

Це демонструють як розвинені країни, так і ті країни, що розвиваються, 

відрахування на науку в яких збільшується або залишається на незмінно високому 

рівні. Наприклад, у Китаї показник наукомісткості ВВП складає 2,07%, у США – 

2,79%, в Данії – 3,01%, у Швеції – 3,26%, у Південній Кореї – 4,23%, в Ізраїлі – 

4,27%. У середньому в світі цей показник дорівнює 2,23%, у країнах-членах ЄС і 

ОЕСР – 2,05% і 2,55% відповідно [18].  
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(3) Неякісним інституціональним середовищем (неефективністю 

інноваційної інфраструктури, високим рівнем корупції, слабким захистом прав 

інтелектуальної власності, неефективністю судової гілки влади тощо).  

(4) Неефективністю, а, по факту, формальністю існування системи 

державного управління інноваціями [19], яка не виражає усвідомлення владою 

важливості науки та інновацій для довгострокового розвитку країни.  

(5) Нерозвиненою інноваційною культурою, відсутністю професійних 

навичок, необхідних для ефективного здійснення та управління інноваційною 

діяльністю, низьким престижем науковця і спотвореним відношенням до 

підприємництва.  

(6) Світоглядною позицію власників підприємств, заснованою на 

рентоорієнтованій поведінці та орієнтації на короткострокові індивідуалізовані 

цілі. Існування такої моделі господарювання протягом багатьох років націлювало 

підприємства на отримання прибутку не за рахунок інвестицій в інноваційну 

діяльність, а шляхом вилучення понад-доходів від експорту сировини та 

використання дешевої робочої сили. Наслідком цього стало індиферентне 

відношення власників підприємств до науки та інновацій, послаблення зв’язків 

наукової сфери з промисловістю, використання застарілих ресурсо- і енергоємних 

технологій виробництва. 

Збереження й надалі таких тенденцій є неприпустимим і спростовує саму 

ідею розвитку національної інноваційної системи, яка не виникає спонтанно, а 

ефективність кожної з її підсистем залежить від рівня розвитку інших елементів 

та зв’язків між ними.  

 

2.2 Зарубіжний досвід сприяння інноваційному розвитку регіонів в 

умовах децентралізації 

 

В Україні не існує чіткого бачення моделі розвитку держави та її інститутів 

в умовах децентралізації. Складність створення такої модоелі визначається 

неможливістю копіювання успішної реформи будь-якої країни через притаманні 

тільки конкретній території існуючі ринки, потенціал інноваційного розвитку 

промисловості, наявність необхідних ресурсів та вмінь трудових ресурсів тощо. 

Проведення децентралізації має бути спрямоване на підвищення 

конкурентоспроможності держави, регіонів і територіальних громад до рівня 

інноваційного розвитку провідних європейських країн, а оптимальне 

співвідношення централізації і децентралізації, використання різних типів і форм 

децентралізації є найбільш здійсненними. 

Проблематика інноваційного розвитку держави, регіонів, територій не є 

новою у світовій науці. Однак, залишається не повною мірою дослідженою 

проблема нерівномірності інноваційного розвитку регіонів, особливих «точок 

зростання», навколо яких регіон зможе ефективно розбудуватися в контексті 

європейського вектору подальшого розвитку України.  

Узагальнення зарубіжного досвіду в контексті децентралізації управління 

свідчить, що законодавче забезпечення інноваційних процесів в економіці 
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розвинутих країн світу розглядається як засіб реалізації політичних документів, 

стратегій, програм розвитку науки, техніки та інновацій. Для України є властивим 

намагання прийняття законодавчих актів для надання поштовху інноваційному 

розвитку. Але при відсутності зацікавленості в інноваційному розвитку на 

політичному рівні, гальмується підтримка науково-технічної та інноваційної 

діяльності, найчастіше відбувається пряма протидія їй основних міністерств в 

умовах, коли оточення України інтенсивно розвиває інноваційне середовище.  

Децентралізація залежить від конкретних умов і непорушних правил, яких 

необхідно дотримуватися в усіх напрямках та етапах реформування. Ступінь і 

масштаби її різняться від країни до країни в залежності від їх конкретних 

інституційних структур та історичних траєкторій, тому визначити загальні 

тенденції та напрямки є вельми актуальним, але складним. Так, дослідження, 

проведене ОЕСР, виявило, що субнаціональна (регіональна) частка державних 

витрат в НДДКР значно варіюється: близько 5 відсотків (Австрія, Данія), 

приблизно 20 відсотків (Іспанія, Південна Корея), 50 відсотків (Німеччина, Китай) 

і майже 80 відсотків в Бельгії [20]. 

Європейським інноваційним табло у 2017 р. визначено, що інноваційна 

активність в Україні значно нижча показники у порівнянні з середнім рівнем по 

ЄС за всіма вимірюваннями. Загальний інноваційний індекс країни склав 28,9% 

від середнього індикатора по Європейському Союзу, скоротившись на 4,2 пункту 

в порівнянні з рівнем 2010 р. [21, с. 77]. 

Аналіз міжнародного досвіду свідчить, що здійснення повномасштабної 

децентралізації, особливо стосовно інноваційного розвитку, є надзвичайно 

складним завданням [22, с. 15]. Розвиток будь-якої території – країни, регіону, 

громади – завжди має відмінність від інших: свою спадщину, розмір окремої 

території, поточні політичні, соціально-економічні, культурні проблеми, та інші 

характеристики. Зауважимо, що модель перетворень у кожної країни є 

унікальною тільки для неї і сподівання на копіювання для інших країн є 

безґрунтовним. Статистичні дані за 2013-2016 рр. доводять, що тенденції 

територіальної економічної концентрації в Україні носять стійкий характер, 

властивий країнам з недостатньо розвинутою економікою (табл. 2.2).  

Основними лідерами серед регіонів у валовому регіональному продукті є: м. 

Київ, частка якого за цей період завжди складала більш 20,0%; не відставала 

Дніпропетровська область (більш 10,0%); Донецька область – від 10,8 у 2013р. до 

5,8% у 2016р.; відбувся невеликий зріст у Харківській області – з 2013р. до 2016р. 

на 0,9%.  

Отже, левова частка валового регіонального продукту (ВРП) 

зосереджується в столиці, а також у містах – регіональних центрах і містах 

обласного значення, у яких акумулюються фінансові потоки, найбільш 

кваліфікована робоча сила, приватний капітал, науково-дослідна база. В роботі 

[26] стверджується, що 60-90% усіх інвестицій, будівництва, ринкових послуг, 

створених компаній у регіонах концентруються саме в цих містах, а також що у 

31 місті країни зосереджено 48% промислового виробництва. 
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Таблиця 2.2 - Регіони України - лідери за часткою регіону у валовому 
регіональному продукті * 

Регіони 
(області) 

Валовий регіональний продукт (ВРП), 
млн грн. 

Частка регіону у загальному 
підсумку, % 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Україна 1522657 1586915 1988544 2385367 100 100 100 100 

Вінницька 36191 43990 59871 74411  2,4 2,8 3,0 3,1 

Дніпропетров-
ська 

152905 176540 215206 244478   10,0 11,1 10,8 10,2 

Донецька 164926 119983 115012 137500   10,8 7,6 5,8 5,8 

Запорізька 54352 65968 89061 104323         1,4 1,5 4,5 4,4 

Львівська 63329 72923 94690 114842  4,2 4,6 4,8 4,8 

Миколаївська 32030 35408 48195 57815  2,1 2,2 2,4 2,5 

Одеська 69760 74934 99761 119800  4,6 4,7 5,0 5,0 

Полтавська 58464 69831 95867 116272  3,8 4,4 4,8 4,9 

Сумська 26765 30397 41567 46287  1,8 1,9 2,1 1,9 

Харківська 85315 96596 124843 154871  5,6 6,1 6,3 6,5 

м. Київ 312552 357377 451700 559140    20,5    22,5 22,7 23,4 

* Складено за: [23-25]. 

 
В Україні відношення інноваційних витрат у промисловості до ВРП 

знизилося з 0,62% у 2013 р. до 0,48 у 2014 р. (табл. 2.3). Починаючи з 2015р., 
становище трохи покращилося, але тільки за рахунок лідерства 
Дніпропетровської та Запорізької областей, де питома вага цього показника 
склала відповідно 3,52 та 3,58%. Зауважимо, що у 2016 р. тільки Миколаївська 
область мала цей показник вище 1,0. 

 
Таблиця 2.3 - Регіони України - лідери за інноваційними витратами у 

промисловості, у % до ВРП *
8
 

Регіони 
(області) 

Загальний обсяг інноваційних  
витрат (млн грн.) 

Питома вага загального обсягу 
інноваційних витрат у ВРП, % 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Україна 9562,6 7695,9 13813,7 23229,5 0,62 0,48 0,69 0,97 

Вінницька 694,9 796,5 575,3 723,2 1,92 1,80 0,96 0,97 

Дніпропетровська 1057,8 825,2 7568,9 14264,7 0,69 0,48 3,52 0,52 

Донецька 930,7 516,0 827,7 610,9 0,56 0,43 0,72 0,45 

Запорізька 298,7 339,9 321,1 485,8 0,55 0,52 3,58 0,46 

Львівська 257,0 219,8 277,8 429,3 0,41 0,30 0,29 0,37 

Миколаївська 716,5 606,8 291,6 631,9 2,24 1,71 0,61 1,09 

Одеська 91,0 323,9 49,7 253,7 0,13 0,43 0,05 0,21 

Полтавська 212,2 348,5 128,5 213,3 0,36 0,50 0,14 0,18 

Сумська 281,8 587,7 162,5 340,0 1,05 1,93 0,39 0,74 

Харківська 642,3 711,1 667,0 1146,5 0,75 0,74 0,54 0,74 

м. Київ 1921,4 1306,8 2169,0 2415,5 0,61 0,37 0,48 0,43 

*Складено за: [27; 28; 29, с. 669; 30, с. 91-92]. 

                                                           
8
 З 2014 р. дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.  
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Проведене дослідження довело, що згладжування міжрегіональних 

диспропорцій в умовах децентралізації залежить від активності у сфері НДДКР. 

Знищити в перспективі прірву між провідними економічними центрами і 

периферійними або депресивними територіями можливо тільки шляхом 

нарощування власного потенціалу інноваційного розвитку. Виявити регіонів-

лідерів в умовах сучасної реформи місцевого самоврядування на засадах 

децентралізації в контексті умов євроінтеграції та глобалізації є метою наступних 

досліджень. 

Зауважимо, що частку корпоративних витрат на виконання наукових та 

науково-технічних робіт у ВВП/ВРП через конфіденційність інформації, доступ 

до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних 

повноважень, визначити не має можливості. Витрати на НДДКР мають значний 

вплив на бізнес, однак самі по собі вони не гарантують результат. Головним 

фактором успіху в отриманні конкурентної переваги в створенні нових знань та 

технологій є не рівень витрат на НДДКР, а ефективність управління інноваціями. 

В Україні підтримка фундаментальних досліджень без належного 

визначення корпоративних НДДКР, як і зворотне, недостатньо ефективна. Тому 

необхідним є стимулювання саме приватної ініціативи в сфері НДДКР через 

зняття обмежень доступу до інформації, в тому числі стосовно державних 

закупівель та спільних проектів. В цілому важливим є перехід від підтримки 

державою науково-дослідної та інноваційної діяльності у всіх регіонах незалежно 

від їх можливостей і пріоритетів, до диференційованої політики «розумної 

спеціалізації» і, перш за все, підтримки територій з високим інноваційним 

потенціалом. 

Розумна спеціалізація в умовах сьогодення стала значним інструментом 

реалізації європейської стратегії "Європа 2020" як нової концепції регіонального 

розвитку. Вона сприятиме об’єднанню промислової та інноваційної політики, 

ефективному та дієвому використанню державних інвестицій за рахунок 

підтримки сильних сторін регіону, що й становлять власне спеціалізацію регіону. 

Одним із основних напрямів політики розумної спеціалізації є модернізація через 

створення та поширення нових технологій.  

Критеріями, що визначають сильні позиції регіону, які складають саме його 

спеціалізацію, є наступні: в центрі уваги не обов’язково повинен перебувати 

високотехнологічний сектор; вибір пріоритетів має відбуватися з урахуванням 

існуючої виробничої бази; регіони повинні прагнути до диверсифікації. При 

цьому основним є визначення нових ніш на основі сильних сторін регіону [31, 

с. 195]. 

Розгляд іноземних джерел свідчить, що традиційно регіони були залучені в 

інноваційну політику тільки в деяких федеральних країнах, таких як Німеччина, 

Швейцарія та США. Але регіони в більш централізованих країнах, таких як 

Франція, Швеція, Польща, Японія і Південна Корея, серед інших, поступово 

придбали нові знання в цій галузі. Примітне те, що в Європі рамочні ініціативи 

«розумної спеціалізації», що були розпочаті на початку 2010-х років, 

представляють новий поштовх вбік активізації інноваційної політики, оскільки 
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вони спонукають європейські регіони розробити регіональні інноваційні стратегії 

задля отримання доступу до структурних фондів [32; 33]. 

Стратегії розумної спеціалізації стали наріжним камінням промислової та 

інноваційної політик в Європі і за її межами, підтримуючи появу і зміцнення 

конкурентних кластерів шляхом більш чіткого визначення і використання 

регіональних технологічних переваг. У той час як інноваційна політика в умовах 

децентралізації є позитивом у багатьох відношеннях, національні уряди 

продовжують відігравати ключову роль у розвитку науки, техніки та інноваційних 

систем своїх країн. Означимо, що регіональний рівень і національний рівень є 

взаємозалежними та доповнюють один одного, які вимагають ефективних 

механізмів координації.  

Національний рівень є більш сприятливим для підвищення якості та 

продуктивності наукових досліджень, хоча це не виключає можливості участі 

деяких регіонів в цій області. За тою ж ознакою, регіональний рівень може бути 

більш придатним для формування інноваційної політики з метою сприяння 

трансферу технологій, поширенню знань, державно-приватному партнерству, 

створенню мереж, підтримки стартапів, тощо. Проведене дослідження в країнах 

ОЕСР показує відсутність чіткого розподілу повноважень між національними та 

регіональними інноваційними політиками і велику ступінь перекриття у 

використанні різного типу інструментів для цих політик [20].  

Для зниження ризиків, пов'язаних з перекриттям, національні та регіональні 

(місцеві) уряди мають розробити взаємоприйнятні критерії відповідності НДДКР 

для фінансування, чіткі механізми співфінансування політичних інструментів та 

безперервного обміну інформацією. Деякі країни покладаються на контракти або 

двосторонні угоди між центральними і регіональними органами влади щодо їх 

взаємних зобов'язань, надання повноважень в прийнятті рішень, розподілу 

фінансових внесків, а також механізмів для моніторингу та забезпечення 

дотримання контрактів. 

Наприклад, в Іспанії з 2009 року, центральний уряд покладається на 

контракти ("convenios") з метою поліпшення національно-регіональної 

координації в підтримці НДДКР та інновацій в сферах, що становлять спільний 

інтерес [34]. Через них іспанський уряд надає пільгові кредити за низькими 

відсотковими ставками для регіональних інвестицій в науку та інновації, за умов, 

що ці проекти повинні бути виконані вчасно, а кредити повернуті протягом 

десяти років. Прогрес в їх досягнені контролюється Комісією спільного 

моніторингу за участю представників обох рівнів. Ці двосторонні контракти є 

гнучкими, що дозволяє забезпечити асиметричну децентралізацію по регіонах.  

У Франції відносини між регіональною владою та центральним урядом 

організовані в рамках семирічних контрактів (Контракти на державно-

регіональний-проект – “Contrat de Projet État–région”). В контрактах значна 

частина присвячена розвитку науково-дослідницької потужності регіонів із 

високим потенціалом університетів і збереженням впливу та міжнародної 

конкурентоспроможності великих наукових центрів. Ці контракти також 

регулюють розвиток Програми полюсів конкурентоздатності (“Pôles de 

Compétitivité”) для підтримки наукомістких кластерів по всій країні [35].  
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Значна частка країн довіряють системам фінансування, що основані на 

оцінці результатів, для університетів і державних науково-дослідних 

інститутів, в яких введені стимули для заохочення передових досягнень
 
[36]. 

Межі такої політики визначаються централізовано: регіони повинні подавати 

пропозиції та ініціативи, спрямовані на отримання фінансування, а це означає, що 

розробка конкретної політики залишається для самостійного прийняття рішень на 

регіональному рівні. У Німеччині, наприклад, «Ініціатива Досконалість», яка була 

розпочата в 2005 році, складається з трьох ліній фінансування: аспірантури зі 

сприяння ранньому розвитку кар'єри дослідників; кластерів досконалості, з метою 

заохочення наукових досліджень на найвищому рівні; інституційних стратегій для 

сприяння проведенню наукових досліджень на найвищому рівні в університетах.  

За підсумками другого конкурсу заявок, у 2012 році в цілому 3,5 млрд дол. 

США протягом п'яти років було присуджено 45 аспірантурам, 43 кластерам 

досконалості і 11 інституційним стратегіям [37].  

У Південній Кореї програму «Мозок Корея-21» було запущено в 1999 році 

для створення дослідницьких університетів світового класу і сприяння розвитку 

регіонального співробітництва університетів з промисловістю. З 1999 по 2005 рік 

близько 1,4 млрд дол. США було надано в якості спеціального фінансування 

досліджень в 67 відібраних університетах з програмами підготовки докторів 

філософії (PhD) переважно в області науки і техніки [38].  

З 2005 року інші подібні програми на національному рівні забезпечили 

конкурсне фінансування університетів з акцентом на співробітництву 

університетів з промисловістю. У 2009 році національний уряд запровадив нову 

програму, щоб виховувати талановитих людей, необхідних для регіональної 

промисловості в кожному великому економічному районі, на яку виділено 

близько 86 млн дол. США для 20 університетів [37]. 

Національний уряд, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, грає важливу роль 

у сприянні обміну інформацією та співпраці між регіонами. Він може діяти на 

основі зібраної по регіонах інформації, про регіональні інструменти політики, які 

використовуються для створення «інформаційних платформ» для шукачів 

грантів. Такі новітні платформи можуть включати, наприклад, урядові веб-сайти, 

що містять список всіх національних і регіональних грантів для НДДКР, всі 

регіональні ініціативи з розвитку інноваційних кластерів, наукових парків, 

стартап і спін-оф компаній або всі сучасні стимули для залучення іноземних 

фахівців та інші можливості. 

Уряд повинен раціоналізувати, а в деяких випадках спростити процес подачі 

заявки на отримання грантів з метою зниження трансакційних витрат для фірм і 

дослідників. Також важливим є надання спеціальної підготовки і консультацій 

або організації спілкування регіонів для обміну передовим досвідом. 

Узагальнення зарубіжних практик застосування стратегій розумної 

спеціалізації [39-41] дозволило визначити напрями удосконалення регіональної 

інноваційної системи (РІС), а саме: 

(1) Масштабування і внутрішня інтеграція інноваційного потенціалу 

регіону: створення та розвиток громад знань та інновацій; розвиток «сильних 
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сторін» і конкурентних переваг регіону; сприяння розвитку інфраструктури 

інноваційної системи в регіоні; підтримка технологічних інновацій і 

стимулювання інвестування приватного сектору; залучення зацікавлених сторін 

до стимулювання наукової та інноваційної діяльності; розробка систем 

моніторингу та оцінювання.  
(2) Створення ринків для смарт-технологій майбутнього: інноваційне 

партнерство в області підприємництва; інтелектуальні мережі розподілу; 

оцифровування інноваційних мереж і єдиний цифровий ринок; утримання низької 

інфляції в економіці.Подальший розвиток цих напрямів має підтримувати 

перетворення в області використання техніки, технологій і послуг, що вимагає 

підготовки їх сприйняття усіма суб'єктами РІС. Обрані в межах дослідження 

регіони-лідери можуть мати своє місце для розкриття їх переваг через концепцію 

розумної спеціалізації, яка має здійснюватися за рахунок взаємо доповнених дій 

представників науки, освіти, бізнесу та промисловості. Зазначимо, що 

запропоновані напрями є саме продовженням вирішення існуючих проблем в 

області науки, техніки та бізнес-послуг для підвищення інноваційності регіону.  

Переваги процесу децентралізації обумовлені потенціалом регіональних 

органів влади, які здатні краще визначити місцеві технологічні переваги, 

можливості, реагувати на потреби часу, а також мобілізувати внутрішні резерви 

для формування ефективних регіональних інноваційних систем.  

 

2.3 Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: 

проблеми та перспективи  
 
Україна, яка стикнулася з хронічним падінням ВВП, змушена шукати шляхи 

його підвищення. Одним з них є активізація інноваційної діяльності у виробничій 

сфері регіонів, оскільки саме там створюється додаткова вартість продукту. 

Регіональний аспект інноваційного розвитку пояснюється тим, що на місцях 

найчіткіше простежуються труднощі та проблеми активізації інноваційної 

діяльності. На місцевому рівні легше виявити конкретні фактори впровадження 

інновацій, тому державну промислову політику, безпосередньо пов’язану з 

інноваційною діяльністю, доцільно будувати на основі тенденцій децентралізації, 

яка є одним з ключових механізмів саморозвитку територій. Актуальність цього 

положення зумовлена тим, що, з одного боку, розвиток підприємств спирається на 

ресурсний, виробничий і споживчий потенціали регіону, а з іншого – за 

сприятливих умов і адекватних заходів державної підтримки вони здатні зробити 

істотний внесок у подальше нарощування загального потенціалу регіону, 

модернізацію регіональної ланки економіки в цілому. 

Об’єктом дослідження є промислові підприємства 10 регіонів України, в 

яких кількість інноваційно активних промислових підприємств перевищує 50 

(табл. 2.4). Вони розрізняються за галузевою належністю, територіальним 

розміщенням і науково-технічним потенціалом. У середньому в цій групі частка 

інноваційно активних підприємств є на 2% більшою, ніж у цілому по Україні.  

Загальна схема реалізації інноваційного потенціалу регіонів України є 

такою: більша кількість інноваційних підприємств забезпечують відповідний 
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розвиток внутрішнього промислового потенціалу регіону. Це є характерним для 

Харківської області, де налічується найбільше інноваційно активних підприємств 

– 110, частка яких становить 30,5%. Отже, майже кожне третє підприємство є 

інноваційно активним. Привертають увагу регіони, де налічується понад 400 

промислових підприємств, наприклад, Київ, Дніпропетровська область, проте там 

відсоток інноваційно активних дорівнює, відповідно, 23,0% і 14,7%, що свідчить 

про повільний розвиток їх промислового комплексу. Така сама тенденція є 

характерною для Київської області, де частка інноваційно активних підприємств 

становить 16,6%. Щодо Миколаївської області, то там загальна кількість 

промислових підприємств є набагато меншою, проте інноваційно активні 

становлять 23,1%, що свідчить про ефективну інноваційну політику регіону. 
 

Таблиця 2.4 – Кількість інноваційно активних підприємств по регіонах (станом 
на 2016 р.)* 

Регіони (області) 
Загальна кількість 

підприємств ( од). 

Кількість інноваційно 

активних підприємств (од.) 

% до загальної  

кількості 

промислових 

підприємств 

Україна в цілому............... 4421 834 18,9 

Харківська......................... 361 110 30,5 

Київ.................................... 412 95 23,0 

Дніпропетровська............. 441 65 14,7 

Львівська........................... 311 64 20,6 

Київська............................. 289 48 16,6 

Запорізька.......................... 213 47 22,1 

Одеська.............................. 191 40 20,9 

Івано-Франківська............ 128 27 21,1 

Миколаївська.................... 91 21 23,1 

Херсонська........................ 96 19 19,9 

Усього................................ 2533 536  

* Складено за: [30, с. 87] 

За офіційною статистикою, інформація щодо інноваційної активності 

підприємств, які перебувають безпосередньо у підпорядкуванні органів місцевого 

самоврядування, не виокремлюється. Це, як правило, середні та малі 

підприємства, інноваційну діяльність яких можна проаналізувати непрямим 

методом з урахуванням великих, середніх і малих підприємств. З огляду на те, що 

частка великих промислових підприємств становить, як правило, не більш як 1% 

(табл. 2.5), виконаний аналіз значною мірою відображає інноваційні процеси в 

середніх та малих промислових підприємствах, функціонування і розвиток яких 

залежать від органів місцевого самоврядування, а також від процесів 

децентралізації. Такий підхід забезпечує можливість достатньо обґрунтовано 

окреслити роль децентралізації в прискоренні інноваційних процесів у регіонах.  

Для аналізу на основі підходу до інноваційних процесів виокремлено такі 

факторні ознаки, які є цілеспрямованими змінами у сфері підприємницької 

діяльності підприємств регіонів, відповідних обраному напряму розвитку бізнесу: 

обсяг реалізованої інноваційної продукції в цілому; обсяг реалізованої продукції, 

що була новою тільки для підприємства; обсяг реалізованої продукції, що була 
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новою для ринку; кількість підприємств, які витрачають кошти на внутрішні НДР; 

кількість підприємств, які витрачають кошти на інші зовнішні знання; кількість 

підприємств, які витрачають кошти на інші напрями; кількість підприємств, які 

витрачають кошти на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення; обсяг витрат на інноваційну діяльність по регіонах у цілому; обсяг 

витрат власних коштів на інноваційну діяльність. 
 

Таблиця 2.5 – Кількість промислових підприємств за їх розмірами по 

регіонах (станом на 2016 р.)* 

Регіони (області) 
Усього  

(од.) 

у тому числі підприємства 

великі середні малі 

од. 

% до загального 

показника 
відповідного 

виду діяльності 

од. 

% до загального 
показника 

відповідного  
виду діяльності 

од. 

% до 
загального 
показника 

відповідного 
виду діяльності 

Харківська……….. 3143 8 0,3 401 12,7 2734 87,0 

м.Київ…………….  6840 35 0,2 520 16,1 6285 8,6 

Дніпропетровська.. 3149 29 0,9 444 14,1 2676 85,0 

Львівська…………. 2297 8 0,3 309 13,5 1980 86,2 

Київська………….. 2665 14 0,5 322 12,1 2329 87,4 

Запорізька……….. 984 5 0,5 93 9,5 886 90,0 

Одеська…………… 1963 5 0,2 192 9,8 1766 90,0 

Івано-Франківська.. 6883 7 0,1 289 4,2 6587 95,7 

Миколаївська……. 1083 5 0,5 93 8,6 1766 90,0 

Херсонська………. 850 2 0,2 100 11,8 748 88,0 

* Складено за даними Головних управлінь статистики відповідних областей України у 2016 р.  

У табл. 2.6 наведено розрахунок по регіонах кореляційного зв’язку між 

кількістю інноваційно активних підприємств і обсягом реалізованої ними 

інноваційної продукції, який склав 0,72.  

 

Таблиця 2.6 – Кореляційний зв’язок між кількістю інноваційно активних 

підприємств і обсягом реалізованої ними інноваційної продукції по регіонах 

(станом на 2015 р.)* 

Регіони (області) 

Загальна  

кількість 

підприємств (од.) 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції (млн грн.) 
Коефіцієнт 

кореляційного 

зв’язку усього 
одним 

підприємством 

Харківська......................... 110 2742,4 23,4 

0,72 

Київ.................................... 95 1683,3 19,5 

Дніпропетровська............. 65 1193,9 18,7 

Львівська........................... 64 1145,5 18,2 

Київська............................. 48 3162,3 64,5 

Запорізька.......................... 47 618,8 14,1 

Одеська.............................. 40 544,4 15,2 

Івано-Франківська............ 27 71,2 2,5 

Миколаївська.................... 21 242,0 8,9 

Херсонська........................ 19 175,4 9,2 

У середньому..................   19,4 

* Розраховано за: [42, c. 143, 170]. 
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Отже, зв’язок є достатньо щільним; це свідчить про те, що майже всі 

інноваційно активні підприємства реалізують інноваційну продукцію. При цьому 

середній обсяг реалізованої інноваційної продукції одним підприємством 

дорівнює 19,4 млн грн., а, наприклад, у Миколаївській області – у вісім разів 

менше. Порівняно із середнім показником він значно відстає також у Івано-

Франківській та Херсонській областях. Низький рівень реалізації інноваційної 

продукції – наслідок її невисокої затребуваності на внутрішньому ринку (зона 

діяльності підприємств малого бізнесу – розвиток та обслуговування 

внутрішнього ринку товарів та послуг) і проблем з її експортом. 

У табл. 2.7 наведено дані розподілу загального обсягу фінансування 

інноваційної діяльності за джерелами та регіонами у 2016 р.  
 

Таблиця 2.7 – Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної 

діяльності за джерелами та регіонами (станом на 2016 р.), % 

Регіони (області) Усього 
у тому числі за рахунок коштів 

власних 
державного  

бюджету 

місцевих  

бюджетів 

фондів 
вітчизняних 
інвесторів 

іноземних 

інвесторів 
кредитів Інших 

         

Україна в цілому 100,0 94,8 0,77 0,43 0,58 0,10 2,69 0,57 

Харківська 100,0 71,1 1,06 9,93 5,34 0,01 6,8 7,3 

Київ 100,0 92,4 6,14 0,13 – – 0,85 0,85 

Дніпропетровська 100,0 99,5 – 0,02 – – 0,43 – 

Львівська 100,0 71,1 0,04 0,24 18,3 – 16,1 – 

Київська 100,0 86,1 0,12 0,65 0,39 – 12,8 – 

Запорізька 100,0 99,0 – 0,22 – – – – 

Одеська 100,0 91,8 19,9 6,3 – – – – 

Івано-Франківська 100,0 96,3 – – – – 3,73 – 

Миколаївськ 100,0 79,8 – 0,05 0,02 1,03 19,1 – 

Херсонська 100,0 99,5 – 0,53 – – – – 

* Розраховано за: [30, c. 97] . 

Дані свідчать, що фінансування інноваційної діяльності здійснюється 

здебільшого з власних коштів підприємств. По таких областях, як 

Дніпропетровська і Херсонська (99,5%), Запорізька (99,0%), Івано-Франківська  

(96,3%) вони є вищими порівняно з середнім показником по Україні. 

Фінансування інноваційної діяльності підприємств за рахунок коштів державного 

і місцевих бюджетів у 2016 р. було найбільшим в Одеській області (19,9%). 

Підприємства Львівської області разом з бюджетними коштами витрачали на 

інноваційну діяльність кредитні ресурси (їх частка дорівнювала 16,1%). За 

статистичними даними, фінансування інноваційної діяльності підприємств 

Харківської області здійснювалося за рахунок усіх видів коштів. Такий підхід 

щодо організації фінансування, який орієнтований на багато джерел, забезпечує 

швидке і ефективне впровадження інновацій та їх комерціалізацію. 
Нині головною проблемою підтримки і розвитку інноваційного потенціалу 

залишається інвестування коштів у НДДКР. Згідно з даними табл. 2.8, небагато 
інноваційно активних підприємств виділяють ресурси на внутрішні НДР, хоча 
кореляційний зв’язок між кількістю інноваційно активних підприємств і кількістю 
підприємств, які витрачають кошти на внутрішні НДР, є достатньо значущим – 
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0,83. Більшість підприємств, які фінансують внутрішні НДР, розташовані в 
Запорізькій області (42,6%), Херсонській області і Києві (42,1%), найменше їх в 
Івано-Франківській (22,2), Київській (20,8%) і Львівській (18,8%)  областях. 

 

Таблиця 2.8 – Кореляційний зв’язок між кількістю інноваційно активних 
підприємств і кількістю підприємств, які витрачають кошти на внутрішні НДР, по 
регіонах (станом на 2016 р.)* 

Регіони (області) 

Загальна 
кількість 

підприємств 
(од.) 

Кількість підприємств, які витрачають 
кошти на внутрішні НДР  

Коефіцієнт 
кореляційного 

зв’язку 
Усього 
 (од.) 

% до загальної кількості 
підприємств 

Харківська......................... 110 27 24,5 

0,83 

Київ.................................... 95 40 42,1 

Дніпропетровська............. 65 17 26,2 

Львівська........................... 64 12 18,8 

Київська............................. 48 10 20,8 

Запорізька.......................... 47 20 42,6 

Одеська.............................. 40 10 25,0 

Івано-Франківська............ 27 6 22,2 

Миколаївська.................... 21 9 42,9 

Херсонська........................ 19 8 42,1 

* Розраховано авторами за: [30, c. 87] 

Щільним є зв’язок між кількістю інноваційно активних підприємств і 
кількістю підприємств, які витрачають кошти на інші зовнішні знання. Це 
свідчить про те, що даний напрям проведення інновацій є характерним для 
інноваційно активних підприємств (табл. 2.9). 

 

Таблиця 2.9 – Кореляційний зв’язок між кількістю інноваційно активних 
підприємств і кількістю підприємств, які витрачають кошти на інші зовнішні 
знання, по регіонах (станом на 2016 р.) * 

Регіони (області) 

Загальна  
кількість 

підприємств 
(од.) 

Кількість підприємств, які витрачають 
кошти на інші зовнішні знання  

Коефіцієнт 
кореляційного 

зв’язку усього (од.) 
% до загальної кількості 

підприємств 

Харківська......................... 110 10 9,1 

0,90 

Київ.................................... 95 11 11,6 

Дніпропетровська............. 65 6 9,2 

Львівська........................... 64 9 14,1 

Київська............................. 48 4 8,3 

Запорізька.......................... 47 6 12,8 

Одеська.............................. 40 3 7,5 

Івано-Франківська............ 27 3 11,1 

Миколаївська.................... 21 – – 

Херсонська........................ 19 – – 

*Розраховано за: [30, с. 87] 

Розробки і відбір інноваційних ідей мають бути орієнтовані на їх 
перспективне ринкове освоєння. Отже, ще на етапі дослідно-конструкторських 
робіт відбувається селекція напрямів за критеріями їх ринкової затребуваності. 
Ринкове запровадження інновацій передбачає реалізацію підприємствами таких 
заходів, як досягнення відповідності міжнародним стандартам, забезпечення 
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сумісності національних стандартів із стандартами основних торгових партнерів, 
сертифікація продукції. Починаючи з 1 січня 2016 р., на території України замість 
наявних національних стали використовувати європейські та міжнародні технічні 
стандарти (нормативні документи). Адаптація європейських технічних стандартів 
має полегшити вихід українських виробників на європейський ринок. Проте ті 
підприємства, які витрачають кошти на інші інноваційні напрями, стикаються з 
браком власних грошових ресурсів, високою вартістю нововведень, економічним 
ризиком, відсутністю кваліфікованого персоналу. 

Якщо розглядати інновації як комплекс технічних, виробничих і 
комерційних заходів, що спричиняють появу на ринку нових поліпшених товарів, 
то їх ринкове запровадження має включати  діяльність, яка пов’язана з розробкою 
і створенням нових видів конкурентоспроможної продукції що передбачає: 
 знаходження нового технічного розв’язання задачі – створення 
винаходу; проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт; налагодження серійного виробництва продукції; та  діяльність, яка 
пов’язана з розповсюдженням нових видів конкурентоспроможної продукції що 
передбачає: паралельну підготовку і організацію збуту;  виведення нового товару 
на ринок; закріплення на нових ринках шляхом постійного вдосконалення 
технології, підвищення конкурентоспроможності продукту. 

Інноваційно активним підприємствам в основному притаманна діяльність з 
розробки і створення нових видів конкурентоспроможної продукції. Висока 
інноваційна активність підприємств аналізованих регіонів спостерігається при 
придбанні машин, обладнання і програмного забезпечення, про що свідчить 
щільний кореляційний зв’язок між кількістю інноваційно активних підприємств і 
кількістю підприємств, які витрачають кошти на купівлю саме цих товарів – 
коефіцієнт кореляції дорівнює 0,97 (табл. 2.10).  

 

Таблиця 2.10 – Кореляційний зв’язок між кількістю інноваційно активних 

підприємств і кількістю підприємств, які витрачають кошти на придбання машин, 

обладнання і програмного забезпечення, по регіонах (станом на 2016 р.)* 

Регіони (області) 

Загальна  

кількість 

підприємств 

(од.) 

Кількість підприємств, які витрачають  

кошти на придбання машин, обладнання  

і програмного забезпечення  
Коефіцієнт 

кореляційного 

зв’язку 
усього (од.) 

% до загальної кількості 

підприємств 

Харківська......................... 110 75 68,2 

0,97 

Київ.................................... 95 67 70,5 

Дніпропетровська............. 65 50 76,9 

Львівська........................... 64 57 89,0 

Київська............................. 48 36 75,0 

Запорізька.......................... 47 24 51,1 

Одеська.............................. 40 29 72,5 

Івано-Франківська............ 27 18 66,7 

Миколаївська.................... 21 12 57,1 

Херсонська........................ 19 10 52,6 

*Розраховано за: [30, с. 87]. 
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У цілому 61,5% інноваційно активних підприємств придбають машини, 

обладнання і програмне забезпечення. Це надає їм можливість виробляти 

принципово нову продукцію та комп’ютеризувати обробку управлінської 

інформації. Ці дані підтверджують високу актуальність технічної модернізації 

підприємств, яка дозволяє замінити низькотехнологічні більш 

високотехнологічними наукомісткими виробництвами. 

Дослідження свідчать, що однією з умов технічної модернізації є розвиток 

лізингових відносин, які дозволять підприємствам придбавати дороге 

високотехнологічне обладнання. Світовий досвід показує, що лізинг як 

перспективна форма інвестування бізнесу забезпечує економію коштів, знижує 

ступінь ризику, стимулює оновлення виробництва. З урахуванням необхідності 

розвитку лізингових відносин, доцільно створити певний комплекс гарантій з 

боку держави тим фінансово-кредитним установам, які надаватимуть кредити 

малим підприємствам на придбання обладнання саме у такий спосіб. 

Для промислових підприємств найбільш актуальною є широкомасштабна 

модернізація з використанням західних технологій і методів господарювання при 

поступовому нарощуванні власного інноваційного потенціалу. Слід зазначити, що 

використання нових машин, обладнання і програмного забезпечення вимагає 

навчання і підготовки персоналу. Проте, за даними статистики, починаючи з 

2015 р. у звітах підприємств відсутній показник «Кількість підприємств, які 

витрачають кошти  на  навчання і підготовку персоналу». Дані статистики за 2014 

р. свідчать, що більш як половина інноваційно активних підприємств не 

направляли на це кошти (табл. 2.11).  

 

Таблиця 2.11 – Кореляційний зв’язок між кількістю підприємств, які 

витрачають кошти на придбання машин, обладнання і програмного забезпечення, 

та кількістю підприємств, які витрачають кошти на навчання і підготовку 

персоналу, по регіонах (станом на 2014 р.) 

Регіони (області) 

Кількість підприємств, які 

витрачають кошти на придбання 

машин, обладнання і 

програмного забезпечення (од.) 

Кількість підприємств, 

які витрачають кошти на 

навчання і підготовку 

персоналу  

Коефіцієнт 

кореляційного 

зв’язку 
усього  

(од.) 

% до кількості  

підприємств 

Харківська................ 125 29 23,2 

0,77 

Київ........................... 91 36 39,6 

Львівська.................. 85 33 38,8 

Дніпропетровська.... 69 17 24,6 

Запорізька................. 67 29 43,3 

Івано-Франківська... 59 9 15,3 

Миколаївська........... 48 16 33,3 

Одеська..................... 46 6 13,0 

Київська.................... 38 7 18,4 

Херсонська............... 40 14 35,0 

* Розраховано за: [43, с. 165]. 
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Так, в Одеській області із 46 підприємств, де було виділено кошти на 

придбання машин, обладнання і програмного забезпечення, навчання і підготовку 

персоналу, кошти отримали лише шість, в Івано-Франківській – відповідно, 

дев’ять з 59. Такі співвідношення не можуть позитивно позначитися на 

результатах інноваційної діяльності. 

Проведений аналіз свідчить, що у регіонах активними є окремі чинники 

інноваційного розвитку, але вони не трансформовані в єдину регіональну 

політику, здатну забезпечити країні відчутні результати. Розподіл регіонів за 

групами відповідно до рівня інноваційної активності – це показник, на основі 

якого можливе позитивне коригування регіональної політики. 

У табл. 2.12 наведено сумарний індекс інновацій (СІІ) – агрегований 

індикатор, складений з ряду показників, які дозволяють оцінити і виміряти стан 

інноваційної діяльності. Результати розрахунків СІІ можна використати для 

інформаційного забезпечення такого аналізу в регіональному розрізі. 

 

Таблиця 2.12 – Ранжирування регіонів України за значеннями СІІ (станом 

на 2015 р.)* 
Регіони (області)  Кількість підприємств (од.) СІІ (%) 

Харківська.............................. 117 48,57 

Київ.......................................... 86 21,60 

Львівська................................. 64 32,84 

Дніпропетровська................... 63 20,51 

Запорізька................................ 49 34,47 

Київська................................... 44 35,06 

Одеська.................................... 36 19,92 

Миколаївська.......................... 29 43,77 

Івано-Франківська.................. 27 41,16 

Херсонська............................. 19 24,52 

* Розраховано за: [44]. 

Як видно з табл. 2.12, реальний лідер за інноваційною активністю – 

Харківська область, де СІІ дорівнює 48,57%. Тут є розвинуті виробнича, 

інформаційна і фінансова інфраструктури, відсутні перешкоди щодо створення 

нових підприємств, існує довіра між наукою, бізнесом і регіональною владою, 

високий рівень освіти. 

Факторні ознаки інноваційної діяльності в регіонах великою мірою 

визначаються не тільки ресурсами підприємств (матеріальними, трудовими, 

фінансовими). Багато чого залежить від місцевого самоврядування, тобто від 

здатності регіональних органів визначати цілі, цінність, координувати виконання 

відображених у програмах економічного і соціального розвитку заходів, навчати 

працівників і досягати ефективних результатів діяльності. Саме це характеризує 

роботу органів самоврядування, її якість і ефективність та вплив на прискорення 

інноваційних процесів у регіонах. Децентралізація вимагає інтенсифікації 

місцевого виробництва, переорієнтації підприємств на першочергові завдання і 

повного використання якісних факторів економічного зростання на основі 

широкого впровадження інновацій у виробничій сфері. Це дозволить збільшити 

кількість інноваційно активних підприємств. Тенденція до зменшення асигнувань 
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на розвиток науки і техніки, яка нині має місце, свідчить про зміну перспектив 

попиту на дослідження і розробки, які визначатимуться недержавним сектором 

економіки і не можуть бути цілком пов’язані з державним бюджетом. Доцільною 

є цілеспрямована робота в регіонах щодо посилення ролі малих і середніх 

наукомістких фірм, створення там приватного підприємницького інноваційного 

сектору. Його слід розвивати в кожному регіоні на базі наявних науково-

дослідних інститутів або великих науково-виробничих об’єднань. Це дозволить 

малим підприємствам отримати доступ до інформаційних мереж для пошуку 

потрібного продукту, пакету послуг технологічного аудиту і маркетингу – від 

комерційної оцінки технічної ідеї і до створення дослідних зразків. 

Стратегічні цілі розвитку регіонів необхідно пов’язувати зі становленням 

місцевих промислових секторів інноваційного типу. Ідеться про переваги 

використання досягнень науки у модернізації, технічному переозброєнні, 

перепрофілюванні діючих і відкритті нових підприємств, які зможуть забезпечити 

перспективні напрями економічного зростання регіонів. Визначальну роль у 

цьому процесі відіграє інноваційне середовище. Вплив центральної влади на його 

розвиток здійснюється шляхом реформ, задекларованих у Державній стратегії 

регіонального розвитку України на період до 2020 року, в якій закріплено 

ставлення органів державної влади до інноваційної діяльності різних галузей 

економіки регіонів країни. Отже, створюються умови, за яких регіональна влада 

буде здатна спрямовувати зусилля всіх учасників (інститутів державної та 

місцевої влади, бізнесу, освітніх і наукових установ, громадських організацій) на 

інноваційний розвиток регіонів. Головним результатом є формування таких умов 

для бізнесу, за яких застосовуються основні ринкові свободи і чесна конкуренція.  

Економічна система регіонів враховує доступність і прозорість фінансових 

ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, залучення регіонами 

ресурсів, які виділяються в межах відповідних державних програм через 

центральні органи виконавчої влади України, формування і розподіл інноваційних 

ресурсів, які надходять з регіональних і державного бюджетів на інноваційну 

діяльність. Важливими для розвитку економічної системи регіонів є отримання 

фінансових ресурсів і технічної допомоги за рахунок міжнародних проектів і 

забезпечення управлінським потенціалом.  

Техніко-технологічне переозброєння високотехнологічних галузей 

зумовлює доцільність залучення стратегічних інвесторів. З цією метою в регіонах 

обов’язково слід визначити інвестиційну привабливість підприємств, виходячи з 

позитивних тенденцій розвитку виробничого потенціалу, можливості їх інтеграції 

у світовий економічний простір, наявності великого внутрішнього ринку. Цього 

можна досягнути тільки за умови залучення потужного інвестиційного ресурсу. 

Тому перед органами влади з питань управління економічним розвитком постає 

завдання визначення інвестиційно привабливих об’єктів та доцільності 

здійснення організаційної, технічної та інженерної підготовки територій, 

забезпечення маркетингової та інформаційної підтримки.  

В України відсутня чітка регіональна промислова політика. Водночас у 

кожному регіоні найважливішим завданням є розробка промислової політики, яка 

має дістати відображення у стратегіях розвитку регіонів. Це дозволить 
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виокремити як самостійний об’єкт дослідження техніко-технологічне 

забезпечення інноваційного розвитку пріоритетних галузей регіонів, техніко-

технологічну базу оновлення основних засобів виробництва. Інтеграцію у 

світовий економічний простір треба посилити розвитком транснаціонального 

бізнесу, відкриттям виробництв у регіонах за фінансової участі й під егідою 

зарубіжних корпорацій. Соціальна складова інноваційного середовища пов’язана 

з впливом на інноваційну діяльність ставлення людей до роботи й якості життя, 

демографічною структурою населення регіону, рівнем освіти, готовністю людей 

змінити місце проживання. Інституційні системи регіону мають бути 

організаційною опорою формування місцевого інноваційного середовища, що 

сприятиме здійсненню фундаментальних і прикладних НДДКР, підготовці 

фахівців, фінансовому, інформаційно-консалтинговому, маркетинговому і 

правовому забезпеченню науково-технічної та інноваційної діяльності.  

 

2.4 Інструменти структурних перетворень та модернізації промисловості 

 

Міжнародна практика свідчить, що існує цілий ряд способів, за допомогою 

яких держави можуть підтримувати інновації. Як зазначають експерти Світового 

банку [45, с. 14], першим кроком є розробка інструментів, які сприяють 

прийняттю ризиків приватними учасниками ринку і стимулюють венчурні 

інвестиції. Підтримка має надаватися протягом усього інноваційного ланцюжка 

створення доданої вартості з використанням різних інструментів на конкретних 

етапах «ідея – прототип – промисловий зразок/корисна модель – серійне 

виробництво – ринок». Експерти ЮНІДО підкреслюють, що впровадження 

інноваційних технологій, зокрема, має підтримуватися необхідними заходами, які 

сприяють посиленню всього процесу – від винаходу до впровадження їх 

підприємствами, «як це було зроблено в країнах, які можуть служити прикладом 

успішного технологічного розвитку – в Китаї і Республіці Корея» [6, с. x]. 
 

2.4.1 Розвиток наукових, технологічних та індустріальних парків 
 

Одними з найдієвіших інструментів структурних перетворень, які 

допомогли багатьом країнам подолати бідність, технологічну відсталість та 

інвестиційну непривабливість є наукові, технологічні та індустріальні парки. 

Вони є тими полюсами зростання економіки, які поступово, але докорінно 

змінюють загальний «краєвид» країни.  
Яскравим прикладом може слугувати Research Triangle Park (науковий парк 

«Дослідницький трикутник», штат Північної Кароліни, США), який за розміром і значенням не 

поступається Silicon Valley (Кремнієвій Долині). У повоєнні роки Північна Кароліна була одним 

з найбідніших штатів у США, спеціалізувалась на вирощуванні тютюну, за що отримала назву 

«тютюнового штату». Аби змінити ситуацію місцева громада з представників бізнесу, влади 

та науки вирішила реалізувати сміливу ідею – cтворити науковий парк. Вони побачили 

потенціал для взаємної співпраці та уявили місце, де науковці можуть збиратись разом, 

генерувати нові ідеї та втілювати їх у життя. На їхню думку [46], це була реальна 

можливість для штату створити якісні робочі місця, поліпшити доступ до вищої освіти 

місцевого населення та побудувати нову економіку. Найкращі вчені, таланти, інноваційні 

компанії залучались на спеціально відведену ділянку, оточену провідними університетами 
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США, – University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina State University at Raleigh, 

Duke University.  

У 1960-х роках (через десять років після створення) Research Triangle Park залучив свою 

першу компанію – The Chemstrand Corporation – винахідника штучного газону. Сьогодні в його 

межах розміщується вже 200 компаній і більше 50 тис. осіб з досвідом роботи у таких 

сферах, як мікроелектроніка, телекомунікації, біотехнології, хімія, фармацевтика, екологія. 

Щороку промисловість інвестує понад 296 млн. дол. США в дослідження і розробки в 

університетах штату, що вдвічі більше середнього розміру аналогічних інвестицій для 

інноваційних кластерів в інших регіонах країни [46].  

Діяльність Research Triangle Park суттєво вплинула на економічну ситуацію в Північній 

Кароліні. Так, за період 1991-2001 років щорічне зростання зайнятості в 2 рази перевищило 

середній показник по країні і склало 2,6%; безробіття було нижче середнього національного 

показника і дорівнювало 3,3% проти 5,4%; середня заробітна плата була вище середньої по 

країні на 4,3%. Спостерігалась висока патентна активність і високі темпи створення нових 

компаній: протягом 1990-1998 рр. приріст патентів склав 10,9% (у США в цілому – 4,2%), а 

середньорічний приріст кількості нових компаній – 3,4% (у США в цілому – 1,3%) [47].  

За півстоліття Північна Кароліна перетворилась з відсталої території на 

процвітаючий регіон; штат стабільно займає лідируючі позиції у рейтингах Forbes, 

Msnbc.com, Silicon Valley, Leadership Group Site Selection та ін. за комфортністю проживання 

та ведення бізнесу, за можливістю професійного та кар’єрного зростання, за концентрацією 

талантів і високих технологій. 

Незважаючи на свою успішність, модель Research Triangle Park (так само, 

як і будь-яку іншу) не слід вважати уніфікованою та готовою для наслідування 

іншими країнами. З моменту створення першого наукового парку минуло майже 

70 років і за цей час концепція наукових парків поширилась по всьому світу. Вони 

почали формуватись як безпосередньо у США, так і в інших країнах та регіонах 

світу: Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Європі, Азії, Африці, Південній Америці, 

на Близькому Сході.  

На даний час у світі налічується понад 400 наукових парків і ця цифра 

продовжує зростати. Перше місце серед усіх країн (за критерієм кількості) посідає 

США, де створено більше 150 наукових парків, наступною іде Японія (111 

наукових парків), за нею – Китай, де паркові утворення розвиваються з середини 

1980-х років і наразі їх мережа об’єднує близько 100 од. [48].  

Кожна національна модель наукового парку має свої відмінні ознаки та 

особливості, зокрема, за назвою та методом створення. Це пояснюється тим, що 

науковий парк є неоднозначним терміном і має принаймні 16 синонімів 
9
, 

найбільш поширеними з яких є «технологічний парк» (technology park), 

«дослідницький парк» (research park) і «технополіс» (technopole). Так, у США 

найбільшого поширення набули дослідні парки (оскільки, здебільшого, 

створювались за участю дослідних університетів), у Великобританії та Німеччині 

найчастіше зустрічаються наукові парки (з огляду на те, що традиції науки в цих 

країнах є досить розвинутими), у Франції та Японії – технополіси (оскільки 

охоплюють територію цілих міст), у Китаї – високотехнологічні парки (чим 

підкреслюється їхня цільова спрямованість). Вони формувались або природним 

                                                           
9
 business park, cyber park, hi-tech park, industrial park, innovation center, R&D park, research park, 

research and technology park, science and technology park, science city, science park, technology 

incubator, technology park, technopark, technopole, technopolis.  
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шляхом – методом «знизу» (США, Канада, Західна Європа), або за ініціативою та 

кошти держави – методом «зверху» (Японія, Китай, Індія, Південна Корея).  

Разом із тим навіть в межах однієї країни наукові парки можуть 

розрізнятися цілями
10

, функціями, шляхами їх досягнення, поелементним 

складом. Поширеною, наприклад, є думка, що наукові парки створюються 

навколо університету чи науково-дослідного інституту, втім лише 60,9% наукових 

парків мають у своєму складі університети. Двома найбільш поширеними 

елементами наукових парків є бізнес-інкубатори і дослідні інститути (рис. 2.2).  
 

 
Рисунок 2.2 – Основні елементи наукових парків, % до загальної  

кількості наукових парків світу * 
* Джерело: [49].  

 

Світова практика показала, що принципове значення для успішності 

наукових парків мають не стільки цілі, поелементний склад чи методи створення 

(є приклади успішних державних парків у країнах Північно-Східної Азії, 

муніципальних – у країнах Західної Європи, кооперативних – в Японії та 

Туреччині, приватних – у США), скільки відповідність моделі наукового парку 

стратегічним орієнтирам економічного розвитку конкретної країни та 

ефективність правового регулювання.  

Так, на відміну від багатьох інших країн, в Україні достатньо легко 

створити науковий парк (за даними МОН України, наразі в країні діє 24 наукових 

парків). Складніше забезпечити його реальну діяльність (а не формальне 

існування) при існуючій законодавчій та регуляторній базі, нинішньому стані 

економіки та наявних фінансових можливостях держави і приватного сектора.   

Базовим законом, який регулює правові, економічні та організаційні 

відносини, пов’язані зі створенням та функціонуванням наукових парків, є Закон 

України «Про наукові парки» [50], який набув чинності 1 січня 2010 р. Однак цей 

                                                           
10

 Можна визначити лише одну загальну для наукових парків мету: орієнтація на залучення та 

взаємодію нових і новостворених технологічних компаній для досягнення високого рівня 

місцевого/регіонального економічного розвитку та добробуту.  
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закон містить істотні недоліки та суперечливі положення, які потребують 

доопрацювання та виправлення:  

1. Згідно зі статтею 1 базового закону науковий парк є юридичною особою, 

що «створюється з ініціативи закладу вищої освіти (ЗВО) та/або наукової 

установи шляхом об’єднання внесків засновників для організації, координації, 

контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку». Тобто 

ініціаторами створення наукового парку можуть виступати лише ЗВО та/або 

наукова установа. Поряд із цим в законі виокремлено категорію «засновники 

наукового парку», яка за змістом ширше та включає, окрім ініціаторів, «інші 

юридичні особи, що уклали засновницький договір про створення наукового 

парку». Можна припустити, що розподіл засновників за категоріями зроблено 

спеціально для підкреслення того, що ЗВО та/або наукова установа є 

обов’язковими засновниками наукового парку. Але для уникнення двозначного 

трактування цієї норми доцільно було б прямо вказати на таку обов’язкову умову 

створення наукового парку.  

2. Відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу (ЦК) України [51], будь-яка 

юридична особа створюється на основі лише одного установчого документа. 

Установчим документом, згідно з п. 2 ст. 87 ЦК України, є статут або 

засновницький договір. Натомість стаття 5 базового закону передбачає 

подвійність установчих документів наукового парку: «науковий парк створюється 

і діє на основі засновницького договору та статуту». Для уникнення цього 

протиріччя пропонується визначити, що засновницький договір укладається між 

засновниками наукового парку виключно для створення нового суб’єкта права, а з 

моменту державної реєстрації діяльність наукового парку здійснюється на основі 

статуту. 

3. Перелік прав засновників наукового парку (п. 2 статті 9 базового закону) 

пропонується доповнити пунктом: «дозволяти використання технологій та 

об’єктів права інтелектуальної власності, створених під час виконання проектів 

наукового парку, іншим фізичним і юридичним особам (видавати ліцензії)». 

Обґрунтувати це можна таким чином: якщо винахідник не знайшов достатніх 

фінансових ресурсів на організацію власного бізнесу на базі своєї запатентованої 

розробки або ж він не має досвіду чи бажання цим займатися, держава має надати 

йому можливість здійснити ліцензування винаходу. У такому разі це гарантовано 

дозволить вивести інноваційний продукт на ринок або через створення стартапів, 

або через ліцензування винаходу.  

4. Додати п. 3 до статті 9 закону і визначити ним перелік обов’язків 

засновників наукового парку (ця норма є обов’язковою відповідно до глави 7 ЦК 

України):  

«3. Засновник наукового парку зобов’язаний: додержуватися статуту 

наукового парку та виконувати рішення загальних зборів; виконувати свої 

зобов’язання перед науковим парком, у тому числі ті, що пов’язані з майновою та 

організаційною участю в діяльності наукового парку; не втручатися в поточну 

діяльність засновників (учасників) та партнерів наукового парку; не 

розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність наукового парку; 

Засновники (учасники) наукового парку можуть також мати інші обов’язки, 
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встановлені статутом наукового парку, не заборонені законодавством України та 

цим Законом».  

5. У п. 3 статті 17 базового закону слід прямо прописати можливість 

передачі створеної за бюджетні кошти інтелектуальної власності засновникам 

наукового парку – науковій установі/вишу або ж розробникам інновації. Це буде 

мотивуючим чинником для керівництва наукових установ/вишів створювати 

наукові парки, патентувати результати своїх досліджень та займатися їх 

комерціалізацією.  

Ефективність запровадження таких заходів з боку держави добре відома у 

світовій практиці. Зокрема, Bayh-Dole Act, прийнятий у США у 1980 р., здійснив 

переворот в індустрії високих технологій: за двадцятирічний період після набуття 

чинності кількість патентів у країні збільшилась більш ніж у два рази.   

6. Пунктом 4 статті 17 закону визначено правовий режим майнових прав на 

технології та об’єкти права інтелектуальної власності, створені із залученням 

державних коштів, але при цьому зазначається, що центральний орган виконавчої 

влади, у сфері управління якого перебуває ЗВО або наукова установа, може 

претендувати на ці результати у разі, якщо технологію та/або об’єкт права 

інтелектуальної власності: 1) віднесено до сфери національної безпеки і оборони 

держави; 2) визнано такими, що мають  використовуватися в публічних інтересах; 

3) доведено до промислового використання та реалізації готової продукції 

виключно за рахунок державних коштів.  

Норму «визнано такими, що мають використовуватися в публічних 

інтересах» пропонується викреслити через її спірність. Як відомо, до публічних 

благ відносяться товари та послуги у сфері охорони здоров’я, освіти, транспортної 

інфраструктури тощо. Виходить, що права на інтелектуальну власність за 

напрямами досліджень у цих сферах (яскравий приклад – розробка і 

впровадження нових технологій для якісного медичного обслуговування та 

лікування) будуть належати державі, а не її розробникам. Визнаючи це від самого 

початку, навряд чи у розробників виникне бажання займатися комерціалізацією 

свого винаходу, права на які належатимуть державі. Натомість, вони можуть 

скористатися пропозицією зарубіжних дослідних центрів/університетів і виїхати 

працювати за кордон, там, де їм запропонують взаємовигідні умови співпраці. 

7. Тривалість розгляду повідомлень центральними органами виконавчої 

влади, передбачених п. 7 статті 17 закону, доцільно скоротити принаймні вдвічі.  

8. Пропонується передбачити в законі та прописати окремою статтею 

державну підтримку діяльності наукових парків шляхом звільнення від 

оподаткування податком на прибуток підприємств, податком на додану вартість 

доходи наукового парку та його партнерів, отримані від реалізації проектів 

наукового парку, зареєстрованих в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України, на строк не менше п’яти років.  

Внесення вищенаведених змін до Закону України «Про наукові парки» 

дозволить підвищити стимули наукових установ і закладів вищої освіти до 

комерціалізації результатів досліджень і розробок і тим самим сприятиме 

усуненню перешкод на шляху проходження розробки від ідеї до впровадження.  
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Поряд з науковими парками в Україні діють технологічні парки, які стали 

першими реально діючими інноваційними структурами (наразі їх нараховується 

16 одиниць). Згідно з законом [52], технологічний парк – це юридична особа або 

група юридичних осіб, що діють відповідно до договору про спільну діяльність 

без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів з метою створення 

організаційних  засад виконання проектів  технологічних парків з виробничого 

впровадження наукоємних розробок, високих технологій та  забезпечення 

промислового випуску конкурентоспроможної  на світовому ринку продукції 

(стаття 1).  

Фактично, в Україні сформувалася своєрідна модель технопарків «без стін» 

або модель «віртуальних технопарків». Як зазначають експерти, вона, хоча й 

відрізняється від прийнятих моделей інших країн, але враховує інтереси держави 

та забезпечує масштабне просування інновацій, тісний зв’язок науки з 

виробництвом [53, с. 63, 71]. Вищезазначеним законом для технопарків було 

запроваджено спеціальний режим інноваційної діяльності, але діяв він лише до 

2005 р., коли обсяги державної підтримки суттєво скоротилися через скасування 

більшості пільг та прямого блокування діяльності технопарків. І це, незважаючи 

на високу економічну ефективність, яку продемонстрували ці структури, та 

гарантування державою стабільності запровадженого режиму (стаття 13).  

В сучасних умовах відновлення діяльності технопарків вимагає реалізації 

низки економіко-правових заходів:   

відновлення фінансової підтримки проектів технологічних парків, 

передбаченої Законом України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків» від 12.01.2006 № 3333-IV, у вигляді повного або 

часткового безвідсоткового кредитування проектів технологічних парків, повної 

або часткової компенсації відсотків за кредитами технологічних парків;  

надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної сфери (на період не 

менше п’яти років), які реалізовуватимуть інвестиційні проекти у нових видах 

діяльності у вигляді звільнення від оподаткування податком на прибуток 

підприємств і податком на додану вартість;   

закріплення в базовому законі про технопарки правових норм, відповідно до 

яких інвестори на весь період реалізації інвестиційного проекту у нових видах 

діяльності звільнятимуться від оподаткування ввізним митом наукового, 

лабораторного та іншого дослідницького обладнання, комплектуючих і 

матеріалів, необхідних для виконання проектів за умови відсутності вітчизняних 

аналогів.  

До числа паркових утворень відносяться також індустріальні парки. На 

відміну від наукових і технологічних парків, які орієнтовані на розвиток 

досліджень і розробок, виведення інноваційних продуктів на ринок через «посів» 

стартапів та інкубацію інноваційних бізнесів, індустріальні парки фокусуються на 

забезпеченні подальшого розвитку бізнесів і здійснення господарської діяльності в 

сфері промислового виробництва шляхом надання підприємствам доступу до 

необхідної промислової, транспортної, виробничо-складської, адміністративної та 

соціальної інфраструктури. Індустріальні парки створюються або за 

територіальним принципом, коли виділяється окрема територія, на якій вводяться 
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спеціальні пільгові умови господарської діяльності, або за функціональним 

принципом, коли преференційний режим розповсюджується не на окрему 

територію, а на підприємства, що займаються певними видами діяльності. Однак 

на практиці чітка межа між цими підходами нерідко стирається.  

В Україні індустріальні парки створюються за територіальним принципом. 

Так, відповідно до закону [54], індустріальний (промисловий) парк – це 

визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до 

містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, 

у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську 

діяльність у сфері промислового виробництва, а також науково-дослідну 

діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, визначених 

цим Законом та договором про здійснення господарської діяльності у межах 

індустріального парку (стаття 1). Передбачені цим законом стимули і митні 

преференції розповсюджуються виключно на діяльність індустріальних парків, 

включенех до Реєстру індустріальних (промислових) парків, станом на квітень 

2018 р. до якого включено 31 індустріальний парк [55].  

Правове регулювання діяльності індустріальних парків в Україні потребує 

удосконалення, у тому числі внесення таких змін і доповнень до базового закону: 

зменшення мінімально допустимої площі земельної ділянки, на якій 

дозволяється створювати індустріальний парк,  – з 15 гектарів до 5 гектарів (ст. 8);  

надання учасникам індустріальних парків податкових пільг (на період не 

менше п’яти років), а саме: звільнення від оподаткування податком на прибуток 

підприємств, податком на додану вартість, а також сплати земельного податку та 

ввізного мита при ввезенні унікального обладнання, комплектуючих і матеріалів. 

Це має знайти відображення у відповідних положеннях Податкового, Митного та 

Земельного кодексів України;  

щорічно при затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік 

надання керуючим компаніям та ініціаторам створення – суб’єктам 

господарювання безвідсоткових кредитів (позик) та цільового фінансування на 

безповоротній основі для облаштування індустріальних парків (ст. 34).  

Реалізація запропонованих заходів сприятиме розбудові конкурентного 

ринкового середовища та мотиваційного поля для посилення інноваційної 

складової вітчизняної економіки.  

Для того, щоб наукові, технологічні та індустріальні парки стали 

ефективними інструментами модернізації промисловості та прискореного 

інноваційного відновлення економіки України їх потрібно розвивати в тісному 

взаємозв’язку впродовж усього інноваційного ланцюжка створення доданої 

вартості. З цією метою пропонується впровадити в практику регіонального 

розвитку систему «Інноваційного ліфта»: від школи до Європи» та закріпити його 

на законодавчому рівні, у тому числі в Законі України «Про інноваційну 

діяльність».  
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2.4.2 Концепція «Інноваційного ліфта: від школи до Європи» 

 

Підписанням Угоди про асоціацію з ЄС Україна продемонструвала наміри 

побудувати зрілу демократичну державу, реформувати інститути, які не лише 

дозволять людям вільно обирати професію, яка найліпшим чином відповідатиме 

їхнім прагненням і талантам, а ще й надасть їм рівні можливості оволодіти нею, 

професійно і творчо самореалізуватися. Такі прагнення українців сьогодні 

очевидні, а в умовах нестабільного політико-правового середовища та складної 

економічної ситуації в країні, триваючого військового конфлікту на Донбасі, вони 

лише посилюються. Як результат, суттєво зросла останніми роками освітня і 

трудова міграція з України.  

За словами директора департаменту монетарної політики і економічного 

аналізу Національного банку України С. Ніколайчука, міграція привела до 

зменшення української робочої сили на 5-8% та очікується, що в найближчі два-

три роки вона посилюватиметься і може негативно позначитися на потенційному 

ВВП [56]. Тому не дивно, що питання міграції залишається одним з найбільш 

обговорюваних, але разом з тим – одним з найбільш схильних до маніпуляцій у 

виступах політиків та експертів. Сьогодні часто можна почути критику з приводу 

того, що держава нічого не робить для припинення потоку емігрантів, однак така 

критика не цілком справедлива.  

Швидко припинити міграцію можна хіба закривши кордони або почавши 

строкову реалізацію масштабних державних проектів із залученням усіх 

бажаючих. Закриття кордонів – це точно не демократичні методи, які тільки 

посилять проблеми, а грошей на умовний новий БАМ в Україні теж немає. Те, що 

дійсно може припинити міграцію – це зростання доходів всередині країни. Тому 

питання має полягати не тому, щоб зупинити виїзд українських фахівців, 

студентів та абітурієнтів до інших країн для отримання якісної освіти та 

кращих умов працевлаштування, а в тому, щоб створити в країні середовище 

аби вони поверталися з дипломами провідних європейських університетів і 

втілювали набуті знання у рідній країні.  

«Відкриті» кордони стирають географічні та культурні межі, надають 

нові можливості для особистих досягнень, реалізації сміливих 

підприємницьких ініціатив. Саме підприємці посідають особливе місце в 

інноваційному процесі, що пов’язано з природою інновацій, які часто сприймаються 

як механічний результат наукових досліджень. Для уникнення помилкових уявлень 

про джерела та процес створення інновацій, варто наголосити, що інновації 

насправді відрізняються від досліджень і далеко не завжди є їх результатом. Як 

правило, інновації здійснюються підприємцями, які намагаються задовольнити 

існуючий попит на нові продукти та процеси. Джерелом підприємницьких ідей 

виступають не наукові дослідження, а потреби споживачів, постачальників і 

виробників [57]. У «Керівництві Осло» підкреслюється, що найчастіше саме 

«попит є основною рушійною силою інновацій», якщо підприємства не впевнені в 

існуванні конкретної потреби на ринку вони взагалі можуть відмовитися від 

інноваційної діяльності [58, с. 53]. Це актуалізує завдання підтримки 

підприємницьких ініціатив у запровадженні інновацій, тим більше, що 
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здібностями до підприємницької діяльності володіють лише 5-7% населення. До 

того ж процес створення підприємств є досить ризикованим, особливо це 

стосується стартапів 
11

, 75% яких зазнають невдачі [60].  

Для того, щоб знизити такі ризики відомий американський підприємець, 

засновник восьми успішних стартапів Стів Бланк запропонував методологію 

т.зв. «ощадливого стартапу» («lean start-up»), яка віддає перевагу 

експериментуванню над складним плануванням, зворотньому зв'язку з клієнтами 

та ітеративному підходу над традиційним розвитком майбутнього проектного 

продукту.   

Як зазначає С. Бланк, відповідно до загальноприйнятої точки зору, перше, 

що повинен зробити кожен засновник підприємства – створити бізнес-план – 

статичний документ, який, по суті, є «кабінетним» дослідженням, написаним 

ізольовано від споживачів/клієнтів. Передбачається, що можна заздалегідь 

визначити цільовий сегмент ринку та необхідний йому продукт. Після того, як 

підприємець з переконливим бізнес-планом отримує гроші від інвестора, він 

починає створювати продукт таким само ізольованим способом. Перші серйозні 

відгуки від клієнтів він отримує лише після виведення продукту на ринок. І дуже 

часто виявляється, що більша частина характеристик та властивостей продукту 

клієнтам взагалі не потрібна.  

Не одне десятиліття спостерігаючи за тисячами стартапів, які працюють за 

стандартною схемою, С. Бланк доходить висновку, що стартапи в корені 

відрізняються від зрілих компаній. Відмінність полягає в тому, що останні 

реалізують свої бізнес-моделі, а стартапи лише шукають їх. Ця відмінність була 

покладена в основу методології «ощадливого стартапу», ключовими принципами 

якої є такі [60]:   

1. Замість того, щоб місяцями займатися плануванням і «кабінетними» 

дослідженнями, підприємцям необхідно підсумувати свої гіпотези (підприємці 

визнають: все, що вони мають від самого початку – це сукупність неперевірених 

гіпотез, які є лише догадками) і визначити, яку цінність вона матиме для клієнтів.  

2. «Ощадливі стартапи» (тобто ті, що слідують методології «lean start-up») 

«виходять з будівлі» для перевірки своїх гіпотез. Вони йдуть і запитують у своїх 

потенційних клієнтів, покупців і партнерів їхню думку щодо основних 

характеристик продукту. Акцент робиться на швидкості та спритності: підприємці 

швидко «збирають» мінімально життєздатний продукт для отримання 

зворотнього зв’язку, а потім, використовуючи вклад клієнтів для перегляду своїх 

гіпотез, знову починають цикл, тестують перероблені продукти і вносять 

подальші невеличкі коректування (ітерації) або більш суттєві зміни до ідей, які не 

працюють.   

За стандартною схемою стартапи намагаються уникати відкритого 

позиціонування своїх продуктів (аби не інформувати конкурентів про свої 

можливості), працюючи в «режимі невидимості» (вони виставляють прототипи 

                                                           
11

 За визначенням Європейської мережі стартапів, стартап – це незалежна організація, молодша п’яти 

років і націлена на створення, покращення та розширення масштабованого, інноваційного, 

технологічного продукту з високим та швидким зростанням (Див.: [59])  



82 
 

 

своїх продуктів лише під час високоорганізованих бета-тестів). Методологія 

«ощадливого стартапу» спростовує цю схему і вказує на те, що в більшості 

галузей відгуки клієнтів мають більше значення, ніж секретність, а постійний 

зворотній зв'язок дає кращі результати, ніж привабливі відкриття нових 

продуктів.  

3. «Ощадливі стартапи» практикують ітеративний підхід. На відміну від 

звичайних річних циклів розробки продукту, цей підхід усуває даремно 

витрачений час і ресурси, розвиваючи продукт ітераційно, поступово. Це процес, 

за допомогою якого стартапи створюють мінімально життєздатні продукти, які 

вони постійно випробовують.  

Методологія «ощадливого стартапу» доводить на конкретних прикладах 

неефективність стандартних схем запуску стартапів, акцентуючи увагу на тому, 

що необхідно у корені змінювати їх зміст і ключові принципи. Інструменти 

методології були популяризовані в серії успішних книг і викладаються у більш 

ніж 25 університетах, а також онлайн курсом на Udacity.com. Окрім того в 

багатьох містах в усьому світі можна знайти організації (на кшталт Startup 

Weekend), які знайомлять потенційних підприємців з методологією «ощадливого 

стартапу». На таких зібраннях команди стартапів можуть пройти через відбір 

найкращої ідеї серед півдюжини потенційних протягом кількох годин. Як 

підкреслює С.Бланк, це може звучати неймовірно для людей, які не відвідували 

такі заходи, але на них деякі підприємства створюються у п’ятницю ввечері, а 

генерують прибуток у неділю вдень [60].  

З урахуванням вищезазначеного пропонується впровадити в практику 

регіонального розвитку систему «Інноваційного ліфта»: від школи до 

Європи», засновану на методології «ощадливого стартапу», з його 

органічними складовими – бізнес-студіями (на рівні шкіл), бізнес-

інкубаторами і науковими парками (на рівні вишів), українськими 

індустріальними парками та європейськими технопарками – як інструменту 

«вирощування» стартапів, запуску інноваційних бізнесів, створених на базі 

розробок наукових установ і закладів вищої освіти, шляхом забезпечення їх 

фінансовою, організаційною, інформаційною та іншими формами підтримки 

впродовж усього інноваційного ланцюжка створення доданої вартості від 

наукової ідеї до етапу серійного виробництва та виведення інновації на 

ринок (рис. 2.3).  

Нами пропонується п’ятистадійна система «Інноваційного ліфта: від 

школи до Європи» з такою послідовністю стадій: 1) генерування ідей; 2) 

«посів» стартапів; 3) зростання стартапів; 4) розширення діяльності 

стартапів; 5) «вихід» стартапів – кожна з яких (окрім останньої) здійснюється 

у середовищі відповідної інноваційної структури.  

Стадія генерування ідей – зародження інноваційної ідеї щодо розробки 

інноваційного продукту (технології, послуги, роботи). На цій стадії формується 

команда стартапу, члени якої заряджені ентузіазмом, вірять в ідею і бажають її  
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ПОСІВ СТАРТАПІВ

БІЗНЕС-ІНКУБАТОРИ
Складання детального плану 

розвитку, розподілення функцій 

між членами команди, 

створення мінімально 

життєздатного прототипу 

продукту (технології, послуги, 

роботи) та здійснення його 

апробації потенційними 

покупцями (клієнтами) для 

отримання зворотного зв’язку. 

На цій стадії постійно вносяться 

зміни до прототипу, 

проводиться його тестування аж 

до того, поки не буде знайдено 

той самий унікальний продукт, 

у якому є зацікавленість 

клієнтів. Виготовляється пробна 

партія продукту. Джерелом 

фінансування, як правило, є 

краудфандінг, в ідеальному 

випадку – кошти інвестиційних 

компаній чи бізнес-янголів.  

На цьому етапі підприємцям 

варто звернутись до бізнес-

інкубатору або бізнес-

акселератору 

      ЗРОСТАННЯ СТАРТАПІВ

НАУКОВІ ПАРКИ

налагодження системи 

просування продукту на ринок, 

залучення все більшої кількості 

споживачів (клієнтів). Стартап на 

цій стадії є прибутковим 

підприємством, займає відповідну 

ринкову нішу та користується 

популярністю серед споживачів, 

реалізує активну маркетингову 

стратегію. Досі зберігається потреба 

в інвестиціях для покриття поточних 

витрат і активних маркетингових 

заходів

Передбачається зміцнілі стартапи 

базувати у середовищі наукових 

парків, особливо придатних для 

подальшого зростання інноваційних 

бізнесів завдяки концентрації в 

одному місці усіх задіяних в 

інноваційному процесі учасників, 

які володіють науковими, 

технічними, адміністративними, 

інвестиційними знаннями, досвідом 

і вміннями, взаємодіють, 

підтримують ділові зв'язки, 

навчаються один у одного, 

намагаються досягти успіху в своїй 

сфері та допомагають в цьому 

іншим 

ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЙ

БІЗНЕС-СТУДІЇ

Зародження інноваційної ідеї, 

формування команди стартапу, 

члени якої заряджені ентузіазмом 

і вірять в ідею і бажають її 

реалізувати. Фінансування 

здійснюється за власні 

заощадження засновників і за 

правилом 3F (Family, Friends, 

Fools). 

Передбачає створення закладами 

вищої освіти самостійно або у 

співпраці з підприємствами та 

підприємцями регіону на базі 

середніх шкіл і ліцеїв мережі 

бізнес-студій з метою 

«вирощування» підприємців зі 

школи, поширення серед учнів 

навичок креативного та 

підприємницького мислення, 

спонукання їх до продукування 

інноваційних ідей, прищеплення 

їм потягу до самостійного набуття 

знань з метою підготовки 

майбутніх підприємців

РОЗШИРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАПІВ

ІНДУСТРІАЛЬНІ 

ПАРКИ

УКРАЇНИ

Передбачає 

форсований розвиток 

стартапів завдяки 

забезпеченню їх 

доступом до 

промислової, 

транспортної, 

виробничо-складської, 

адміністративної та 

соціальної 

інфраструктури, 

підтримуючи таким 

чином промислове 

освоєння інноваційної 

продукції всередині 

країни

ЄВРОПЕЙСЬКІ 

ТЕХНОПАРКИ

Передбачає базування 

українських 

підприємств у 

технопарках країн-

членів ЄС, що 

сприятиме 

підвищенню 

конкурентоспроможн

ості української 

продукції, розвитку 

міжнародної 

співпраці з 

іноземними колегами, 

 надасть прямий 

доступ до 

європейських ринків, 

ресурсів і технологій

«ВИХІД» СТАРТАПІВ

Основне завдання цієї стадії - 

визначити стратегію розвитку стартапу. 

Можливі два варіанти: 1) засновник 

стартапу починає випуск акцій, 

отримуючи від цього дохід; 2) засновник 

вирішує продати підприємство як 

готовий бізнес, тоді основна робота 

зосереджується на пошуку інвестора, 

якому підприємець погодиться продати 

контрольний пакет акцій за прийнятною 

ціною, залишивши невеличку частку 

собі. Стартап, який доходить до цієї 

стадії, є успішним бізнесом, займає 

вагому частку ринку, його продукція 

(роботи, послуги) користується високим 

попитом, команда складається з 

висококомпетентних професіоналів 

I стадія

II стадія

III стадія

IV стадія

V стадія

Мета «інноваційного ліфта»:

забезпечити стартапи фінансовою, організаційною, інформаційною та іншими формами підтримки впродовж усього 

інноваційного ланцюжка доданої вартості від наукової ідеї до етапу серійного виробництва та виведення інновації на ринок 

 

Рисунок 2.3 – Концепція «Інноваційного ліфта: від школи до Європи»
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реалізувати. Фінансування цього етапу здійснюється, як правило, за власні 

заощадження; кошти родини, друзів чи партнерів, тобто за правилом 3F (Family, 

Friends, Fools).  

У системі «Інноваційного ліфта: від школи до Європи» цей етап передбачає 

створення закладами вищої освіти самостійно або у співпраці з підприємствами та 

підприємцями регіону на базі середніх шкіл і ліцеїв мережі бізнес-студій з метою 

«вирощування» підприємців зі школьної лави, поширення серед учнів навичок 

підприємницького мислення, спонукання їх до продукування інноваційних ідей, 

прищеплення їм потягу до самостійного набуття знань. 

Стадія «посіву» стартапів – на цій стадії складається детальний план 

розвитку стартапу, розподіляються функції між членами команди, створюється 

мінімально життєздатний прототип продукту (технології, послуги, роботи) та 

здійснюється його апробація потенційними покупцями для отримання зворотного 

зв’язку. Постійно вносяться зміни до прототипу, здійснюється його тестування аж 

до того, поки не буде знайдено той самий унікальний продукт, у якому є Стадія  

генерування ідей – зародження інноваційної ідеї щодо розробки інноваційного 

продукту (технології, послуги, роботи). На цій стадії формується команда 

стартапу, члени якої заряджені ентузіазмом, вірять в ідею і бажають її 

реалізувати. Фінансування цього етапу здійснюється, як правило, за 

власнізаощадження; кошти родини, друзів чи партнерів, тобто за правилом 3F 

(Family, Friends, Fools). 

У системі «Інноваційного ліфта: від школи до Європи» цей етап передбачає 

створення закладами вищої освіти самостійно або у співпраці з підприємствами та 

підприємцями регіону на базі середніх шкіл і ліцеїв мережі бізнес-студій з метою 

«вирощування» підприємців зі школьної лави, поширення серед учнів навичок 

підприємницького мислення, спонукання їх до продукування інноваційних ідей, 

прищеплення їм потягу до самостійного набуття знань. 

Стадія «посіву» стартапів – на цій стадії складається детальний план 

розвитку стартапу, розподіляються функції між членами команди, створюється 

мінімально життєздатний прототип продукту (технології, послуги, роботи) та 

здійснюється його апробація потенційними покупцями для отримання 

зворотногозацікавленість клієнтів. Виготовляється пробна партія продукту. 

Джерелом фінансування зазвичай є краудфандінг, в ідеальному випадку – кошти 

інвестиційних компаній чи бізнес-янголів.   

На цьому етапі підприємцям варто звернутись до бізнес-інкубатору з 

метою отримання консультаційних, адміністративних, організаційних та інших 

послуг по запуску інноваційних бізнесів.  

Стадія «зростання» стартапів – налагодження системи просування 

продукту на ринок, залучення все більшої кількості споживачів/клієнтів. Стартап 

на цій стадії є прибутковим підприємством, займає відповідну ринкову нішу та 

користується популярністю серед споживачів, реалізує активну маркетингову 

стратегію. Для покриття поточних витрат все ще відчуває потребу у залученні 

додаткових інвестицій. Але шукати інвесторів вже немає потреби – вони самі 

зацікавлені в інвестуванні в успішний стартап.  
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У системі «Інноваційного ліфта: від школи до Європи» пропонується 

зміцнілі стартапи базувати у середовищі наукових парків, особливо придатних 

для подальшого зростання інноваційних бізнесів завдяки концентрації в одному 

місці усіх задіяних в інноваційному процесі учасників, які володіють знаннями, 

досвідом, взаємодіють та підтримують ділові зв'язки, навчаються один у одного, 

намагаються досягти успіху в своїй сфері та допомагають в цьому іншим.  

Стадія розширення діяльності стартапів – це стадія, на якій стартап 

стабільно працює на ринку та отримує постійний прибуток. Він готовий до 

збільшення обсягів виробництва і збуту, розширення цільового сегменту ринку. 

На цьому етапі пропонується два вектори розвитку стартапів – у середовищі 

українських індустріальних парків, які забезпечують доступ до промислової, 

транспортної, виробничо-складської, адміністративної та соціальної 

інфраструктури, підтримуючи таким чином промислове освоєння інноваційної 

продукції всередині країни. Другий вектор орієнтований на європейський ринок і 

передбачає базування підприємств у технопарках країн-членів ЄС, зокрема, у 

польських, словацьких, угорських і румунських технопарках.  

Тобто студенти, які мають хист до підприємницької діяльності і навчаються 

за бакалаврськими програмами в Україні започатковують «власну справу» в 

бізнес-інкубаторі відповідного українського вишу, а потім переводять її до 

відповідного українського наукового або індустріального парку. Продовжуючи 

навчання за магістерськими програмами в європейській країні, вони адаптують 

свій малий бізнес у відповідному європейському технопарку, тим самим вони 

стають вже резидентами ЄС. Це надає їм можливість виходу як на ринки окремих 

країн-членів ЄС, так і на загальноєвропейський ринок, не пориваючи зв’язків з 

Україною та її ринком.  

Остання стадія – «виходу» стартапів – має основним завданням 

визначення стратегії розвитку стартапу. Тут можливі два варіанти: 1) засновник 

стартапу починає випуск акцій, отримуючи від цього дохід; 2) засновник вирішує 

продати стартап як готовий бізнес, тоді основна робота зосереджується на пошуку 

інвестора, якому підприємець погодиться продати контрольний пакет акцій за 

прийнятною ціною, залишивши невеличку частку собі. Стартап, який доходить до 

цієї стадії є успішним бізнесом і займає вагому частку ринку.  

Фактично для запровадження системи «Інноваційного ліфта: від школи 

до Європи» в Україні вже створені необхідні передумови та підґрунтя.  

По-перше, багато вишів, наукових установ і громадських організацій 

України уклали відповідні угоди з вишами та інноваційними структурами 

європейських країн, які виступають своєрідними «майданчиками підскоку» до 

Європи. Наприклад, у березні 2017 р. у м. Кошице (Словаччина) відбулось 

підписання Меморандуму про співпрацю між Національною науково-

технологічною асоціацією України, Ужгородським національним університетом 

(УжНУ) і Технічним університетом м. Кошице. У вересні 2016 р. аналогічні 

меморандуми з намірами на співробітництво та утворення інноваційно-навчально-

підприємницьких ланцюжків були підписані між Академією економічних наук 

України, Інститутом економіки промисловості НАН України, Полтавським 

університетом економіки і торгівлі та з польського боку – Познанським 
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державним економічним університетом, Вищою технічною школою у Сувалках та 

Технологічним парком міста Сувалки [61, с. 79-80].  

По-друге, українські студенти та викладачі вже користуються 

можливостями європейських програм обміну між університетами країн-членів ЄС 

[62]. Однією з таких програм є Erasmus+/Erasmus Mundus – програма, яка 

дозволяє навчатися, викладати або стажуватися в іншій країні терміном до двох 

років та отримувати за це стипендію.  

По-третє, Україна є членом багатьох європейських програм, які 

підтримують усі складники інноваційного ланцюжка створення доданої вартості 

(ідея – прототип – промисловий зразок/корисна модель – серійне виробництво – 

ринок), у тому числі створення інноваційних малих і середніх підприємств 

(МСП), а саме:   

(1) Європейської програми обміну досвідом для підприємців (Erasmus for 

Young Entrepreneurs, EYE), яка спрямована на надання можливості молодим 

підприємцям 
12

 отримати навички для започаткування власного бізнесу та/або 

управління нещодавно розпочатим бізнесом шляхом використання досвіду та 

знань досвідчених підприємців з інших європейських країн.  

(2) Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу 

(Competitiveness for Enterprises and SME, СOSME) – програма орієнтована на 

створення сприятливих умов розвитку малого і середнього бізнесу. Бюджет 

програми складає 2,3 млрд євро на період 2014-2020 рр. Україна є членом 

програми СOSME з лютого 2017 р., що відкриває їй доступ до бюджету СOSME у 

розмірі близько 900 млн євро.  

(3) European Cooperation in the field of Scientific and Technical research, 

COST – найстаріша міжурядова європейська мережа для підтримки 

співробітництва в наукових і технічних дослідженнях, тобто ця програма 

підтримує перші етапи інноваційного ланцюжка. Україна не є членом цієї мережі, 

але може брати участь в її акціях. 

(4) HORIZON-2020 – найбільш потужний інструмент фінансування 

інноваційного розвитку в ЄС з бюджетом понад 80 млрд євро на період 2014-2020 

рр. Україна є асоційованим членом програми з 2015 р. і вже має досвід у 

конкурсах програми та виграні проекти.  

(5) European Research Coordination Agency, EUREKA – європейська 

програма, яка спрямована на розробку технологій, продуктів і послуг високої 

якості, ринкове просування науково-технічних розробок; залучення наукових 

установ і промислових підприємств до виконання спільних розробок тощо. 

Україна є членом програми з 2007 р., але повною мірою не використовує її 

можливості: за останні роки було затверджено лише один український проект.  

По-четверте, в Україні вже майже 20 років діє організація Enactus 

Ukraine, яка надає можливість студентам спробувати свої сили у соціальному 

                                                           
12

 Тут під «молодим підприємцем» маються на увазі підприємці, які тільки збираються почати 

власну справу або вже почали свою діяльність протягом останніх трьох років, тобто вікового 

обмеження програма не має, так само немає тематичних обмежень – вітаються будь-які галузі 

та сектори.  



 

 

87 

підприємництві шляхом реалізації соціально-підприємницьких проектів. Enactus 

– міжнародна організація, створена у 1975 р. у США, яка наразі об’єднує 36 країн, 

1700 університетів і більше 70500 студентів щорічно [63]. Модель роботи 

організації передбачає проведення кожного року, зокрема в Україні, національних 

змагань Enactus Ukraine, на яких команди ЗВО (цього року у змаганнях прийняло 

участь 20 ЗВО) презентують результати своїх проектів. Мета змагань – показати 

як підприємницькі ідеї студентів та інноваційний підхід до вирішення соціальних, 

економічних та екологічних проблем можуть покращити якість життя та життєвих 

стандартів різних верств населення.  

Підводячи підсумок вищевикладеному, слід зазначити, що започаткування 

системи «Інноваційного ліфта»: від школи до Європи» вирішує багато 

важливих завдань, актуальних для України:  

дозволяє впровадити в практику новий інструмент цільового 

«вирощування» стартапів, який враховує сучасну методологію та практичний 

досвід створення стартапів у світі, тенденції освітньої та трудової міграції в 

Україні, передбачає розвиток широкої кооперації та співробітництва українських 

закладів вищої освіти, наукових установ, малих і середніх підприємців із 

зарубіжними колегами;  

покращує якість інституційного оточення регіональних інноваційних систем 

завдяки розвитку інноваційних структур в їх взаємній координації. Такими 

інноваційними структурами є бізнес-інкубатори, наукові парки, технологічні 

парки та індустріальні парки. Вони допомогли багатьом країнам подолати 

бідність, технологічну відсталість, інвестиційну непривабливість і є тими 

полюсами зростання економіки, які поступово, але докорінно змінюють загальний 

«краєвид» країни;   

сприяє соціальному становленню молоді, розвиває у них підприємницький 

менталітет і мислення, потяг до підприємницької діяльності;  

підтримує відкритий ринок освітніх послуг, відкритий ринок праці для 

науковців; сприяє інтернаціоналізації української науково-освітньої та 

інноваційної сфери шляхом розвитку кооперації з вишами та інноваційними 

структурами країн-членів ЄС.  

 

2.5 Мережа регіональних наукових центрів НАН і МОН України  

як основа формування регіональних інноваційних систем, 

високотехнологічних кластерів, міждержавних і транскордонних  

науково-освітніх та інноваційних просторів 

 

В умовах Угоди про асоціацію України з ЄС кожен український регіон має 

знайти свою нішу, розбудовувати самостійно або разом із сусідніми регіонами 

регіональні інноваційні системи.  

Концепції національних та регіональних 
13

 інноваційних систем 

розглядають інновації як інтерактивний процес (від англ. interaction – 

                                                           
13

 Фундаментальні засади формування регіональних інноваційних систем багато в чому 

запозичені з концепції національних інноваційних систем – вони вибудовуються за тими ж 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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«взаємодія»), результат спільних зусиль великої кількості організацій з різними 

функціями і можливостями, об’єднаних у складну систему взаємозв’язків і 

комунікацій, які постійно обмінюються знаннями, розподіляють і використовують 

їх для продукування нових або суттєвого удосконалення продуктів, послуг, 

процесів (рис. 2.4).  
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Рисунок 2.4 – Схематична модель регіональної  інноваційної системи  

 

Ефективність інноваційної системи значною мірою визначається наявністю, 

інтенсивністю та якістю цих взаємозв’язків. Саме тому недостатньо просто 

розвивати окремі складові інноваційної системи, необхідно вдосконалювати 

механізми взаємозв’язків між ними. Це актуалізує завдання забезпечення 

якісного інституціонального середовища РІС – сукупності умов, правил і 

норм, які впливають на підсистеми РІС та визначають характер взаємодій 

між ними (правове регулювання, у тому числі захищеність прав інтелектуальної 

власності, інвестиційний клімат, розвиненість інноваційної інфраструктури, 

прозорість при конкурсному відборі проектів, рівень корупції). Інституціональне 

середовище здатне як підтримувати розвиток інноваційних процесів, так і чинити 

їм опір. Для того, щоб інноваційна система працювала ефективно необхідно 
                                                                                                                                                                                                      

принципами, що і національні, мають у своєму складі аналогічні підсистеми та схожий характер 

взаємозв’язків між ними. 
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виключати інститути, які перешкоджають інноваціям, і створювати такі, що 

підтримують їх розвиток. 

В Україні, згідно з економічним районуванням, всі регіони охоплені 

територіальною організацією і системою державного управління, проте наукове 

та інноваційне забезпечення їх функціонування чітко не простежується, що 

гальмує регіональний інноваційний розвиток. У таких умовах функцію 

міжвідомчої координації зв’язків між підсистемами регіональних 

інноваційних систем могли б взяти на себе регіональні наукові центри НАН і 

МОН України (далі – наукові центри) (рис. 2.5). Тим більше, що Законом 

України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (стаття 25) [64] вони 

наділені відповідними повноваженнями.  

В Україні з кінця 1960-х років по теперішній час діють шість наукових 

центрів – Донецький, Придніпровський, Південний, Північно-Східний, Західний, 

Кримський, – кожний з яких охоплює декілька областей [65]. Ареали їх дії 

загалом співпадають з межами економічних районів, які сформувались, виходячи 

з особливостей розміщення продуктивних сил, територіального поділу праці та 

адміністративно-територіального устрою.  

Однак, шість територіальних одиниць України – Вінницька, Житомирська, 

Черкаська, Чернігівська, Київська області та м. Київ – не увійшли до ареалу 

жодного наукового центру. Західний науковий центр, до якого увійшли 8 

областей, штучно з’єднав Карпатський та Північно-Західний економічні райони та 

розірвав Подільський економічний район, дві області якого – Хмельницька і 

Тернопільська – увійшла до складу Західного наукового центру, а третя – 

Вінницька – так і залишилась поза межами будь-якого наукового центру, попри 

наявний науковий і освітній потенціал.   

Для того, щоб наукові центри могли ефективно виконувати 

повноваження, якими наділив їх закон, та відігравати провідну 

координаційну роль у науково-технічному та інноваційному розвитку 

України доцільно у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, 

Черкаській, Чернігівській областях створити два регіональних наукових 

центри, використовуючи їх потужну наукову та освітню базу. Житомирську, 

Київську, Черкаську, Чернігівську області і м. Київ пропонується об’єднати під 

егідою Поліського наукового центру НАН і МОН України; а Вінницьку та 

Хмельницьку області – під егідою Подільського наукового центру НАН і МОН 

України.  

Основу наукових центрів можуть скласти наукові інститути галузевих 

академій, зокрема Національної академії аграрних наук (НААН) України, ЗВО 

МОН України, наукові та освітні установи, підпорядковані іншим міністерствам і 

відомствам України. Наукова складова Подільської та Поліської регіональних 

інноваційних систем може бути підсилена шляхом утворення філій інститутів 

НАН України при ЗВО цих областей, а також кафедр (факультетів) цільової 

підготовки кадрів, спільних лабораторій і науково-методичних центрів. Право 

наукових установ створювати спільно з університетами, академіями та 

інститутами спільні науково-освітні структури закріплено у статті 7 Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [64].  
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Рисунок 2.5 – Концептуальна модель регіональної інноваційної системи,  

до якої має прагнути Україна  

 

Втілення цієї пропозиції відкриває можливості для формування 

міждержавних і транскордонних науково-освітніх та інноваційних просторів, 

на базі яких у майбутньому можуть розбудовуватися міждержавні та 

транскордонні інноваційні системи та кластери як засіб кооперації та 

співробітництва України з країнами-членами ЄС в умовах Угоди про 

асоціацію з ЄС з урахуванням тенденцій розвитку міждержавної кооперенції 

(кооперації+конкуренції).   

На підставі проведеного нами дослідження можуть бути в першому 

наближенні сформульовані основні етапи формування транскордонного 

високотехнологічного кластера. На прикладі розвитку нано- і біотехнологій 
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процес формування транскордонного високотехнологічного кластера (рис. 2.6) 

може включати такі кроки:  

1. Створення Філії головного по проблемі інституту НАН України при 

відповідній кафедрі українського університету-партнера. 

2. Укладання Угоди про співпрацю з іноземним університетом-партнером. 

3. Забезпечення структурних підрозділів, що займаються дослідженнями у 

сфері розвитку високих технологій (зокрема, нано- та біотехнологій) 

взаємодоповнюючим обладнанням. 

4. Забезпечення кадрами, стажування, наукові обміни. 

5. Забезпечення фінансування шляхом залучення коштів європейських, 

національних та регіональних програм, місцевих бізнес-структур або через 

систему різноманітних фондів. 

6. Підготовка пропозицій до вироблення національних та регіональних 

стратегій «smart-спеціалізації» та диверсифікації традиційних галузей 

спеціалізації регіонів і міст країн-партнерів. 
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Рисунок 2.6 – Схема формування транскордонного кластера  

 

7. Введення на фізичних і біологічних спеціальностях університетів 

партнерів спецкурсів «Основи економіки та підприємницької діяльності», 

«Економіка нанотехнологій», «Економіка біотехнологій». 

8. Забезпечення бізнес-інкубування малих підприємств і тиражування нано- 

і біорозробок на базі місцевих інкубаторів, наукових, технологічних та 

індустріальних парків.  
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Нано- і біотехнології є проривними технологіями, які за оцінками 

Всесвітнього економічного форуму знаходяться в числі 12 ключових технологій 

Четвертої індустріальної революції [66, с. 1], які у наступні роки призведуть до 

кардинальної трансформації глобальних виробничих систем і будуть знаходитись 

в центрі наукових досліджень і розробок, діяльності бізнес-структур, політики 

урядів, що обумовлює нагальність та перспективність розробок і пропозицій 

авторів.  
Експеримент з формування міждержавного науково-освітнього та 

інноваційного простору у вигляді «пілотного» проекту транскордонного 

високотехнологічного кластеру з використанням технології «Інноваційного ліфта: 

від школи до Європи» міг би провести один з функціонуючих наукових центрів, 

наприклад, Придніпровський науковий центр НАН і МОН України. Науково-

методичний супровід міг би здійснювати Інститут економіки промисловості НАН 

України та його Дніпровське відділення. Інститут має угоди про співпрацю з 

Дніпровським національним університетом ім. О. Гончара, Національним 

гірничим університетом, Українським державним хіміко-технологічним 

університетом, Університетом ім. А. Нобеля, а також низкою іноземних 

партнерів, зокрема з польського боку, які могли б стати базовими для проекту.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Промисловість відіграє провідну роль в протистоянні сучасним викликам 

і загрозам, з якими доводиться стикатися людству, а в поєднанні з інноваціями – 

виступає гарантованим засобом відродження національних економік. Для країн, 

що розвиваються, такої як Україна, індустріалізація в її сучасному розумінні, яка 

передбачає розвиток «розумного» наукомісткого виробництва та підтримку його 

високих темпів, набуває пріоритетного значення, оскільки дозволяє долати 

структурну слабкість економіки, здійснювати диверсифікацію на користь сучасної 

переробної промисловості, а, отже, виступає визначальним фактором економічної 

модернізації.   

Україна досі не змогла досягти помітних успіхів у стимулюванні інновацій, у 

тому числі через непередбачуваність, неузгодженість та непослідовність 

реалізації інноваційної та промислової політики, слабкість інституційного 

середовища розвитку інноваційних процесів. Головна складність для України 

полягає в тому, як при існуючій корумпованій адміністративній еліті та усталеній 

олігархічній системі, які в більшості випадків зацікавлені в збереженні сучасного 

стану держави та економіки, ефективно реалізувати інноваційні зміни, 

перетворити споживацьку модель економіки на конкурентну продуктову аби 

вигодонабувачем був не вищий шар державних чиновників, а активна більшість 

населення. Адже, не бажаючи втратити важелі управління та можливість 

впливати на перерозподіл ренти, політична еліта не те, що не сприятиме 

інноваційним змінам, вона усіма можливими засобами пручатиметься їх, 

виступаючи – за термінологією французького соціолога Алена Турена – 

антимодернізаційною силою в країні. 
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Необхідно відродити, системно й планомірно розвивати на новій 

технологічній основі потужну переробну промисловість і, передусім, ті галузі, в 

яких Україна має конкурентні переваги та здатна стати світовим лідером. 

Необхідно не просто прагнути до зміни споживацької сировинно-орієнтованої 

моделі економіки на інноваційно-інвестиційну, потрібно вже сьогодні розглядати 

майбутнє України через призму Четвертої індустріальної революції, коли в 

діяльності компаній, урядів і повсякденному житті людей все більше 

використовується потенціал ключових технологій, відбувається поєднання 

фізичного та електронного світів.  

Тому на порядку денному стоїть завдання переходу до нової інноваційної 

політики, яка, з одного боку, має бути пов’язана з державною політикою у сфері 

науки і освіти, з іншого – з державною економічною політикою, у тому числі у 

сфері промисловості та інвестиційної діяльності, та ні в якому разі не допускати 

суперечливості цих сфер державного регулювання. Такого підходу дотримуються 

розвинені країни світу, в яких спільне планування заходів у системі освіти, науки 

та інновацій отримало назву політики «потрійної спіралі» або «трикутника 

інноваційного успіху», основу якого складає сприятливе ділове, регуляторне та 

інноваційне середовища.   

2. Однією з помітних тенденцій у розвитку інноваційних процесів є 

посилення ролі регіональних факторів. Регіони і міста з їх локальними 

конкурентними перевагами стають природними осередками інноваційного 

розвитку, вони на більш вигідних засадах можуть інтегруватися у 

світогосподарські зв’язки, глобальні виробничі та технологічні ланцюжки, 

надаючи можливість підприємствам розширювати доступ до нових знань, 

ресурсів і ринків. Такі тенденції привели до перерозподілу повноважень між 

рівнями влади, підвищили значущість регіональної/місцевої компоненти в 

державній політиці, обумовили посилення процесів децентралізації управління, у 

тому числі і в Україні. За таких обставин регіональна та місцева ланки 

державного управління повинні створювати необхідні умови та інститути, які 

зроблять регіон/місто привабливим для інвестицій та дозволять утримувати на 

своїй території зарубіжні компанії.  

3. В Україні в умовах децентралізації та подальшої диверсифікації 

структури економіки регіонів стоїть завдання формування збалансованої моделі 

просторового розвитку на основі наявного інтелектуального, промислового, 

природного потенціалу, створення регіональних точок зростання, підвищення 

конкурентоспроможності та модернізації економіки. Кожному регіону необхідно 

посилювати свою інноваційну спрямованість, виявляти та підтримувати 

конкурентні переваги, стимулювати створення та просування 

конкурентоспроможних продуктів і послуг, підвищувати ефективність 

взаємозв’язків з державними органами влади. У фокусі дослідження природним 

чином опиняються проблеми, пов’язані з розвитком регіональних інноваційних 

систем та якісним інституційним забезпеченням цього процесу.  

4. Ефективним інструментом модернізації промисловості та прискореного 

інноваційного оновлення економіки має розглядатися підтримка розвитку в 
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регіонах наукових, технологічних та індустріальних парків. Само існування таких 

інноваційних структур у міжнародній практиці вказує на недосконалість 

інституційного та регуляторного середовищ багатьох країн, яку складно подолати 

в загальнонаціональних масштабах. Створення цих інноваційних середовищ хоча 

б точково дозволяє сформувати сприятливі умови для інноваційної діяльності, 

залучення інвестицій, створення робочих місць високої якості, що, зрештою, 

позитивно позначається на стані економіки та рівні життя населення.  

За даними МОН України, наразі в країні діє 24 наукових парків, 16 

технологічних парків, 40 індустріальних парків, з яких 31 включено до Реєстру 

індустріальних (промислових) парків. Однак деякі з них існують лише 

номінально, а насправді не працюють або не надають організаціям послуг з 

підтримки саме інноваційної діяльності. І хоча інноваційні структури активно 

формуються останніми роками, насправді можна побачити лише точкові успіхи за 

відсутності системного позитивного їх впливу на інноваційні процеси в економіці. 

Невисока ефективність інноваційних структур обумовлена з-поміж іншого 

обмеженою дієвістю, неузгодженістю та суперечливістю законодавства. 

Збереження й надалі таких тенденцій є неприпустимим, оскільки спростовує саму 

ідею створення національної інноваційної системи, яка не виникає спонтанно, а 

ефективність кожної з її підсистем залежить від рівня розвитку інших елементів. З 

урахуванням цього запропоновано низку змін та економіко-правових заходів до 

законів України «Про наукові парки», «Про спеціальний режим інноваційної 

діяльності технологічних парків», «Про індустріальні парки», реалізація яких 

сприятиме розбудові конкурентного ринкового середовища та мотиваційного 

поля для посилення інноваційної складової вітчизняної економіки.  

5. Розроблено концепцію «Інноваційного ліфта»: від школи до Європи», 

засновану на методології «ощадливого стартапу», з його органічними складовими 

– бізнес-студіями (на рівні шкіл і ліцеїв), бізнес-інкубаторами і науковими 

парками (на рівні вишів), українськими індустріальними парками або 

європейськими технопарками – як нового інструменту «вирощування» стартапів, 

запуску інноваційних бізнесів, створених на базі розробок наукових установ і 

закладів вищої освіти, шляхом забезпечення їх фінансовою, організаційною, 

інформаційною та іншими формами підтримки впродовж усього інноваційного 

ланцюжка створення доданої вартості від наукової ідеї до етапу серійного 

виробництва та виведення інновації на ринок. Концепція «Інноваційного ліфта»: 

від школи до Європи» враховує сучасну методологію та практичний досвід 

створення стартапів у світі, тенденції освітньої та трудової міграції в Україні, 

передбачає розвиток широкої кооперації та співробітництва українських закладів 

вищої освіти, наукових установ, малих і середніх підприємців із зарубіжними 

колегами.  

Ідея, покладена в основу концепції «Інноваційного ліфта»: від школи до 

Європи» полягає у забезпеченні молодих фахівців можливістю отримувати 

високоякісну освіту, нові знання, навички і практичний досвід ведення бізнесу на 

європейському ринку (збільшити присутність на яких так прагнуть українські 
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виробники), не пориваючи зв’язків з Україною та її ринком, а, отже, застосовуючи 

їх на благо рідкої країни.  

Звісно, ризик неповернення українських громадян існує, але він існує у 

будь-якому випадку. Проте, навіть, якщо гіпотетично уявити, що усі молоді 

підприємці залишаться за кордоном, то це буде не більше 5-7% населення, а, 

ураховуючи, нерозвиненість підприємницького менталітету, і того менше. Для 

того, щоб не допустити песимістичного сценарію для України необхідно не 

закривати кордони, а створювати в країні сприятливий інноваційний і діловий 

клімат, робити зважені та послідовні кроки у бік розвитку потужного 

промислового комплексу, аби висококваліфіковані фахівці поверталися з 

покращеними знаннями, свіжими підприємницькими ідеями, налагодженими 

партнерськими зв’язками з європейськими колегами та вкладали їх у розвиток 

української економіки та суспільства. Це лише збагатить Україну у 

довгостроковій перспективі. У цьому плані концепція «Інноваційного ліфта: від 

школи до Європи» є дійсно важливою, оскільки орієнтована на досягнення таких 

результатів:  

покращення якості інституціонального середовища регіональних, 

міждержавних і транскордонних інноваційних систем завдяки розвитку 

інноваційних структур в їх взаємній координації;  

забезпечення єдності та цілісності інноваційного ланцюжка «ідея – 

прототип – промисловий зразок/корисна модель – серійне виробництво – ринок», 

спрямованого на цільове «вирощування» стартапів з інтеграцією їх у європейські 

науково-освітні та інноваційні простори;  

розбудову міждержавної і транскордонної науково-освітньої та інноваційної 

кооперації на партнерських взаємовигідних умовах, налагодження взаємного 

трансферу технологій та співпраці у міжнародних грантових програмах і проектах 

міжнародної технічної допомоги;  

соціальне становлення молоді, розвиток у них підприємницького 

менталітету і мислення, потягу до підприємницької діяльності;  

створення нових перспективних видів діяльності на базі інноваційних 

розробок стартапів як основи інноваційного відновлення економіки України.  

Концепція «Інноваційного ліфта»: від школи до Європи» відповідає 

багатьом сучасним тенденціям і глобальним викликам, у тому числі розвитку 

міждержавної кооперенції (кооперації+конкуренції).  

6. Для розбудови регіональних інноваційних систем в умовах 

децентралізації управління на базі існуючих економічних районів України та 

ареалів дії наукових центрів, а також громадської організації Академії 

економічних наук України пропонується зробити наступні кроки:   

сформувати спеціальні стимулюючі режими – податковий, кредитний, 

митний, валютного курсу – для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів 

на території областей відповідних економічних районів;  

сформувати мережу Корпорацій випереджаючого розвитку. На прикладі 

Придніпровського економічного району, це можуть бути Корпорація 

випереджаючого розвитку Придніпровського економічного району, Корпорація 
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випереджаючого розвитку Дніпропетровської області, Корпорація 

випереджаючого розвитку Запорізької області, Корпорація випереджаючого 

розвитку Кіровоградської області, корпорації розвитку міст, корпорації розвитку 

сільських районів та об’єднаних територіальних громад;  

створити при Корпораціях випереджаючого розвитку мережу Фондів 

регіонального розвитку:  

 фонди розвитку виробництва – для фінансування проектів в 

індустріальних парках, регіональних і місцевих кластерів та регіональних «точок 

зростання», формування фінансової інфраструктури;  

 фонди науково-технічного розвитку та інновацій – для фінансування 

проектів в бізнес-інкубаторах, наукових і технологічних парках, пріоритетних 

середньострокових науково-технічних та інноваційних напрямів розвитку 

регіонів, міст, районів, громад;  

 фонди соціального розвитку – для фінансування проектів розвитку освіти 

(середньої, спеціальної, вищої), охорони здоров’я, рекреації, туризму, житлово-

комунального господарства;   

при регіональних наукових центрах НАН і МОН України створити 

підрозділи з моніторингу та координації розробки та реалізації стратегій і програм 

сталого розвитку економічних районів.  

7. Наділення регіональних наукових центрів НАН і МОН України 

додатковими повноваженнями щодо координації зв’язків між підсистемами 

регіональних інноваційних систем та удосконалення мережі наукових центрів 

відкриває можливості для формування міждержавних і транскордонних науково-

освітніх та інноваційних просторів, на базі яких у майбутньому можуть 

розбудовуватися міждержавні і транскордонні інноваційні системи та кластери як 

засіб кооперації та співробітництва України з країнами-членами ЄС в умовах 

Угоди про асоціацію України з ЄС.  

Придніпровському науковому центру НАН і МОН України пропонується 

провести експеримент з формування відповідної ніші україно-польського 

науково-освітнього та інноваційного просторів у вигляді «пілотного проекту» 

створення транскордонного кластеру нано- і біотехнологій з використанням 

технології «Інноваційного ліфта: від школи до Європи». Науково-методичний 

супровід міг би здійснювати Інститут економіки промисловості НАН України та 

його Дніпровське відділення. 
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РОЗДІЛ 3  

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

3.1 Цифрова економіка в світі 

 

3.1.1 Цифрові платформи як глобальний тренд цифровізації економіки 

 

Триваюча цифрова революція трансформує суспільство. Змінюються 

технічні характеристики товарів та послуг, а також економічні моделі взаємодії 

між людьми та компаніями. Головним ресурсом подальшого економічного 

розвитку замість природних ресурсів та матеріальних активів стає цифровий 

капітал, який має унікальні характеристики щодо власного збереження та 

примноження. Чим більше суспільство працює з цифровою інформацією, 

використовує її, тим скоріше вона нагромаджується та забезпечує перехід від 

індустріального до інформаційного суспільства. 

Розширення частки цифрової економіки та прискорення зростання ВВП за 

рахунок цифровізації входить до кола пріоритетних проблем глобального 

масштабу і активно вивчається не тільки провідними вченими-економістами в 

Україні та світі [1; 2; 3], а також і урядами економічно розвинених країн, 

поважними міжнародними організаціями та транснаціональними корпораціями 

серед яких: Світовий банк (World Bank), Всесвітній економічний форму (World 

Economic Forum), Глобальний Інститут МакКінзі
 

(McKinsey Global Institute), 

Бостонська консалтингова група (The Boston Consulting Group), AT&T, Cisco, Citi, 

PwC and SAP тощо. Вже зараз згідно з аналізом Бостонської консалтингової 

групи «цифровізація є ключовим драйвером зростання ВВП» [4, с.7]. За деякими 

оцінками частка глобальної цифрової економіки вже зараз з урахуванням 

цифрових навичок та цифрового капіталу становить 22,5 % від світової економіки 

[5, с.2].  

Якщо розглядати процес цифровізації з позиції поділу економіки на три 

сектори (первинний – сільське господарство і видобуток корисних копалин, 

вторинний – промислове виробництво, третинний – послуги), то принциповою 

відмінністю є не стільки збільшення частки третинного сектора або поява та 

розширення нового сектору (цифрової економіки), а радикальне перетворення 

всіх трьох вже існуючих секторів. З огляду на сучасні технологічні можливості і 

тенденції розвитку класичний поділ між зазначеними секторами може зникнути. 

Сучасні технології забезпечують можливість віддалено в smart-режимі (онлайн) 

обробляти сільськогосподарські угіддя, збирати врожай, виробляти промислову 

продукцію, робити медичні операції і надавати різноманітні послуги. Отже, 

відбувається цифровізація не окремих секторів економіки, а всієї економічної 

системи. І провідну роль в цьому відіграють цифрові платформи.  

Одним з фундаментальних елементів формування сучасної економіки є 

цифрові платформи. За оцінкою Школи управління Слоуна Массачусетського 

Технологічного Інституту вже «у 2013 році чотирнадцять із 30 провідних 

світових брендів за ринковою капіталізацією були платформними компаніями, які 
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вже створені і в даний час домінують на арені, до якої покупці, продавець та 

безліч третіх сторін підключаються в режимі реального часу» [6]. За останні роки 

ця тенденція тільки поглибилась. Роль цифрових платформ набула глобального 

значення і деякі дослідники вказуючи на «революції платформ», визначають 

цифрову платформу як «бізнес, заснований на здійсненні створення цінностей 

шляхом взаємодії між зовнішніми виробниками і споживачами. Він забезпечує 

відкриту інфраструктуру для учасників взаємодій і встановлює для них 

інституційні «правила гри», тобто певні «регуляторні режими». Основне завдання 

платформи – об'єднувати користувачів і полегшувати обмін продуктами або 

соціальної валютою між ними, сприяючи створенню цінності для всіх учасників» 

[7]. Це визначення не є бездоганним, оскільки акцентує увагу лише на бізнесовій 

стороні і зовнішніх аспектах. Між тим платформи носять більш універсальних 

характер. Тому в межах цього дослідження, під цифровою платформою 

розуміється єдина сукупність реєстрів суб'єктів і об'єктів різних комунікацій 

(споживачів, виробників, послуг тощо), алгоритмів їх взаємодії і сховищ даних, 

здійснених між ними транзакцій, яка діє онлайн. Виходячи з цього визначення, 

цифрову платформу слід вважати не тільки технічним інструментом, але і носієм 

стандартів (правил), які формують єдині норми і архітектуру комунікацій для всіх 

соціальних та економічних агентів. Загальновідомими прикладами цифрових 

платформ є Facebook, Google, Amazon, Alibaba тощо, які входять в ТОП-10 

компаній за обсягами капіталізації у світі.  

Будь-яка діяльність, що пов’язана зі створенням та розподілом інформації 

має перспективи стати базисом цифрової платформи. В першу чергу це сфери 

діяльності де виробляють інформацію (освіта і ЗМІ), аналізують інформацію 

(оцінка попиту, визначення трендів), агрегують інформацію тощо. А це в певній 

мірі практично кожний аспект людської діяльності.  

При цьому важливими особливостями платформ є (1) використання ресурсів 

користувачів платформи замість власних ресурсів платформи (тобто 

використовується мережева модель створення цінності замість лінійної, 

наприклад, Airbnb на відміну від мережі Hilton використовує для створення 

цінності не власний житловий фонд), (2) кожний додатковий користувач 

платформи створює додаткову корисність для інших учасників, що у підсумку 

перетворюється у ресурс для саморозвитку, тобто проявляється так званий 

«мережевий ефект»; (3) змішення акценту від якості внутрішніх бізнес-процесів 

до удосконалення зовнішніх комунікацій між користувачами платформи; (4) 

перехід від максимізації виключно цінності для споживачів до загальної цінності 

всієї цифрової екосистеми. 

Класичним прикладом вже стало порівняння бізнес-моделі Walmart та 

Amazon. Перший є класичним рітейлером, який був заснований у 1962 році, та на 

цей час має понад 2,3 млн. співробітників по всьому світу. Натомість Amazon, був 

заснований у 1994 році, має 0,54 млн. співробітників, але вже більший у понад 2 

рази за ринкову капіталізацію Walmart, бо застосовує переваги ведення бізнесу за 

допомогою цифрової платформи. 
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При цьому треба зауважити, що платформа як модель (якщо виключити 

цифрову складову) це дуже старовинний винахід людства. Ще в часи первісного 

суспільства існувала дієва платформна модель у вигляді натурального 

господарства, коли все необхідне вироблялося в межах господарюючої одиниці та 

задовольняло потреби учасників цієї платформи.  

Під час переходу від натурального до товарного виробництва виникає 

«ринок», як сукупність відносин для обміну між покупцями (споживачами) та 

продавцями (постачальниками) товарів та послуг. Модель функціонування ринку 

також в повній мірі відповідає визначенню платформи без урахування цифрової 

складової.  

Одним з головних рушіїв прогресу – розподіл праці, містить в собі логіку як 

мережевої так й лінійної моделі. Мережева логіка простежується в просторовому 

узгодженні різних операцій при виробництві кінцевого продукту, лінійна у 

послідовному порядку їх виконання.  

Лише на вершині розквіту індустріалізму (фордизму та тейлоризму) в певній 

мірі починає домінувати лінійна (конвеєрна) модель виробництва, спрямована на 

задоволення потреб масового споживача. Постіндустріальна епоха спочатку 

характеризується виникненням доцифрових мереж (наприклад, Walmart), а потім 

цифрових платформ.  

Також варто зазначити, що платформна модель обумовлює створення умов 

для колективного використання приватної власності та формування суспільної 

форми власності (блокчейн платформи).  

Генезис використання платформної моделі економіки в залежності від 

суспільного устрою та моделі виробництва наведено в табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 -Генезис платформної моделі економіки 

Суспільство 
Модель  

виробництва 
Відношення до власності 

Роль лінійної та 

платформної моделей 

Первісне 

суспільство 

Натуральне 

господарство 

Суспільна власність Домінує первинна 

платформна модель 

Аграрне 

суспільство 

Товарне виробництво Приватна, суспільна, 

державна  

Розвивається 

платформна інституція 

«ринок» (market place) 

Індустріальне 

суспільство 

Конвеєрне 

виробництво (на 

найвищій ланці 

розвитку) 

Домінує приватна та 

державна власність  

 

Розвивається лінійна 

модель виробництва - 

конвеєр  

Постіндустріальне 

суспільство 

Кластерне, 

платформне, 

екосистемне 

виробництво. 

Цифрові технології 

формують можливості 

для створення та 

розповсюдження спільної 

власності (відповідно до 

логіки блокчейн, див. 

розділ 3.1.3) 

Розвиваються глобальні 

цифрові платформи 

(глобальне натуральне 

господарство) 
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В роботі «Революція платформ. Як мережеві ринки міняють економіку, і як 

змусити їх працювати на вас» [7] Дж. Паркер з колегами пропонують базову 

структуру платформи для забезпечення ключової взаємодії. Ця структура містить 

«учасників», «одиниці цінності» та «фільтр», а також має наступний загальний 

(формалізований) вигляд: 

 

Учасники + Одиниці цінності + Фільтр → Ключова взаємодія, де 

 

- учасники включають в себе виробників, які створюють цінність, і 

споживачів, які її використовують; 

- одиниці цінності є умовою для початку взаємодії на платформі. 

Одиниці цінності створюють виробники. Наприклад, для Instagram одиницею 

цінності є фотографія; 

- фільтр забезпечує передачу одиниці цінності споживачам. Це 

програмний алгоритм, для обміну одиницями цінності між користувачами 

платформи. Від якості фільтру залежить актуальність та релевантність даних 

отриманих споживачами. Недосконалі фільтри унеможливлюють отримання 

оптимальних для споживача одиниць цінності. Звичайний пошуковий запит є 

прикладом діяльності фільтру. 

При аналізі моделі взаємодії в межах цифрової платформи виникає питання 

щодо її повноти та надлишковості. Виходячи із запропонованого визначення 

наявність «учасників» та «одиниці цінності» не викликає сумнівів. А ось 

безумовна необхідність фільтру, тобто інструменту пріоритизації, викликає 

сумніви. Так класичні месенджери не використовують фільтрів. Аналогічно 

блокчейн платформи також можуть діяти без фільтру. Між тим наявність фільтру 

є бажаною та корисною. 

Максимізація обсягу цінності ключових взаємодій на платформі 

відбувається за рахунок трьох основних функцій, до яких належать: залучення, 

стимулювання і об'єднання.  

По-перше, платформа потребує залучення виробників та споживачів, ще до 

початку налагодження взаємодії між ними. По-друге, платформа має 

стимулювати взаємодію між виробниками та споживачами. Правила та 

інструменти мають створювати необхідні умови для прискореного обміну та 

кругообігу цінностей. Після залучення та стимулювання має відбуватися 

об’єднання виробників та споживачів для взаємокорисного використання 

інформації один про одного, що також передбачає створення відповідних умов на 

платформі. 

Також з позицій еволюційної теорії економічних змін [8, с.13] важливим 

аспектом є не лише залучення, але й вилучення виробників та споживачів з 

платформи, тобто наявність норм та обмежень щодо використання платформи.  

Також на думку Дж. Паркера, М. ван Альстина та С. Чаударі можливо 

виокремити чотири форми цінності, які не можуть існувати без платформи:  

1) «Для споживачів: доступ до цінності, створеної на платформі. 

Любителі відео вважають цінними відео на YouTube; користувачі Android – різні 
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дії, які вони вчиняють за допомогою додатків; учні на Skillshare –  курси, доступні 

на сайті; 

2) Для виробників або представників третьої сторони: доступ до ринку 

або спільноти. Airbnb цінний для господарів, тому що дає їм доступ до 

міжнародного ринку мандрівників. Рекрутери компаній вважають цінною мережу 

LinkedIn, тому що вона дозволяє їм зв'язуватися з потенційними претендентами. 

Продавці вважають цінним сайт Alibaba, тому що він допомагає їм продавати свої 

товари покупцям з усього світу;  

3) Для споживачів і виробників одночасно: доступ до інструментів і 

послуг, які полегшують взаємодію. Платформи створюють цінність, знижуючи 

бар'єри і скорочуючи труднощі, які заважають виробникам і споживачам 

взаємодіяти. Kickstarter допомагає обдарованим підприємцям збирати гроші на 

нові проекти. Компанія eBay у співпраці з PayPal дозволяє будь-кому створити 

Інтернет магазин, який працює з клієнтами з усього світу. YouTube дозволяє 

музикантам показувати своїм шанувальникам відео виступів, позбавляючи їх від 

необхідності випускати фізичний продукт (CD або DVD) і укладати угоди з 

посередниками, які б його продавали;  

4) Для споживачів і виробників одночасно: доступ до механізмів 

курирування, які покращують якість взаємодії. Споживачі цінують доступ до 

високоякісних продуктів, які враховують їх особливі потреби і інтереси, а 

виробники цінують доступ до споживачів, яким потрібно їх пропозицію і які 

готові сповна за нього заплатити. Виважено керовані платформи створюють і 

підтримують систему курирування, яка об'єднує потрібних споживачів з 

потрібними виробниками швидко і легко». 

Ці форми створення цінності забезпечують джерела формування доходів. 

Але зазвичай комерційні платформи створюють більше цінності, ніж можуть 

монетизувати та отримати прибутків з їх реалізації. Також платформи стикаються 

з проблемою безбілетника (зайця), коли користувачі платформи не бажають 

платити за користування платформою незважаючи на отримання цінності від її 

діяльності, та очікують отримання лише «безкоштовних» благ від платформи.  

Відповідно до форм створення цінності визначаються шляхи монетизації 

комерційних платформ: стягнення комісії, оплата доступу до платформи, оплата 

розширеного доступу (що включає в себе і рекламу), оплата розширеного 

курирування. До цих форм також варто додати можливість збору великих даних 

та їх подальше комерційне використання.  

Комісійний збір, який утримується з кожної успішно реалізованої угоди є 

дуже зручним інструментом монетизації діяльності цифрової платформи, бо як 

правило, залишаються задоволеними водночас і виробники, і споживачі цінності. 

Прикладом цього є платні сертифікати, що видаються слухачам, які успішно 

пройшли курси на освітній платформі Coursera. 

Дискусійним є питання щодо розміру комісії. Надвелика комісія призведе 

до зменшення договорів, укладених на платформі, а також пошуку можливостей 

укладання цих договорів поза платформою. Тому одним із важливих завдань 

платформи є формування додаткових опцій для заохочення транзакцій між 
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виробниками та споживачем саме на цій платформі. Це можуть бути різні 

інструменти рейтингування, надання гарантій, юридичного забезпечення тощо.  

Наступний метод монетизації ґрунтується на отриманні абонентської плати. 

Головним недоліком цього методу є скорочення кількості потенційних 

користувачів, але при цьому формується досить однорідна група учасників, які 

насправді зацікавлені в діяльності платформи. Така модель підходить для 

закритих клубів за інтересами.  

Оплата розширеного доступу дозволяє на безоплатній основі залучити всіх 

потенційних користувачів платформи, потім отримувати кошти лише з тих, кому 

потрібні додаткові опції запропоновані платформою. Наприклад, на платформі 

для знайомств Tinder за плату можна отримати розширення базових 

(безкоштовних) опцій щодо виявлення симпатії у вигляді кількості відміток 

«super like».  

Нерідко платною опцією є обмеження чи усунення реклами зі сторінки 

користувача платформи. В певній мірі учасник платформи, який «безкоштовно» 

користується її послугами, розраховується тим, що споживає рекламний продукт 

(дивиться рекламу). Прикладом діяльності такої моделі є платформа Android, коли 

позбутися реклами під час використання умовно безкоштовних додатків можливо 

лише за рахунок внесення певних коштів.  

Оплата розширеного керування передбачає монетизацію діяльності 

платформи за рахунок надання додаткових послуг у вигляді певних консультацій 

чи комплементарних благ.  

Таким чином, об’єктом монетизації зазвичай виступають не всі користувачі 

цифрової платформи, а лише певні категорії. Наприклад, у соціальних мережах 

основним каналом монетизації є реклама.  

Цифрові платформи в контексті ключових принципів цифрової економіки з 

одного боку базуються на IT інфраструктурі, а з іншого боку є базисом не тільки 

електронної комерції та електронного бізнесу, але і всього спектру комунікацій в 

трикутнику бізнес-споживачі-держава (табл. 3.2). З економічної точки зору 

цифрова платформа це впровадження моделі багатостороннього ринкового 

майданчика (multi-marketplace), де узгоджуються попит та пропозиція, 

оптимізуються транзакційні видатки та відбувається перехід від уніфікації до 

тотальної агрегації всіх можливих товарів та послуг.  

Модель B2B є типовим базисом для формування цифрової платформи, яка 

забезпечує можливість он-лайн закупівлі товарів, послуг і робіт одним бізнесом у 

іншого бізнесу. Також прикладом використання цієї моделі є цифрові платформи, 

що забезпечують логістику, наприклад, для оптимізації морських перевезень з 

використанням «розумних кораблів» [9]. 

Цифрова платформа для закупівель дає наступні переваги для замовника: 

- максимізація кількості постачальників і можливість їх постійного 

розширення без збільшення витрат на їх залучення; 

- оптимізація (мінімізація) витрат на закупівлі; 

- автоматизація вибору постачальника; 

- зменшення корупційних ризиків.  
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Таблиця 3.2 - Базові моделі комунікацій для формування  

цифрових платформ 

Суб'єкт 

(Виробник 

товарів і  

послуг) 

Об'єкт (споживачі товарів і послуг) 

Бізнес 
Споживачі 

(домогосподарства) 
Уряд 

1 2 3 4 

Бізнес 

Модель бізнес для бізнесу 

(Business-to-business: B2B). 

Електронні комерційні 

закупівлі 

Модель бізнес для 

споживачів (Business-to-

consumer: B2С) 

Інтернет магазини 

(наприклад, Alibaba, 

Amazon) 

Модель бізнес для 

уряду (Business-to-

Government B2G) 

Електронні 

державні закупівлі 

Споживачі 

(домогоспо-

дарства) 

Модель споживачі для 

бізнесу (Customer-to-

business: C2B) 

Контекстна реклама бізнесу 

і електронні біржі праці 

(наприклад, Google 

AdSense; Linkedin) 

Модель споживачі для 

споживачів (Customer-to-

Customer: C2С). 

Цифрові платформи 

спільного споживання 

(наприклад, blablacar; 

Airbnb; eBay) 

Модель споживачі 

для уряду 

(Customer-to- 

Government: C2G). 

Цифрові платформи 

для подачі петицій 

Уряд 

Модель уряд для бізнесу 

(Government-to-Business: 

G2B) 

Державні послуги для 

бізнесу 

Модель уряд для споживачів 

(Government-to-Consumer: 

G2С) 

Державні послуги для 

громадян 

Модель уряд для 

уряду (Government-

to-Government: 

G2G) 

Електронний уряд 

 

Одночасно маються переваги для постачальників: 

- розширення ринку збуту; 

- зменшення витрат постачальника на рекламу і просування продукції; 

- стандартизація правил подачі заявок для участі в закупівлях у різних 

замовників; 

- розуміння своєї конкурентної позиції. 

Узагальнюючи перелічені переваги можна констатувати, що цифрова 

платформа відповідно до моделі B2B знижує транзакційні витрати і асиметрію 

інформації на ринку, що сприяє розвитку конкуренції. 

Модель B2С найчастіше втілюється в цифрових платформах, які діють за 

логікою Інтернет-магазину. Найбільш відомими і капіталізованими цифровими 

майданчиками такого типу є Amazon та Alibaba Group, які також працюють згідно 

моделі В2B.  

Модель B2G реалізує в цифрових платформах для здійснення державних 

закупівель. 

Модель C2B передбачає створення цінності з боку клієнтів для бізнесу. 

Одним з видів реалізації цієї моделі може бути розміщення контекстної реклами в 

блогах і Інтернет ресурсах споживачів (наприклад, Google AdSense). Разом з тим 
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домогосподарства є постачальником трудових ресурсів для бізнесу, відповідно 

цифрові платформи, які агрегують реєстри тих хто шукає роботу і роботодавців, 

можна вважати втіленням моделі узгодження потреб бізнесу та домогосподарств.  

Модель C2С представлена цифровими платформами спільного споживання 

(наприклад, Airbnb), а також продажем товарів споживачами один одному 

(наприклад, eBay). 

Модель C2G передбачає взаємодію домогосподарств з органами державної 

влади, наприклад, для отримання інформації про ставлення до тих чи інших 

ініціатив (наприклад, платформи для подачі електронних петицій). 

Модель G2B реалізується через цифрові платформи з надання державних 

послуг для бізнесу (збирання податків, видача дозвільних документів та різної 

інформації тощо). 

Модель G2C передбачає взаємодію домогосподарств з органами державної 

влади, наприклад, для онлайн сплати податків або отримання інформації у вигляді 

довідок (виписок) з державних реєстрів. 

Модель G2G передбачає комунікацію між державними закладами та часто 

реалізується в контексті електронного уряду. В цьому випадку позитивний ефект 

для національної економіки обумовлений зниженням бюджетних витрат на 

державне управління. 

Підбиваючи проміжні підсумки можна зазначити, що використання 

цифрових платформ призводить до збільшення повноти інформації на ринку, 

підвищення довіри між контрагентами через прозорість транзакцій і створює 

можливості для відродження епохи вільної конкуренції на принципово новій 

технологічній основі. Одночасно цифрові платформи стають ядрами глобальних 

цифрових інформаційних екосистем (наприклад, Apple, Google, Microsoft, 

Amazon, Alibaba тощо), поєднуючи віртуальний і реальний світ. Тобто 

змінюється парадигма створення та розвитку успішного бізнесу і саме цифрові 

платформи перетворюються у точки зростання соціально-економічних систем. 

 

3.1.2 Блокчейн платформи 

 

Перспективним напрямком розвитку цифрових платформ є перехід від 

централізованого адміністрування баз даних на цих платформах до їх 

розподіленого формування та адміністрування відповідно до логіки технології 

блокчейн. І якщо «революція цифрових платформ» вже в значній мірі відбулася, 

то «блокчейн революція» [10] знаходиться на більш ранніх стадіях свого 

становлення. Також поява блокчейну узгоджується з концепцію створення 

«Інтернету речей» та його подальшого переходу до «Інтернету всього», що в свою 

чергу потребує відповідного регістру. 

Безпосередня поява протоколу блокчейн пов’язана з електронною валютою 

(криптовалютою) Біткоїн (Bitcoin), яка з’явилась у 2008 році, а протягом останніх 

років набула суттєвої капіталізації (понад 100 млрд. дол. США станом на серпень 

2018 року). Час виникнення біткоїну деякі аналітики вважають не випадковим, а 

певною реакцію на глобальну фінансову кризу (2007-2008 рр.). Бо будь-яка криза 

є в тому числі кризою довіри між контрагентами, а технологія блокчейн є базисом 
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для запровадження смарт-контрактів, які підвищують рівень довіри, та знижують 

транзакційні видатки. Навіть пропонуються аналогії згідно яких, винахід 

блокчейну порівнюється з появою подвійної бухгалтерії. І якщо система обліку за 

подвійного запису Л. Пачолі суттєво вплинула на становлення капіталізму і 

національних держав, то впровадження блокчейн платформ може суттєво змінити 

класичні форми створення та використання капіталу, та навіть призвести до 

послаблення ролі суверенної держави.  

Технологія блокчейн являє собою оцифрований, децентралізований реєстр 

подій, який функціонує онлайн в межах єдиної мережі вузлів (наприклад, 

комп’ютерів) та постійно поповнюється новими блоками (подіями, транзакціями) 

у хронологічному порядку без централізованого ведення обліку. Для ідентифікації 

сторін комунікації всередині мережі використовується криптографія. Реєстрація 

нової події відбувається, після погодження (консенсусу) в середині мережі за 

певним правилом. Цей консенсус оформлюється у вигляді нового блоку. Кожен 

вузол отримує копію відповідної транзакції, яка завантажується автоматично. 

Копії ланцюжків створених блоків зберігаються незалежно один від одного на 

всіх вузлах мережі. Схематично це можна зобразити як низку послідовних 

операцій (рис. 3.1). 

Важливим елементом, який забезпечує одночасну приватність та 

публічність, окремої транзакції є хешування. «Хешування – це застосування до 

вмісту будь-якого файлу (документа, зображення GiF, відео тощо) 

обчислювального алгоритму, що видає як результат своєї роботи короткий рядок 

символів, за якими не можна обчислити початковий зміст. Але якщо потрібно 

підтвердити зміст, до файлу застосовується той же самий алгоритм хешування, 

що дає точно таку ж сигнатуру хешу. Фактично за допомогою хеш-кодування в 

блокчейні фіксується точний зміст файлу; таким чином блокчейн перетворюється 

в реєстр документів» [11, с.101]. 
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Рис. 3.1 - Загальна логіка блокчейн 
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Новий цифровий реєстр економічних транзакцій можна запрограмувати на 

збереження практично будь-якої цінної і важливої для людства інформації: 

свідоцтва про народження, шлюб і смерть, прав власності, дипломів про вищу 

освіту, фінансових звітів, медичних карт, звернень за страховими виплатами, 

голосів на виборах, походження продуктів будь-яких відомостей, які можуть бути 

представлені у вигляді коду. Безпосередньо логіка технології блокчейну 

реалізується на базі пірингових (peer-to-peer: P2P) цифрових платформ.  

На мікро- та макро- економічному рівні блокчейн платформи забезпечують 

підвищення рівня довіри між контрагентами. Якщо розглядати довіру, як оцінку 

ймовірності стороною А щодо виконання «контракту» між А та Б з боку сторони 

Б, то стає зрозумілим значуща роль попередньої історії виконання контрактів, а 

також розуміння, що результати виконання цього контракту також будуть 

загально відомими. 

Припустимо оцінка ймовірності стороною А щодо виконання контракту Х 

між А та Б дорівнює α, а оцінка ймовірності стороною Б – β. Тоді загальна довіра 

до контракту Х дорівнює α×β. При зростанні впевненості у контрагентах буде 

зростати загальна довіра до кожного контракту, а також середня довіра до всієї 

системи.  

Логіку поведінки контрагентів у цьому випадку можливо продемонструвати 

за аналогією з поведінкою водіїв на трасі, яка знаходиться під перехресним, 

цілодобовим спостереженням з боку камер відеоспостереження. Відповідно до 

записів цих відеокамер можна встановити якість виконання правил дорожнього 

руху з боку кожного з його учасників. Розуміння постійного спостереження 

підвищує відповідальність водіїв. Аналогічно й поведінка контрагентів 

змінюється при розумінні збереження історії їх взаємодії з партнерами. Також 

виникає можливість позбавитися від всієї інфраструктури виконання контрактів 

(або її більшої частини). 

Завдяки технології блокчейн, у разі її всеохоплюючого застосування, може 

відбутися перехід до цифрової персони (особистості), яка буде результатом всіх 

транзакцій пов’язаних з фізичною особою від початку її народження, що записані 

у сукупності ланцюжків блокчейну. 

Важливим елементом всієї блокчейн екосистеми на сучасному етапі її 

розвитку є платформа Ethereum, яка спеціалізується на створенні 

децентралізованих онлайн-сервісів на основі блокчейну, працюючих за логікою 

смарт-контрактів. Концепція цієї платформи була запропонована у 2013 році, а 

сама платформа розпочала діяльність у 2015 році.  

Смарт-контракт (англ. Smart contract – «розумний контракт») – це контракт, 

який виконується автоматично в блокчейн-середовищі при виконанні певних 

умов. Він дозволяє обмінюватися цінністю без посередників. 

До основних характеристик смарт-контрактів можна віднести: 

• автономність (від посередників у вигляді брокеру, банку, нотаріуса 

тощо); 

• надійність (автоматичне виконання, унеможливлення односторонньої 

ревізії домовленостей; відсутність єдиної точки відмови); 
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• безпека (мережеве зберігання контракту, неможливість внесення змін 

заднім числом); 

• економічність (мінімізація транзакційних витрат на адміністрування та 

виконання контракту);  

• швидкість (миттєва реакція на змінення умов пов’язаних з укладенням та 

виконанням контракту); 

• точність (математична точність змісту контракту); 

• 24/7 (функціонування цілодобово в режимі онлайн); 

• відкритись (можливо дізнатися про факт існування чи здійснення 

контракту). 

Прикладом успішного та розповсюдженого використання смарт-контрактів  

можна вважати проведення ICO (an initial coin offering – первинне розміщення 

монет, токенів) або блокчейн IPO (initial public offering – первинна публічна 

пропозиція акцій). Це засіб обігу с використанням криптовалюти, який може бути 

джерелом первинного капіталу для компаній-початківців. За рахунок ICO 

засновники організацій (проекту) розпродають цифрові токени за криптовалюту 

або фіатні гроші серед інвесторів. В подальшому ці токени можливо 

використовувати на платформі проекту в якості внутрішньої валюти або 

торгувати ними на біржах. Синонімами ICO є термін «краудсейл» (англ. - 

crowdsale) та токенсейл (англ. - token sales). 

Обсяг ICO в 2017 році досяг 4 млрд. дол. США, частота проведення 

токенсейлів перевищила 1 на день [12]. Інтеграція ICO з платформами для обміну 

цінностями, такими як Circle, Coinbase, Smartwallet веде до появи розподіленої 

віртуальної біржі. 

Перспективним напрямом використання смарт-контрактів стає сфера 

«роботи з майбутнім» (ставок на майбутні події), яка також має потенціал для 

хеджування ризиків. Прикладом такої платформи є Augur. Це платформа 

децентралізованого ринку прогнозів, яка в свою чергу працює на блокчейн 

платформі Ethereum. Її діяльність містить ризики для глобального ринку 

букмекерських послуг, який станом на 2016 рік за деякими оцінками складає 

близько 366 млрд. дол. США. Де частка онлайн сегменту становить 11% (40 млрд. 

дол. США) [13]. Відповідно потенціал для розвитку цієї та аналогічних блокчейн 

платформ дуже великий.  

Блокчейн платформи на мікрорівні дозволять забезпечити можливість 

аудиту їх діяльності в режимі онлайн. Це стане конкурентною перевагою 

порівняно з компаніями, які публікують звітність щоквартально. 

До того ж це призведе до більш обачливої політики топ-менеджерів, що 

знизить ризики неочікуваних банкрутств, як, наприклад, трапилось з Enron 

Corporation чи Lehman Brothers Holdings. Тобто можливий перехід від подвійної 

до потрійної бухгалтерії, де третій запис робиться за логікою блокчейн та має 

елемент публічності, який розширює можливості для впливу акціонерів на 

менеджерів. 

Також на платформі Ethereum можливо створювати децентралізовані 

автономні організації (DAO). Це повністю автономна, децентралізована 

організація без єдиного керівника. Робота DAO ґрунтується на наборі смарт-
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контрактів. Програмний код виконує роль статуту і структури традиційної 

організації. Таким чином відпадає необхідність в людях і централізованому 

управлінні. Володіння організацією реалізується через випуск та розподіл токенів. 

«Концепція розподіленої автономної організації / корпорації (DAO / DAC) є 

ідеалістичним результатом кріптотехнологічної революції. Її коріння сягає ідей 

організаційної децентралізації, які сформулював Орі Брафман в книзі «Морська 

зірка та Павук» (2007), а також про «однорангове виробництво», яке точно описав 

Йохан Бенклер в «Багатстві мереж» (2007). Але до цих двох тем нещодавно 

приєдналися опис технологій, пов'язаних з криптовалютою, Дена Ларімера, який 

зауважив, що Біткоїн – це оригінальна DAC, та Віталік Бутерін, який розширив 

цю конструкцію, узагальнивши її далі як DAO. Дерегулювання краудфандингу і 

поділ сервісів були двома додатковими парними темами, які додалися до цієї 

пожежі, яка роздувалася кріптотехнологічним рівнем управління технологіями і 

заснованої на довірі автоматизацією, щоб дозволити DAO «працювати без участі 

людини виключно під контролем непідкупного набору бізнес правил» [14, с. 145]. 

Перспективним є створення DAICO-контрактів через поєднання концепції 

DAO та ІСО. Як пише В. Бутерін: «Ідея така: контракт DAICO випускається 

однією командою розробників, яка хоче залучити кошти на розвиток проекту. 

Контракт DAICO стартує в «режимі пожертвувань», описуючи механізм, через 

який будь-яка людина може відправити на його адресу ETH (криптовалюта 

Ethereum) і отримати взамін токени. Це може бути голландський аукціон, 

інтерактивна пропозиція монет, динамічні продажі у рамках правил KYC або 

будь-який інший механізм. Як тільки термін внесків завершується, користувачі 

більше не можуть вносити ETH. З цього моменту визначається баланс первинних 

токенів, після чого ними можна торгувати» [15]. 

Окремо треба звернути увагу на те, що смарт-виробництво буде 

потребувати відповідних платформ для реєстрації дій речей та їх комунікацій. 

Модернізація виробництва користувачами децентралізованих блокчейн мереж 

призведе до: тотальної автоматизації й відповідно підвищення швидкості 

процесів; вилученню посередників із збору масивів великих даних (big data); 

оптимізації використання надлишків виробництва; зменшення впливу людського 

фактору через запрограмований дизайн норм та правил; збільшення довіри до 

організації через прозорість мережевої архітектури; підвищення відмовостійкості 

виробничої системи; оптимізація видатків та прозорість розподілу прибутків 

вздовж всього ланцюжку створення вартості; підвищення рівня захисту особистих 

даних; підвищення якості прогнозів. 

Таким чином технологія блокчейн у всій сукупності своєї реалізації створює 

нові можливості для зростання якості життя населення по всьому світу. Блокчейн 

цифровий профіль особистості стане інструментом підтвердження ділової 

репутації та відповідно надійності при здійсненні фінансових транзакцій чи 

отриманні кредитів. Це призведе до зростання ринку фінансових послуг та 

відповідно зменшення комісійних не лише за рахунок використання криптовалют, 

а також за рахунок збільшення кількості клієнтів тобто економії від ефекту 

масштабу.  
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Одночасно у кожного мешканця Землі з’явиться універсальний, надійний 
інструмент зберігання коштів, завдяки поширенню використання криптовалют. 
Малий бізнес, в тому числі в країнах, що розвиваються, отримає розширений 
доступ до фінансових ресурсів. Блокчейн реєстри знизять видатки на 
підтвердження прав власності, банківське та юридичне обслуговування, 
використання різноманітних залишків. Взагалі поширення технології блокчейн 
має сприяти створенню нових бізнесів та забезпечення їх розвитку, через доступ 
до позикових ресурсів на глобальному ринку капіталу.  

 
3.2 Цифрова економіка в Україні 

 

3.2.1 Цифрові платформи в Україні 
 
На відміну від глобальних трендів, згідно з якими найбільші за 

капіталізацією компанії у світі розбудовують свій бізнес на цифровій основі, в 
Україні домінують за капіталізацією приватні компанії, що належать до гірничо-
металургійного та паливно-енергетичного комплексів, а в останні роки до них 
намагаються приєднатися ще й представники агропромислового комплексу.  

Як наслідок орієнтована на індустріальну епоху структура економіки 
України не відповідає вимогам сучасності, що підриває конкурентоспроможність 
вітчизняного господарства. Внутрішні інвестиції (власні кошти підприємств) 
переважно спрямовуються в традиційні галузі, а система освіти продовжує 
готувати потрібних цим галузям фахівців, що в свою чергу самовідтворює та 
закріплює технологічне відставання та гальмує процеси цифровізації. Також не 
використовуються можливості глобальної кооперації, яка в контексті формування 
цифрових екосистем створює додаткові можливості для всіх виробників та 
споживачів у світовому масштабі поза прив’язки до географічного положення. 

Пошуки механізмів змінення домінуючої в Україні вертикально 
інтегрованої бізнес-моделі, основаної виключно на матеріальних активах, на 
мережеву бізнес-модель на базі цифрових платформ, потребує вивчення 
потенціалу вже діючих в Україні цифрових платформ.  

Розвиток цифрових платформ в Україні відповідно до глобальних 
соціально-економічних та технологічних трендів, тому спостерігаються численні 
приклади діяльності вітчизняних цифрових платформ. Позитивними факторами 
для поширення цифрових платформ в Україні є: (1) зростання стажу використання 
мережі Інтернет; (2) розширення числа мобільних пристроїв, які мають доступ до 
мережі Інтернет; (3) зростання молодого покоління, для якого Інтернет та цифрові 
технології є повсякденним явищем. 

Тому в Україні існують приклади цифрових платформ відповідно до кожної 
з розглянутих раніше базових моделей комунікацій (табл. 3.3) 

Найбільш успішним прикладом вітчизняної платформи в рамках моделі 
B2G є впровадження і розвиток системи державних електронних закупівель 
«ProZorro». Її структура передбачає наявність двох рівнів: (1) ДП «ProZorro», яке 
є сховищем бази даних та процесінговим центром для проведення аукціонів і (2) 
електронні торгові майданчики, які належать приватним власникам і їх кількість 
потенційно не обмежена. 
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Таблиця 3.3 - Приклади цифрових платформ в Україні відповідно до 

базових моделей комунікацій 

Суб'єкт 

(Виробник товарів 

і послуг) 

Об'єкт (споживачі товарів і послуг) 

Бізнес 
Споживачі 

(домогосподарства) 
Уряд 

Бізнес 

Модель бізнес для бізнесу  

Електронні комерційні 

закупівлі Rialto, 

Zakupki.prom.ua) 

Модель бізнес для 

споживачів 

Інтернет магазини 

(Rozetka, MakeUp, 

Prom.ua) 

Модель бізнес для уряду  

Електронні державні 

закупівлі ProZorro 

Споживачі 

(домогоспо-

дарства) 

Модель споживачі для 

бізнесу 

Цифрові біржі праці 

(Work.ua, Rabota.ua) 

Модель споживачі для 

споживачів 

Онлайн сервіс 

замовлення послуг 

Kabanchik   

Модель споживачі для 

уряду 

Цифрові платформи для 

подачі петицій, 

визначення 

пріоритетних 

громадських проектів 

Уряд 

Модель уряд для бізнесу 

Можливість подання 

звітності в електронному 

вигляді 

Модель уряд для 

споживачів 

Державні цифрові 

послуги для громадян 

Модель уряд для уряду 

Електронний уряд. 

 

Ціна закупівлі визначається за результатами аукціону на пониження, що 

дозволяє шляхом порівняння початкової та остаточної ціни визначити оціночну 

економічну ефективність діяльності цього майданчика. Протягом діяльності цієї 

платформи декларуються економія для державного бюджету України у десятки 

мільярдів гривень. Але існує ціла низка претензій до цієї методології підрахунку 

економічної ефективності, яка стосується Можливості завищення початкової ціни 

закупівлі в порівнянні з ринковою, а також та шляхів непрозорого здійснення 

закупівель. Між тим мають місце додаткові позитивні моменти її використання. 

Не менш важливим фактором, ніж «чиста» економічна ефективність, є постійне 

зростання кількості організаторів торгів (замовників) і учасників торгів 

(потенційних постачальників) чисельність яких вже становить близько 30 тис. і 

близько 150 тис. відповідно (станом на початок 2018 року). Таким чином, 

відбувається масштабне залучення, як бізнесу так і організацій підпорядкованих 

уряду до використання цифрових платформ. А це призводить до розвитку 

цифрової культури та навичок. 

Успішна діяльність цифрової платформи «ProZorro» сприяла розвитку 

моделі В2B щодо комерційних закупівель. З 2016 року діє відкрита система 

комерційних закупівель «Rialto», яка об'єднує групу приватних торгових 

майданчиків. 

Модель В2С в Україні реалізується у діяльності численних Інтернет 

магазинів, провідну роль серед яких відіграє Rozetka. При реалізації цієї моделі 
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виникає низка проблемних моментів, щодо визначення справедливої ціни для 

онлайн покупців.  

Домогосподарства в межах моделі С2В пропонують робочу силу бізнесу 

через сайти Work.ua та Rabota.ua.  

Також домогосподарства активно подають електронні петиції до органів 

влади та визначають через онлайн голосування пріоритетні громадські проекти 

(модель С2G).  

Прикладом реалізації моделі С2С в Україні є Онлайн сервіс замовлення 

послуг «Kabanchik», де домогосподарства можуть обмінюватися послугами. 

Уряд приймає через мережу Інтернет певну звітність від бізнесу та надає 

низку онлайн послуг для населення (моделі G2B та G2C). Водночас проводиться 

робота щодо створення електронного уряду, який уособлює в собі G2G модель.  

Але жодна, зі створених в Україні, на цей час платформ не змогла стати 

глобальною цифровою платформою. Проведений аналіз ТОП-50 сайтів за 

відвідуваністю в Україні свідчить, що лише половина сайтів має вітчизняне 

походження (табл. 3.4). 

А до ТОП-10 входить лише один український сайт. Це Ukr.net, який 

представляє сферу «Новини та ЗМІ». Між тим найбільш відвідувані сайти з групи 

ТОП-10 належать до кола пошукових систем (Google, Yandex), соціальних мереж 

(vk.com, facebook.com, ok.com). У другій десятці (ТОП {11; 20}) вже 50% сайтів 

мають українське походження, а у третій – 80%. Тобто спостерігається 

домінування іноземних платформ.  

 

Таблиця 3.4 - Розподіл між вітчизняними та іноземними сайтами серед 

ТОП-50 сайтів за відвідуваністю *  

Група сайтів 
Вітчизняні сайти Іноземні сайти 

Кількість % Кількість % 

ТОП {0; 10} 1 10% 9 90% 

ТОП {11; 20} 5 50% 5 50% 

ТОП {21; 30} 8 80% 2 20% 

ТОП {31; 40} 4 40% 6 60% 

ТОП {41; 50} 7 70% 3 30% 

Наростаючим підсумком 

ТОП {0; 10} 1 10% 9 90% 

ТОП {0; 20} 6 30% 14 70% 

ТОП {0; 30} 14 47% 16 53% 

ТОП {0; 40} 18 45% 22 55% 

ТОП {0; 50} 25 50% 25 50% 

* Станом на 01.09.2017. На базі даних [16] розраховано автором.  
 

Також треба зазначити, що не кожний сайт є цифровою онлайн 

платформою, але кожна глобальна цифрова онлайн платформа – є веб-сайтом 

(тобто має веб інтерфейс). Платформи об’єднують або різні категорії користувачів 

[17], котрі один одному створюють корисність (обмінюються цінностями), або 

набір послуг, продуктів тощо та їх споживачів. Наприклад, сайт Zakupki.prom.ua є 
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цифровою платформою, він поєднує інтереси виробників та замовників товарів і 

послуг. А звичайні сайти візитки не є платформами.  

Виходячи з цього, всі сайти із групи ТОП-50 є цифровими платформами, 

хоча певні з них обмежено. Так, наприклад, портали новин є менш 

функціональними ніж соціальні мережі, оскільки на них не відбувається 

персоналізованих транзакцій. Серед всієї вибірки 50-ти найбільш відвідуваних 

сайтів, домінують ті, які належать до наступних категорій (табл. 3.5): новини та 

ЗМІ (20%), пошукові системи (18%), соціальні мережі (14%), покупки (14%), 

оголошення (10%), розваги (8%). Інші категорії займають менше 5%.  

Серед сайтів, які мають українське походження, домінують представники 

категорії «новини і ЗМІ» (36%), «покупки» (20%) та «оголошення» (16%). Але 

сайти з цієї категорії базуються переважно на локальному контенті і в 

глобальному масштабі мають незначний потенціал.  

Серед іноземних сайтів домінують категорії «пошукові системи» (32%), 

«соціальні мережі» (28%), розваги (12%). При цьому у іноземних сайтів більша 

частина трафіку формується поза країни їх походження. Наприклад у 

Facebook.com лише 17,4% трафіку формується у США, тобто понад 80% трафіку – 

поза. 

Майже однакова кількість сайтів використовує модель «споживачі для 

бізнесу» та «споживачі для споживачів» – 15 та 14 сайтів відповідно (30% та 

28%). Також можливо умовно віднести 5 сайтів до моделі «уряд для споживачів» 

(G2С). Це переважно соціальні мережі, через які офіційні посадовці інформують 

громадян про плани діяльності державних органів та інформують щодо 

проведеної роботи.  

 

Таблиця 3.5 - Розподіл ТОП-50 сайтів за відвідуваністю в Україні за їх 

категоріями* 

Категорія сайту 
Всього Вітчизняні Іноземні 

Кількість % Кількість % Кількість % 

Новини та ЗМІ 10 20% 9 36% 1 4% 

Пошукова система 9 18% 1 4% 8 32% 

Соціальна мережа 7 14% 0 0% 7 28% 

Покупки 7 14% 5 20% 2 8% 

Оголошення 5 10% 4 16% 1 4% 

Розваги 4 8% 1 4% 3 12% 

Фінанси, банкінг 2 4% 2 8% 0 0% 

Погода 2 4% 2 8% 0 0% 

Ставки; спорт 2 4% 2 8% 0 0% 

Праця, зайнятість 2 4% 2 8% 0 0% 

Мистецтво та розваги 1 2% 0 0% 1 4% 

Телебачення та відео 1 2% 0 0% 1 4% 

Електронна пошта 1 2% 0 0% 1 4% 

Довідник, енциклопедія 1 2% 0 0% 1 4% 

Файлообмінник 1 2% 0 0% 1 4% 

* Станом на 01.09.2017. На базі даних [16] розраховано автором. Сума відсотків не 

дорівнює 100%, бо окремі сайти належать до декількох категорій. 
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Натомість найбільш популярні вітчизняні цифрові платформи формують 

понад 90% трафіку за рахунок користувачів в Україні. Наприклад, Ukr.net – 91% 

трафіку отримує з України. 

Узагальнюючи діяльність цифрових платформ в Україні, необхідно 

розглянути їх розподіл відносно визначених раніше моделей взаємодії між 

бізнесом, споживачами (домогосподарствами) та урядом (додаток 4). Більшість 

сайтів діють згідно моделі «бізнес для споживачів» (B2С), їх кількість складає 44, 

або 88%. Наступною моделлю за кількістю, сайтів, які її використовують, є 

«бізнес для бізнесу» (В2В). Ця модель розповсюджується на 25 сайтів з ТОП-50 

тобто складає 50%.  

Одночасно чотири моделі («бізнес для уряду» (B2G), «споживачі для уряду 

(C2G), «уряд для бізнесу» (G2B), «уряд для уряду» (G2G)) не мають реалізації 

серед ТОП-50 сайтів.  

Узагальнюючи цей аналіз можливо сформувати «ландшафт» цифрових 

платформ в Україні відповідно до базових моделей комунікацій (табл. 3.6).  

Таким чином, простежується недорозвиненість цифрових платформ у сфері 

формування цифрового уряду та надання послуг урядом для споживачів та 

бізнесу.  

Також варто відмітити, що є платформи, на яких реалізовано до 5-ти 

моделей одночасно. Наприклад, це характерно для соціальних мереж де активно 

взаємодіють споживачі, бізнес та представники органів влади. Але не існує 

жодної платформи, де реалізовані всі моделі. Це вказує на можливість 

формування загально національної платформи, де були б реалізовані всі 9 

моделей взаємодії населення, бізнесу та уряду. 

 

Таблиця 3.6 - Ландшафт цифрових платформ в Україні відповідно до 

базових моделей комунікацій 

Виробник товарів і послуг Споживачі товарів і послуг 

Бізнес Домогосподарства Уряд 

Бізнес 25 44 0 

Домогосподарства 15 14 0 

Уряд 0 5 (умовно) 0 

 

Спостереження щодо ТОП-50 сайтів за відвідуваністю в Україні станом на 

15.08.2018 продемонстрували певну динаміку. Так, українських сайтів в ТОП-50 

залишилось 21, тобто на 4 менше, ніж рік тому. Але ukr.net просунувся на одну 

сходинку у ТОП-10 та займає зараз 7 місце. Також в ТОП-50 на 44 місце з’явився 

сайт Укрзалізниці (uz.gov.ua), який представляє реалізацію моделі G2C. 

Наприклад, домогосподарства можуть замовити квітки.  

 

3.2.2 Розвиток Blockchain технологій в Україні 

Blockchain технології протягом останніх років все більше захоплюють 

інформаційний простір в Україні, формується фахова спільнота з цих питань. 

Кількість заходів присвячених блокчейн технології та криптовалютам постійно 

збільшується. На постійній основі проводиться Blockchain Conference Kyiv, 
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Ukrainian Blockchain Day та інші. В Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі постійно 

проводяться зустрічі присвячені технології Blockchain та криптовалютам (Bitcoin 

Meetup Kyiv, Bitcoin Meetup Kharkiv тощо). 

Одночасно з діяльністю фахової та бізнесової спільноти прогресивні ідеї 

поширюються та впроваджуються на державному рівні. В цьому плані 2017 рік 

став багато в чому проривним.  

У квітні 2017 року Міністерство юстиції України підписало меморандум з 

глобальною технологічною компанією BitFury Group щодо розміщення широкого 

діапазону державних даних на платформі блокчейнів, включаючи перехід на 

Blockchain системи електронних торгів арештованого майна «СЕТАМ» та реєстру 

нерухомого майна, що викликало інтерес в провідних західних ЗМІ [18]. 

У вересні 2017 року технологію блокчейн впроваджено у систему 

електронних торгів арештованого майна OpenMarket. Так, «Система електронних 

торгів арештованим майном «СЕТАМ» провела перші у світі електронні торги з 

використанням найсучаснішої технології збереження й захисту даних 

«Blockchain» та змінила назву на «OpenMarket» [19]. Під час презентації 

заступник Міністра юстиції С. Петухов зауважив: «Перехід на Blockchain – це ще 

один крок до того, щоб зробити систему електронних торгів арештованим майном 

максимально чесною й безпечною. При цьому інформація про торги буде 

доступна всім, тож у громадян більше не буде причин боятися можливих 

маніпуляцій з інформацією» [20]. 

У листопаді 2017 року «міністерство аграрної політики та продовольства 

України спільно з Державним агентством електронного урядування та 

Transparency International Україна презентували оновлений Державний земельний 

кадастр, який відтепер працюватиме на технології Blockchain» [21]. Як зазначив 

перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України М. 

Мартинюк «Переведення земельного кадастру на технологію Blockchain – це 

черговий елемент трансформації земельних відносин, яку системно здійснює 

Уряд. Місяць тому був запроваджений регулярний моніторинг земельних 

відносин, а найближчим часом аукціони з оренди державних земель також 

здійснюватимуть у режимі онлайн на технології Blockchain» [21]. Важливим 

фактором є участь незалежної міжнародної антикорупційної громадської 

організації Transparency International Україна, яке не лише надала технічну 

допомогу, а також стала аудитором онлайн-контролю за реєстром. 

З боку влади спостерігається все більша зацікавленість у регулюванні ринку 

криптовалют. Депутати Верховної Ради України зареєстрували Проект Закону про 

обіг криптовалюти в Україні (№7183 від 06.10.2017 [22]), де міститься визначення 

термінів «криптовалюта», «криптовалютна біржа», «система блокчейн», 

«користувач системи блокчейн», «власник криптовалюти», «майнер», «майнінг», 

«винагорода системи блокчейн», «блок транзакцій» тощо, а також охоплюються 

проблеми державної гарантії, майнінгу та використання криптовалюти, діяльності 

криптовалютної біржі. 

Зміст деяких запропонованих в цьому законопроекті визначень потребує 

доопрацювання та уточнення. Так «система блокчейн» визначена як 

децентралізований публічний реєстр усіх проведених криптовалютних транзакцій, 



 

 

120 

які були проведені суб’єктом криптовалютних операцій. Але прив’язувати 

блокчейн виключно до криптовалют є хибним підходом, бо це універсальна 

технологія та її використання не обмежується виключно криптовалютами. Також 

законопроект доцільно розширити щодо регулювання інших аспектів пов’язаних з 

використанням технології блокчейн (ІСО, смарт-контракти тощо). Але корисність 

цього законопроекту як базису для подальшого обговорення цього актуального 

питання не викликає сумнівів, бо певні ризики від розповсюдження криптовалют 

в Україні мають місце. 

Також було розроблено альтернативний проект закону про стимулювання 

ринку криптовалют та їх похідних в Україні (№ 7183-1 від 10.10.2017).  

Ініціативу щодо законодавчого врегулювання статусу криптовалют в 

Україні підтримали Національний Банк України, Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку та Національна комісія, що здійснює регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг [23]. 

Проблемами регулювання криптовалют переймаються у Раді з національної 

безпеки та оборони України. Під час засідання Національного координаційного 

центру кібербезпеки секретарем РНБО України О. Турчиновим було зазначено, 

що «подальше відсторонення держави від цього питання та правовий вакуум на 

ринку криптовалют через відсутність законодавчої та нормативної бази створює 

загрози для економіки та безпеки держави», зважаючи на швидкий розвиток 

криптовалют у світі, це питання не може залишатися поза увагою держави» [24]. 

Тому «рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки було 

доручено відповідним органам влади створити робочу групу за участю 

представників Національного банку України, Міністерства фінансів України, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Служби 

безпеки України, Національної поліції України, Державної служби фінансового 

моніторингу України, Державної фіскальної служби України та Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для напрацювання 

нормативно-правових пропозицій щодо регулювання цього питання; визначення 

державного регулятора та порядку функціонування ринку криптовалют; порядку 

проведення моніторингу транзакцій з використанням криптовалют та 

ідентифікації суб'єктів криптовалютних операцій; а також порядку оподаткування 

доходів від здійснення криптовалютних операцій відповідно до вимог 

законодавства України» [24]. 

В той час як представники законодавчої та виконавчої влади вивчають 

можливість регулювання криптовалютного ринку в Україні, на міжнародних 

криптовалютних біржах з 30 травня 2016 торгується українська криптовалюта 

«Карбованець» (Karbowanec, KRB), капіталізація якої станом на 15.08.2018 року 

складає перевищує 1 млн. дол. США.  

Таким чином блокчейн технології в Україні не лише обговорюються, але й 

впроваджуються не зважаючи на певний правовий вакуум. Фахова спільнота 

розширюється, з'являється інтерес з боку бізнесу.  
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3.2.3 Цифрова економіка в контексті стратегічних пріоритетів розвитку 

України 

Незважаючи на фактичну наявність різних елементів інформаційно-

цифрової економіки в Україні, комплексний підхід щодо її розвитку в 

загальнонаціональному масштабі поки що, на жаль,  відсутній. У Стратегії 

сталого розвитку «Україна-2020» [25], цифрова та інформаційна економіка навіть 

не згадуються. Окремі акценти робляться виключно на електронному державному 

управлінні та наданні державних послуг в електронному вигляді. 

Аналогічна ситуація спостерігається відносно змісту «Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року», в якій лише констатується, що 

«відбувається активне впровадження елементів цифрового бізнесу, зокрема у 

сфері торгівлі, під час надання фінансових та банківських послуг», а серед 

пріоритетних напрямів розвитку регіонів в контексті підвищення якості 

державного управління регіональним розвитком визначається необхідність 

«створення системи електронної взаємодії щодо обміну інформацією між 

центральними та місцевими органами виконавчої влади» та «упровадження 

системи електронного урядування» [26]. 

Певні позитивні зрушення простежувалися у Плані пріоритетних дій Уряду 

на 2017 рік [27], де було передбачено: 

- розвиток електронних сервісів для платників податків, зокрема 

забезпечення повноцінного функціонування електронного сервісу «Електронний 

кабінет платника податків» (п.6); 

- впровадження електронної платформи для проведення моніторингу та 

ведення реєстру державної допомоги (п.30); 

- впровадження прозорого процесу малої приватизації через електронні 

майданчики (п. 69); 

- запровадження електронної системи збору та обробки інформації про 

діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки (п. 74); 

- інтеграція електронної системи закупівель з державними реєстрами, які 

ведуться Мін’юстом, МВС, ДФС, та з єдиним веб-порталом використання 

публічних коштів (п. 80); 

- створення комплексної системи захисту інформації електронної системи 

публічних закупівель (п. 83); 

- впровадження сервісу електронного надання послуг Мінінфраструктури та 

підприємствами, які належать до сфери його управління (п.217); 

- впровадження систем електронного моніторингу трафіку, управління 

ризиками на транспорті та геоінформаційних систем (п. 224). 

Незважаючи на відсутність стратегічних директив на національному рівні, 

була розроблена «Цифрова адженда України – 2020» [28] та активізувалася робота 

по обговоренню цифрового порядку денного для сучасної України. У підсумку на 

початку 2018 року «Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. та затвердив план 

заходів з її реалізації, які Мінекономрозвитку та торгівлі розробило разом з 

провідними експертами ІТ-сфери» [29]. Між тим «Цифровий порядок денний для 

ЄС» був прийнятий ще у 2010 році і розрахований до 2020 року. 
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Згідно прийнятому розпорядженню КМУ «ключова мета цифровізації 

України – досягнення цифрової трансформації існуючих та створення нових 

галузей економіки, а також трансформація сфер життєдіяльності України у нові, 

більш ефективні та сучасні. Такий приріст є можливим лише тоді, коли ідеї, дії, 

ініціативи та програми, які стосуються цифровізації, будуть інтегровані в 

національні, регіональні, галузеві тощо стратегії і програми розвитку» [30]. В 

цілому цей документ є прогресивним та торкається різних аспектів цифровізації. 

Але в значній мірі залишився поза увагою тренд на формування цифрових 

платформ та загострення конкуренції між ними. Лише щодо цифрової освіти 

вказується на необхідність «створення відповідних цифрових освітянських 

платформ для використання у навчальному процесі та управлінні освітою» [30]. 

Головною позитивною складовою розпорядження є план заходів, який 

передбачає вже в І кварталі 2018 року: (1) запровадити використання сучасної 

термінології; (2) визначити методику оцінювання цифрового розвитку; (3) 

забезпечити проведення регулярних оцінювань цифрової зрілості та визначити 

прогнозні показники цифрового розвитку України до 2020 року; (4) визначити та 

запровадити статистичні методології та статистичні спостереження щодо 

цифрового розвитку України; (5) запровадити реалізацію принципу «цифровий за 

замовчанням» під час підготовки нових або внесенні змін до існуючих 

законодавчих актів; (6) розробити проект акта Кабінету Міністрів України щодо 

усунення законодавчих, інституційних тощо бар’єрів розвитку цифрової 

економіки; (7) розробити пропозиції щодо впровадження базових цифрових 

послуг для використання  громадянами у сфері: освіти; охорони здоров’я; 

транспорту; телекомунікацій; туризму; екології тощо. В подальшому 

передбачається «розробити перелік цифрових прав громадян» та багато інших 

спрямованих на цифровізацію заходів.  

Варто відзначити, що не передбачено імплементацію цієї концепції до 

процесів стратегічного управління, що матиме негативні наслідки у подальшому 

бюджетуванні витрат для практичного впровадження зазначених ініціатив. Також 

негативним фактором є прийняття концепції після затвердження державного 

бюджету України на 2018 рік, що матиме негативний вплив на фінансове 

забезпечення цифровізації протягом цього року. 

 

3.2.4 Секторальні перспективи цифровізації економіки України на прикладі 

сфер освіти та медичних послуг  

 

Потенціал цифровізації сфери освіти 

 

Сучасний стан та наявні проблеми. Проблема невідповідності системи 

освіти в Україні викликам сучасності і необхідність її реформування привертає 

увагу з боку вчених, педагогів, політиків, бізнесменів і представників 

громадськості. Широко обговорюваним кроком в нормативному забезпеченні 

реформи освіти став Закон України «Про освіту» [31], який був прийнятий 

Верховною Радою України від 5 вересня 2017 року. Однак зміст зазначеного 

закону свідчить, що залишається не вирішеною проблема комплексної 
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цифровізації освітніх послуг і використання їх потенціалу для сприяння 

модернізаційним процесам в економіці України.  

Незадовільний стан сфери освіти не вдається виправити за рахунок чинних 

реформ, що відображається й у стані громадської думки. За результатами 

опитування, яке проводилось фахівцями Центру Разумкова у жовтні 2017 року, 

лише 26% громадян мають позитивне ставлення до реформи освіти, в той час як 

негативне ставлення мають 41,8% [32]. Тому актуальним є обґрунтування 

необхідності цифровізації освітніх послуг в Україні як інструменту підвищення їх 

цінності, доступності та якості, а також фактору модернізації національної 

економіки. 

В даному дослідженні освіта розглядається як послуга, на яку є попит і 

пропозиція в Україні та за її межами. 

Попит на освітні послуги формують учні, студенти, особи, що підвищують 

кваліфікацію тощо. Платоспроможність цього попиту забезпечують ресурси 

державного і місцевих бюджетів, домогосподарств, бізнесу та банківської системи 

у вигляді цільових кредитів на здобуття освіти. 

Пропозиція освітніх послуг формується на базі системи дошкільної, 

середньої та вищої освіти. 

На даний момент є певна рівновага між попитом і пропозицією. 

Попит залежить від двох параметрів: (1) від кількості платоспроможних 

учнів і студентів та інших осіб, які отримують освітні послуги, (2) від середньої 

оплати, яку вони вносять за навчання. 

На кількість осіб які здобувають освіту впливають такі чинники: 

1) Природний спад наявного населення. Як результат кількість школярів на 

початок навчального року скоротилася з 7,14 млн. у 1995/96 навчальному році до 

3,85 млн. у 2016/17 навчальному році [33], а кількість студентів прийнятих до 

ВНЗ III-IV рівня акредитації знизилася з 507 тис. у 2006 році до 253 тис. у 2016 р. 

[34]. 

2) Посилення відтоку студентів за кордон. В одній тільки Польщі 

навчаються понад 35 тис. українських студентів [35]. І ця цифра постійно 

збільшується. 

3) Наявність студентів іноземців, чисельність яких в останні роки дещо 

скоротилася через соціально-політичну нестабільність, але як і раніше її можна 

порівняти з кількістю осіб, які навчаються за кордоном. 

Витрати на освіту, які здійснюються з коштів держбюджету, є недостатніми 

в силу малих розмірів економіки. Задекларовані на освіту витрати не менше 7% 

ВВП, в зазначеному вище законі, безпосередньо залежать від цього розміру ВВП. 

І якщо навіть закон буде виконуватися, а економіка і далі повільно зростати, то 

суми, передбачені на освіту, будуть в межах від 6 млрд. дол. США без урахування 

паритету купівельної спроможності до $25 млрд. з його урахуванням. А це, 

наприклад, менше, ніж фонд розвитку тільки одного Гарвардського університету, 

який становить $35,7 млрд. [36, с.1] Але як показує практика, вимоги законів при 

формуванні бюджету щодо фінансування освіти та науки здійснюється за 

залишковим принципом. 
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Платоспроможний попит з боку домогосподарств низький в силу низьких 

доходів у більшої частини населення. При цьому та частина населення, яка має 

більш високі доходи та фінансові ресурси, вважає за краще здобувати освіту за 

кордоном. Культура видачі та використання освітніх кредитів залишається на 

низькому рівні, і обсяги таких кредитів носять несуттєвий характер. 

Отже, попит обмежений як демографічними, так і економічними факторами. 

І передумов для його збільшення немає. 

Пропозиція освітніх послуг в основному формується з боку системи освіти, 

основною конкурентною перевагою якої є дешевизна щодо економічно 

розвинених країн. Станом на червень місяць 2018 року середня зарплата в сфері 

освіти була нижчою за середню зарплату в Україні (8553 грн. та 9141 грн. 

відповідно [37, с. 3]), що в грошовому вираженні несуттєво перевищує 200 дол. 

США) 

Однак низька зарплата, це не тільки конкурентоспроможна ціна освітніх 

послуг, але і в результаті невисока якість навчання, оскільки в сфері освіти 

працевлаштовуються переважно ті фахівці, хто виявився не затребуваний в інших, 

більш високооплачуваних і престижних сферах економіки. Водночас частина 

платоспроможного попиту на освітні послуги задовольняється субститутами, 

серед яких MOOCs (масові відкриті онлайн курси). 

Таким чином, формується проблема, коли низька вартість освітніх послуг не 

дозволяє підвищувати їх якість. А скорочення попиту обмежує ресурси для 

традиційних інвестицій в якість освіти, і разом з тим обумовлює оптимізацію 

чисельності навчальних закладів та їх співробітників. В таких умовах 

закріплюється технологічна і освітня відсталість, що перешкоджає інформаційно-

цифровій модернізації економіки України. 

Отже, рішення цієї проблеми через збільшення попиту і пропозиції освітніх 

послуг на внутрішньому ринку представляється вкрай малоймовірним. Більш 

перспективним є первинне забезпечення попиту за рахунок зовнішніх ринків, 

обсяг яких перевищує масштаб всієї економіки України. 

Збільшення попиту і пропозиції можливо трьома шляхами: 1) підвищення 

якості послуг; 2) збільшення чисельності іноземних студентів, які безпосередньо 

приїжджають в Україну вчитися; 3) надання освітніх послуг дистанційно. 

Потенціал цифровізації. При реалізації і першого, і другого і третього 

напрямів необхідно враховувати сучасні технологічні тренди щодо способів і 

форм навчання, серед яких виділяються: професійна сертифікація і відповідність 

міжнародним «стандартам якості»; MOOCs (масові відкриті онлайн-курси); мікро-

навчання; використання доповненої і віртуальної реальності, в т.ч. для 

міжнародної міждисциплінарної проектної роботи. Вже зараз як в світі, так і в 

Україні напрацьований багатий досвід формування та розвитку освітніх 

платформ. Провідними в освіті є Skillshare, Udemy, Coursera, adX, Khan Academy 

тощо, де вже містяться тисячі курсів та навчаються мільйони слухачів. Провідні 

університети світу не лише використовують загальні відкриті платформи, а також 

створюють власні. Наприклад, дуже потужна платформа є у Стенфордського 

університету. В України протягом останніх років з’явилися власні освітні 

платформи: Prometheus, яка містить безкоштовні онлайн курси від викладачів 
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КНУ ім. Т.Шевченка, НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», НУ «Києво-Могилянської 

академії» тощо, «Відкритий університет майдану» (ВУМ), де десятки курсів та 

тисячі слухачів.  

Застосування цих трендів на практиці вимагає створення онлайн шкіл і 

онлайн університетів. В першу чергу провідним університетам країни, які вже 

мають власний бренд, необхідно переходити від веб-сторінок до цифрових 

платформ. В подальшому для формування конкурентоспроможної освітньої 

послуги на міжнародному ринку під єдиним брендом «Українська освіта» 

необхідна їх агрегація на загальнонаціональній освітній цифровій платформі. 

Наявність цифрових платформ дозволить проводити навчання в віртуальних 

лабораторіях, найбільш якісні освітні програми зробити загальнодоступними для 

віддаленого вивчення, знизити ризики прояви корупції, створити рейтинги 

найбільш якісних і затребуваних освітніх послуг і їх творців.  

Використання технології блокчейн дозволить автоматично перераховувати 

певні криптокошти авторам навчальних курсів в залежності від кількості 

студентів, які їх пройшли. Студенти зможуть автоматично отримувати 

сертифікати чи дипломи за умови виконання вимог освітніх смарт-контрактів. 

Цифрова освітня платформа дозволить роботодавцям отримувати 

можливість пошуку та перевірки якості навчання потенційних кандидатів, в 

режимі онлайн. Також освітня цифрова платформа може виступати як 

краудфандінговий майданчик для софінансування бізнесом перспективних 

напрямів освіти.  

У підсумку буде створено національну освітню екосистему, яка об’єднує 

освітні заклади, студентів, учнів, абітурієнтів, випускників. Такого роду співпраця 

дозволить підвищити якість освітніх послуг та зробить їх доступними у 

віддаленому режимі з будь-якої точки світу. Отже, освітні послуги будуть більш 

затребувані споживачами на зовнішньому ринку. І разом з тим будуть створені 

умови для підвищення їх якості на внутрішньому ринку, з подальшим 

збільшенням вартості і, як наслідок, оплати праці в сфері освіти. 

 

Потенціал цифровізації сфери медичних послуг 

 

Сучасний стан та наявні проблеми. Стан здоров’я населення країни є 

незадовільний. Як наслідок середня очікувана тривалість життя при народженні 

складає 71,68 років (обидві статі станом на 2016 рік [38]). Натомість в країнах ЄС-

28  80,6 років (станом на 2015 рік [39]). Таким чином українці в середньому 

живуть на 8 років менше, ніж мешканці Європейського Союзу. В свою чергу стан 

здоров’я залежить від якості медичних послуг. Чим вищий рівень медичних 

послуг, тим кращий стан здоров’я і тим більша очікувана тривалість життя при 

народженні.  

Проблеми надання медичних послуг з позицій класичної економічної теорії 

в координатах попит-пропозиція в певній мірі схожі зі сферою освіти. Попит не є 

достатньо платоспроможним, а пропозиція не дуже конкурентоспроможна 

порівняно з якістю сучасної медицини економічно розвинених країн. Непоодинокі 
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випадки, коли заможні українці надають перевагу отриманню медичних послуг у 

Німеччині чи Ізраїлі. 

Для змінення ситуації наприкінці 2017 року Президент Україні 

П. Порошенко підписав Закон України «Про державні фінансові гарантії надання 

медичних послуг та лікарських засобів» [40] та Закон України «Про підвищення 

доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» [41]. 

Обидва закони в значній мірі спрямовані на впровадження (А) ринкових 

(конкурентних) важелів стимулювання якості медичних послуг та (Б) сучасних 

цифрових технологій.  

В Законі України «Про державні фінансові гарантії надання медичних 

послуг та лікарських засобів» визначено механізм фінансування медичних послуг, 

ролі та права одержувачів медичних послуг, а також надається визначення згідно 

якого «електронна система охорони здоров’я – інформаційно-телекомунікаційна 

система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та 

управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, 

оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному 

вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні 

інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, 

даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI)». Із 

наведеного визначення стає зрозумілим, що це в значній мірі цифрова платформа, 

де досить чітко ідентифіковані користувачі платформи та одиниці цінності, але 

недостатньо враховано такий елемент ключової взаємодії на платформі як 

«фільтр». Таким чином на даному етапі  Національна електронна система охорони 

здоров’я “eHealth” буде працювати, як база даних, яка містить низку реєстрів, 

серед яких:  

- реєстр пацієнтів (не містить медичної інформації); 

- реєстр закладів охорони здоров’я будь якої форми власності (включаючи 

приватні кабінети, ФОП, ТОВ тощо), що надають медичну допомогу на 

первинному рівні системи охорони здоров'я; 

- реєстр медичних працівників, які надають первинну медичну допомогу (в 

першу чергу лікарів); 

- реєстр контрактів та угод між ЗОЗ та НСЗУ, між лікарем первинної ланки 

та пацієнтом; 

- реєстр лікарських засобів; 

- реєстр рецептів на лікарські засоби, що відшкодовує держава. 

Одночасно згідно Закону України «Про підвищення доступності та якості 

медичного обслуговування у сільській місцевості» передбачається «впровадження 

сучасних технологій з медичного обслуговування у сільській місцевості, зокрема з 

використанням телемедицини, особливо якщо відстань та час є критичними 

чинниками для надання медичної допомоги, здійснення належного ресурсного 

забезпечення впровадження медичного обслуговування з використанням 

телемедицини (телемедичне консультування, телемедичний консиліум, 

телеметрія та домашнє телеконсультування)» та «розвиток необхідної 

телекомунікаційної інфраструктури, включаючи забезпечення закладів охорони 

здоров'я, а також лікарів загальної практики – сімейних лікарів та лікарів інших 
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спеціальностей, які надають первинну медичну допомогу та зареєстровані як 

фізичні особи – підприємці і одержали в установленому законом порядку 

ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також 

уклали договір про медичне обслуговування населення з відповідним 

розпорядником бюджетних коштів, у сільській місцевості сучасними 

телекомунікаційними технологіями (широкосмуговим доступом до мережі 

Інтернет із гарантованою пропускною спроможністю, необхідним програмним 

забезпеченням, комп'ютерним та іншим обладнанням) з метою запровадження 

функціонування електронної системи охорони здоров'я, електронних рецептів, 

організації надання первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації із 

застосуванням телемедицини». 

Таким чином законодавче поле для цифровізації надання медичних послуг 

вже в значній мірі сформовано й питання полягає у необхідності практичного 

провадження відповідно до сучасних інформаційно-цифрових можливостей. Бо 

модель коли цифрова платформа фактично є реєстром, а телемедицина 

реалізується поза цієї платформи, є ознакою використання застарілої цифрової 

архітектури. Сучасна цифрова платформа має бути інструментом онлайн 

комунікації між користувачами платформи, а не лише базою даних для 

фіксування подій, які відбулися чи відбудуться оффлайн. 

Потенціал подальшої цифровізації. Безумовно триваюча в Україні 

медична реформа проходить в межах логіки цифровізації. Але цей процес має 

потенціал для удосконалення через доопрацювання та розширення функціоналу 

Національної електронної системи охорони здоров’я “eHealth” через: 

- впровадження технології блокчейн при формуванні особистої єдиної 

електронної медичної карти; 

- обладнання системи «eHealth» інструментами рейтенгування 

ліцензованих закладів охорони здоров’я, лікарів та аптек; 

- геолокація ліцензованих закладів, лікарів, аптек та у подальшому 

пацієнтів за їх згодою; 

- створення мобільної версії, онлайн-додатків для кожного користувача 

платформи; 

- забезпечення діяльності системи відповідно до логіки Індустрії 4.0.; 

- забезпечення можливості відео чи онлайн консультацій.  

Наявність рейтингів закладів охорони здоров’я, лікарів та аптек значно би 

підвищило цінність цієї платформи для пацієнтів. Ця платформа має потенціал 

для перевершення корисності наявних ресурсів таких, як сервіс пошуку лікарів 

Doc.ua.  

Удосконалення принципу передбаченого медичною реформою «гроші 

ходять за пацієнтом» можливо за рахунок впровадження блокчейн технологій. В 

цьому разі всі транзакції між пацієнтами, лікарями, лікарнями, аптеками та 

уповноваженим органом для виплат за програмою медичної гарантії можуть 

автоматично відбуватися в межах старт-контрактів. 

Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській 

місцевості можливо досягти в тому числі за рахунок доставки дронами 
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необхідних ліків, які були оформлені та оплачені на медичній платформі 

«eHealth». Ця концепція вже досить опрацьована та має всі можливості для 

впровадження в Україні. Також важливим є обмірковане використання в 

медичних цілях цифрових імплантів. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Формування інформаційного (цифрового) капіталу. Останні десятиріччя 

спостерігається перехід від промислового до інформаційного (цифрового) 

капіталу. Мережевий ефект є проявом самозростаючої вартості цифрового 

капіталу, коли кожна додана релевантна одиниця інформації підвищує цінність, 

об’єднаної раніше в цифровий капітал інформації. Все більше використання 

цифрового капіталу призводить до зростання цифрової ренти, коли прибутки 

генеруються за рахунок використання «великих даних». Фактично Google чи 

Facebook вже зараз отримують цифрову ренту. 

При цьому цифрові платформи стають точками концентрації 

інформаційного (цифрового) капіталу знижуючи транзакційні видатки для своїх 

користувачів, а також вирішуючи в певній мірі проблему асиметрії інформації. 

Оцінкою вартості інформаційного (цифрового) капіталу зверху може бути 

ринкова капіталізація цифрових платформ. Наприклад, Uber як агрегатор 

інформації, формує свою ринкову вартість на базі цифрового капіталу. 

Варто зауважити, що модель платформної (мережевої) взаємодії є 

природною для людства, та простежується в базовій своїй логіці починаючи з 

часів натурального господарства. Але цифрові технології виводять їх на якісно 

новий рівень. В певному сенсі можна стверджувати, що провідні цифрові 

платформи відтворили натуральне господарство у глобальному масштабі на 

інформаційній (цифровій) основі.  

Цифрові платформи все більше покривають усі можливі комбінації 

взаємодії у трикутнику «домогосподарства (суспільство) - бізнес - уряд 

(держава)», тобто створюють додаткову цінність для кожної з цих ланок при їх 

взаємодії. 

2. Посилення конкуренції ієрархічних та блокчейн платформ. Існуючі 

криптовалюти створюють конкуренцію класичним банкам та компаніям з 

переказу коштів. Швидко розвивається Ethereum, платформа для створення 

децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейну. Застосування блокчейну 

дозволяє перейти до нової моделі «шерингової» економіки, яка запобігає 

монополізації окремих сегментів ринку, як це сталося з Uber (який є агрегатором 

інформації). Таким чином можна прогнозувати зростання конкуренції між 

чинними цифровими платформами та блокчейн платформами. Їх потенціал в 

значній мірі вже зрозумілий та стосується: (1) реєстрації прав власності на землю 

і нерухомість; (2) обліку свідоцтв про народження, шлюб, паспортів, отримання 

водійських прав чи дипломів про освіту; (3) формування однорівневих цифрових 

платформ (peer to peer platforms, P2P) для спільного користування власністю; (4) 

грошових переказів; (5) монетизації власних даних; (6) впровадження смарт-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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контрактів. Все це створює умови щодо доступу до глобальної інформаційної 

економіки для окремої людини з будь-якого куточку світу. 

3. Особливості цифрових платформ. Завдання платформ полягає у 

створенні цінності для всіх користувачів платформи, обслуговуванні зв'язків між 

її користувачами і сприяння обміну інформацією, цінностями, продуктами, 

послугами або соціальної валютою. Платформи використовують не власні 

ресурси, а ресурси своїх користувачів, тому вони мають можливість для більш 

швидкого зростання ніж традиційні бізнеси. Враховуючи, що економічну 

ефективність діяльності платформ забезпечують її користувачі, то й фокус уваги 

компаній-платформ змінюється з внутрішнього на зовнішній. Вплив платформних 

бізнесів вже відчувається у готельному бізнесі, у ЗМІ, перевезень таксі тощо. 

Відповідно відбувається перехід від класичних «push-стратегій» (тобто стратегій 

просування товарів та послуг через рекламу, піар, знижки тощо) до домінування 

стратегії pull-стратегій (в тому числі стратегій залучення нових користувачів на 

принципах віральності (вірусне поширення інформації) з використанням ресурсу 

вже існуючих користувачів). 

На відміну від провідних бізнесів індустріальної епохи, які робили ставку на 

розширення виробництва, зараз домінують бізнеси які розширюють клієнтську 

базу стимулюючи попит через використання мережевих ефектів та розширення 

можливостей для співпраці на платформі виробників та споживачів. 

Головною конкурентною перевагою платформних бізнесів є низька 

собівартість від використання позитивних мережевих ефектів: відкриття нових 

джерел ресурсів для створення цінності; трансформації моделі створення 

цінності; змінення підходів та філософії споживання цінності через формування 

нових патернів поведінки користувачів; демократизацію контролю якості через 

урахування позиції широкого кола користувачів платформи; об’єднання різних 

сегментів ринків; нівелювання впливу ієрархічно керованого капіталу в межах 

однієї організації на створення цінності для користувачів платформи. 

Розуміння цих процесів призводить не лише до прискореного розвитку 

нових цифрових платформ, але й активної переорієнтації діяльності раніше 

створених бізнесів таких як, наприклад, General Electric. 

4. Ключова взаємодія на платформі. Необхідною умовою створення та 

діяльності цифрової платформи є учасники, одиниця цінності і фільтр. Одиниці 

цінності є найважливішою складовою, тому що без одиниць цінності не має чого 

запропонувати учасникам платформи, та відповідно відсутній об’єкт 

«фільтрування». Якість взаємодії учасників при створенні та обміні одиницями 

цінності, а також використанні фільтру, залежить від реалізації платформою трьох 

функцій: залучення якомога більше релевантних учасників, стимулювання їх 

взаємодії та об’єднання їх інтересів. При розробці дизайну платформи необхідно 

виходити як з позицій усунення бар’єрів для комунікацій користувачів, так й 

забезпечення наявності певних ступенів свободи для користувачів в цілях 

використання їх творчого потенціалу щодо створення нових одиниць цінності на 

платформі. 

5. Монетизація комерційних цифрових платформ. Всі моделі монетизації 

функціонування комерційних цифрових платформ базуються на відчуженні 
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частини цінності, яку вони створюють для її користувачів. Ця монетизація може 

відбуватися через отримання комісії, абонентську плату, оплату додаткових 

(порівняно з базовими) послуг тощо. Вибір цільової групи, як джерела 

монетизації, та інструментів її реалізації належить до найбільш важливих та 

ризикованих питань, які стоять перед менеджментом будь-якої комерційної 

платформи. 

6. Кооперенція цифрових платформ. З урахуванням особливостей 

платформного бізнесу відбувається з одного боку посилення конкуренції між 

платформами, а з іншого їх співробітництво в межах однієї чи декількох 

цифрових екосистем. При цьому співробітництво та співтворчість домінують над 

безкомпромісною конкуренцією на виживання. Корисність від регулювання 

комунікацій переважає корисність від контролю ресурсів. Між тим досить 

розповсюдженою залишається практика злиття і поглинання  одних платформ 

іншими (наприклад, соціальна мережа для обміну фотографіями Instagram була 

придбана універсальною соцмережею Facebook, соціальна мережа для пошуку та 

встановлення ділових контактів LinkedIn була придбана Microsoft, розробником 

програмної платформи родини Windows). 

7. Регулювання цифрових платформ. Дискусійним питанням залишається 

проблема регулювання цифрових платформ. З одного боку чим менше 

регулювання, тим природніший розвиток платформ, а з іншого – тим вище ризики 

непередбачуваного впливу платформ на існуючи ринки та наявні соціально-

економічні інститути. Специфічними для цифрових платформ елементом 

регулювання є: інклюзивність (правила доступу користувачів до цифрових 

платформ), безпека особистих даних, збір великих масивів даних, дистанційна 

праця. Не унікальними, але не менш важливими питаннями є проблеми прозорого 

ціноутворення на платформах та відповідальності за якість товарів та послуг, 

котрими обмінюються користувачі платформи.  

8. Блокчейн як інструмент забезпечення довіри. Перспективним 

інструментом трансформації сучасних цифрових платформ є технологія блокчейн, 

яка сприяє збільшенню рівня довіри між контрагентами через:  

знання історії контрактів кожного контрагента,  

розуміння, що якість виконання поточного контракту буде 

загальновідомою; 

зниження загального рівня невизначеності через відкриту інформацію про 

всіх контрагентів.  

9. Можливості трансформації чинних платформ у блокчейн платформи. 

Переосмислення класичних платформ в межах логіки блокчейн дозволяє дійти 

висновку про можливість появи нових за архітектурою соціальних мереж, 

змінення напряму роботи пошукових систем (спрямованість на пошук ланцюжків 

блокчейн) та діяльності цифрових платформ агрегаторів інформації (наприклад, 

Uber).  

Так соціальні мережі нового покоління можуть перейти від моделі 

приватної (ієрархічної) платформи (наприклад, Facebook), яка одноосібно 

визначає правила приєднання та комунікації користувачів платформи та має 

можливість блокувати «невідповідні» політиці платформи аккаунти, а також 



 

 

131 

просувати (нав’язувати) інформацію за гроші, яка не затребувана іншими 

користувачами платформи, до моделі де правила приєднання визначаються 

консенсусом. 

Пошукові системи будуть шукати інформацію в ланцюжках блокчейн, а 

замість платформ агрегаторів інформації з’являться однорангові платформи, де, 

наприклад, будуть об’єднані власники транспортних засобів, водії та пасажири 

без регулювання їх відносин групою професійних менеджерів, метою діяльності 

яких є збільшення прибутків. Бо зараз найбільш відомі сучасні компанії з 

економіки спільного користування діють за моделлю агрегації даних. Вони 

агрегують на централізованій платформі інформацію від власників вільного майна 

(автомобіль, обладнання, вільні кімнати) чи вільного часу (які мають навички та 

бажання робити ремонт, доглядати за дітьми тощо), та продають її зацікавленим 

сторонам. Також, ці компанії безоплатно отримують інформацію, яка має 

можливості для подальшого комерційного використання, без урахування інтересів 

користувачів платформи. 

Вже зараз платіжні системи втрачають частину ринку через поширення 

криптовалют. Додатковий потенціал зростання мають криптовалюти у разі їх 

взаємодії з державним сектором економіки з урахуванням інтересів всього 

суспільства в частині врегулювання обсягів податків та зборів на забезпечення 

загальносуспільних потреб. 

10. Цифровізація в Україні. В Україні також відбуваються цифровізаційні 

процеси, але на відміну від економічно розвинених країн структура економіки 

України залишается орієнтована на індустріальну епоху. Це не дозволяє 

створювати в достатньому обсязі високотехнологічні товари і послуги, які були б 

конкурентоспроможними і затребуваними на глобальному ринку. Як результат 

економіка країни не створює достатні обсяги високотехнологічних товарів та 

послуг, а також відповідних їм робочих місць. Система освіти і відтворення 

людського капіталу, залишаючись орієнтованою на наявні морально застарілі 

сектори економіки, також «консервує» структурно-технологічну відсталість. Тому 

економічно активне населення шукає можливості для працевлаштування за 

межами України. 

11. Розвиток цифрових платформ в Україні. В Україні активно 

використовуються цифрові платформи, але переважна більшість провідних 

цифрових платформ за відвідуваністю має іноземне походження. Серед ТОП-10 

сайтів за відвідуваністю, на яких розгорнута діяльність цифрових платформ та 

відповідних їм цифрових бізнес-екосистем, дев’ять представляють іноземні 

компанії. Найбільш затребувані вітчизняними користувачами сайти належать до 

групи соцмереж (facebook.com, vk.com, ok.com) та пошукових систем (Google, 

Yandex). Серед українських сайтів в ТОП-10 лише один Ukr.net, який належить до 

категорії «новини та ЗМІ», і має понад 90% своє аудиторії саме в Україні, тобто 

його глобальний потенціал викликає сумніви. 

12. Розвиток блокчейн технологій в Україні. Блокчейн технології досить 

активно розвиваються та впроваджуються в Україні. Особливо в сфері 

державного управління, що матиме позитивний вплив не лише на 

«блокчейнізацію» електронного урядування, а також поширення відповідних 
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технологічних розробок у бізнес-сферу, як це раніше відбулося при створенні 

площадки Rialto на базі програмного коду ProZorro.    

13. Пріоритети цифровізації. Пріоритетом на державному, регіональному 

та бізнесовому рівні має стати забезпечення інформаційно-цифрової модернізації 

економіки України задля використання можливостей глобальної кооперації та 

отримання «цифрових» дивідендів, що має знайти відображення у всіх 

стратегічних документах на відповідних рівнях. В іншому випадку можливості 

для створення глобальних цифрових екосистем, які мають вітчизняне 

походження, будуть втрачені. В Україні вже є суттєві успіхи у застосування 

технології блокчейн, але вони носять прикладний характер. Формалізованого 

стратегічного бачення не має. Таким чином постає завдання осмислення 

прикладних успіхів та їх узагальнення на стратегічному рівні. 

14. Цифровізація освіти в Україні. Попит на освітні послуги всередині 

України падає в силу демографічних чинників, і не має потенціалу для швидкого 

зростання через збільшення державних витрат в силу кризового стану вітчизняної 

економіки. Українські освітні послуги мають певний попит з боку іноземних 

студентів і цей напрямок потребує подальшого розвитку.  

Закон України «Про освіту» потребує вдосконалення щодо імплементації 

сучасних освітніх трендів, створення онлайн ВНЗ та шкіл, з визначенням 

принципів формування єдиної освітньої цифрової платформи. В кінцевому 

підсумку це дозволить посилити інформаційно-модернізаційні процеси в 

економіці України через розширення використання в ній сучасних технологій і 

навичок роботи з ними. 

15. Цифровізація медицини в Україні. Цифровізація медицини вже 

відбувається, але логіка платформи на якій будується цифрова екосистема 

надання медичних послуг вже не відповідає кращим практикам і тому потребує 

переосмислення з урахуванням сучасних підходів до розвитку платформ та 

використання блокчейн технологій. 

16. Стратегування інформаційно-цифрових трансформацій. Суттєвою 

перешкодою у проведенні необхідних цифрових трансформацій є низька якість 

стратегічного управління. Як було доведено авторами у попередніх дослідженнях, 

«чинна система стратегічного управління не відповідає вимогам часу. Первинна 

функція стратегічного управління – стратегічне планування не діє. На 

державному рівні існує декілька стратегій (Державна стратегія регіонального 

розвитку до 2020 року, затверджена Кабінетом Міністрів України, Державна 

стратегія сталого розвитку «України 2020» та Стратегія національної безпеки 

України, затверджені Президентом України), які не узгоджуються між собою та 

не пов’язані з формуванням та виконанням бюджету країни. Таким чином, наявні 

стратегії не дозволяють перейти до стратегічного управління розвитком країни по 

цілям, що перешкоджає соціально-економічному розвитку, формуванню та 

використанню соціальних ресурсів, а також цифровій капіталізації людського 

потенціалу. Запровадження якісного стратегічного планування потребує 

розширення горизонту планування до 20-30 років та залучення до цього процесу 

як експертної спільноти при формуванні місії та бачення розвитку країни, так й 

всіх громадян для обговорення та схвалення загальної стратегії розвитку країни. В 
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перспективі доцільно залучити міжнародний досвід та приймати її на 

всеукраїнському референдумі» [42, с.21]. 
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РОЗДІЛ 4  

СТРАТЕГІЯ СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

4.1 Концептуальні засади теоретико-методологічного інструментарію 

для наукового обґрунтування сценаріїв стратегій структурно-технологічної 

модернізації регіонів 

 

Системні та локальні кризи актуалізують науковий і практичний інтерес до 

структурних змін з визначенням можливих шляхів активізації економіки та 

закріплення позитивних тенденцій, що позначилися останнім часом. Наявність 

зв’язку між економічною динамікою та структурними процесами вже давно стало 

постулатом економічної теорії, базис якої створювали такі знані вчені, як 

М. Кондратьев, Й. Шумпетер, С. Кузнець. Наукове осмислення причин і наслідків 

кризи дає все більше підстав вбачати в її системному прояві роль структурного 

чинника. 

Джерелом всякої кризи є надмірне загострення протиріч. В економіці 

протиріччя найбільш наочно проявляються в структурних співвідношеннях 

елементів системи. Змінюючись, економічні структури накопичують в собі 

потенціал, який може як сприяти зростанню системи, так і скорочувати 

можливості її розвитку. В методологічному плані дослідження структурних 

пропорцій, особливо їх змін на таких критичних етапах як криза і посткризовий 

розвиток стають особливо актуальними, оскільки поглиблюють уявлення щодо 

сутності структурних змін як фактора посткризового розвитку. Промисловості, як 

основному продуценту товарних ресурсів, технологічних змін та формування 

доходної частини бюджету, належить головна роль в реалізації економічної 

стратегії держави [1]. Структурна теорія економічного розвитку виходить з того, 

що зростання агрегованого продукту, наприклад, ВВП, як індикатора 

економічного розвитку, можливе за умов широких структурних перетворень всіх, 

або майже всіх складових економічного об’єкта: економічний, соціальний, 

екологічний. 

Важлива роль науково-технологічного прогресу та інноваціям як 

структурним чинникам у промисловості приділяється у звіті ООН, без яких 

процес індустріалізації є неможливим, що, у свою чергу, стримує розвиток [2]. З 

одного боку, завдяки технологіям процес виробництва стає більш ефективним, 

підвищуючи, тим самим, конкурентоспроможність країн і знижуючи їх 

уразливість через коливань на ринках. З іншого боку, економічне зростання тягне 

за собою збільшення обсягу використаних ресурсів, матеріалів і викопного 

палива, що призводить до забруднення і деградації навколишнього середовища, 

особливо в країнах з низьким рівнем доходу. Тому, якщо країни не будуть робити 

кроків за всіма трьома напрямками – підтримувати економічне зростання, сприяти 

соціальному розвитку та прагнути до екологічної стійкості – і по досягненню 

компромісних рішень між ними, то малоймовірно, що такі країни далеко 

просунуться на шляху до сталого промислового розвитку, незалежно від рівня їх 

розвитку.  
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Така концепція безпосередньо узгоджується з трактуванням економічної 

безпеки.  

Отже, головний висновок звіту ООН полягає в тому, що технології можуть 

служити досягненню цілей у всіх трьох вимірах сталого розвитку, збалансованість 

яких займає одне з провідних місць серед проблем сталого розвитку країн або 

регіонів. У цілому відсутня збалансованість економічного, соціального та 

екологічного розвитку як у промислових регіонах, так і в регіонах України в 

цілому, яка трансформується на державний рівень. Таким чином, стратегія 

структурно-технологічної модернізації промислових регіонів України 

повинна ґрунтуватись на парадигмі сталого розвитку з урахуванням 

обмежень, тобто безпеки кожного напряму.  

Дослідженням проблем сталого розвитку України та промисловості 

присвячені праці як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Серед них варто 

виділити праці Б.Є. Патона [3], М.З. Згуровського [4], Н.Д. Панкратової [5], О.Ф. 

Новикової і О.І. Амоши [6], Е.М. Лібанової і М.А. Хвесика [7], О.І. Амоши і В.П. 

Вишневського [8] та інших.  

Незважаючи на об’ємність та важливість виконаних досліджень, слід 

зауважити, що недостатньо уваги приділяється визначенню існуючого стану 

сталого розвитку – методології інтегрального оцінювання рівня сталого розвитку 

країни (регіонів, основних видів економічної діяльності - ВЕД). У першу чергу це 

стосується обґрунтуванню переліку складових та їх індикаторів для відображення 

соціального, екологічного та економічного стану країни. У більшості 

формулювань стратегії спостерігається обов'язкова наявність в визначеннях 

певних цільових орієнтирів, на досягнення яких повинна бути спрямована 

стратегія. Тому, наукове обґрунтування кількісних орієнтирів індикаторів 

стратегій розвитку є необхідним та актуальним. На жаль, більшість стратегій, які 

пропонувались в Україні до цього часу, визначали основні напрями та пріоритети 

реалізації стратегії через декларування необхідних заходів на кшталт: 

забезпечення, підвищення, створення, формування, оновлення, упровадження, 

удосконалення, залучення та розроблення. На нашу думку визначення напрямів та 

пріоритетів модернізації є умовою необхідною, але недостатньою.  

У таких Стратегіях відсутні зрозумілі критерії досягнення сталого розвитку 

як в цілому, так і на рівні складових. Таким чином, вони носить переважно 

декларативний характер, якій не дає чіткого уявлення щодо результатів дії – 

науково обґрунтованих кількісних орієнтирів складових та індикаторів по 

кожному року, моніторинг яких дозволив би контролювати процес розвитку 

визначених напрямків. Висновки, які робляться за таких досліджень, можуть 

призвести до реалізації “не тих заходів” і “не в тому місці”. 

Таким чином, враховуючи важливість збалансованого розвитку економіки, 

можемо стверджувати, що ефективна соціо-еколого-економічна модернізація 

(країни, регіонів або видів економічної діяльності) повинна ґрунтуватись на 

поєднанні збалансованого розвитку економічної, соціальної, екологічної та 

інституційної складових з позицій безпеки кожної складової. Тобто, концепція 

повинна містити найбільш пріоритетні напрямки розвитку об’єкту управління на 

визначену перспективу та є, по суті, сценарієм досягнення цілей. Крім того, в 
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концепції визначаються шляхи переходу від поточного положення об'єкта 

управління до бажаного у відповідності з цілями, поставленими суб'єктом 

управління.  

Отже, концепція – це управлінська конструкція, що містить загальне 

системне уявлення шляхів переходу від поточного положення об'єкта 

управління до бажаного. Зазвичай, концепція містить: 

1. Методологію дослідження, тобто систему принципів дослідження, яка 

базується на діалектичному методі та системному підході. 

2. Набор методів проведення дослідження, які являють собою способи 

збору, обробки та аналізу даних. 

3. Принципи організації дослідження.   

Стратегічне бачення сталого розвитку передбачає спочатку визначення: на 

якій відстані від сталого розвитку знаходяться його соціальна, економічна та 

екологічна складові. Тобто бажано визначити відправну точку для кожної 

складової сталого (соціо-еколого-економічного – СЕЕ) розвитку, від якої і 

залежить стратегічне бачення сталого розвитку, а потім – застосовувати 

теоретичні підходи до обґрунтування стратегічних орієнтирів досягнення сталого 

розвитку. 

З урахуванням викладеного, можна запропонувати концепцію структурно-

технологічної модернізації промислових регіонів  України з позицій сталого 

розвитку та економічної безпеки, яка включає наступні етапи: 

1. Визначення структури сталого розвитку. 

2. Визначення меж безпечного існування. 

3. Ідентифікація рівня сталого розвитку. 

4. Визначення дисбалансів сталого розвитку. 

5. Обґрунтування стратегічних орієнтирів сталого розвитку. 

6. Інституційні заходи. 

Визначення структури сталого розвитку. Цей етап передбачає деталізацію 

складових та їх індикаторів, формування динаміки індикаторів та їх 

приналежність до стимуляторів (збільшення яких бажано), або дестимуляторів 

(зменшення яких бажано). Сталий розвиток є інтегральною характеристикою 

стану економічної системи, оскільки система включає ряд підсистем – 

найважливіших, з погляду автора, взаємозв’язаних структурних складових 

розвитку економічної системи, які відображають функціонування окремих сфер 

економіки:  

економічну; соціальну; екологічну складові (рис. 4.1). 

На жаль, сьогодні в світі відсутня єдина загальноприйнята система 

індикаторів сталого розвитку. Комісією ООН зі сталого розвитку після 

конференції ООН в Ріо-де-Жанейро розроблена система індикаторів [9], яка 

відображає соціальні, економічні, екологічні та інституційні аспекти сталого 

розвитку – 132 індикатора, об’єднані в індикатори рушійної сили, стану та 

реагування. Однак кожна з країн, яка намагається реалізувати стратегію сталого 

розвитку, прагне розробити свій набір індикаторів сталості. Тому більшість 

науковців на даний час розходяться у точках зору щодо кількості індикаторів та їх 

змісту. Крим того, виникають і інші питання. Зокрема, немає єдиної достовірної 
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статистики, дані по одним і тим же індикаторам часто не збігаються. Відсутність 

необхідних статистичних даних ускладнює використання індикаторів в багатьох 

країнах. Це означає, що стратегія сталого розвитку повинна передбачати також 

розвиток статистичних служб в країнах, що переходять до реалізації цієї стратегії. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Структура сталого розвитку економіки. 
 

Тому не повинно забувати, що істинним критерієм побудови будь-якої 

системи є можливість її обліку. Також очевидно, що кількість індикаторів для 

регіону або виду економічної діяльності буде значно меншою, ніж для країни в 

цілому. Отже, будь-якій наведений перелік складових та індикаторів сталого 

розвитку відображає бачення авторів. Більш того, жоден набір індикаторів не 

може бути досконалим і остаточним, тому потребує подальшого розроблення та 

удосконалення з плином часу, щоб відповідати конкретним країнам, пріоритетам 

та можливостям. З метою моніторингу рівня сталого розвитку використовуються 

наступні принципи формування системи індикаторів [10]: системності, 

комплексності, ієрархічності, адекватності, однозначності, безперервності. 

Кожна складова має відповідний набір індикаторів. Визначений перелік 

складових та їх індикаторів не є взірцем та може змінюватись залежно від цілей та 

глибини дослідження. Також підлягають періодичному перегляду порогові 

значення. Недостатньо аналізувати окремі показники або індикатори розвитку,  

тому що це не дає повного уявлення про стан сталого розвитку загалом. Потрібні 

формалізовані математичні методи інтегрально оцінювання. 

Визначення меж безпечного існування. Системне дослідження проблеми 

модернізації економіки повинно включати визначення меж безпечного існування 

системи, тому важливим етапом моніторингу стану системи є визначення вектору 

порогових значень індикаторів, якій передбачає визначення: нижнього та 

верхнього критичного, нижнього та верхнього порогового, нижнього та верхнього 

Сталий розвиток економіки  
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оптимального [11]. Без знання границь безпечних умов функціонування 

економічної системи є неможливим захист її життєво важливих інтересів. Тому 

головне завдання забезпечення сталого розвитку – не максимізація рівня 

інтегрального індексу розвитку, а забезпечення його знаходження в межах 

порогових, а краще оптимальних, значень (у границях “гомеостатичного плато). 

З урахуванням визначення вектора порогових значень пропонується розширити 

“гомеостатичне плато”, запропоноване Ван Гигом [12], що відрізняється 

додаванням діапазону порогових та критичних значень з областю нейтрального 

оберненого зв’язку (рис. 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 4.2 - “Гомеостатичне плато” динамічної системи. 
 

З кожного боку “гомеостатичного плато” розташовані області з 

нейтральним та додатнім зворотнім зв’язком, перебування в яких є небезпечним 

або взагалі загрожує існуванню системи. Отже, визначення порогових значень 

досить тісно пов’язане з поняттям динамічної стійкості економічної системи та 

окремих її складників, або з механізмом гомеостазу. 

Для визначення порогових значень індикаторів сталого розвитку 

пропонується використання наступних методів [13, 14] з пріоритетністю їхнього 

перелічення, а саме:  

- функціональних залежностей (макро/мікроекономічні аналітичні або 

статистичні рівняння; Ахієзера-Гольца; теорії інформації; “золотого перетину” ); 

- макроекономічних моделей, які адекватно відображають наслідки впливу 

дестабілізувальних факторів для умов конкретної країни в поточний період часу; 

- стохастичні (t - критерію; діагностування: кластерний аналіз, нечітких 

множин; логістичної регресії);  

- нелінійної динаміки (Вейвлет-аналізу);  
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-  законодавчий підхід (встановлення порогових значень на законодавчому 

рівні);  

- евристичні (“снігової кулі”; аналоговий підхід – орієнтація на показники 

країн-аналогів; “калібрування”); 

- експертних оцінок; врахування оцінок міжнародних організацій. 

При неможливості застосування аналітичних методів розповсюджено 

застосування методу “t-критерію” при обґрунтуванні вектору порогових значень 

для різних типів функцій щільності ймовірностей: нормального, лог-нормального 

та експоненціального. 

Ідентифікація рівня сталого розвитку. Передбачає інтегральне оцінювання 

рівня сталого розвитку у порівнянні з інтегральними пороговими значеннями 

(ідентифікацію) та включає: вибір форми інтегрального індексу, нормування 

індикаторів та порогових значень, визначення динамічних вагових коефіцієнтів та 

наукове обґрунтування вектору порогових значень [15]. З урахуванням 

нелінійності економічних процесів найбільш адекватним вважається 

використання мультиплікативної форми інтегрального індексу, пов’язаної з 

адитивною через логарифмічну функцію. Запропоновано новий метод нормування 

– комбінований, якій виключає недоліки двох найбільш застосовуваних методів: 

нормування за еталонними значеннями та нормування за розмахом варіації. Задля 

виключення суб’єктивізму оцінок вагових коефіцієнтів застосовується 

формалізований метод “Головних компонент”, який дає науково-обґрунтовані 

значення вагових коефіцієнтів. Однак, визначені вагові коефіцієнти є постійними 

по всьому періоду аналізування. 

На жаль, сталість значень вагових коефіцієнтів притаманна всім існуючим 

методичним підходам визначення інтегральних оцінок, що, однак, зовсім не 

відповідає реальній дійсності. Суттєві зміни в політичній та 

зовнішньоекономічній ситуації призводять через деякій час до радикальних змін 

емпіричних оцінок економетричних взаємозв’язків, а це, у свою чергу, спричиняє 

зміни вагових коефіцієнтів. Тому розроблено метод “Ковзної матриці”, якій поряд 

з методом “Головних компонент” дає можливість визначення динамічних вагових 

коефіцієнтів.  

Таким чином, визначення інтегральних індексів економічної системи та їх 

порівняння з інтегральними пороговими значеннями переводить поняття 

“розвиток”  в поняття  “безпека”. 

Визначення дисбалансів сталого розвитку передбачає реалізацію 

методології інтегрального оцінювання кожної складової сталого розвитку, яка 

включає наступні етапи: 

1. Обчислення динаміки індикаторів складників сталого розвитку за даними 

Держстату України та макроекономічного моделювання. 

2. Визначення вектору порогових значень індикаторів. 

3. Вибір нормувальних коефіцієнтів з діапазону зміни індикаторів та 

порогових значень. 

4. Перетворення динамічних рядів індикаторів та порогових значень з 

метою виключення їх від’ємних значень. 
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5. Проведення нормування індикаторів та порогових значень за єдиним 

нормувальним коефіцієнтом для кожного індикатора та його порогових значень. 

6. Визначення динамічних вагових коефіцієнтів індикаторів та порогових 

значень для кожного складника сталого розвитку. 

7. Розрахунок динамічного ряду інтегрального індексу кожного складника 

сталого розвитку та інтегральних індексів порогових значень за 

мультиплікативною формою (згортка першого рівня). 

8. Визначення динамічних вагових коефіцієнтів складників сталого 

розвитку (інтегральних індексів 1-го рівня) та інтегральних порогових значень. 

9. Розрахунок  динамічного ряду інтегрального індексу сталого розвитку та 

інтегральних індексів порогових значень за мультиплікативною формою (згортка 

другого рівня). 

Використовуючи отриману динаміку інтегральних індексів складових 

сталого розвитку та інтегральні порогові значення, можна обчислити  відхилення 

інтегральних індексів від їх середніх оптимальних значень, які можна вважати 

критеріями досягнення сталого розвитку, що засвідчує диспропорційність їхнього 

розвитку. 

Обґрунтування стратегічних орієнтирів передбачає вирішення задачі 

послідовної декомпозиції інтегральних індексів, тобто завдання синтезу 

необхідних значень складових та їх індикаторів для знаходження інтегрального 

індексу у заданих межах шляхом вирішення зворотної задачи. Вирішення такої 

задачі для кожної складової сталого розвитку, коли відомо (або задано) його 

необхідне значення, дозволяє з урахуванням чутливості складових або 

індикаторів, вагових коефіцієнтів впливу та адаптивних методів регулювання з 

теорії управління визначити необхідні значення складових та їх індикаторів 

впродовж періоду прогнозування у кожному році, які задовольняють визначеним 

цілям [16]. Така процедура виконується спочатку на рівні складових, а потім на 

рівні індикаторів сталого розвитку. Використовуючи відповідні формули 

обчислення індикаторів кожної складової сталого розвитку та формули 

нормування у зворотному порядку, можна отримати стратегічні орієнтири 

ключових макропоказників, які поряд із стратегічними значеннями індикаторів є 

кінцевою метою регулювання сталого розвитку. 

Розроблення інституційних заходів. Цей етап передбачає визначення 

впливу загроз, розроблення та врахування індикаторів інституційних аспектів 

сталого розвитку: програмування і планування політики, наукові розробки, 

міжнародні правові інструменти, інформаційне забезпечення, посилення ролі 

основних груп населення та ін. Для визначення впливу загроз обчислюються 

коефіцієнти еластичності кожної складової та індикаторів, які пояснюють міру 

впливу окремих складових та індикаторів на рівень сталого розвитку та є 

необхідною інформацією для розроблення пріоритетних заходів впливу. 
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4.2 Стратегічні сценарії структурно-технологічної модернізації 

 

4.2.1 Стратегічні сценарії розвитку промисловості України 

 

Не викликає сумнівів, що промисловість відіграє найважливішу роль у 

вирішенні актуальних проблем сучасності, а саме: прискореного розвитку 

індустрії, є генератором науково-технічного прогресу й інновацій, важливим 

фактором глобальної конкурентоспроможності національних економік та 

драйвером економічного зростання. Тому посилення уваги до розвитку 

промисловості та промислової політики є однією з основних тенденцій розвитку 

сучасного світового господарства [8]. Як показують дослідження, збалансованість 

економічного, соціального та екологічного розвитку як у промислових регіонах, 

так і в інших регіонах України майже відсутня, що негативно трансформується на 

державний рівень [6].  

Системне узгодження і баланс цих трьох складових і на цій основі розробка 

стратегії розвитку – завдання надзвичайної складності [4]. Звідси випливає 

найважливіше завдання – відновлення індустрії на території своєї країни – 

реіндустріалізації – на новому науково-технологічному рівні і проведення 

активної «розумної» промислової політики для досягнення збалансованості 

визначених раніше складових сталого розвитку. У зв’язку з викладеним 

виникають питання: якім є існуючій стан збалансованості складових сталого 

розвитку та місце промисловості у цьому явищі?, чи відповідає визначеним 

сучасним викликам та вимогам нинішній стан промисловості України?, якими є 

науково обґрунтовані стратегічні орієнтири сталого розвитку та «розумної 

спеціалізації» промисловості України? 

Складові та індикатори промисловості з позицій сталого розвитку наведені 

у табл. 4.1. Визначення динаміки індикаторів, вектору порогових значень та 

застосування запропонованої методології інтегрального оцінювання дає змогу 

отримати динаміку інтегральних індексів за складовими та загалом для сталого 

розвитку промисловості України (рис. 4.3). 

За результатами розрахунків існуючий стан сталого розвитку промисловості 

України знаходиться у вкрай небезпечній, тобто критичній зоні – на грані або 

нижче нижнього порогового значення, що обумовлено незадовільним станом 

безпеки всіх трьох складових сталого розвитку, з яких соціальна безпека 

промисловості – у найгіршому стані. З шості складових жодна не знаходиться у 

оптимальній зоні: структурна та екологічна складові балансують між нижнім 

оптимальним та нижнім пороговими значеннями – в передкризисній зоні, всі інші 

складові – у критичній зоні, тобто нижче нижнього порогового значення, за яким 

може наступити руйнування економічної системи. 

Головною причиною низького рівня економічної безпеки промисловості 

України (див. рис. 4.3, г) є знаходження низки індикаторів на грані або нижче 

нижнього порога, що і є загрозою, а саме: 

по структурній складовій – валова додана вартість у промисловості 

(номінал) на одну особу; 

 



 

 

144 

Таблиця 4.1 - Складові та індикатори сталого розвитку промисловості
* 

I. Економічна складова: 

1.1. Макроекономічний  розвиток: 

1.1.1. Структурна складова: 

- валова додана вартість у промисловості (номінал) 

на одну особу, тис. грн./особу (S
14

); 

- питома вага доданої вартості у промисловості до 

ВВП, % (D); 

- питома вага зайнятих у промисловості до загальної 

зайнятості, % (D). 

1.1.2. Формальна та неформальна складові: 

- узагальнена продуктивність (випуск на одиницю 

продуктивної потужності)(S); 

 - темп приросту ВДВ(V), % (S: ); 

 - рівень технології виробництва (частка ВВП у 

випуску)(S); 

 - рівень тінізації ВЕД, % від офіційної ВДВ (D); 

 - рівень використання потенційних можливостей 

(потенційної ВДВ повного завантаження  

макрофакторів) (S); 

 - рівень тіньового завантаження капіталу (D); 

 - рівень тіньового проміжного споживання, % до 

офіційного (D). 

1.2. Інвестиційно-фінансовий розвиток: 

- рівень інвестування (відношення капітальних 

інвестицій до випуску), % (S); 

 - частка приросту прямих іноземних інвестицій  за 

ВЕД (акціонерний капітал) до випуску,%(S); 

 - рівень оновлення основних засобів, % (S); 

- інфляція, індекс цін виробників промислової 

продукції за рік,(р/р) % (D); 

- частка кредитів у переробну промисловість у 

кредитуванні економіки, % (S); 

1.3. Інноваційний розвиток: 

- рівень видатків на науково-технічні роботи, % від 

випуску (S); 

- темп науково-технологічного прогресу, % за рік 

(S); 

- рівень фінансування інноваційної діяльності, % 

від випуску(S); 

- питома вага спеціалістів, що виконують 

науково-технічні роботи, осіб на 1000 зайнятих, 

% (S);  

- питома вага підприємств, що займалися 

інноваційною діяльністю, у загальній кількості 

промислових підприємств, % (S); 

- питома вага підприємств, що впроваджували 

інновації, у загальній кількості промислових 

підприємств, % (S); 

- питома вага підприємств, що реалізовували 

інноваційну продукцію, у загальній кількості 

промислових підприємств, % (S); 

II. Соціальна складова: 

- рівень використання праці (відношення 

оптимального попиту на працю до її пропозиції) 

(S); 

- рівень оплати праці у випуску (коефіцієнт 

соціальної справедливості) (S); 

- рівень тіньової заробітної плати до офіційної (D); 

- відношення середньої заробітної плати у 

промисловості до прожиткового мінімуму (S); 

III. Екологічна складова: 

- рівень викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря у розрахунку на 1 км
2 
, т (D); 

- рівень використання свіжої води на 1 ос., млн. 

м
3 
(D); 

- рівень обсягу оборотної  та послідовно 

(повторно) використаної води на 1 ос., млн. м
3
 

(S); 

- рівень скидання забруднених зворотних вод у 

поверхневі водні об’єкти на 1 ос., млн. м
3
 (D); 

* 
Складено автором. 

по формальній та неформальній складовій –  узагальнена продуктивність 
(випуск на одиницю продуктивної потужності);  темп приросту ВДВ;  рівень 
технології виробництва (частка ВВП у випуску); рівень тінізації промисловості;  
рівень тіньового завантаження капіталу; рівень тіньового проміжного 
споживання; 

по інвестиційно-фінансовій складовій – рівень інвестування; частка 
приросту прямих іноземних інвестицій за ВЕД (акціонерний капітал) щодо ВДВ; 
рівень оновлення основних засобів;  частка кредитів у переробну промисловість у 
кредитуванні економіки; 

по інноваційній складовій – рівень видатків на науково-технічні роботи; 
темп науково-технологічного прогресу; рівень фінансування інноваційної 
діяльності; питома вага спеціалістів, що виконують науково-технічні роботи, осіб 
на 1000 зайнятих; питома вага підприємств, що займалися інноваційною 

                                                           
14

 Стимулятор (S)– індикатор, збільшення якого приводить до покращання ситуації;  Дестимулятор (D)– індикатор, 

збільшення якого призводить до погіршення ситуації. 
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діяльністю, у загальній кількості промислових підприємств; питома вага 
підприємств, що впроваджували інновації, у загальній кількості промислових 
підприємств; питома вага підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію, 
у загальній кількості промислових підприємств; 

 

а 
 

б 

 
в 

 
г 

Рисунок 4.3 - Динаміка інтегральних індексів промисловості України. 

 

по соціальній складовій –  рівень оплати праці у випуску (коефіцієнт 

соціальної справедливості); рівень тіньової заробітної плати до офіційної; 

відношення середньої заробітної плати у промисловості до прожиткового 

мінімуму; 

по екологічній складовій –  рівень викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря у розрахунку на 1 км
2 

, т ; рівень використання свіжої води на 

1 ос., млн. м
3
; рівень обсягу оборотної та послідовно (повторно) використаної 

води на 1 ос., млн. м
3
; рівень скидання забруднених зворотних вод у поверхневі 

водні об’єкти на 1 ос., млн. м
3
. 

Отже, для промисловості України 25 індикаторів з 30 (майже 84 %) 

становлять загрозу безпечного існування. На поліпшення стану цих індикаторів 

економічної безпеки промисловості, у першу чергу, має бути спрямована 

стратегія сталого розвитку промисловості України. Важливою інформацією для 

здійснення керованого впливу на стан сталого розвитку промисловості є знання 

коефіцієнтів еластичності, які через вагові коефіцієнти складових та індикаторів 

пояснюють міру впливу окремих складових та індикаторів та є необхідною 

інформацією для розроблення пріоритетних заходів впливу. 
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Так за розрахунками коефіцієнти еластичності за вагомістю впливу 

складових сталого розвитку промисловості розташовані наступним чином: 

екологічна–0,3849; економічна–0,729; соціальна–0,2389. Серед індикаторів за 

результатами розрахунків найбільш впливовими першими десятьма загрозами 

економічній безпеки промисловості є наступні індикатори, розташовані за 

пріоритетом впливу на рівень сталого розвитку промисловості: 

1. Рівень тіньової заробітної плати до офіційної (соціальна складова). 

2. Рівень тінізації промисловості (економічна складова). 

3. Рівень використання свіжої води на 1 ос., млн. м
3
. (екологічна складова). 

4. Рівень обсягу оборотної  та послідовно (повторно) викор. води на 1 ос., 

млн. м
3
. 

5. Рівень скидання забруд. зворот. вод у поверхневі водні об’єкти на 1 ос., 

млн. м
3
. 

6. Відношення середньої заробітної плати у промисловості до ПМ. 

7. Рівень оплати праці у випуску (коефіцієнт соціальної справедливості). 

8. Рівень тіньового проміжного споживання. 

9. Частка приросту прямих іноземних інвестицій за ВЕД (акц. капітал) щодо 

ВДВ. 

10. Рівень інвестування. 

Після отримання динаміки інтегрального індексу стану економічної системи 

необхідно визначити стратегічну ціль (або декілька цілей) в залежності від 

співвідношення значення інтегрального індексу з інтегральними пороговими 

значеннями, які характеризують оптимальний, передкризовий, кризовий або 

критичний стан економічної системи.  

Розглядаються наступні сценарії розвитку: 

I. Інерційні сценарії розвитку за існуючими диспропорціями сталого 

розвитку: 

1. Реалістичний – мінімальне прирощення інтегрального індексу до рівня 

нижнього порогового значення (0,3458) –  ніж

пор

зад

t II  . 

2. Оптимістичний – досягнення інтегрального індексу сталого розвитку між 

значеннями нижнього оптимального та нижнього порогового значень (0,4707)  – 

)(5,0 ніж

опт

ніж

пор

зад

t III  .  

II. Збалансований сценарій сталого розвитку: 

3. Повноцінний сталий розвиток: – досягнення середнього оптимального 

значення кожної складової – приріст інтегрального індексу сталого розвитку до 

рівня (0,6953) – )(5,0 верх

опт

ніж

опт

зад

t III  .  

Знання стратегічних цілей обумовлює необхідність вирішення завдання 

декомпозиції інтегрального індексу, тобто завдання синтезу необхідних значень 

складових та їх індикаторів для знаходження інтегрального індексу у заданих 

межах. Вирішення такої задачі (оберненої) для кожної складової сталого 

розвитку, коли відомо (або задано) його необхідне значення, дозволяє з 

урахуванням чутливості складових або індикаторів, вагових коефіцієнтів впливу 

та адаптивних методів регулювання [17] з теорії управління визначити необхідні 
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значення складових та їх індикаторів впродовж періоду прогнозування у кожному 

році (табл. 4.2). 
 

Таблиця 4.2 - Стратегічні орієнтири ключових макропоказників сталого 

розвитку промисловості України
* 

Показник
 

2016 2017 2018 2019 2020 
 1 2 3 4 5 

 Реалістичний сценарій 

1. ВДВ промисловості, млрд. грн. 468,6 499,7 532,8 569,3 607,1 

2. Зайнятість у промисловості, млн. ос. 2,500 2,371 2,243 2,114 1,986 

3. Обсяг тіньової ВДВ, млрд. грн. 590,8 626,3 663,5 703,9 745,3 

4. Обсяг тіньового проміж. спож., млрд. 

грн. 
725,6 770,2 816,4 866,3 916,5 

5. Капітальні інвестиції, млрд. грн. 103,2 114,1 121,3 139,2 153,3 

6. Обсяг фінанс. НТР, млрд. грн. 14,30 16,19 18,62 21,67 25,10 

7. Обсяг фінанс. інов. діяль-сті, млрд. грн. 16,50 17,80 19,30 21,06 22,98 

8. Номінальна заробітна плата, грн. 5691,2 6481,7 7400,0 8415,8 9575,6 

9. Обсяг прожиткового мінімуму, грн. 1436,3 1635,2 1866,0 2121,0 2411,7 

10. Обсяг викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря, тис. т 
3900,0 3848,7 3797,5 3744,0 3691,2 

11. Обсяг скидання забруднених зворотних 

вод у поверхневі водні об’єкти, млн. м
3
 

1700,0 1676,3 1653,3 1630,1 1607,8 

 Оптимістичний сценарій 

1. ВДВ промисловості, млрд. грн. 468,6 551,9 724,8 951,9 1338,3 

2. Зайнятість у промисловості, млн. ос. 2,500 2,366 2,219 2,061 1,868 

3. Обсяг тіньової ВДВ, млрд. грн. 590,8 685,1 871,7 1103,0 1465,4 

4. Обсяг тіньового проміж. спож., млрд. 

грн. 
725,6 843,1 1066,5 1322,0 1669,1 

5. Капітальні інвестиції, млрд. грн. 103,2 132,5 198,2 292,5 467,1 

6. Обсяг фінанс. НТР, млрд. грн. 14,3 20,1 36,4 61,1 107,6 

7. Обсяг фінанс. інов. діяль-сті, млрд. грн. 16,5 20,2 29,2 42,5 66,9 

8. Номінальна заробітна плата, грн. 5691,2 7158,8 10079,3 14190,5 21853,9 

9. Обсяг прожиткового мінімуму, грн. 1436,3 1804,7 2532,8 3542,7 5367,5 

10. Обсяг викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря, тис. т 
3900,0 3772,3 3546,7 3286,6 2882,9 

11. Обсяг скидання забруднених зворотних 

вод у поверхневі водні об’єкти, млн. м
3
 

1700,0 1648,7 1563,9 1468,9 1327,2 

 Повноцінний сталий розвиток 

1. ВДВ промисловості, млрд. грн. 468,55 655,91 881,59 1142,93 1430,74 

2. Зайнятість у промисловості, млн. ос. 2,50 2,35 2,20 2,03 1,85 

3. Обсяг тіньової ВДВ, млрд. грн. 590,8 735,5 846,8 915,8 909,5 

4. Обсяг тіньового проміж. спож., млрд. 

грн. 
725,6 857,9 816,7 682,1 497,7 

5. Капітальні інвестиції, млрд. грн. 103,2 171,4 250,3 333,4 414,3 

6. Обсяг фінанс. НТР, млрд. грн. 14,3 31,6 55,4 80,1 103,6 

7. Обсяг фінанс. інов. діяль-сті, млрд. грн. 16,5 25,3 36,1 47,4 58,3 

8. Номінальна заробітна плата, грн. 5691,2 9026,0 15582,6 24857,4 35946,7 

9. Обсяг прожиткового мінімуму, грн. 1436,3 2214,5 3463,3 4809,1 6005,1 

10. Обсяг викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря, тис. т 
3900,0 3342,3 2693,9 1969,1 1178,0 

11. Обсяг скидання забруднених зворотних 

вод у поверхневі водні об’єкти, млн. м
3
 

1700,0 1496,1 1269,2 1025,8 770,7 

* 
Розрахунки авторів. 
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Наведені стратегічні значення макропоказників засвідчують: якими повинні 

бути ключові макропоказники для забезпечення відповідних сценаріїв розвитку. 

Отже, моніторинг виконання стратегічних сценаріїв сталого розвитку можна 

проводити як по значенням індикаторів сталого розвитку, так і за ключовими 

макропоказниками розвитку промисловості.  

 

4.2.2 Стратегічні сценарії структурного розвитку промислових  

регіонів України 

 

У зв’язку з багатоплановістю поняття структуру економіки трактують як 

співвідношення різних елементів економічної системи, що відображають певні 

види структури економіки. Завдяки різноманітним структурним зрушенням може 

відбуватись швидке зростання виробництва, зайнятості і добробуту населення, 

тому структура економіки має велике значення. На макроекономічному рівні 

розрізняють різни види структурних співвідношень: відтворювальна, 

інституційна, управлінська, секторальна, галузева, виробничо-технологічна, 

регіональна, зовнішньоекономічна тощо, – дія яких реалізується через 

багаторівневі соціально-економічні відносини [18]. У даному розділі будемо 

розглядати агреговану галузеву структуру економіки, яка виражає пропорції 

розвитку окремих галузевих секторів, груп галузей, видів діяльності  та сфер 

національної економіки. 

Згідно Ж. Фурастье [19], країни з низьким доходом на душу населення 

знаходяться в ранній стадії розвитку; основна частина національного доходу 

досягається за рахунок виробництва в первинному секторі (сільське господарство, 

добування сировини). Країни на більш просунутій стадії розвитку, із середнім 

національним доходом, генерують свої доходи в основному у вторинному секторі 

(промисловість). У високорозвинених країнах з високим рівнем доходу, 

третинний сектор (послуги) переважає в загальному випуску економіки. При 

цьому, розподілення робочої сили між трьома секторами прогресує через різні 

етапи та відповідні уклади (табл. 4.3) наступним чином [20]: 

- перший етап – доіндустріальне суспільство, де зайнятість розподіляється 

в первинному секторі – 70 %, у вторинному секторі – 20 %, в третинному секторі 

– 10 %. Цей етап представляє суспільство з нерозвиненою наукою, з незначним 

використанням техніки та притаманний країнам, що розвиваються; 

- другий етап – індустріальне суспільство, де зайнятість в первинному 

секторі – 40 %, у вторинному секторі – 40 %, в третинному секторі – 20 %. 

Характеризується переважанням добувних галузей промисловості, важкого та 

низько технологічного машинобудування з технологіями переважно 3-го та 4-го 

укладів, 

- третій етап – постіндустріальне суспільство, де зайнятість в 

первинному секторі – 10 %, у вторинному секторі – 20 %, в третинному секторі – 

70 %. Характеризується переважанням технологій 5-го укладу, якій 

супроводжується процесами деіндустріалізації – виводом за межи країни низько 

технологічних галузей (offshoring), введенням сучасних високотехнологічних 

виробничих потужностей орієнтованих на випуск продукції з високою часткою 
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доданої вартості, інформатизацією суспільства, розвитком сфери сучасних 

наукоємних послуг. 

- четвертий етап – неоіндустріальне суспільство, яке характеризується 

переходом до технологій 6-го укладу, випуском продукції з високою доданою 

вартістю, індивідуалізацією, наномінітюрізацією, біотехнологізацією, 

когнітивізацією, розвитком 3D-друку шляхом реіндустріалізації (reshoring). 
 

Таблиця 4.3 - Основні “соціоекономічні одиниці зборки
*
”

 

Уклад Рівень 

 Глобальний Макрорівень Нанорівень 

III Колоніальна 

супердержава 

Підприємство Робоче місце як джерело 

мінімального достатку 

IV Транснаціональна 

корпорація 

Промислове місто 

(мономісто) 

Робоче місце як 

джерело”середнього достатку” 

V Міждержавні союзи Регіон (промисловість перестає бути 

місто утворюючим чинником) 

Людина як представник 

“середнього класу” 

VI(?) Глобальні союзи Регіон з чисельністю населення 3-7 

млн. (NUTS) (квазідержава) 

Людина з особистим 

диференційованим грошовим 

потоком 

* 
Складено авторами. 

 

Ідентифікацію стану структурного розвитку та наукове обґрунтування 

стратегічних середньострокових планів промислових регіонів України, 

об’єднаних у відповідні економічні райони (Донецький – Донецька та Луганська 

обл.; Придніпровський – Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська обл.; 

Північно-східний – Сумська, Пролтавська та Харківська обл.), будемо здійснювати 

за наступними індикаторами: 

1. Валовий регіональний продукт (ВРП, номінал) на одну особу, тис.грн.) (S). 

2. Питома вага валової доданої вартості сільського господарства у ВРП, % (D). 

3. Питома вага валової доданої вартості промисловості у ВРП, % (D). 

4. Питома вага валової доданої вартості  сфері послуг у ВРП, % (S). 

5. Питома вага зайнятих у сільському господарстві до загальної зайнятості, (D) %. 

6. Питома вага зайнятих у промисловості до загальної зайнятості, % (D). 

7. Питома вага зайнятих у сфері послуг до загальної зайнятості, % (S). 

Застосування методології інтегрального оцінювання [15] до індикаторів 

структурного розвитку дає наступну динаміку інтегральних індексів промислових 

областей України (рис. 4.4). 

Визначення вектору порогових значень кожного індикатора структурного 

розвитку та їх інтегральна згортка дає можливість припустити, що знаходження 

інтегрального індексу нижче нижнього порогу свідчить про належність до 

доіндустріального суспільства; між нижнім оптимальним та нижнім пороговим – 

до індустріального суспільства; між верхнім та нижнім оптимальним – до 

постіндустріального суспільства. За результатами розрахунків практично всі 

промислові економічні райони України за інтегральним індексом структурного 

розвитку знаходяться у фазі індустріального суспільства, де тільки Харківська 

область ледве перетнула поріг постіндустріальної фази розвитку. 



 

 

150 

Як свідчать результати вивчення динаміки економіки розвинених країн, 
основні структурні зміни в секторах в першу чергу пов'язані з двома чинниками - 
динамікою попиту і продуктивності праці. Динаміка попиту в секторах економіки 
та галузях тісно пов'язана зі зміною душового доходу, якій залишає бажати 
кращого. Надзвичайно низький рівень душового доходу в регіонах України (як і 
по країні в цілому) обумовлений тотальною корумпованістю економіки, високим 
рівнем тінізації економіки, значним технологічним відривом її структури 
виробництва та надзвичайно низьким рівнем оплати праці у випуску. 
Продовження існуючих тенденцій не залишає надії на процвітаючій розвиток 
регіонів України. Тобто у середньостроковій перспективі не варто очікувати 
структурних зрушень з боку такого інструменту, як душовій дохід.  
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Рисунок 4.4 - Динаміка інтегральних індексів структурного розвитку 

Залишається інструмент структурних зрушень – продуктивність праці, яка 
змінюється дуже повільно та в Україні у рази менше ніж у країнах ЄС. Така 
ситуація обумовлена відсутністю науково-технологічного прогресу, низьким 
рівнем технології виробництва – завищеним проміжним споживанням та, як 
наслідок, заниженою валовою доданою вартістю. Чи можливі структурні 
зрушення при низькому душовому доході, низькому рівні технології виробництва, 
надзвичайно низьким рівнем оплати праці у випуску та постійним підвищенням 
тарифів на енергоресурси для населення? – Питання риторичне. Практично у всіх 
областях зростає реальний обсяг послуг, який переважає реальні обсяги 
промислового виробництва (рис. 4.5).  
 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.5 - Структура сфери послуг 

Послуги 

Традиційні: 
- торгівля; 
- діяльність готелів і ресторанів; 
- операції з нерух. майном; 
- надання ком. та інд. послуг; 
- тимчасове розміщення та 
організація харчування. 

Прогресивні: 
- діяль. трансп.та зв’язку; 
- фінансова діяльність; 
- державне управляння; 
- охорона здоров’я;  
- інформація і телеком.; 
- діяльн. у сфері адм. упр-я 

Креативні: 
- освіта; 
- професійна., наукова, 
та технічна діяльність; 
- маркетинг, реклама; 
- мистецтво, спорт, 
розваги. 
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При цьому важливе значення має структура сфери послуг, яку можна 

поділити на такі складові: традиційні, прогресивні, креативні (рис. 4.6). 

Практично у всіх промислових областях України прогресивні послуги 

перевішують або дорівнюють традиційним. 

а б  

в г 

д е  
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Рисунок 4.6 - Динаміка ВДВ секторів економіки промислових областей у цінах 2000 р. 
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Задаючись цілю досягнення інтегральних індексів структурного розвитку до 

рівня середнього оптимального значення вектору інтегральних порогових значень 

– у фазі розквіту постіндустріального розвитку, отримаємо стратегічні орієнтири 

структурного розвитку промислових регіонів України на рівні ключових 

макропоказників (табл. 4.4-4.6). 

 

Таблиця 4.4 - Донецький економічний район (Донецька обл./Луганська обл.) 

Макропоказники структурного розвитку 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Номінальний ВРП, млрд. грн. 88,90 

25,23 

158,69 

41,10 

259,64 

65,07 

390,94 

98,66 

543,03 

143,73 

702,62 

199,54 

ВДВ сільського. господарства, млрд. грн. 3,80 

0,60 

6,75 

0,97 

10,89 

1,53 

15,91 

2,28 

21,01 

3,20 

25,26 

4,15 

ВДВ  промисловості, млрд. грн. 22,00 

3,00 

38,29 

4,88 

64,13 

7,73 

96,06 

11,69 

132,32 

16,96 

169,24 

23,37 

ВДВ сфері послуг, млрд. грн. 34,63 

6,04 

62,02 

9,87 

101,91 

15,69 

154,72 

24,04 

217,79 

35,70 

286,85 

51,18 

Чисельність зайнятих у сільс. г.-ві, млн. осіб  0,0652 

0,0379 

0,0863 

0,0501 

0,1068 

0,0656 

0,1260 

0,0809 

0,1429 

0,0957 

0,1570 

0,1095 

Чисельність зайнятих у пром.-ті , млн. осіб 0,2740 

0,0947 

0,3271 

0,0564 

0,4047 

0,0740 

0,4745 

0,0915 

0,5429 

0,1088 

0,6001 

0,1260 

Чисельність зайнятих у сф.послуг, млн. осіб 0,3624 

0,1429 

0,4824 

0,2077 

0,6043 

0,2726 

0,7299 

0,3379 

0,8618 

0,4039 

1,0012 

0,4713 

 

Визначені стратегічні орієнтири на рівні індикаторів є необхідними для 

порівняння з фактичними значеннями індикаторів з метою визначення ступеня 

наближеності до бажаного рівня розвитку та ефективності макроекономічної 

політики. 

 

Таблиця 4.5 - Придніпровський економічний район (Дніпропетровська обл. / 

Запорізька обл./Кіровоградська обл.) 

Макропоказники структурного 

розвитку 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Номінальний ВРП, млрд. грн. 209,91 

84,78 

35,76 

270,29 

108,52 

57,13 

331,30 

142,16 

86,66 

440,12 

181,01 

124,31 

535,08 

225,06 

168,49 

630,10 

280,10 

216,26 

ВДВ сільс. господарства, млрд. грн. 11,43 

8,23 

9,43 

14,52 

10,47 

15,02 

17,43 

13,59 

22,62 

22,49 

17,07 

32,00 

26,28 

20,81 

42,39 

29,37 

25,12 

52,64 

ВДВ  промисловості, млрд. грн. 82,65 

28,80 

6,51 

105,99 

36,74 

10,37 

129,13 

47,83 

15,60 

170,12 

60,36 

22,05 

204,60 

74,12 

29,17 

237,69 

90,50 

36,11 

ВДВ сфері послуг, млрд. грн. 70,20 

33,97 

17,87 

91,19 

43,59 

28,63 

113,20 

57,34 

43,63 

152,97 

73,46 

63,13 

190,00 

92,10 

86,76 

229,63 

116,07 

113,53 

Чисельність зайнятих у сільс. г.-ві ,  

млн. осіб  

0,1166 

0,1200 

0,1094 

0,1157 

0,1213 

0,1118 

0,1144 

0,1223 

0,1138 

0,1129 

0,1229 

0,1152 

0,1109 

0,1231 

0,1158 

0,1086 

0,1223 

0,1156 

Чисельність зайнятих у пром.-ті ,  

млн. осіб 

0,3724 

0,1666 

0,0505 

0,3691 

0,1685 

0,0516 

0,3649 

0,1700 

0,0526 

0,3594 

0,1710 

0,0535 

0,3527 

0,1714 

0,0540 

0,3447 

0,1708 

0,0542 

Чисельність зайнятих у сфері послуг , 

млн. осіб 

0,8430 

0,3911 

0,1893 

0,8435 

0,3974 

0,1944 

0,8452 

0,4041 

0,1999 

0,8483 

0,4113 

0,2063 

0,8530 

0,4191 

0,2139 

0,8595 

0,4280 

0,2228 
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Таблиця 4.6 - Північно-Східний економічний район (Харківська обл. / 

Сумська обл./Полтавська обл.) 

Макропоказники структурного 

розвитку 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Номінальний ВРП, млрд. грн. 120,12 

39,23 

92,03 

125,78 

54,69 

123,62 

145,99 

73,40 

163,03 

168,63 

96,22 

207,38 

193,33 

122,97 

255,32 

242,81 

151,61 

306,99 

ВДВ сільс. господарства, млрд. грн. 12,58 

7,75 

12,82 

13,17 

10,77 

17,09 

15,25 

14,40 

22,26 

17,57 

18,77 

27,81 

20,13 

23,76 

33,41 

25,02 

28,92 

38,87 

ВДВ  промисловості, млрд. грн. 22,54 

8,27 

36,72 

23,60 

11,50 

49,15 

27,35 

15,37 

64,47 

31,53 

20,01 

81,38 

36,16 

25,32 

99,16 

45,07 

30,78 

117,62 

ВДВ сфері послуг, млрд. грн. 54,75 

19,84 

30,43 

57,35 

27,69 

41,16 

66,64 

37,21 

54,86 

77,09 

48,90 

70,84 

88,78 

62,72 

88,93 

111,69 

77,72 

109,60 

Чисельність зайнятих у сільс. г.-ві ,  

млн. осіб  

0,1619 

0,1036 

0,1198 

0,1632 

0,1081 

0,1197 

0,1643 

0,1080 

0,1192 

0,1653 

0,1076 

0,1181 

0,1662 

0,1069 

0,1165 

0,1666 

0,1065 

0,1142 

Чисельність зайнятих у пром.-ті ,  

млн. осіб 

0,2300 

0,0738 

0,1057 

0,2319 

0,0770 

0,1056 

0,2337 

0,0769 

0,1051 

0,2354 

0,0766 

0,1042 

0,2371 

0,0760 

0,1027 

0,2385 

0,0756 

0,1005 

Чисельність зайнятих у сфері послуг , 

млн. осіб 

0,7152 

0,2433 

0,2992 

0,7213 

0,2549 

0,3022 

0,7279 

0,2561 

0,3059 

0,7347 

0,2576 

0,3104 

0,7416 

0,2596 

0,3160 

0,7497 

0,2636 

0,3228 
* 
Розрахунки авторів. 

 

4.2.3 Концептуальні засади експортної стратегії промислових  

регіонів України 
 

Після початку україно-російського військового конфлікту перед Україною 

повстало завдання пошуку нових ринків збуту продукції замість російського. 

Водночас підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, яке передбачає 

лібералізацію торгівлі товарами та послугами, а також лібералізацію руху 

капіталу, надає нові можливості щодо розвитку української промисловості для 

задоволення потреб країн ЄС. Тому актуальним є завдання виявлення та аналізу 

потреб європейських країн, які можуть бути забезпечені за рахунок наявних або 

потенційних промислових потужностей України.  

Аналіз потреб європейських країн у промисловій продукції може бути 

корисним з погляду вирішення одночасно двох питань. Перше, це знаходження 

напрямів для експорту української продукції. Друге – формування пропозицій для 

інвесторів.  

Україна має можливості для виходу на європейські ринки, у тому числі, 

шляхом витиснення виробників із інших країн, що не відносяться до ЄС, 

внаслідок преференцій, які надаються згідно Угоди про асоціацію з ЄС. Крім 

торговельних преференцій, Україна має вигідне географічне розташування, що 

дає можливість скоротити логістичні витрати у порівнянні з азіатськими 

країнами, які наразі є «світовою фабрикою». Внаслідок цього підвищується 

інтерес закордонних інвесторів щодо інвестування до української промисловості, 

не зважаючи на бойові дії на сході та провалену боротьбу з корупцією. Виявлення 
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груп товарів, які імпортуються до ЄС з інших країн, та які можуть вироблятися на 

території України, дає можливість сформувати пропозиції для інвесторів. Основні 

етапі визначення та аналізу перспектив української промисловості на ринках ЄС 

наведено на рис. 4.7. 
 

Аналіз потреб країн ЄС

Виявлення груп 

товарів, що 

мають додатну 

динаміку росту 

імпорту

Виявлення груп 

товарів, що 

мають значні 

обсяги імпорту

Аналіз можливостей України

Формування інвестиційних пропозицій 

Уточнення 

асортименту та 

особливостей 

товарних груп

Виявлення наявності 

сировини, людського 

капіталу, інфраструктури 

тощо

Виявлення потужностей, 

що вже виробляють 

аналогічну схожу 

продукцію

Розробка 

чернеток бізнес-

планів щодо 

створення нових 

підприємств

Розробка 

стратегії 

сприяння 

інвестиціям у 

визначені галузі

Розробка 

пропозицій щодо 

вдосконалення 

законодавства з 

ЗЕД

 
 

Рисунок 4.7 - Послідовність визначення перспектив української 

промисловості на зовнішніх ринках 
 

Визначення перспектив української промисловості на ринках ЄС 

пропонується здійснювати у три основні етапи. На першому етапі здійснюється 

аналіз потреб країн ЄС у промисловій продукції різних видів. При цьому 

використовуються декілька критеріїв для внесення групи продукції до переліку 

для подальшого аналізу. Одним з критеріїв є наявність позитивної динаміки 

імпорту цієї продукції за останні роки до зони ЄС з інших країн, які не входять до 

ЄС. Якщо продукція імпортується на протязі багатьох років та обсяги імпорту 

зростають, то можна зробити висновок, що внутрішні потужності країн 

європейської спільноти не можуть задовольнити наявний попит, при цьому 

створювати нові потужності у ЄС за якимись причинами не є доцільним. Другим 
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критерієм є достатньо значні обсяги імпорту до країн ЄС, які свідчать про 

наявність великого ринку такої групи продукції. Результати попереднього відбору 

у вигляді переліку груп продукції, що мають додатну динаміку зростання обсягів 

імпорту та достатньо значні обсяги імпорту потребують подальшого аналізу. 

Перш за все, здійснюється логічний перетин цих двох множин. Після цього 

потрібно уточнити асортимент та особливості товарних груп, тобто, 

відагрегованих груп перейти до більш деталізованого переліку промислової 

продукції, що відповідає обом критеріям.Аналіз пропонується здійснювати за 

класифікацією товарів, що регламентується Гармонізованою системою опису та 

кодування товарів Всесвітньої митної організації. Ця система опису враховується 

як Комбінованою номенклатурою Європейського союзу, так і Українською 

класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Деталізація має на увазі 

перехід від загальних груп промислової продукції, наприклад, від загальної групи 

«Section XI. Textiles and textile articles» до більш конкретизованої «55. Man-made 

staple fibres», а після цього, у разі необхідності, до «55.01. Synthetic filament tow» 

або ще більш конкретизованого «55.01.10000. Of nylon or other polyamides». Також 

в якості  третього, додаткового критерію при відборі продукції, що може 

експортуватись до ЄС, використовується конкурентоздатність виробників з інших 

країн, чию частку ринку планується зайняти. При цьому розглядаються такі 

показники, як вартість робочої сили, транспортні витрати, наявність чи 

відсутність квот та інших бар’єрів. Результатом аналізу є перелік деталізованих 

груп промислової продукції, на які є достатньо великий та стабільний попит у 

країнах ЄС, та які імпортується з інших країн, перед якими Україна має 

конкурентні переваги. 

Другим етапом визначення перспектив української промисловості на ринках 

ЄС є аналіз можливостей України щодо задоволення наявного попиту на імпорт 

промислових товарів до ЄС. Ці можливості можуть бути фактичні та потенційні. 

Фактичні можливості це вже існуючи виробничі потужності, що виробляють 

аналогічну продукцію та можуть достатньо швидко модифікувати продукцію (за 

необхідності) та наростити випуск для відправки на експорт до ЄС. Потенційні 

можливості це наявність усіх або більшості з необхідних ресурсів для створення 

нового виробництва: кадрових ресурсів, необхідної сировини, розвинутої 

інфраструктури, виробничих площадок тощо. Саме виявлення таких потенційних 

можливостей щодо створення виробництва для експорту до ЄС є цікавим для 

іноземних та вітчизняних інвесторів. 

Останнім етапом є формування інвестиційних пропозицій. При цьому 

визначаються глобальні проблеми, що перешкоджають успішному інвестуванню. 

До глобальних потреб відносяться нестача деяких з потрібних ресурсів та 

законодавчі перепони. Нестача потрібних ресурсів покривається шляхом розробки 

та реалізації стратегії сприяння інвестиціям у визначенні галузі. Наприклад, це 

може бути створення необхідної транспортної, митної або інформаційної 

інфраструктури. Законодавчі перепони вирішуються розробкою гармонізованих 

стандартів або іншими змінами у законодавстві, що регулює виробництво та 

експорт промислової продукції. Після вирішення глобальних проблем, що 

перешкоджають модернізації старих або створенню нових виробничих 
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потужностей для задоволення попиту на ринках ЄС можуть бути підготовані 

пропозиції для інвесторів. Ці пропозиції доцільно оформлювати у вигляді 

чернеток бізнес-планів, в яких визначено основні показники, що характеризують 

інвестиційну привабливість пропозиції: очікуваний попит, наявні ресурси, 

необхідні витрати, термін окупності. 

Українська промисловість має перспективи розвитку галузей легкої 

промисловості, продукція яких може зайняти частку ринку країн ЄС. Перш за все 

це вироби з деревини (паперова продукція, друкована продукція), текстильні 

вироби та взуття, керамічні та скляні вироби, вироби з недорогоцінних металів, 

меблі та спортивний інвентар. Загальний обсяг імпорту продукції визначених 

галузей до ЄС складає більше 200 млрд EUR на рік. Україна має потенційні 

можливості отримати частку цього ринку. 

Наразі попит на цю продукцію задовольняється переважно країнами Азії та 

США, які несуть значні логістичні витрати внаслідок віддаленого розташування 

від риків збуту продукції.  

Продукція, що має перспективи на ринках країн ЄС та частку ринку якої 

може захопити Україна, розрізняється за якістю та технологічністю. 

Низькотехнологічна продукція виробляється країнами Азії, перш за все, Китаєм, 

В’єтнамом, Бангладеш, Пакистаном, Камбоджею, Індією тощо. Конкурувати з 

продукцією цих країн Україна може шляхом розширення та вдосконалення 

наявних потужностей.  

Високотехнологічна продукція виробляється США та деякими передовими 

азійськими країнами, такими, як Японія та Південна Корея. Для конкурування з 

цими країнами потрібне не лише залучення інвесторів, але й імпорт відповідних 

технологій та обладнання.  

Аналіз наявних можливостей промисловості Придніпровського 

економічного району та потреб ЄС у промисловій продукції дозволив встановити, 

що перспективними з погляду експорту до є такі напрями промисловості, наведені 

у табл. 4.7. Ці галузі мають значний обсяг імпорту до ЄС, потенційні або фактичні 

виробничі потужності в Україні, а також наявність сировини та людського 

капіталу.  

 

4.3 Негативні чинники структурно-технологічної модернізації 

 

4.3.1 Тіньова економіка України, видів економічної  

діяльності та регіонів 

Проблеми оцінки розмірів та впливу тіньової економіки постійно 

перебувають у центрі уваги урядів і вчених більшості країн світу. Поширення 

тіньової економіки поряд із макроекономічною розбалансованістю та 

обмеженістю ресурсів визнані Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) 

ключовими глобальними ризиками майбутнього десятиріччя [21]. Тіньова 

економіка – це настільки ж важливе, наскільки і спірне (і щодо ії  складу, і щодо ії 

обсягів) питання. Тіньову економіку вивчають десятки років, намагаючись знайти 

способи її регулювання, але ще нікому не вдавалося знайти спосіб її 

викорінювання. 
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Таблиця 4.7 - Найбільш перспективні галузі промисловості 

Придніпровського економічного району з погляду експорту до ЄС 

Група Розшифровка 
Обсяг імпорту до 

ЄС у 2017р., млн. EUR 

Група 47 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; 

папір або картон, одержані з відходів та макулатури 

5048 

Група 48 Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону 7920 

Група 49 Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція 

поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти 

та плани 

2983 

Група 61 Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні 41304 

Група 62 Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних 41079 

Група 63 Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, 

що використовувалися; ганчір’я 

26757 

Група 64 Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини 20859 

Група 68 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних 

матеріалів 

4224 

Група 69 Керамічні вироби 3728 

Група 70 Скло та вироби із скла 6041 

Група 81 Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них 4269 

Група 82 Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних 

металів; їх частини з недорогоцінних металів 

7909 

Група 94 Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки 

та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні 

прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло 

та подібні вироби; збірні будівельні конструкції 

26757 

Група 95 Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя 18714 

Цілком очевидно, що тіньова економічна діяльність значно знижує 

ефективність макроекономічного регулювання, погіршує інвестиційний клімат і 

таким чином знижує конкурентоспроможність економіки  країни. Виникає 

питання: чи можна взагалі оцінювати економіку України без урахування її 

тіньової складової? “…Не враховуючи цей феномен, визнаємо, що не знаємо, як 

виглядає українська економіка загалом і який фактичний рівень споживання 

українських громадян [22] …”. Разом з тим, кожен новий уряд, що приходить до 

влади, ініціює розробку стратегій розвитку країни до n-го року, не враховуючі в 

повній мирі тіньові аспекти економіки. Як правило, такі стратегії мало 

відповідають реальній дійсності.  

Негативні наслідки, породжувані тіньовою економікою, цілком очевидні. 

Вихід у “тінь” з легального обігу значної грошової маси об’єктивно знижує 

життєздатність кредитно-фінансової системи, обумовлює негативну ситуацію з 

хронічними неплатежами, погіршує інвестиційний клімат у країні, руйнує 

соціальну інфраструктуру, створює умови для нелегального вивозу капіталу за 

кордон і, крім того, є живильним середовищем для активізації організованої 

злочинності. Подібного роду ситуація неминуче веде до втрати державою її 

керівних, контрольних та інших найважливіших соціально-суспільних функцій та 

провокує тіньову зайнятість.  

Але разом з тим, зайнятість у тіньовій економіці сприяє розвитку нових 

підприємницьких спроможностей людини, більш повній реалізації її здатності до 



 

 

158 

праці, до виконання функції адаптування робочої сили визначеної кількості й 

якості до сучасних ринкових умов. Можливість реалізації працівником своєї 

здатності до праці й його особистісна мотивація щодо одержання гідної 

винагороди за працю (у більшості випадків) обумовлюють відносно високу 

ефективність механізму формування зайнятості в умовах тіньової економіки. 

Отже, така зайнятість певним чином у тіньовій сфері дає змогу зберегти трудовий 

потенціал, сприяє вирішенню проблеми доходів і навіть елементарному 

виживанню деякої частки населення. Отже, “…з одного боку, тіньова економіка – 

наслідок та головний економічний базис корупції, з іншого – деякий компенсатор 

економічних та фінансових шоків, особливо для малого та середнього бізнесу”. 

[23] Крім того, враховуючі величезні обсяги тіньової економіки, можна 

стверджувати про двоїсту роль тіньової економіки: по-перше, як найважливіше 

гальмо сталого розвитку; по-друге, як величезний резерв модернізації та 

зростання економіки України.   

Розглядається метод оцінення тіньової економічної діяльності – метод 

“соціальної справедливості” [24], якій дає можливість визначення зовнішньої та 

внутрішньої тіньової складової офіційного ВВП (ВРП, ВДВ) країни, регіонів та 

основних видів економічної діяльності. Метод ґрунтується на гіпотезі про 

існування оберненої залежності між часткою оплати праці у випуску та рівнем 

тінізації економіки, що є основою для визначення обсягів тіньового ВВП, тіньової 

зайнятості, тіньової заробітної плати та інших тіньових показників. За 

універсальністю та функціональними можливостями запропонований метод 

перевішує всі існуючі методи разом взяти. 

Запропонована інтерпретація показника тіньової економіки констатує той 

факт, що існують дві частини тіньового ВВП (ВДВ, ВРП) – перша, яка не 

враховується Держстатом України та є додатком до офіційного ВВП через штучне 

збільшення проміжного споживання (рис. 4.8, а); друга – створена тіньовою 

оплатою праці (рис. 4.8, б) та через мультиплікатор споживання є частиною 

офіційного ВВП.  

 

 

а 

б  

Рисунок 4.8 - Динаміка рівня тінізації (а) та тіньової оплати праці (б)  

України та ВЕД, 
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Тому треба боротися не з тіньовою частиною офіційного ВВП, яка є 

рятувальним кругом для більшої частини працюючого населення, а з його 

зовнішньою неврахованою частиною, яка привласнюється олігархами. Це 

здійснюється наступним чином: великі підприємства (переважно промислові та 

будівельні), використовуючи фіктивні статті витрат і завищуючи реальні витрати 

(через офшорні та вітчизняні фірми-прокладки), а також використовуючи інші 

механізми, домагаються підвищення тарифів, що призводить до збільшення 

собівартості продукції – збільшується проміжне споживання та, відповідно, 

зменшується ВДВ. І тут виникає негативний кумулятивний ефект – дуті тарифи 

підвищують собівартість всіх інших виробників в економіці, реально збільшуючи 

їх статті витрат, при цьому, висмоктуючи кошти, які могли б піти на підвищення 

зарплат, соціальне забезпечення і інвестиції в економіку, які так необхідні Україні. 

Як слідує з розрахунків, частка оплати праці у випуску в Україні, основних 

ВЕД та регіонах значно відстає від рівня економічно розвинених країн, а за 

останні три роки має від’ємну динаміку як в цілому по Україні, за видами 

економічної діяльності, так і за регіонами України. Найнижчі значення частки 

оплати праці у випуску спостерігаються в промислових регіонах 

(Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Харківської, 

Сумської, Полтавської, Черкаської) та у м. Києві. Виконуючі аналогічні 

розрахунки по регіонах України, отримаємо дані щодо рівня тінізації та обсягів 

ВРП, які не обраховуються Держстатом України, тіньову заробітну плату, тіньову 

зайнятість, тіньову оплату праці (ТОП) та рівень офіційного ВРП, створеного 

тіньовою оплатою праці з урахуванням мультиплікатора споживання (добуток 

мультиплікатора споживання на тіньову оплату праці
15

) (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 - Тіньові показники регіонів України за 2017
*
 р. 

Область 

Рівень 
тінізації 
(зовн.), 

% офіц. ВРП 

Тіньовій 
ВРП 

(зовн.), 
млрд. грн. 

Тіньова ЗП, 
грн. 

Тіньова 
зайнятість, 

млн. ос. 

Рівень  ВРП, 
створ.ТОП 

% офіц. 
ВРП 

1. Дніпропетровська 43,57 132,25 11624,9 0,3163 36,16 

2. Запорізька 45,11 60,39 10701,8 0,1519 37,59 

3. Кіровоградська 34,11 17,78 5914,8 0,0645 22,65 

4. Сумська  32,52 18,77 5598,0 0,0686 20,59 

5. Полтавська 39,14 57,59 11327,6 0,1433 34,16 

6. Харківська 36,37 71,25 7553,6 0,2240 26,74 

7. Донецька 45,67 73,11 11559,0 0,1669 37,3 

8. Луганська 35,16 11,07 5091,2 0,0420 21,02 
* 

Розрахунки авторів. 

Отже, середній рівень тінізації ВРП (зовнішня частина – додаток до 

офіційного ВРП) для промислових областей України становить майже 40 %. Якби 

зменшити рівень тінізації до середнього рівня економічно розвинених країн ЄС – 

15 %, економіка України мала б додатково 260 млрд. грн., а зменшення рівня 

тінізації для всіх областей України – майже 600 млрд. грн., що є потужним 

резервом модернізації економіки. Але поки що ці кошти витрачаються олігархами 

на літаки, яхти, колекції картин і вин. 
                                                           
15

 При розрахунку внутрішнього рівня тінізації регіонів використано мультиплікатор споживання  (2,58)  для економіки 
України в цілому, але можливо для регіонів та інших видів економічної діяльності він буде дещо  відрізнятись. 
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Універсальність методу оцінення тіньової  економічної діяльності дозволяє 

визначити рівень тінізації для видів економічної діяльності в областях України, 

що є необхідним для моніторингу та оцінення ефективності  макроекономічної 

політики уряду. Наприклад, для Дніпропетровської області маємо (табл. 4.9). 
 

Таблиця 4.9 - Оцінка динаміки обсягів неформальної зовнішньої складової 

ВРП (ВДВ) в структурі економіки Дніпропетровської обл.
* 

Регіон, 
види економічної діяльності 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Модельна оцінка зовнішньої неформальної складової ВРП (ВДВ), 

млрд. грн. 

Дніпропетровська обл. 45,23 60,60 62,23 62,10 77,17 95,12 107,8 

Промисловість в цілому: 33,26 40,93 41,94 40,39 52,33 69,49 89,26 

   Добувна 8,12 10,54 10,31 11,38 13,22 17,08 22,78 

   Переробна 23,78 28,39 28,32 26,05 36,02 53,98 76,39 

   Ел., газ, вода 1,35 2,06 3,17 2,93 3,29 2,23 3,15 

Сільське господарство 1,95 2,7 2,18 3,27 3,73 5,31 5,73 

Будівництво 0,9 1,08 1,86 1,95 1,71 1,72 1,64 

Транспорт і зв’язок 2,68 3,25 2,47 2,75 2,09 0,71 1,13 

Послуги (традиційні) 6,08 6,95 4,49 6,39 7,84 8,86 10,73 

 Модельна оцінка неформальної оплати праці, млрд. грн. 

Дніпропетровська обл. 11,12 15,74 15,48 15,22 20,23 25,50 36,60 

Промисловість в цілому: 10,10 12,56 12,71 11,99 16,41 22,34 36,31 

   Добувна 2,29 3,09 2,93 3,42 3,85 5,23 8,92 

   Переробна 7,62 9,12 8,93 8,03 11,62 18,04 31,57 

   Ел., газ, вода 0,24 0,44 0,79 0,65 0,81 0,42 0,88 

Сільське господарство 0,46 0,66 0,45 0,82 0,94 1,36 1,65 

Будівництво 0,19 0,26 0,50 0,57 0,46 0,46 0,50 

Транспорт і зв’язок 0,57 0,71 0,43 0,53 0,33 0,03 0,09 

Послуги (традиційні) 1,26 1,32 0,51 1,18 1,60 1,85 3,26 
* 
Модельні розрахунки в поточних цінах 

Використовуючи для Дніпропетровської області середнє значення частки 

оплати у випуску в ЄС ( 29,0a ), отримаємо значення середньої та мінімальної
16

 

заробітної плати, яка повинна бути в Дніпропетровської області та за основними 

ВЕД у 2016 р. (табл. 4.10). 
 

Таблиця 4.10 - Існуюча та прогнозна оцінки параметрів заробітної плати в 

Дніпропетровській області у 2016
*
 р. 

Країна, 

ВЕД 
a 

ЗП 
Існуюча, 

грн. 

Мін ЗП 
0,5 від 

середньої 

a 
(середня 

в ЄС) 

Розрахун- 
кова ЗП, 

грн. 

Мін ЗП 
0,5 від 

середньої 

Відставання 
середньої 
ЗП, разів 

Дніп-ська обл. 0,1355 5075 2538 0,29 10858 5429 1,98 

Промисловість 0,0815 6121 3061 0,29 21796 10898 3,56 

   Добувна 0,0941 7836 3918 0,29 16245 8123 2,07 

   Переробна 0,0633 5562 2781 0,29 25484 12742 4,58 

   Ел., газ, вода 0,1788 5860 2930 0,29 9510 4755 1,62 

        

С. гос-ство 0,1692 3649 1825 0,29 6250 3125 1,71 

Будівництво 0,1541 3979 1990 0,29 7498 3749 1,88 

Тр. і зв’язок 0,3026 4977 2489 0,29 4977 2489 1,0 

Послуги (трад.) 0,1620 4086 2043 0,29 7318 3659 1,79 
* Модельні розрахунки  авторів 

                                                           
16

 За рекомендаціями МОП мінімальна заробітна плата повинна складати 0,5 від середньої, а в ЄС – 0,6. 
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Наведені дані можуть слугувати підґрунтям щодо висновків та розроблення 

відповідних заходів щодо їхнього регулювання. 

 

4.3.2 Вклад науково-технологічного прогресу в економічне зростання 

промислових регіонів України 

 

Цілком очевидно, що економічне зростання є головним змістом 

економічного розвитку та одним із його найважливіших складників, між якими 

існує тісний зв’язок. Нині забезпечення якості економічного розвитку є основним 

питанням макроекономічної політики України. Одним із головних чинників 

якісних змін економічної системи є науково-технологічний прогрес (НТП), 

визнаний в усьому світі як найважливіший чинник економічного розвитку. Дедалі 

частіше у західній та вітчизняній літературі НТП пов’язується з поняттям 

інноваційного процесу. І класики, і неокласики до 50-х рр. ХХ ст., визнаючи 

важливість науково-технічних досягнень, вбачали в них зовнішній фактор впливу 

на економічну систему, а не внутрішню причину економічного зростання. Таке 

уявлення про роль НТП в економічному зростанні отримало назву концепції 

екзогенного науково-технологічного прогресу. 

Неокласична теорія інновацій одержала свій розвиток у теорії інновацій Я. 

Тінбергена [25], який обґрунтував механізм дії екзогенного, тобто такого, що 

привноситься в систему ззовні, чинника – НТП – тобто техніко-технологічних і 

організаційно-управлінських інновацій на основі статистичного застосування 

виробничої функції Кобба – Дугласа. Згідно з Ерроу [26] НТП як еволюційний 

процес – це трансформація  численних приватних інновацій у фундаментальні 

технологічні нововведення. Тому, якщо науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи (НДДКР) інтегруються у сферу бізнесу, то технічний 

прогрес більшою мірою характеризується як ендогенний процес. Концепція 

ендогенного НТП набула значного поширення в останні 30—40 років. Згідно з 

цією концепцією НТП розглядається як результат особливої сфери економічної 

діяльності, що виробляє нову техніку і технологію.  

На основі статистичного застосування виробничої функції Кобба–Дугласа в 

середині XX ст. було доведено, що динаміка витрат праці  й капіталу і навіть 

зміни їхнього співвідношення не пояснюють адекватно оцінені статистичні 

особливості макроекономічної динаміки темпів економічного зростання, оскільки 

виявлявся деякий надлишок, що був пояснений Я. Тінбергеном дією третього, 

незалежного від праці та капіталу, чинника виробництва – НТП. Цей надлишок, 

названий “залишком Солоу”, який дорівнює різниці між величиною зростання 

обсягу випуску і величиною зростання затрат капіталу і праці, служить мірою 

незнання причин економічного зростання. Крім того, НТП є найбільш діючим 

засобом боротьби з інфляцією через безпосереднє збільшення сукупної 

пропозиції.  

Важлива роль НТП та інноваціям у промисловості приділяється також  у 

звіті ООН, без яких процес індустріалізації є неможливим, що, у свою чергу, 

стримує розвиток [2]. Тому кількісна оцінка впливу НТП як СФП та результату 

інноваційної діяльності на динаміку економічного розвитку й ендогенне 
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визначення його внеску в економічне зростання країни, регіонів та видів 

економічної діяльності та, особливо, промисловості є досить актуальною. 

Необхідно, однак, пам'ятати, що в дійсності НТП може виявлятися тільки 

через виробничі фактори – працю і капітал і що зростання виробничого капіталу 

та продуктивності праці важко уявити собі без технічного прогресу, як і 

реалізацію останнього без обліку реального зростання капіталу та продуктивності 

праці. У цьому сенсі визначення НТП як “залишку Солоу” для врахування 

конкретних змін у продуктивності праці та капіталу для минулих періодів є 

доречним та може слугувати порівнянням для прогнозування майбутніх змін 

НТП, залежних від різноманітних капіталовкладень.   

Спроби кількісного визначення внеску НТП в економічне зростання 

випуску або ВВП за допомогою виробничих функцій розглянуто в багатьох 

працях зарубіжних та вітчизняних дослідників, найбільш значущими з яких є: Р. 

Солоу [27], Е. Денісона [28], К. Оппенлендера [29], В. Вельфе [30] та ін.  

Незважаючи на величезний обсяг та важливість виконаних досліджень, 

вони містять деякі зауваження та невирішені питання, пов’язані зі статистичною 

ідентифікацією параметрів, що призводить до викривлених оцінок. Тому їх не 

можна застосовувати для визначення НТП як “залишку Солоу” через можливе 

наближення статистичній похибки шуканої величині НТП. 

Використовуючи для оцінення внеску НТП в економічне зростання 

промислових регіонів модель сукупної пропозиції на базі модифікованої автором 

виробничої функції Кобба–Дугласа з врахуванням визначених неточностей, після 

логарифмування та взяття логарифмічних похідних отримаємо вираз для темпів 

НТП [31], розрахунки за яким дають наступну динаміку (рис. 4.9). 

 
Рисунок 4.9 - Динаміка приросту темпів НТП як “залишку Солоу” 

 

Як засвідчують розрахунки, приріст темпів НТП за останні 17 р. є 

негативним за виключенням окремих періодів декількох областей, якій не 

перевішує 0,7 %. Виконані розрахунки дають можливість визначити 
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середньорічний (за 17 років) внесок факторів виробництва за період 2001-2017 рр. 

в економічне зростання промислових областей України (табл. 4.11). 

 

Таблиця 4.11 - Середньорічні значення внеску факторів виробництва в 

зростання ВРП
*
, % за рік 

Області ВРП НТП L K   

Дніпропетровська 1,553 -3,312 2,721 0,847 1,3 

Запорізька 2,147 -3,239 2,775 1,597 1,015 

Кіровоградська 4,423 -3,987 3,654 4,138 0,567 

Сумська 1,476 -4,250 4,261 0,482 0,984 

Полтавська 2,600 -3,505 2,769 1,682 1,674 

Харківська 3,194 -3,600 3,177 3,025 0,593 

Донецька -1,882 -3,543 2,388 -1,691 0,064 

Луганська -0,826 -3,964 2,908 -1,350 1,579 
* 

Розраховано авторами 

 

Аналіз динаміки середньорічного (за 17 років) внеску факторів виробництва 

в зростання темпів приросту ВРП промислових областей України свідчить, що 

найбільший вплив в зростання випуску мають затрати праці, на другому місці 

затрати капіталу, на третьому – покращання технології виробництва. На 

превеликий жаль, за визначений період НТП мав негативний внесок у всіх 

областях України, тобто зменшував віддачу від макрофакторів. Крим того, жоден 

з макрофакторів виробничої функції не має належної підтримки ані з боку 

держави, ані з боку власників капіталу – олігархів. Незважаючи на те, що праця є 

головним наповнювачем економічного зростання, вона є самим пригнобленим 

фактором виробництва, що підтверджується часткою оплати праці у випуску [32]. 

Тому офіційна номінальна заробітна плата є значно заниженою, у результаті чого 

втрачаємо наукові та трудові кадри і молодих фахівців, які не бажають працювати 

за злидарську заробітну плату та їдуть за кордон у пошуках гідної оцінки своєї 

кваліфікації. 

Отже, розподіл доходів, що визначається коефіцієнтами еластичності 

виробничої функції ( в середньому 0,15 – при затратах праці, 0,85 – при затратах 

капіталу), засвідчує перевагу отримання доходів у бік капіталу. Гіпотетично 

власники капіталу мають можливість значного інвестування для покращання 

кваліфікації працівників, технологій виробництва та підвищення його 

ефективності. Але, на жаль, спрага отримання надприбутків перемагає. Тому, 

рівень оновлення основних засобів виробництва, починаючи з 2010 р., залишає 

бажати кращого – за останні 8 років знаходиться у критичній зоні, нижче 

нижнього порогу.
17

 Хронічний дефіцит інвестицій призводить до фізичного і 

морального спрацювання обладнання, його некомпенсованого вибуття. В 

результаті відбувається зниження випуску продукції, падіння її 

конкурентоспроможності, дискваліфікація працюючих на технологічно 

відсталому обладнанні. Завантаження капіталу у промисловості знаходиться на 

                                                           
17

 Вектори порогових значень розраховані автором на підставі статистичних даних економічно 

розвинених країн ЄС.  



 

 

164 

граничному рівні. Враховуючі фізичну та моральну зношеність капіталу та 

застарілі технології у промисловості, існуючий капітал у промисловості без його 

оновлення може стати гальмом подальшого економічного розвитку. 

Не знаходить належної підтримки і рівень фінансування НТР. За всі роки 

існування незалежної України рівень фінансування НТР у промислових областях 

України (за виключенням Харківської області) знаходиться нижче нижнього 

порогового значення. Додатковим обтяжливим фактором та гальмом НТП та 

економічного зростання є існування тіньової економіки. Масштаби зовнішньої та 

внутрішньої тінізації промислових областей України є вражаючими, тому можна з 

впевненістю стверджувати, що поки обсяги тінізації не будуть зменшені майже 

вдвічі-втричі, ні про яке економічне зростання або позитивні темпи НТП не може 

бути й мови. Потрібна докорінна зміна економічної та соціальної політики для 

відродження середнього класу як головного рушія економічних і соціальних 

перетворень. 

 

4.4 Структурно-технологічна модернізація  

Придніпровського економічного району 

 

Наразі Україна знаходиться в одній із найбільш складних точок своєї історії, 

та, безумовно, в найбільш складному періоді після виходу зі складу СРСР та 

відновлення незалежності. Окрім російсько-українського конфлікту, який 

негативно вплинув на українську економіку, існують ще глобальні світові 

чинники, які  вимагають проведення структурно-технологічної  модернізації. 

Масштабним економічним процесом, який визначає можливі шляхи структурно-

технологічної  модернізації промислових регіонів України є неоіндустріалізація. 

Також це явище відомо як постіндустріалізація, інформаційно-енергетична 

революція, третя індустріальна революція тощо. Незалежно від того, як це явище 

називають різні дослідники, практично усі вони сходяться в описі його основних 

характеристик, таких як зміна виробничих стосунків, істотне спрощення 

впровадження нових розробок у виробництво, перехід на відновлювані джерела 

енергії, вбудовування SMART- елементів до оточення людини, подальша 

роботизація виробництва та сфери послуг, застосування нових матеріалів, широке 

впровадження нових методів обробки матеріалів тощо.  

Основним ефектом від неоіндустріалізації є нова схема перерозподілу 

доходу від виробництва продукції. Головним отримувачем вигод  у сучасному 

світі стають не власники ресурсів (як у XIX сторіччі) або власники виробничих 

потужностей (як у XX сторіччі), а ті, хто володіє людським капіталом, хто 

розробляє новий продукт і створює мережу для його реалізації. Класичним 

прикладом є Apple, чистий прибуток якої в 2014 році був 45,67$ млрд., 

капіталізація 731$ млрд., кількість співробітників – 116 тис. чоловік. При цьому 

виробництво такого ключового її продукту, як iPhone, знаходиться в Китаї і 

практично повністю там злокалізовано, імпортуються лише деякі деталі. Проте, 

основний прибуток від виробництва iPhone отримують не китайські підрядники і 

виробники, а власник патентів і мережі розподілу – сама корпорація Apple. 
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Для порівняння, чистий прибуток найбільшої української компанії 

Метінвест в 2016 році склав 118$ млн., кількість працівників - 85 тис. чоловік, 

капіталізація – приблизно 4$ млрд. Чистий прибуток найбільшої російської 

корпорації Газпром в 2016 р. склав 325 млрд. крб. (5,4$ млрд.), капіталізація 6 630 

млрд. крб. (110$ млрд.), кількість співробітників – 430 тис. чол. Тобто, порівняння 

сировинних корпорації з технологічними свідчить не на користь перших. На 

вершині піраміди розподілу доданої власності в неоіндустріальній економіці 

знаходяться розробники і продавці унікальної продукції, трохи нижче їх – 

власники інноваційних виробничих потужностей, а на нижніх східцях – власники 

виробництв третього-четвертого технологічних устроїв та постачальники сировини. 

Серед українських галузей, які вже зараз мають вихід на міжнародні ринки 

та можуть потрапити на перші два ступені піраміди, можна виділити 

машинобудування. За підсумками першого півріччя 2016 року машинобудування 

принесло 11,4% від усього українського експорту товарів, у тому числі, 9,6% 

склала доля машин, устаткування, механізмів і електротехнічного устаткування і 

1,5% - засобів наземного транспорту, літальних апаратів і судів. Причому в 

довоєнному 2013 році доля машинобудування в експорті товарів складала 16,8%. 

Зниження сталося із-за заборони на експорт продукції подвійного і військового 

призначення в РФ, а також відмови російських споживачів закуповувати 

залізничний транспорт та гірничодобувне устаткування. 

В цілому українське машинобудування дуже неоднорідне – є як 

катастрофічно відсталі підгалузі, так і окремі, поки ще конкурентоздатні на 

світовому ринку. Серед перспективних можна відмітити авіабудування, 

енергетичне, космічне машинобудування, ВПК. Основними конкурентними 

перевагами українських машинобудівників є наявність технологічної бази, яка 

може бути модернізована до сучасних технологічних устроїв, залишковий 

людський капітал, низька вартість робочої сили та дуже вигідне географічне 

розташування. 

Частина з цих переваг має тенденцію до зникнення – незабаром 

технологічне відставання українських машинобудівників досягне таких розмірів, 

що простіше буде порізати завод на металобрухт і побудувати новий, чим 

модернізувати старий. Також близька до критичної ситуація з людським 

капіталом – велика частка інженерно-конструкторських працівників і 

кваліфікованих робітників знаходиться в передпенсійному віці, а навчання нових 

технічних кадрів не ведеться на належному рівні. 

Проте, розташування України між Європою і Азією, а також зарплата 

істотно нижча, ніж навіть в азіатських країнах, є дуже привабливими для 

інвесторів, які принесуть не лише гроші, але і технології. Головною перешкодою 

для їх приходу є не тільки та не стільки російсько-український військовий 

конфлікт, і навіть не корупція сама по собі, а повна деградація судової системи. 

При повністю корумпованих судах будь-яке підприємство може бути відібране 

рейдерами, а рівень корупції не буде приведений до прийнятної для інвесторів 

величини навіть при успішній роботі правоохоронців. Доки в Україні не буде 

захисту прав власності, шансів на розвиток машинобудування за допомогою 

інвестицій з розвинених країн немає. 
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Проблемою є втрата цінності технологічних напрацювань наявних в 

космічній галузі – активна розробка відразу декількома приватними інвесторами 

багаторазових і суборбітальних космічних носіїв вже почала приносити свої 

плоди (SpaceX, Orbital Sciences і ще десятки інших). Зараз українські ракети є 

одними з кращих в світі – так, власник SpaceX Ілон Маск назвав ракету-носій 

Зеніт кращою у світі, якщо не враховувати  багаторазову Falcon його розробки, 

яка є вже ракетою нового покоління. Але після масового переходу на новий 

рівень технологічного устрою в галузі космічний спадок СРСР нікому не буде 

потрібен.  

Гарні перспективи має військово-промисловий комплекс. Незважаючи на 

відсталість української військової техніки від передових зразків, у світі ще досить 

країн, які мають потребу в підтримці обороноздатності, але не можуть дозволити 

собі сучасне та дороге озброєння західних розробників. Тому український ВПК, 

який, завдяки війні та державному замовленню отримав прилив інвестицій, зможе 

також працювати на зарубіжжя, ставши провідною експортною галуззю. 

Отримання коштів, у свою, чергу надасть змогу зробити модернізацію. 

Найбільш розвинутою галуззю Придніпровського економічного району є 

металургія. Але слід відмітити, що це неперспективний напрямок промислового 

розвитку. По-перше, це галузь з низьким ступенем переробки, отже, вона дає 

невелику додану вартість. По-друге,  хоч ця галузь і забезпечує значну частку 

валютних доході країни, чорна металургія може надовго (або навіть назавжди) 

втратити статус лідера українського експорту внаслідок процесів на світових 

ринках. Тому власникам цих підприємств потрібно розглядати можливості 

стимулювати розвиток внутрішніх галузей-споживачів металу, передусім, 

машинобудування і будівництва. Тим більше, що в їх власності зосереджена 

велика частина профільних економічних активів. В цілому ж металургія є не 

перспективною галуззю з точки зору структурно-технологічної  модернізації.  

Усі розглянуті області відрізняються наявністю сільського господарства, яке 

за фінансовими результатами та відсотком прибуткових підприємств є найбільш 

ефективним видом економічної діяльності. В останні роки сільське господарство 

вийшло в лідери в Україні як за обсягом експорту, так і в цілому за ефективністю 

бізнесу. Сільськогосподарські підприємства знаходяться у вигіднішому 

положенні завдяки меншому падінню цін і попиту. Навіть у періоди 

найжорсткіших економічних криз кількість людей на планеті росте і харчуватись 

вони не перестають, тому с/г зможе стати локомотивом економіки на початковому 

етапі виходу з кризи, за умови відповідного розвитку харчова галузі. Враховуючи 

зниження світових цін і наднизьку вартість робочої сили в Україні найбільш 

перспективним шляхом для с/г виробників являється розширення виробничо-

технологічних ланцюжків і збільшення обсягів переробки сировини в готову 

харчову продукцію. Це дозволить їм отримати більшу додану вартість при 

продажі готової продукції, а не сировини. Завдяки адаптації виробництва до 

європейських вимог для них попутно відкриються ринки азіатських і 

африканських країн, на які раніше наші виробники не звертали уваги. 

Але при плануванні розвитку сільського господарства слід враховувати, що 

це ніяк не може бути стратегічною метою для України, адже це безперспективний 
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напрямок в сучасному світі. Отримання доходів від сільського господарства має 

бути лише першим кроком для подальшого розвитку інноваційної промисловості. 

Розвиток сільського господарства та переробки харчової сировини на готову 

продукцію має стати стимулом для розвитку суміжних галузей, більш 

технологічних. Це дасть змогу завантажити машинобудування замовленнями з 

розробки та виробництва продукції для харчової галузі. Також експорт готових 

харчових продуктів призведе до росту попиту на транспортні послуги, та на 

розвиток відповідної інфраструктури, виробництва та ремонту транспортних 

засобів, залізничних доріг, портової інфраструктури тощо. Тобто, очікується 

суттєвий мультиплікативний ефект.  

Транзитне положення України надає можливості для розвитку та відкриває 

ряд можливостей. Транспортні послуги вже зараз приносять більш ніж половину 

виручки від експорту послуг, якщо ж України побудує транспортну 

інфраструктуру необхідного рівня, це забезпечить розвиток пов’язаних галузей.  

Перспективним є проект «Нового шовкового шляху» з Азії до Європи, який 

активно просувається вже декілька років Китаєм, причому одна з гілок якого 

планується через Україну. Традиційно основними торговими шляхами з Китаю до 

Європи є довгий морський шлях або коротший залізничний шлях через РФ. 

Враховуючи торгові війни, які починає РФ одну за іншою і в цілому сумнівне 

майбутнє 1/9 частини суші, Китай зацікавлений в альтернативних, швидших і 

менш бюрократизованих транспортних магістралях. Однією з основних проблем 

туристичної галузі і слабкої привабливості для іноземних туристів, окрім 

негативного іміджу України, є відсутність доріг і якісних перевізників. 

Розвиток транспортної інфраструктури надасть поштовх багатьом 

пов'язаним галузям, передусім, будівельній, яка стимулюватиме інші. Цей рецепт 

багаторазово випробуваний західними країнами при виході з економічних криз, 

зокрема, при виході з Великої депресії. Враховуючи, що Україна має величезну 

територію та одні з самих слаборозвинених комунікацій, їй є що будувати і для 

чого будувати. Так званий план "Prime the pump", прийнятий в США в 1938 році, 

суть якого полягала у будівництві житла і доріг, дозволив запустити економіку. В 

Україні бракує як житла (особливо, враховуючи півтора мільйони внутрішніх 

емігрантів), так і шляхів, тому є усі підстави зробити припущення, що 

аналогічний план дозволить стимулювати українську економіку та створити 

довговічну інфраструктуру. Наприклад, бетонні автомагістралі, незважаючи на їх 

високу вартість, можуть простояти без ремонту десятки років, їх будівництво 

дасть внутрішній попит на продукцію металургії, добувної промисловості та  

машинобудування, а також дозволить забезпечити зайнятість робочих відсталих 

галузей (у тому числі, гірничодобувної), що закриваються. При цьому не слід 

забувати, що максимально швидкий ефект може бути отриманий від будівництва 

конфесійних доріг, а прихід інвесторів неможливий, якщо вони не будуть 

упевнені в захисті своїх прав власності. Будівництво житла також вимагає 

спрощення дозвільної системи і боротьби з корупцією. Попри те, що згідно із 

законодавством, будь-який громадянин може безкоштовно отримати декілька 

ділянок різного призначення, на практиці для їх отримання потрібний або хабар, 

або декілька років судових тяжб (без гарантії виграшу справи). Для стимулювання 
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приватного будівництва можна використати методи, випробувані в західних 

країнах, - масова роздача забудовникам великих земельних ділянок безкоштовно, 

за умови проведення комунікацій, створення інфраструктури і подальшого 

роздрібного продажу готових будинків або підготовлених для індивідуального 

будівництва ділянок. Таким чином, згідно закону «G.I. Bill», виникли знамениті 

американські субурбії. 

В результаті, галузями-локомотивами, завдяки яким може бути здійснено 

запуск структурно-технологічної  модернізації в Україні є вже розвинуті, хоч і 

низькоінноваційні галузі: сільське господарство та харчова промисловість, які вже 

зараз або найближчим часом можуть бути джерелом валютних надходжень; 

будівництво транспортної інфраструктури, що потрібна як для 

використання вигідного географічного розташування України, так і для розвитку 

внутрішньої торгівлі;  

будівництво доступного житла, яке дасть поштовх розвитку внутрішньої 

економіки і дозволить знизити відтік з України найбільш кваліфікованого та 

економічно активного населення. 

Завдяки розвитку нізькоінноваційних галузей стимулювання отримає 

українське машинобудування, яке ще має потенціал, але потребує серйозної 

модернізації для переходу України до неоіндустріальної епохи. Розвиток 

машинобудування надасть змогу України відновити людський капітал, який 

зазнав значних втрат в останні роки. І лише після цього етапу може бути 

здійснено створення підприємств п’ятого та шостого технологічних устроїв, які 

потребують наявності стійкого інституційного фундаменту для свого розвитку. 

Основні залежності поступового розвитку галузей від низько технологічних до 

високотехнологічних наведено на рис. 4.10. 
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Рисунок  4.10 - Розвиток високотехнологічного машинобудування в Україні 
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При цьому слід враховувати – ніякі програми із стимулювання окремих 

галузей, розробка чергової стратегії їх розвитку та інші заходи з красивими 

назвами і мудрими словами абсолютно не працюватимуть і не дадуть ніякого 

ефекту, якщо перед економічними діями не будуть здійснені соціально-політичні. 

Тому першочерговими завданнями є створення судової системи з нуля для 

забезпечення захисту прав власності та примушення до виконання контрактів, 

справжня люстрація правоохоронних органів, реформа держслужби для залучення 

професійних менеджерів з бізнесу, подання прикладу особистої боротьби з 

корупцією і кумівством самим вищим рівнем влади. 

Таким чином, розвиток промислових регіонів України з ціллю структурно-

технологічної  модернізації має здійснюватись поетапно, від менш технологічних 

галузей до більш технологічних. Розвиток низькотехнологічних галузей на 

першому етапі має запустити розвиток пов’язаних з ними більш технологічних, 

забезпечити накопичення фінансового та людського капіталу, побудову репутації 

України як країни, яка має великий потенціал для західних інвесторів. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. В сучасних умовах набуває особливої актуальності нова парадигма 

розвитку – проблема сталого розвитку – коли економічне зростання, матеріальне 

виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства 

відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, 

поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх та майбутніх 

поколінь. У зв’язку з відсутністю збалансованості економічного, соціального та 

екологічного розвитку як у промислових регіонах, так і в регіонах України в 

цілому, стратегія структурно-технологічної модернізації промислових 

регіонів України повинна ґрунтуватись на парадигмі сталого розвитку з 

урахуванням обмежень, тобто безпеки кожного напряму.  

2. Аналіз існуючих проектів концепцій виявів, що існує помітний перекіс 

при визначенні показників та індикаторів складових сталого розвитку в бік 

екологічних, що пояснюється тематичним спрямуванням відповідальної установи, 

що розробляє концепцію. Для розроблення дієвої концепції сталого розвитку 

недостатньо залучення тільки політиків, географів та екологів. Такі проекти 

концепцій страждають примітивізмом методів вирішення проблем сталого 

розвитку. Так само, як сталий розвиток потребує узгодження та збалансованості 

його трьох складових: економічної, соціальної та екологічної, розроблення 

концепції сталого розвитку потребує взаємодії наступних фахівців: економічної 

кібернетики, макроекономістів, соціологів, природокористування, екологів, 

географів, політиків. Без такого поєднання всі заклики в проектах концепцій щодо 

впровадження, залучення, удосконалення, посилення і т. ін., залишаться 

потрясінням повітря без жодних наслідків. 

3. З урахуванням викладеного можна запропонувати концепцію модернізації 

структурно-технологічної модернізації промислових регіонів  України з позицій 
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сталого розвитку та економічної безпеки, яка представляє собою управлінську 

конструкцію, що містить загальне системне уявлення шляхів переходу від 

поточного положення об'єкта управління до бажаного та включає наступні 

етапи: визначення структури сталого розвитку; визначення меж безпечного 

існування; ідентифікація рівня сталого розвитку; визначення дисбалансів сталого 

розвитку;  обґрунтування стратегічних орієнтирів сталого розвитку; інституційні 

заходи. 

4. Розроблено методологічний інструментарій визначення стану та 

стратегічних орієнтирів сталого розвитку, що складається з двох етапів: 

ідентифікація та стратегування. Ідентифікація включає: визначення структури, 

меж безпечного існування, інтегральне оцінювання: новий метод нормування, 

новий метод визначення динамічних вагових коефіцієнтів, застосування методу 

“t-критерію” для обґрунтування вектору порогових значень, визначення 

дисбалансів сталого розвитку. Стратегування включає: обґрунтування критерію 

досягнення сталого розвитку як середнього оптимального значення 

гомеостатичного плато; синтез необхідних значень складових та індикаторів через 

послідовну декомпозицію інтегральних індексів шляхом вирішення зворотної 

задачі адаптивним методом регулювання з теорії управління. 

5. Концепція структурно-технологічної модернізації промислових регіонів 

України з позицій сталого розвитку та економічної безпеки апробована на рівні 

країни, видів економічної діяльності та регіонах на наступних прикладах: 

промисловості України, Донецької області, залізничного транспорту, 

структурного розвитку промислових регіонів України, рівня життя населення 

України. Для кожного прикладу розроблено інноваційний перелік індикаторів; 

визначено вектор порогових значень; проведено ідентифікацію існуючого стану; 

визначено перелік найважливіших загроз та вагомість їхнього впливу; 

обґрунтовано критерії досягнення сталого розвитку; розроблено стратегічні 

сценарії досягнення сталого розвитку с визначенням щорічної зміни індикаторів 

та відповідних макропоказників для моніторингу та ефективності 

макроекономічної політики. 

6. За результатами дослідження визначено негативні чинники структурно-

технологічної модернізації країни, регіонів та видів економічної діяльності. 

Переважно для всіх застосованих прикладів найважливішими загрозами 

досягнення сталого розвитку є тінізація економіки, тіньова заробітна плата та 

тіньова зайнятість. Тому ідентифікація рівня сталого розвитку без врахування 

тіньових індикаторів є неадекватною реальній економіці. У зв’язку з цим набуває 

актуальності розроблення методів оцінення тіньової економічної діяльності 

детінізація економіки. Другим негативним чинником є відсутність науково-

технологічного прогресу. 

7. Досліджено існуючі методи оцінення тіньового ВВП, переваги та 

недоліки існування тіньової економіки. Розглядаються проблемні питання 

інтерпретації показників тіньової економіки стосовно визначення її обсягів та 

внеску в офіційний ВВП, причини провалу заходів детінізації економіки. 
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Пропонується комплексний метод оцінення тіньової економічної діяльності, якій 

пояснює внутрішній та зовнішній вклад тіньової економіки в офіційний ВВП для 

країни, основних видів економічної діяльності та регіонів. За універсальністю та 

функціональними можливостями даний метод перевішує всі існуючі разом взяти. 

Доведено зворотній зв'язок між часткою оплати праці у випуску і рівнем тінізації 

економіки та висновок, що тіньова економіка може бути важливим резервом для 

економічного зростання через підвищення частки оплати праці у випуску до 

середнього рівня економічно розвинених країн та перерозподіл соціальної 

відповідальності. 

8. Головне надбання запропонованого методу – можливість оцінення 

тіньового ВВП, якій є додатком до офіційного і не враховується Держстатом 

України (зовнішня частина) через штучне збільшення проміжного споживання; 

можливість оцінення тіньової оплати праці (добуток чисельності тіньової 

зайнятості на тіньову заробітну плату), яка через мультиплікатор споживання 

створює частину офіційного ВВП. Отже, вкрай агресивна боротьба з тіньовою 

економікою (тіньовою оплатою праці – Ю. Харазішвілі) в Україні може 

перетворитися на боротьбу з економічним зростанням. Тому треба боротися не з 

тіньовою частиною офіційного ВВП, яка є рятувальним кругом для більшої 

частини працюючого населення, а з його зовнішньою неврахованою частиною, що 

привласнюється роботодавцями великих підприємств через дуті тарифи, тіньові 

схеми на таможнях, експортно-імпортні операції, тіньове завантаження капіталу, 

тіньове енергоспоживання, корупційні витрати, незаконне виведення капіталу та 

ін. 

9. Виявлено механізм створення зовнішньої, неврахованої Держстатом 

тіньової частини ВВП, якій проявляється наступним чином: великі підприємства 

(переважно промислові та будівельні), використовуючи фіктивні статті витрат і 

завищуючи реальні витрати (через офшорні та вітчизняні фірми-прокладки), а 

також використовуючи інші механізми, домагаються підвищення тарифів, що 

призводить до збільшення собівартості продукції – збільшується проміжне 

споживання та, відповідно, зменшується ВДВ. І тут виникає негативний 

кумулятивний ефект – дуті тарифи підвищують собівартість всіх інших 

виробників в економіці, реально збільшуючи їх статті витрат, при цьому, 

висмоктуючи кошти, які могли б піти на підвищення зарплат, соціальне 

забезпечення і інвестиції в економіку, які так необхідні Україні. 

10. Проведено дослідження моделей економічного зростання на базі 

виробничих функцій Кобба–Дугласа для визначення внеску науково-

технологічного прогресу як сукупної факторної продуктивності та результату 

інноваційної діяльності в економічне зростання. Виявлено недоліки виробничих 

функцій при статистичній ідентифікації параметрів, що призводить до 

викривлених оцінок. Тому їх не можна застосовувати для визначення НТП як 

“залишку Солоу” через можливе наближення статистичній похибки шуканої 

величині НТП. 
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11. Для визначення темпів НТП як “залишку Солоу” для промислових 

регіонів та видів економічної діяльності використовується модель функції 

сукупної пропозиції на базі модифікованої автором функції Кобба–Дугласа з 

врахуванням визначених неточностей. Універсальність моделі функції сукупної 

пропозиції дає можливість визначення внеску НТП як на рівні країни, так і на 

рівні регіонів та видів економічної діяльності. Однак, застосовність підходу 

визначення внеску НТП як “залишку Солоу” в економічне зростання випуску або 

ВВП обмежується тільки минулими періодами та може бути використано як 

порівняльні значення для визначення залежності ендогенного прогнозування 

майбутніх змін НТП, залежних від різноманітних капіталовкладень.   

12. За результатами розрахунків виявлено, що за останні 17 років вклад 

НТП в економічне зростання промислових регіонів України був негативним, 

тобто зменшував віддачу від макрофакторів – в середньому мінус 3-4 % за рік. 

Аналіз динаміки середньорічного (за 17 років) внеску факторів виробництва в 

зростання темпів приросту ВРП промислових областей України свідчить, що 

найбільший вплив в зростання випуску мають затрати праці, на другому місці 

затрати капіталу, на третьому – покращання технології виробництва. Незважаючи 

на це, праця в промислових областях України є самим пригнобленим фактором 

виробництва, що підтверджується суттєвим відставанням частки оплати праці у 

випуску від рівня економічно розвинених країн ЄС. Так само інший фактор 

виробництва – капітал не підтримується на належному рівні: рівень оновлення 

основних засобів має критичні значення поряд з рівнем фінансування науково-

технічних робіт. Не знаходить належної підтримки і рівень фінансування НТР. За 

всі роки існування незалежної України рівень фінансування НТР у промислових 

областях України (за виключенням Харківської області) знаходиться нижче 

нижнього порогового значення. Отже, всі фактори виробництва не мають 

належної підтримки на тлі прогресуючої корупції та тінізації економіки. Тому не 

варто очікувати позитивних темпів зростання НТП, а значить й економічного 

зростання України – за фактом маємо науково-технологічний регрес з 

найближчою перспективою руйнування економіки країни. 

13. Рекомендації Кабінету Міністрів України. Ніякій Уряд не може бути 

конкурентоспроможним без підтримки науки, тому необхідно забезпечити його 

необхідне фінансування. Для здійснення позитивних змін в економіці країни 

необхідно, в першу чергу: 

- почати реальну боротьбу з корупцією; 

- з метою запобігання зовнішньої тінізації законодавчо обмежити маржу 

всіх фірм-прокладок, тобто посередників, які не виробляють ніякого товару, не 

мають виробничих потужностей, не інвестують в виробництво та не створюють 

доданої вартості та заборонити всім вітчизняним фірмам-прокладкам будь-які 

зовнішні операції, пов’язані з виведенням грошей за кордон; 

- забезпечити реальну детінізацію економіки, що може дати величезний 

резерв для модернізації (але автори податкових реформ навіть не читають 

публікацій науковців та вважають більш ефективним оподаткування пенсій 
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працюючих пенсіонерів, чого в усьому світі не існує. На фоні оприлюднених “е-

декларацій” така ситуація виглядає ганебно!; 

- закріпити законодавчо рівень оплати праці у випуску на середньому рівні 

економічно розвинених країн (0,29, можливо поступово), що дасть можливість 

суттєво підняти середню номінальну заробітну плату та, як наслідок, припинити 

відтік науковців й молоді з країни та дати початок народженню середнього класу 

в Україні; 

- відродити індустріалізацію країни на засадах “смарт-промисловості”; 

- розробити науково-обґрунтовану стратегію досягнення  сталого  розвитку   

замість експертних оцінок декількох фахівців,   з  якими  погоджується Верховна 

Рада та 

та запровадити систему моніторингу за її виконанням з відповідною 

відповідальністю;  

- забезпечити справедливе судочинство для захисту прав громадян 

України... 

Цей перелік можна було б продовжувати і продовжувати. 

Якщо виконати стратегічну ціль досягнення сталого розвитку, 

промисловість України може стати драйвером економічного зростання замість 

“труб, що димлять”, а тіньова економіка потужним резервом економічного 

зростання.  
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РОЗДІЛ 5  

РОЗВИТОК ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

ЯК ІНСТРУМЕНТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

 

5.1 Публічно-приватне партнерство для забезпечення модернізації 

економіки в умовах децентралізації управління 

 

Упродовж останніх років набуває актуальності питання публічно-

приватного партнерства (ППП) та його ролі у модернізації економіки 

промислового регіону. Впровадження ППП пов'язано з виникненням потреби у 

значних обсягах інвестицій для фінансування й підвищення ефективності 

реалізації суспільно значущих проектів на регіональному рівні. У зарубіжних 

країнах партнерську взаємодію держави та бізнесу розглядають як альтернативу 

приватизації, оскільки ППП дає можливість державним органам влади залучати 

кошти приватного сектора без втрати контролю над державними об’єктами. 

Основну масу проектів публічно-приватного партнерства, які реалізовуються в 

цих країнах, складають проекти, пов’язані з інфраструктурними об’єктами, 

приватизація яких у багатьох країнах визнається недоцільною із стратегічних 

мотивів, щоб уникнути соціально-економічної дискримінації населення або з 

інших причин.  

На міжнародному рівні поняття публічно-приватного партнерства не набуло 

обґрунтованого системного трактування, а існуючі визначення мають 

рекомендаційний характер. Щодо Європейського Союзу, то на рівні спільноти 

термін «ППП» не визначений. Європейською Комісією, найвищим органом 

виконавчої влади ЄС, використовується досить загальне трактування публічно-

приватного партнерства [1].  

При аналізі визначення поняття публічно-приватного партнерства у 

зарубіжній науковій літературі виявлено [2], що одні дослідники вкладають у 

зміст ППП будь-які взаємовідносини між державою та приватним сектором (Дж. 

Делмон [3], Е. Савас [4], Ф. Марті [5], А. Вуазєн [5], С. Троза [5]), інші вчені 

виділяють публічно-приватне партнерство з поміж інших, таких як державні 

закупівлі й приватизація й акцентують увагу на рівноправних партнерських 

відносинах (А. Акинтоє [6], М. Бек [6], К. Хардкасл [6], А. Регинато [7]). 

У дослідженнях учених неоднозначні відповіді при визначенні поняття 

ППП пов’язані з питаннями про предмет взаємодії публічно-приватного 

партнерства, цільове призначення, сферу застосування ППП та форм реалізації 

публічно-приватного партнерства. Більшість авторів при визначенні поняття 

публічно-приватного партнерства надають й особливі ознаки, які відрізняють 

ППП від інших форм взаємодії держави та приватного сектору [8]: 

 юридична оформленість взаємодії  держави і приватного бізнесу;  

 об’єднання активів (ресурсів і компетенцій); 

 розподілення ризиків;  

 державна власність як об’єкт партнерства; 
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 спрямованість на вирішення державних і суспільно значущих завдань, 
досягнення соціально-економічного ефекту, стратегічних цілей економічного 
розвитку;  

 одержання та розподілення доходу (прибутку, вигод) між сторонами 
(учасниками) ППП; 

 рівноправність сторін партнерської взаємодії; 
 взаємовигідність співробітництва між державою і бізнесом. 

Систематизація та узагальнення існуючих підходів до трактування 
публічно-приватного партнерства, дозволяє зазначити, що ППП потрібно 
розглядати як технологію взаємодії публічного та приватного секторів для 
ефективного залучення та використання фінансових коштів і організаційних 
можливостей бізнесу в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів держави. На 
рис. 5.1 наведено ключові особливості ППП, які розкривають специфіку 
партнерської взаємодії держави та приватного сектору як економічної категорії. 

 
Рисунок 5.1 – Ключові особливості публічно-приватного партнерства 

Джерело: складено авторами. 

 
Різноманітність форм і сфер застосування ППП робить його універсальним 

інструментом для вирішення державних завдань в пріоритетних сферах 
економіки. Загальні тенденції до децентралізації влади та реформа місцевого 
самоврядування передбачає передачу все більшого обсягу повноважень місцевим 
державним структурам, де держава в особі територіальної громади стає одним із 
основних акторів. Партнерство територіальних громад з підприємницькими 
структурами, в тому числі й з іноземними, значно розширює поле діяльності для 
органів місцевої влади, зокрема щодо залучення інвестицій в розбудову 
комунальної інфраструктури. 

Слід зазначити, що правовою основою впровадження та регулювання 
публічно-приватного партнерства в Україні є рамковий Закон України «Про 
державно-приватне партнерство». Крім цього нормативно-правового акту, існує 
безліч законів, постанов, наказів щодо взаємодії держави та бізнесу в рамках 
форм ППП (рис. 5.2), що ускладнює сам процес реалізації. 



 
Рисунок 5.2 – Нормативно-правове забезпечення публічно-приватного партнерства 

Джерело: складено авторами. 
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Розвиток законодавства публічно-приватного партнерства, а скоріше його 

форм, умовно слід розділити на чотири етапи:  

1 етап (1999) – Закон України «Про концесії» та суміжних з ним 

законопроектів. 

2 етап – Закон України «Про державно-приватне партнерство» та 

чисельні постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України. 

3 етап – Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства 

та стимулювання інвестицій в Україні». 

4 етап – Законопроект України «Про концесії» (про державно-приватне 

партнерство). 

Деякі правові норми, що стосуються окремих форм ППП, вже є в 

українському законодавстві, зокрема в Господарському кодексі, Законі України 

«Про концесії» (від 16 липня 1999 р. №997-XIV), Законі України «Про управління 

об’єктами державної власності» (від 21 вересня 2006 р. № 185-V) та інші. За 

наявності розгалуженої системи законодавства про різні форми взаємодії держави 

та приватного сектору (концесії, спільної діяльності) був розроблений і 

прийнятий Закон України «Про державно-приватне партнерство» (№ 2404-VI 1 

липня 2010 року), спрямований на узагальнення і систематизацію ППП. Цей закон 

визначає організаційно-правові засади взаємодії державних партнерів з 

приватними партнерами та основні принципи державно-приватного партнерства 

на договірній основі ППП. Крім Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» [9] законодавчим підґрунтям у сфері ППП є підзаконні акти, які 

регламентують методичні і організаційно-управлінські аспекти ППП. Для 

усунення недоліків і протиріч Верховною Радою України прийнято Закон України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних 

бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання 

інвестицій в Україні» [10]. 

Законом усунуто низку бар'єрів для розвитку ППП, зокрема, шляхом 

дозволу приватному партнеру – переможцю конкурсу, не тільки безпосередньо, 

але й через створену ним окрему юридичну особу (спеціальну проектну 

компанію), над якою він має контроль, виступати стороною у договорі про ППП; 

знято заборону на участь у публічно-приватному партнерстві на стороні 

державного партнера суб’єктів господарювання – державного чи комунального 

підприємства, а також господарського товариства зі 100-відсотковою участю 

держави у статутному капіталі; усунуто недоліки щодо ознак ППП; вирішуються 

питання щодо розширення форм ППП, зокрема додаванням такого договору, як 

«управління майном»; вводиться дозвіл на укладення змішаних договорів, 

вирішуючи питання про розмаїття форм договірних відносин, які ускладнюють 

формування єдиного підходу до розроблення і впровадження організаційно-

методичного й інституціонального забезпечення розвитку публічно-приватного 

партнерства; врегулюється питання спрощення процедури закупівель товарів 

(робіт, послуг) у приватного партнера через договір в рамках ППП без 

проходження окремої процедури; знімається заборона на перехід права власності 
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на об’єкт ППП до приватного партнера на період дії договору, допускається 

виникнення спільної часткової власності приватного і державного партнерів. 

У законі покращено регулювання відносин, які виникають у зв’язку із 

наданням у користування земельних ділянок для здійснення ППП. Закріплено 

положення, за яким приватний партнер отримує можливість використовувати 

земельну ділянку безпосередньо на підставі договору, що укладається в рамках 

ППП, та одночасно із набранням чинності договором про ППП. Визначені органи 

державної влади, уповноважені проводити аналіз ефективності здійснення ППП 

та приймати рішення про доцільність укладення відповідних договорів, 

проведення конкурсу та затвердження його результатів. Також усуваються 

недоліки щодо державної підтримки ППП. Вже під час прийняття рішення про 

проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ППП 

визначаються обсяг та форми державної підтримки, вводяться ефективні 

механізми державної підтримки реалізації ППП, а саме – не тільки шляхом 

надання державних гарантій і державного фінансування за рахунок коштів 

бюджетів, але й шляхом виплати приватному партнеру інших платежів, які 

передбачені договором, зокрема плати за готовність (доступність) об'єкта ППП до 

експлуатації, шляхом придбання державним партнером певного обсягу товарів 

(робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) приватним 

партнером за договором, шляхом постачання приватному партнеру товарів (робіт, 

послуг), необхідних для здійснення державно-приватного партнерства. Для 

приватного інвестора вводяться додаткові гарантії на випадок затвердження 

тарифів на його товари (роботи, послуги) нижче економічно обґрунтованого 

рівня. Спрощується заміна приватного партнера у разі не виконання ним своїх 

зобов’язань. 

Однак законодавча база ППП не стала каталізатором розвитку публічно- 

приватного партнерства в Україні. Для усунення недоліків у законодавстві та 

подальшого удосконалення Верховна Рада України ухвалила у першому читанні 

законопроект №8125 «Про концесії» (про державно-приватне партнерство). 

Законопроект спрямований на систематизацію чинного законодавства України у 

сфері ППП. У законопроекті запроваджено можливість залучення радників та 

незалежних експертів для підготовки проектів ППП у формі концесії, спрощення 

процедур виділення земельних ділянок під відповідні проекти та можливість 

передачі вирішення спорів, що виникають у зв’язку з виконанням концесійного 

договору, міжнародному комерційному або інвестиційному арбітражу [11]. 

Виходячи з вищенаведеного, основна складність законодавства полягає в 

тому, що виникає розбіжність між законодавчими актами при реалізації форм 

публічно-приватного партнерства, адже Закон України «Про державно-приватне 

партнерство» співіснує із Законом України «Про концесії», Законом України 

«Про концесію у сфері тепло- та водопостачання», Законом України «Про 

концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу» та іншими. 

Статистичні дані свідчать, що взаємодія держави та бізнесу здійснюється 

переважно у формі концесії (рис. 5.3). 

На сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі України розміщено 

інформацію щодо двох договорів про спільну діяльність, укладеного в рамках 
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публічно-приватного партнерства після прийняття Закону України «Про 

державно-приватного партнерства». Перший договір укладено між 

територіальною громадою міста Малин і ТОВ «Енергія тепла». Другий – між 

територіальною громадою міста Остер в особі Остерської міської ради та 

корпорацією «Укратомприлад». Об’єктами публічно-приватного партнерства є 

котельні, що перебувають у комунальній власності та забезпечують теплом 

об’єкти бюджетної сфери [12]. На сайті Фонда державного майна України 

розміщено Реєстр концесійних договорів державного та комунального майна 

(відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2000 

року № 72) [13]. Згідно наданої інформації, діють 8 концесій державного майна та 

138 концесій комунального майна. Однак реєстрація комунального майна не є 

обов’язковою, а тому статистичні дані можуть відрізнятися. 

 
Рисунок 5.3 – Форми взаємодії держави та приватного сектору в Україні 
Джерело: складено за даними [14;15]. 

 

Загальна ситуація щодо кількості публічно-приватного партнерства 

свідчить, що за 2013-2014 рр. спостерігається позитивна тенденція до збільшення 

кількості проектів ППП (рис. 5.4): якщо за три квартали 2013 р. функціонувало 

227 проектів [17], то на кінець 2014 р. – 243 [14]. 

 
Рисунок 5.4 – Кількість публічно-приватного партнерства за роками 

Джерело: складено за даними [14-17]. 
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Однак згідно з даними за 2015-2017 р. [14-17] кількість проектів ППП у 

2015 р. зменшилася на 27% порівняно з попереднім роком. Реалізація проектів на 

засадах публічно-приватного партнерства на рівні 2016 р. зберігається. Вартість у 

грошовому вимірі проектів ППП не вказана, що не дозволяє простежити обсяг 

фінансування та дати відповідь, які джерела фінансування задіяні в цих проектах.  

Слід зазначити, що в основному проекти публічно-приватного партнерства 

здійснюються в наданні житлово-комунальних послуг, таких як збір, очищення та 

розподілення води та послуг зі збору/вивезення й утилізації побутових відходів 

(рис. 5.5).  

 
Рисунок 5.5 – Сфера застосування публічно-приватного партнерства в Україні  

Джерело: складено за даними [16]. 

Більше половини загальної кількості проектів належить до сфери 

оброблення відходів – у 2013 р. 117 проектів (51% від укладених угод), у 2014 р. 

116 проектів (47,7%), у 2015 р. 112 проектів (63%), у 2017 р. – 64.7%. Крім сфери 

оброблення відходів, значна частина проектів ППП застосовується у сферах 

збору, очищення та розподілення води і будівництві об'єктів транспортної 

інфраструктури. 

Значна частина цих проектів реалізується на території Полтавської (114), 

Миколаївської (15) та Київської (9) областей [16] (рис. 5.6). 

 
Рисунок 5.6 – Карта реалізації публічно-приватного партнерства в Україні 

Джерело: складено за даними [16]. 
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Таким чином, незважаючи на певну недосконалість законодавства щодо 

публічно-приватного партнерства, форми ППП (концесія, договір управління 

майном) є затребуваними на місцевому рівні, адже вони спрямовані на реалізацію 

проектів, пов’язаних з комунальними об’єктами та наданням публічних послуг. 

Публічно-приватне партнерство є сукупністю відносин права власності, 

фінансово-економічних, організаційно-управлінських та правових відносин, які 

складаються між державою та приватним партнером у межах моделей 

фінансування, відносин власності й управління, які утворюють множину форм 

публічно-приватного партнерства [18, с. 99].  

Публічно-приватне партнерство є засобом знаходження балансу сил між 

державним та ринковим регулюванням, оптимізації співвідношення державних і 

ринкових засад у відтворювальному процесі. Публічно-приватне партнерство є 

одним із напрямів становлення суспільних систем змішаного типу, тобто змішаної 

економіки, яка розуміється як взаємосплетіння функціонуючих форм власності, 

що забезпечує вибір найбільш ефективних шляхів використання як державної, так 

і приватної власності [19]. Тобто формуються нові відносини, які проявляються у 

вигляді партнерства держави та бізнесу. Права власності комбінуються, у різних 

поєднаннях, з’являються найрізноманітніші організаційно-правові форми 

господарювання [20]. У процесі трансформації форм власності державна 

власність, потрапляючи під вплив ринкових методів управління, змінює 

економічний зміст. Приватна власність, в свою чергу, також видозмінюється, 

набуваючи змішаної форми власності. Отже, відбувається еволюція самих прав та 

відносин власності внаслідок трансформації її форм.  

В економічній літературі власність розглядається не сам ресурс, а «пучок» 

прав по використанню ресурсу. За класифікацією А. Оноре існує одинадцять 

правомочностей власності: право володіння; право користування; право 

розпорядження; право привласнення; право на залишкову вартість; право на 

безпеку; право на перехід речі у спадок; право на безстроковість; право на 

заборону шкідливого використання; право на відповідальність через 

відшкодування; право на залишковий характер. З даних правомочностей власності 

може бути утворено величезну кількість різних комбінацій. Натомість в практиці 

використовується три основоположних правочинів: права володіння, 

користування та розпорядження об’єктами власності [21]. 

Публічно-приватного партнерства не передбачає передачу приватним 

компаніям прав власності в повному обсязі. Разом з тим відбувається часткова 

передача державою певних прав на цю власність регламентованих договором. 

Йдеться про право контролю над використанням активів, право на дохід, право на 

управління та право на зміну капітальної вартості об’єктів угод і право на 

переуступку тих чи інших правочинів іншим особам. У результаті поділу 

правочинів власності створюються різні комбінації форм публічно-приватного 

партнерства. 

Організація відносин власності в рамках ППП орієнтована насамперед на 

досягнення синергетичного ефекту від кооперації специфічних потенціалів 

приватної та державної власності. Прагнення суб’єктів приватної власності до 

примноження власності є вираженням їх інтересів, насамперед, мотивації до 
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ефективної діяльності. Ключову роль у цьому відіграє інституційне забезпечення 

режиму господарювання, сприятливого для повноцінної реалізації інтересів 

приватного бізнесу [22, с. 177-179]. 

У публічно-приватному партнерстві і держава, і бізнес при взаємодії на 

засадах партнерства мають свій інтерес, який у подальшому приносить їм обом 

вигоду. Вигоди при реалізації публічно-приватного партнерства відрізняються 

одна від одної внаслідок різних цілей, які переслідуються сторонами. Бізнес, 

беручи участь у партнерстві з державою, розраховує на певний набір гарантій і 

преференцій за рахунок адміністративних, матеріальних, фінансових, природних 

ресурсів держави. Крім цього, для приватного сектору вигодою від участі у ППП 

є отримання гарантованого доходу на довгостроковий період, а також можливість 

розширення своєї діяльності. Вступаючи в партнерство з бізнесом, держава, як 

правило, отримує не лише можливість залучення додаткових джерел 

фінансування для реалізації соціально-економічного проекту, що у свою чергу 

знижує навантаження на бюджет, але й більш гнучку і дієву систему управління 

економікою, тим самим збільшуючи конкурентоспроможність продукції та послуг 

на внутрішньому і зовнішніх ринках.  

Отже, у рамках партнерства і держава, і бізнес мають власний інтерес та 

прагнуть максимально ефективно використовувати можливості один одного. 

Сторони партнерства наділені певними функціями, які при чіткому розподілі 

надають балансу їх взаємовідносинам та забезпечують довгострокову реалізацію 

проекту на засадах ППП.  

 

5.2 Форми публічно-приватного партнерства в умовах децентралізації 

управління: європейський досвід та можливості для України 

 

Різноманітність форм публічно-приватного партнерства дозволяє широко 

використовувати можливості приватного капіталу у вирішенні органами 

місцевого самоврядування багатьох проблем у сферах виробництва суспільних 

благ і надання публічних послуг. ППП застосовується у різних сферах 

економічної діяльності, враховуючи їх специфічні особливості: пошук, розвідка 

родовищ корисних копалин та їх видобування, крім таких, що здійснюються на 

умовах угод про розподіл продукції; виробництво, транспортування і постачання 

тепла та розподіл і постачання природного газу; будівництво та/або експлуатація 

автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, 

шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх 

інфраструктури; машинобудування; збір, очищення та розподілення води; 

охорона здоров'я; туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; забезпечення 

функціонування зрошувальних і осушувальних систем; поводження з відходами, 

крім збирання та перевезення; виробництво, розподілення та постачання 

електричної енергії; управління нерухомістю; надання соціальних послуг, 

управління соціальною установою, закладом; виробництво та впровадження 

енергозберігаючих технологій, будівництво та капітальний ремонт житлових 

будинків, повністю чи частково зруйнованих внаслідок бойових дій на території 

проведення антитерористичної операції; встановлення модульних будинків та 
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будівництво тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб; надання 

освітніх послуг та послуг у сфері охорони здоров'я; управління пам'ятками 

архітектури та культурної спадщини [9]. 

Співробітництво між партнерами здійснюється в рамках різних структур, з 

різною компетенцією, з різним комплексом завдань і джерел фінансування. Тому 

існує велика кількість різних варіантів застосування публічно-приватного 

партнерства. Комісією Європейських Співтовариств у «Зеленій книзі щодо 

публічно-приватного партнерства та законодавства співтовариства у сфері 

державних контрактів та концесій» (COM (2004) 327 остаточна версія, 30.04.2004 

р.) виділяють ППП договірного характеру, в якому партнерство між державним та 

приватним сектором ґрунтується виключно на договірних відносинах, і ППП 

інституційного характеру, що включає співробітництво між державним і 

приватним секторами у рамках окремої структури [1]. 

Договірні форми ППП охоплюють моделі, де одна або декілька функцій з 

проектування, фінансування, будівництва, відновлення (реконструкції, 

модернізації), експлуатації передається приватному партнеру на основі угоди. У 

більшості країн основною моделлю є концесія. Особливістю взаємодії держави і 

приватного сектору є прямий зв'язок між приватним партнером і кінцевим 

користувачем. Оплата складається із зборів користувачів за наданні послуги або 

за необхідності доповнюється за рахунок державних субсидій. На даний час 

концесія отримала широке розповсюдження у світі під різними назвами: чисті 

концесії (сoncessions stricto sensu), франшизи (franchises), операційні концесії 

(operating concessions), контракти на управління (management contracts), лізинг 

(leases), оренда (affermage), контракти BOT (Build, Operate, Transfer – будівництво 

– експлуатація/управління – передача), ROT (Rehabilitate, Own, Transfer – 

відновлення – володіння – передача) тощо. 

Світовим банком розроблено різні моделі залучення приватного капіталу до 

публічно-приватного партнерства. Ключовою відмінністю між різними моделями 

прийнято вважати характер і ступінь ризику, який передається від держави до 

бізнесу. Відповідно до цього критерію Світовий банк виділяє такі моделі [23]: 

– контракти на управління, в яких частина операційного ризику в бізнесі 

може бути переданою концесіонеру. Тобто державне підприємство або установа 

передається в управління керуючій компанії – свої управлінські функції держава 

передає концесіонеру, апріорі виходячи з того, що приватний менеджмент 

ефективніше публічного. Винагорода концесіонера може змінюватися залежно від 

прибутковості компанії і повністю залежить від обсягу операційного прибутку, 

але значний операційний ризик все ж залишається публічній стороні, оскільки 

фінансова віддача від переданого підприємства залежить від рівня операційного 

прибутку фірми; 

– лізинг, або оренда – не передбачає ніякої плати концесіонеру з боку 

держави. Прибуток концесіонера безпосередньо залежить від операційного 

прибутку фірми. Операційний ризик повністю передається концесіонеру. Держава 

лише несе відповідальність за вибір інвестора і, таким чином, несе інвестиційний 

ризик. 
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– концесія, угоди типу BOT та ROT, коли концесіонер зобов'язується 

інвестувати і, таким чином, бере на себе і операційний, і інвестиційний ризики. 

Водночас виділення окремих видів угод типу BOT і ROT засвідчило 

наявність чіткого розмежування концесійних проектів, які, відповідно, 

передбачають будівництво нових об'єктів «з нуля» (greenfield projects), та 

проектів, спрямованих на реконструкцію вже існуючих державних активів 

(brownfield projects). Саме останні, що пов’язані з передачею існуючих активів на 

певний тривалий термін, і відносять до класичної концесії.  

В інших моделях, поширених у країнах Європейського Союзу, приватний 

партнер управляє об'єктом в інтересах публічного партнера. Платежі приватний 

партнер одержує регулярно тільки від держави. Прикладом такої взаємодії є 

«Private Finance Initiative» (PFI) у Великобританії, «Contrat de partenariat and 

equivalents» у Франції, «Betreibermodell» у Німеччині.  

Програма приватного фінансування «Private Finance Initiative» (PFI), 

основна модель ППП у Великобританії, була введена у 1992 р. урядом 

Дж. Мейджора як спосіб залучення управлінських навичок і комерційного досвіду 

приватного сектору з метою проектування, будівництва, фінансування та 

експлуатації об'єктів, які є публічною монополією у непривабливих із ринкових 

позицій галузях (виробничої та соціальної інфраструктури) на основі 

довгострокових контрактних зобов'язань. У даній моделі оплата праці приватному 

партнеру не набуває форми зборів від користувачів, на відміну від концесій, а є 

регулярними платежами, які сплачуються державним партнером. Ці платежі 

можуть бути фіксованими, але також можуть розраховуватися, наприклад, на 

основі наявності робіт або пов’язаних послуг, або навіть на основі рівня 

використання таких робіт. Однак у зв'язку з кризовими явищами в економіці 

останніми роками уряд Великобританії розробляє новий підхід до публічно-

приватного партнерства на основі посилення регулювання, проведення 

міжгалузевого аналізу та планування, поєднання традиційних і нових 

інструментів публічно-приватного партнерства. Казначейством Її Величності у 

грудні 2012 р. опубліковано «Новий підхід до публічно-приватного партнерства» 

[24], у якому розкривається нова модель публічно-приватного партнерства – PF2 

(Private Finance 2). PF2 має нову структуру фінансування, де частка публічного 

фінансування набагато менше порівняно з попередньою моделлю PFI. Крім цього, 

PF2 забезпечує виконання контракту набагато швидше і дешевше порівняно з PFI. 

Отже, PF2 поєднує потенціал PFI з новими інструментами фінансування 

інфраструктури. 

Договір про партнерство та його еквіваленти «Contrat de partenariat and 

equivalents» у Франції включає договір про партнерство (сontrat de partenariat), 

довгострокову оренду муніципальної власності (bail emphytéotique administratif), 

довгострокову оренду нерухомого майна в секторі охорони здоров'я (bail 

emphytéotique hospitalier), оренду публічного майна (autorisations d occupation 

temporaire du domaine public) й орендний договір із правом попереднього викупу 

(bail avec clause de rachat anticipé) [25]. 

Договір про партнерство (CP) – договір, на підставі якого державна або 

приватна юридична особа забезпечує фінансування, проектування, будівництво, 
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реконструкцію, управління й обслуговування інфраструктури або надання послуг 

за плату, яка виплачується його державним партнером на довгостроковій основі. 

Договір про партнерство – це модель контрактної форми ППП, яка застосовується 

в будь-якій діяльності та в будь-якому секторі, на відміну від інших моделей 

договору. 

Різновидом договору про партнерство є довгострокова оренда 

муніципальної власності (BEA) і довгострокова оренда нерухомого майна в 

секторі охорони здоров'я (BEH). Ці моделі передбачають передачу приватному 

партнерові права на будівництво на тій земельній ділянці, що належить державі 

або місцевим органам влади. При введенні в експлуатацію об'єкта права 

приватного партнера обмежуються технічним обслуговуванням й управлінням. 

Дані моделі менш пристосовані для отримання додаткових доходів (доходу 

користувачів). Сферами застосування для ВЕА є поліція, юстиція та оборона, а 

для ВЕН – сектор охорони здоров'я. 

Оренда публічного майна була введена в дію в 1994 р. Вона дає право 

суб'єкту приватного сектору будувати будинок на державній земельній ділянці. 

Після цього будівля надається в оренду органам публічної влади. Право власності 

на будівлю передається органам публічної влади після закінчення терміну дії 

договору. На відміну від оренди публічного майна, орендний договір із правом 

попереднього викупу нерухомості передбачає право купівлі органами публічної 

влади будівлі до закінчення терміну дії договору. Оренда публічного майна й 

оренда з правом попереднього викупу нерухомості використовуються у сферах 

оборони, внутрішньої безпеки і поліції. 

Контрактна форма публічно-приватного партнерства «Betreibermodell» у 

Німеччині включає такі моделі [26]: придбання (Е-модель), власника (I-модель), 

лізингову (L-модель), орендну (М-модель) та концесійну (K-модель). 

Модель власника (I-модель): приватний підрядник забезпечує 

проектування, будівництво, фінансування та експлуатацію об'єктів публічного 

сектору. У момент експлуатації та в момент закінчення строку дії договору 

власність належить публічному сектору. Плата фіксується в договорі та 

складається з періодичного платежу для підрядника, коштів на планування, 

будівництво, експлуатацію, фінансування і придбання власності, можливих 

додаткових податків на комерційний прибуток, витрат на покриття ризиків.  

Модель придбання (Е-модель) передбачає проектування, будівництво, 

фінансування та експлуатацію власності приватного підрядника, яка 

використовується замовником (державним сектором). У момент закінчення 

терміну договору право власності передається замовнику. Плата фіксується в 

договорі та складається з періодичного платежу для підрядника, коштів на 

планування, будівництво, експлуатацію, фінансування і придбання власності, 

можливих додаткових податків на комерційний прибуток, витрат на покриття 

ризиків (лізингова оплата з передачею права власності замовнику).  

Лізингова модель (L-модель): приватний підрядник здійснює проектування, 

будівництво, фінансування, експлуатацію та реконструкцію об'єктів публічного 

сектору. Однак, на відміну від моделі придбання ППП, приватний підрядник не 

зобов'язаний передавати право власності в кінці терміну дії договору. Швидше, 
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він має право вибору: або повернути право власності або купити за попередньо 

розрахованою залишковою вартістю об'єкта. Як плату за користування підрядник 

сплачує регулярні внески («оренда»), які так само, як і ціна для викупу, вказані в 

договорі. 

Орендна модель (М-модель): приватний підрядник здійснює проектування, 

будівництво, фінансування, експлуатацію власності публічного сектору. Орендна 

модель, на відміну від лізингової, не передбачає право на опцію купити за 

заздалегідь зафіксованою ціною. Власність може бути придбана в момент 

виконання контракту (у момент експлуатації) за ринковою вартістю. 

Концесійна модель (K-модель): приватний підрядник здійснює 

проектування, будівництво, фінансування й експлуатацію об'єкта публічної 

власності та надає суспільні послуги. Фінансується безпосередньо користувачами. 

Інституційні форми ППП, на відміну від контрактних, передбачають 

співробітництво між державним і приватним учасниками в рамках окремої 

структури шляхом створення установи, що спільно належить публічному та 

приватному секторам (партнерства у вигляді об’єднань підприємств, холдингів, 

корпоративних партнерств  − господарських товариств), або контроль приватним 

сектором публічного підприємства. У розвинених країнах поширені різноманітні 

терміни для позначення інституційних форм і відповідних моделей: у 

Великобританії − «спільні підприємства» (joint venture − JV), у Німеччині − 

«співтовариство змішаної економіки» або «публічно-приватне співтовариство» 

(Société d'économie Mixte − SEM), «Інституційна модель» або «G-модель» (PPP - 

Gesellschaft smodell) та ін.  

У Великобританії модель «спільні підприємства» (JV) реалізується на 

основі організації змішаних публічно-приватних акціонерних товариств або 

продажу бізнесу частини акцій на існуючих державних підприємствах [27, с. 68]. 

Ще одним різновидом інституційної форми виступає створений для реалізації 

проекту об'єкт (часто без створення юридичної особи), але він є інституційно 

відокремленим (фонд, траст, спеціальна юридична особа − Special Purpose 

Vehicle).  

У Франції органи публічної влади створюють інституційні структури, 

зокрема для управління державними послугами на місцевому рівні (наприклад, 

для послуг щодо водопостачання тощо). Місцеві публічні підприємства 

створюються відповідно до приватного права надання послуг суспільного 

інтересу. Органи публічної влади володіють контрольним пакетом акцій в 

акціонерному товаристві, яке відповідає англійському варіанту акціонерного 

товариства з обмеженою відповідальністю. У Франції виділяють три моделі 

державних підприємств [28]: співтовариство змішаної економіки або публічно-

приватне співтовариство (Société d'économie Mixte), місцеве державне 

співтовариство територіального планування (Société publique locale aménagement) 

і місцеве державне співтовариство (Société publique locale).  

У Німеччині застосовують інституційну модель (G-модель) – державний і 

приватний сектори створюють спільні підприємства для проектування, 

будівництва, фінансування та експлуатації об'єкта публічної власності [26]. 
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Особливістю ППП у Німеччині є змішані форми з елементами як контрактних, так 

і інституційних моделей партнерської взаємодії держави та приватного сектору.  

Узагальнення передового зарубіжного досвіду дозволило сформувати за 

класифікаційними ознаками форми публічно-приватного партнерства адекватні 

до українських умов (рис. 5.7). 

 

 
Рисунок 5.7 – Класифікація форм публічно-приватного партнерства 

Джерело: складено авторами. 

 

Кожна з наведених форм публічно-приватного партнерства має свої 

переваги і недоліки, тому їх реалізація повинна узгоджуватись із пріоритетами 

місцевого розвитку та розглядатись як універсальний інструмент реалізації 

суспільно значущих проектів у широкому спектрі пріоритетних напрямів 

соціально-економічної політики. 

Договори з інвестиційними зобов’язаннями приватного партнера. 
Можливість поєднання різних видів контрактів, зокрема із залученням коштів 

приватного сектора на умовах співфінансування дозволяє органам місцевого 

самоврядування задовольнити суспільні інтереси. Йдеться про договори з 

інвестиційними зобов’язаннями приватного партнера:  контракти на постачання 

продукції для державних потреб; контракти на виконання робіт та надання 

суспільних послуг; контракти технічної допомоги; контракти на управління [29]
 

(табл. 5.1).  

Договори з інвестиційними зобов’язаннями приватного партнера є досить 

поширеною формою партнерських відносин державних (муніципальних) органів 

влади та приватного капіталу. Сферою застосування є розвиток міського 

пасажирського транспорту, створення складних інформаційних систем з 

управління рухом вантажів на залізничному транспорті тощо. 
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Договір управління майном. З прийняттям Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для 

розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в 

Україні» договір управління майном визначено одним із можливих форм ППП. У 

главі 70 статті 1029 Цивільного кодексу України за договором управління  

майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні 

(управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона 

зобов'язується за плату здійснювати від свого імені  управління цим майном в 

інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача) [30]. 

Таблиця 5.1 – Договори з інвестиційними зобов’язаннями приватного 

партнера 
 

Форма Характеристика 

Контракти на 

обслуговування 

Укладаються, насамперед, з метою формування ефективних 

ринків пасажирських транспортних, освітніх, медичних та інших 

послуг 

Контракт на управління Передбачає делегування бізнесу повноважень з розширення 

сфери послуг, зокрема в частині соціального захисту населення 

тощо 

Контракт  на  

виконання робіт або 

надання суспільних 

послуг 

Часто укладаються на середньостроковий період і реалізуються 

на об’єктах міського господарства (наприклад, облаштування  

зупинок міського транспорту, благоустрій зон відпочинку, 

прибирання вулиць та вивіз сміття тощо) 

Контракт на надання 

технічної допомоги 

Сфера застосування таких форм контрактів досить широка і 

передбачає реалізацію науково-технічних розробок приватного 

капіталу на об’єктах, що належать державі 

Контракт на 

експлуатацію 

Передача в  експлуатацію приватному бізнесу залізничних 

станцій, аеропортів, об’єктів житлово-комунального 

господарства 
 

Предметом договору управління майном може бути підприємство як єдиний 

майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та інше майно. 

Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна 

установника управління та від майна управителя [30]. 

Відповідно до глави 2 статті 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» сільські, селищні, міські ради можуть прийняти рішення про 

передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке 

належить до комунальної власності відповідної територіальної громади. Так, 

управління об’єктами, що належать до спільної власності та задовольняють 

інтереси кількох територіальних громад, можуть здійснювати районні та обласні 

ради від імені територіальних громад сіл, селищ та міст [31]. 

Перевагами договору управління майном є збільшення доходів бюджету  на 

основі ефективного управління комунальною власністю за рахунок зменшення 

витрат органів місцевого самоврядування на утримання такого об’єкта та 

залучення максимальної кількості об'єктів комунальної власності в процес 

вдосконалення управління. 

Слід відмітити, що законодавство України не містить спеціальних норм, які 

б визначали особливості правовідносин щодо договору управління майном як 
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форму ППП. Крім того, договір управління майном не передбачає заходів, які 

необхідні для модернізації майна, управління яким здійснюватиме приватний 

партнер. Тому для органів місцевого самоврядування доцільною сферою 

застосування є передача окремих споруд чи будівель в управління бізнесу, на 

якого буде покладено обов’язок по утриманню такого об’єкта у належному 

технічному стані та здійснення поточного управління на умовах отримання плати 

[32; с. 33]. 

Оренда. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування 

майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності. Відносини, пов’язані з передачею в оренду майна державних 

підприємств або підприємств, що знаходяться у держаній або комунальній 

власності регулюються Господарським кодексом України [33] та Законом України 

«Про оренду державного та комунального майна» [34]. У Законі України «Про 

державно-приватне партнерство» договір оренди можна віднести до публічно-

приватного партнерства за умови відповідності договору оренди ознакам ППП. 

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» [34] об’єктами оренди можуть бути: цілісні майнові комплекси 

підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць); нерухоме майно 

(будівля споруди, приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно 

підприємств.  

Орендодавцями щодо цілісних майнових комплексів підприємств, які 

перебувають у комунальній власності можуть бути органи, уповноважені 

органами місцевого самоврядування управляти майном. 

Відповідно частина 2 статті 23 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» збереження права власності орендодавця на: майно, 

передане в оренду (включаючи майно, придбане орендарем за рахунок 

амортизаційних відрахувань); на виготовлену продукцію (в тому числі у 

незавершеному виробництві); дохід (прибуток), отриманий від орендованого 

майна; амортизаційні відрахування на майно, що є власністю орендаря; на набуте 

орендарем відповідно до законодавства інше майно. 

Важливою особливістю оренди є те, що згідно Наказу Фонду державного 

майна України «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця 

державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого 

державного майна» орендар наділений правом здійснювати поліпшення об’єкта 

оренди за рахунок визначених джерел (амортизаційні відрахування, власні кошти 

орендаря/орендодавця), виключно за умов та у порядку, які встановлені 

законодавством [35].  

На практиці оренда майна на засадах публічно-приватного партнерства 

може бути використана для будівництва нової будівлі, де приватний партнер 

відповідатиме за проектування, будівництво, фінансування робіт, пов’язаних із 

проектом, та подальшу експлуатацію новоствореної будівлі. А органи місцевого 

самоврядування отримуватимуть право строкового платного користування такою 

будівлею та обов’язок сплачувати орендну плату протягом визначеного строку. У 

свою чергу, умови такої взаємодії можуть передбачати перехід права власності на 

таку будівлю до приватного партнера після завершення строку дії договору. Така 
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модель може дозволити забезпечити, наприклад будівництво нових лікарень, 

шкіл, гуртожитків, дошкільних навчальних закладів [32; с. 31]. 

Концесія. Договір концесії визначено як договір, відповідно до якого 

уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування 

(концесієдавець) надає на платній та строковій основі суб’єкту підприємницької 

діяльності (концесіонеру) право створити (побудувати) об’єкт концесії чи суттєво 

його поліпшити та (або) здійснювати його управління (експлуатацію) з метою 

задоволення громадських потреб [36]. 

Відповідно до положень ст. 6 ЗУ «Про концесії» затвердження переліку 

об’єктів права комунальної власності, які можуть надаватися в концесію, 

здійснюється виключно на пленарних засіданнях відповідних рад. 

Рішення про надання концесії на об'єкт права комунальної власності за 

результатами концесійного конкурсу приймає уповноважений орган місцевого 

самоврядування. Концесія на об'єкти права комунальної власності надається з 

урахуванням інтересів регіону, територіальної громади в забезпеченні споживачів 

товарами (роботами, послугами), які проживають на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

Частина 3 статті 20 Закону України «Про концесії» встановлює гарантію 

збереження права власності на майно територіальної громади. Концесія сприяє 

технічному переоснащенню об’єктів комунальної власності з мінімальними 

витратами коштів місцевого бюджету та коштів комунальних підприємств. Закон 

України «Про концесії» [36] закріплює право концесіонера за рахунок власних 

коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення майна, 

отриманого в концесію. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про концесію» можуть надаватися 

об’єкти комунальної власності для здійснення діяльності у ряді сфер 

господарської діяльності, зокрема у сферах водопостачання, водовідведення та 

очищення стічних вод, надання послуг, пов’язаних з постачанням, споживачам 

тепла, надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері, охорони здоров’я, 

будівництва та експлуатації готелів, туристичних комплексів, кемпінгів та інших 

відповідних об’єктів туристичної індустрії тощо [36]. 

Типовими прикладами використання концесії можуть бути будівництво 

нової лікарні або завершення будівництва законсервованого об'єкта на умовах, що 

передбачатимуть [32, c. 36]: 

- фінансування робіт, організацію будівельних робіт та подальше 

управління таким новоствореним/добудованим об’єктом приватним партнером; 

- визначення ОМС вихідних вимог до створення/завершення будівництва 

такого об'єкта, зокрема для забезпечення його відповідності санітарним-

гігієнічним стандартам, стандартам безпеки, зручності в користуванні для 

персоналу та пацієнтів, інших специфічних вимог для можливості його подальшої 

експлуатації як лікарні; 

- здійснення ОМС регулярної оплати приватному партнеру за користування 

таким об’єктом; 

- можливість отримання приватним партнером частини плати від 

безпосередніх користувачів (пацієнтів). 
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Також, концесію можна бути використати як форму співпраці для [32, 

c. 36]: 

- ремонту автодоріг, будівництва мостів, створення іншої інфраструктури, 

що потребує значного обсягу капіталовкладень; 

- будівництва/завершення недобудованого спортивного комплексу, 

дошкільного навчального закладу та подальша експлуатація такого об’єкту 

приватним партнером (приватному партнеру надаватиметься право отримувати 

плату від безпосередніх користувачів такого об’єкту повністю або з частковою 

компенсацією від ОМС); 

- будівництва та експлуатації паркувань (приватному партнеру 

надаватиметься право отримувати плату за паркування користувачів такого 

паркування). 

Спільна діяльність. Стаття 1130 Цивільного кодексу України визначає 

спільну діяльність як взаємодію сторін (учасників) на договірній основі без 

створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить 

законові, як на основі об’єднання вкладів учасників (просте товариство), так і без 

такого об’єднання [30]. Умови договору, в тому числі ведення спільних справ та 

координація спільних дій, правовий статус виділеного для спільної діяльності 

майна, покриття витрат та збитків, участь у результатах спільних дій, 

встановлюється за домовленістю сторін. 

За договором простого товариства сторони беруть зобов’язання об’єднати 

свої вклади (грошові кошти, майно, професійні навички, ділова репутація) та 

спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети. Внесені 

вклади, вироблена у результаті спільної діяльності продукція, а також отримані 

доходи є спільною частковою власністю учасників. Під час ведення спільних 

справ кожний з учасників простого товариства має право діяти від імені всіх 

учасників. Для вчинення правочину потрібна згода всіх учасників. Кожен з 

учасників простого товариства має право на ознайомлення з усіма документами 

щодо ведення спільних дій. Якщо договір простого товариства пов’язаний з 

веденням підприємницької діяльності, учасники відповідають солідарно за всіма 

спільними зобов’язаннями незалежно від підстав їх виникнення. Прибуток 

учасників простого товариства розподіляється пропорційно вартості вкладів 

кожного учасника. 

Прикладами проектів спільної діяльності на засадах публічно-приватного 

партнерства слід назвати будівництво житлових будинків, за умовами якого 

приватний партнер прийматиме на себе зобов’язання забезпечити планування, 

спорудження, фінансування усіх проектних робіт, органи місцевого 

самоврядування надаватиме право користування земельною ділянкою для 

проведення такого будівництва, забезпечить отримання необхідних документів 

для такого будівництва у межах компетенції з питань регулювання містобудівної 

діяльності, а після завершення будівництва територіальна громада набуватиме 

права комунальної власності на певну частину новоствореної будівлі (наприклад 

визначену частину квартир, інших приміщень, які необхідні для забезпечення тих 

чи інших потреб жителів) або отримає право користування такими об’єктами на 

пільгових умовах/безоплатно [32; c. 32-33]. Слід відмітити, можливість 
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застосування у сфері сміттєпереробки, наприклад для спорудження системи збору 

та утилізації біогазу на полігоні твердих побутових відходів тощо.  

Аналіз європейського досвіду реалізації партнерської взаємодії держави та 

приватного сектору свідчить, що становлення ППП залежить від органів 

державної влади. Незважаючи на існуючі правові прогалини та неузгодженості 

нормативно-правової бази у сфері публічно-приватного партнерства в Україні, 

вже сьогодні можлива реалізація ППП. Безумовно, вдосконалення українського 

законодавства відбуватиметься постійно, проте існуючі проблеми можуть бути 

компенсовані ретельною підготовкою окремого проекту. Для ефективного 

залучення бізнесу до реалізації проектів органам державної влади потрібно 

дотримуватися певної структурно-логічної моделі механізму реалізації форм 

ППП. На початковому етапі слід вибирати невелику кількість проектів із 

найбільшим потенціалом успіху. При їх реалізації якість багато в чому залежить 

від ефективності підготовчих процедур. 

При здійсненні публічно-приватного партнерства органи місцевого 

самоврядування повинні виконувати функції як регулятора, так і консультанта. У 

цілому підвищення професіоналізму державних службовців та якості роботи 

органів місцевого самоврядування дозволить надати імпульсу розвитку ППП. 

Незважаючи на те що останнім часом інтерес до партнерської взаємодії держави 

та приватного сектору значно збільшився, на професійному рівні займатися 

проектами можуть лише дуже небагато організацій, а рівень інформованості про 

можливості та переваги ППП серед органів державної влади та представників 

ділового середовища на невисокому рівні. У зв’язку з цим важливим напрямом 

розвитку публічно-приватного партнерства в Україні має стати інформування 

широких верств ділової громадськості та представників органів місцевого 

самоврядування про переваги застосування публічно-приватного партнерства. 

Крім здійснення активної інформаційно-роз'яснювальної роботи про ППП, 

необхідне залучення фінансово-економічних інститутів, що забезпечують 

інвестування та гарантування приватних інвестицій, незалежних організацій, які 

здійснюють експертизу проектів і консалтинг, управляючих компаній, асоціацій, 

об'єднань, фондів. 

Очевидно, що відповідальність за організацію проектів публічно-

приватного партнерства лежить на органах місцевого самоврядування. Ключову 

роль в ініціації та підготовці проектів ППП має відігравати держава, оскільки 

тільки органи державної влади, а не приватний сектор, здатні коректно 

формалізувати механізм реалізації форм публічно-приватного партнерства з 

урахуванням таких чинників, як галузеві пріоритети, ресурсні та законодавчі 

обмеження щодо реалізації проектів тощо. Тому органам місцевого 

самоврядування доцільно забезпечувати виконання робіт на стадіях ініціювання 

та відбору проектів, розробки техніко-економічного обґрунтування проекту із 

залученням спеціалізованих організацій. Проведення робіт у рамках наступних 

стадій (проведення конкурсу, вибір переможця, укладання угоди) органам 

місцевого самоврядування слід здійснювати спільно з приватним партнером. На 

стадії «управління реалізацією угоди про державно-приватне партнерство» 

(контроль і моніторинг реалізації публічно-приватного партнерства) на органи 
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місцевого самоврядування доцільно покласти контрольні функції, а поточне 

управління передати приватному партнеру. 

Основна ідея запропонованої структурно-логічної моделі механізму 

реалізації форм публічно-приватного партнерства полягає в тому, що на органах 

місцевого самоврядування покладені функції щодо відбору проектів публічно-

приватного партнерства, розроблення і погодження можливої форми участі 

бізнесу в реалізації цих проектів, а вже потім пошук потенційного приватного 

інвестора для його виконання та укладання з ним договору. Особливостями 

механізму реалізації форм ППП є зростання інвестиційної привабливості проектів 

публічно-приватного партнерства та нівелювання ризиків для потенційних 

інвесторів. 

Структурно-логічну модель механізму реалізації форм публічно-приватного 

партнерства наведено на рис. 5.8. 

На першій стадії «ідентифікація проекту публічно-приватного партнерства» 

місцеві органи виконавчої влади/органи місцевого самоврядування (МОВВ/ОМС) 

проводять відбір проектів із переліку інвестиційних проектів, формують 

пропозиції щодо них для подальшого відбору проектів, які відображають 

вирішення найбільш значущих економічних та соціальних завдань. Пропозиція 

складається з концептуальної записки та техніко-економічного обґрунтування 

здійснення ППП за результатами якого приймаються рішення щодо доцільності 

або недоцільності підготовки техніко-економічного обґрунтування. 

Концептуальна записка готується підрозділами МОВВ/ОМС самостійно або 

із залученням консультантів. Окрім цього, у разі необхідності, можуть залучатися 

представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, підприємств 

Автономної Республіки Крим або господарських товариств, 100 відсотків 

статутного капіталу яких належить державі, територіальній громаді, а також 

представники міжнародних фінансових організацій та незалежні експерти. 

Підрозділи МОВВ/ОМС аналізують та оцінюють пропозиції з урахуванням 

наявних програм соціально-економічного розвитку, програм модернізації 

інфраструктури, проводить відбір проектів і складає Перелік проектів для їх 

реалізації на засадах ППП.  

Формування Переліку (реєстру) проектів ППП спрямоване на 

систематизацію проектів на місцевому рівні. Інформацію про проекти публічно-

приватного партнерства слід розміщувати в мережі Інтернет на офіційних 

інтернет-сайтах.  

На другій стадії «підготовка та планування проекту (розробка повного 

техніко-економічного обґрунтування)» МОВВ/ОМС ініціює розробку техніко-

економічного обґрунтування, що забезпечує виявлення ефективності проекту 

ППП та його оптимальної форми в цілях успішної його реалізації. Техніко-

економічне обґрунтування проекту використовується при здійсненні наступних 

етапів підготовки проекту ППП з метою отримання державної підтримки, 

підготовки конкурсної документації для відбору приватного партнера на право 

укладання договору. 
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Ідентифікація проекту 
публічно-приватного 

партнерства

Відбір можливих проектів ППП з переліку інвестиційних проектів 

Формування пропозиції за проектами публічно-приватного партнерства

Складання Переліку (Реєстру) проектів для реалізації на засадах публічно-приватного партнерства 

Підготовка та 
планування проекту 
(розробка повного 

техніко-економічного 
обґрунтування)

Розміщення інформації про проекти, що можуть бути реалізовані на принципах публічно -приватного партнерства 
у мережі Інтернет на офіційних інтернет-сайтах

Вибір проекту публічно-приватного партнерства

Розробка техніко-економічного обґрунтування та визначення оптимальної форми публічно -приватного партнерства 

Схвалення або відмова в наданні державної підтримки в реалізації публічно-приватного партнерства

Підготовка повної документації за проектом, який планується до реалізації на принципах ППП

Проведення конкурсу з 
визначення приватного 

партнера

Опублікування рішення про проведення конкурсу

Прийом заявок на участь у конкурсі

Попередній відбір учасників конкурсу

Подання конкурсних пропозицій

Оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця

Проведення переговорів з переможцем конкурсу з метою обговорення умов договору

Контроль за реалізацією публічно-приватного партнерства, виконання приватним партнером умов договору протягом 
терміну реалізації ППП

Коригування змін умов реалізації угоди

Регулювання відносин між державним та приватним партнером

Управління реалізацією 
угоди про публічно-

приватне партнерство 
(контроль і моніторинг 

реалізації публічно-
приватного 

партнерства)

Органи місцевого 
самоврядування, 

консультанти

Органи місцевого 
самоврядування, 

консультанти

Органи місцевого 
самоврядування, 

приватні партнери, 
консультанти

Органи місцевого 
самоврядування, 

приватні партнери, 
консультанти

 
Рисунок 5.8 – Структурні елементи механізму реалізації публічно-приватного партнерства об’єктів комунальної власності 

Джерело: складено авторами. 



 

 

197 

Розробка техніко-економічного обґрунтування проектів публічно-

приватного партнерства здійснюється відповідно до наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України «Деякі питання проведення аналізу 

ефективності здійснення державно-приватного партнерства» (від 27 лютого 

2012 р. № 255). Наказ регламентує основні положення щодо складання техніко-

економічного обґрунтування проектів ППП, визначає єдині вимоги до структури, 

змісту, розгляду, узгодження й оформлення техніко-економічного обґрунтування 

проектів. 

Під час підготовки техніко-економічного обґрунтування здійснення 

публічно-приватного партнерства, зокрема, необхідно провести виявлення та 

оцінку ризиків. Техніко-економічне обґрунтування обов’язково повинне включати 

положення щодо оцінки та розподілу ризиків. Ризики мають бути чітко 

розподілені між сторонами договору із дотриманням принципу: кожен ризик має 

бути переданий тій стороні, яка може найкращим чином управляти цим ризиком 

(оцінювати, передбачати і реагувати на них), маючи на увазі, що деякі ризики є 

більшою мірою поза контролем будь-якої зі сторін. При виявленні, оцінці та 

розподілі ризиків, слід керуватись Методикою виявлення ризиків здійснення 

державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління 

ним, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 232 

та затвердження Методики виявлення ризиків здійснення державно-приватного 

партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженими 

наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.06.2016 

№ 944. 

МОВВ/ОМС забезпечує розробку техніко-економічного обґрунтування 

проектів, що містяться в переліку проектів за принципами ППП, залучаючи для 

цих цілей спеціалізовані організації (консалтингові, експертні організації та ін.). 

При цьому можна передбачити, що витрати на техніко-економічне обґрунтування 

будуть компенсовані частково приватним інвестором після прийняття рішення 

про реалізацію проекту.  

Виконавчий орган місцевого самоврядування, уповноваженим відповідною 

сільською, селищною, міською, районною чи обласною радою проводить аналіз 

ефективності здійснення ППП. Аналіз ефективності проводиться шляхом: 

- детального обґрунтування соціально-економічних та екологічних 

результатів здійснення ППП за результатами аналізу: 

а) економічних та фінансових показників реалізації ППП; 

б) соціальних результатів реалізації ППП, включаючи підвищення якості 

послуг та рівня забезпечення попиту на товари (роботи і послуги); 

в) екологічних результатів реалізації ППП з урахуванням можливого 

негативного впливу на стан навколишнього природного середовища; 

- обґрунтування підвищення ефективності проекту в разі його реалізації із 

залученням приватного партнера порівняно з реалізацією проекту без такого 

залучення; 

- виявлення ризиків здійснення ППП, їх оцінки та визначення форми 

управління ризиками; 

- визначення форми здійснення ППП; 
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- визначення соціально-економічних та екологічних перспектив після 

закінчення строку дії договору, укладеного в рамках ППП. 

За результатами проведення аналізу ефективності складається висновок, 

який є підставою для прийняття рішення про здійснення публічно-приватного 

партнерства або про недоцільність його здійснення. 

Якщо передбачається надання державної підтримки шляхом фінансування 

за рахунок коштів державного бюджету висновок надсилається разом з 

пропозицією у паперовій та електронній формі на погодження Міністерству 

економічного розвитку та торгівлі України. Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України передає всі запити щодо проектів, які потребують державної 

підтримки, Міністерству фінансів України, яке вивчає їх обґрунтованість і 

прийнятність та вносить пропозиції щодо фінансування проектів за рахунок 

коштів державного бюджету. Ґрунтуючись на даному аналізі, Міністерство 

фінансів приймає рішення щодо схвалення або відмову в наданні державної 

підтримки. Рішення про надання державної підтримки має бути прийнято й 

оголошено до початку проведення конкурсу з метою підвищення зацікавленості 

інвесторів та збільшення кількості конкурсних пропозицій.  

На третій стадії «проведення конкурсу з визначення приватного партнера» 

здійснюється вибір приватного партнера для реалізації проекту публічно-

приватного партнерства на основі прозорого, відкритого і недискримінаційного 

конкурсу.  

Конкурсний відбір приватного партнера на право укладання угоди про 

публічно-приватне партнерство проводиться на підставі рішення про доцільність 

реалізації проекту на засадах публічно-приватного партнерства і затвердженої 

конкурсної документації. 

Конкурс на право укладання угоди про ППП включає такі етапи: 

опублікування рішення про проведення конкурсу; прийом заявок на участь у 

конкурсі; попередній відбір учасників конкурсу; подання конкурсних пропозицій; 

оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця; проведення переговорів 

із переможцем конкурсу з метою обговорення умов договору. 

Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для 

здійснення публічно-приватного партнерства визначається постановою Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання організації здійснення державно-приватного 

партнерства» (від 11.04.2011 р. № 384). Організація, проведення та затвердження 

результатів конкурсу щодо об'єктів комунальної власності здійснюється органом 

місцевого самоврядування згідно з повноваженнями відповідно до ЗУ «Про 

місцеве самоврядування». Для оцінки конкурсних пропозицій доцільно залучати 

незалежних компетентних консультантів і експертів. 

За результатами конкурсу з визначення приватного партнера визначається 

переможець з яким укладається договір у рамках ППП. 

На четвертій стадії «управління реалізацією угоди про публічно-приватне 

партнерство» (контроль і моніторинг реалізації публічно-приватного 

партнерства)» МОВВ/ОМС здійснює контроль за реалізацією публічно-

приватного партнерства, виконанням приватним партнером умов договору 

протягом терміну реалізації, коригування умов реалізації угоди та регулювання 
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відносин між державним і приватним партнерами. У свою чергу, для забезпечення 

постійного контролю за виконанням договору в рамках ППП, приватні партнери 

надають відповідним державним партнерам інформацію про виконання такого 

договору. Зазначена інформація надається відповідно до Порядку надання 

приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, 

укладеного в рамках публічно-приватного партнерства, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 №81. 

Основною метою моніторингу реалізації проекту на засадах публічно-

приватного партнерства є забезпечення виконання планових показників, 

підвищення загальної ефективності планування і контролю проекту. Контроль 

полягає у визначенні результатів діяльності на основі оцінки фактичних 

показників виконання робіт і порівняння їх із запланованими та виявлення 

відхилень. Контроль забезпечує моніторинг реалізації проекту, виявлення 

відхилень досягнутих результатів із запланованими вартісними, часовими та 

ресурсними показниками, прогнозування наслідків зміни ситуації, обґрунтування 

необхідності вживання коригуючих заходів.  

Запровадження механізму реалізації форм публічно-приватного партнерства 

потребує виконання організаційно-управлінських, економічних, галузевих та 

інформаційних заходів, які більшою мірою сприятимуть розвитку публічно-

приватного партнерства. 

Основу організаційно-управлінських заходів становлять такі:  

створення фінансових інститутів розвитку публічно-приватного 

партнерства для інвестування і гарантування приватних інвестицій; 

створення нефінансових інститутів розвитку публічно-приватного 

партнерства; 

розробка системи управління; 

підвищення кваліфікації державних службовців; 

упровадження проблематики публічно-приватного партнерства у програми 

академічної підготовки фахівців для органів державного управління та місцевого 

самоврядування; 

організація тренінгів, семінарів, круглих столів з питань державно-

приватного партнерства. 

До важливих економічних заходів належать такі: 

відшкодування витрат на проектування, будівництво, модернізацію, участь 

у конкурсних процедурах; 

упровадження механізмів державного кредитування та страхування імпорту 

інвестиційного обладнання; 

надання державних гарантій по кредитах; 

відшкодування втрат унаслідок коливань обмінного курсу; 

використання сучасних ринкових інструментів фінансування (цінних 

паперів); 

зниження податкових ставок, звільнення від частини податків і зборів, 

відтермінування сплати окремих податків і зборів тощо; 

надання субвенцій та субсидій. 

Серед галузевих заходів слід відзначити такі: 
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упровадження пілотних проектів публічно-приватного партнерства з 

урахуванням галузевої специфіки; 

розробка програми розвитку публічно-приватного партнерства в різних 

галузях економіки; 

розробка пакета методичних документів щодо впровадження публічно-

приватного партнерства в різних галузях економіки; 

правова регламентація стимулювання та підтримка публічно-приватного 

партнерства; 

упровадження в окремих галузях змішаних форм власності, кооперації 

державних і приватних компаній. 

Основу інформаційних заходів становлять: 

пропаганда серед суспільства позитивної практики публічно-приватного 

партнерства; 

утворення освітніх програм у навчальних закладах для підготовки 

висококваліфікованих державних службовців у сфері публічно-приватного 

партнерства; 

проведення інформаційної кампанії серед представників бізнесу про 

переваги публічно-приватного партнерства та створення позитивного іміджу 

держави як добросовісного партнера; 

розробка інформаційної стратегії, поширення буклетів, проведення 

конференцій, круглів столів, семінарів, короткострокових курсів з питань 

публічно-приватного партнерства; 

адаптація міжнародного досвіду успішної реалізації проектів публічно-

приватного партнерства. 

 

5.3 Оцінка процесів модернізації економіки в умовах децентралізації 

управління (на прикладі Полтавської області) 

 

Полтавська область має потенціал для проведення постіндустріальної та 

неоіндустріальної модернізації економіки, адже економіка Полтавської області 

має усі можливості для цього. У Полтавській області збалансовано поєднані 

індустріальні, сільськогосподарські галузі та сферу послуг, які в змозі споживати 

знання, створювати інновації та розвивати високотехнологічні сектори економіки. 

Слід відмітити, ще один фактор – географічне розташування. Географічне 

розташування Полтавської області сприяє якісній модернізації економіки її міст. 

Серед 7 областей-сусідів є області які стимулюватимуть розвиток і ті, хто буде 

використовувати його результати. Так, сусідство з Дніпропетровською, 

Харківською, Київською та Сумською областями дозволить залучати їх 

інноваційний, промисловий та науковий потенціал. Кіровоградська, Чернігівська 

та Черкаські області будуть користатися результатами нової індустріалізації 

Полтавського регіону. Подальше розвинення транспортної інфраструктури 

посилить процеси модернізації, внаслідок прискорення комунікаційних, наукових 

та технологічних зв’язків. 

Роль промисловості у формуванні ВРП та валової доданої вартості 

залишається вагомою. Індекс промислового виробництва в Полтавській області 
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демонструє позитивну динаміку, показники 2016 і 2015 рр. по відношенню до 

попередніх років вище на 3,9 % і 3,3%, відповідно (рис. 5.9). 
 

 
 

Рисунок 5.9 – Динаміка індексу промислової продукції у 2000-2016 рр., % до 

відповідного періоду попереднього року 
Джерело: складено за даними [37]. 

 

За 2016 рік у промисловому комплексі індекс промислової продукції 

становив 100,1% (Україна – 102,8%). Зростання обсягів виробництва відбулося в 

металургійній промисловості на 19,4%; на підприємствах з виготовлення виробів 

з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності – на 10,2%; в галузі 

машинобудування – на 8,6% та текстильному виробництві – на 8,3%. Разом із тим 

скоротилося виробництво на підприємствах з постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря – на 3,4%; у добувній промисловості та 

розробленні кар’єрів – на 1,7%; виробництва гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,9%. Структура випуску та обсягів 

реалізованої промислової продукції за видами економічної діяльності по 

Полтавській області свідчать про виражений індустріально-аграрний регіон із 

розвиненою сферою обслуговування (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2 – Структура випуску за деякими видами економічної діяльності 

у Полтавській області за 2012-2015 рр., (відсотків до підсумку) 

 
Види економічної діяльності 2012 2013 2014 2015 

Сільське, лісове та рибне господарство 12,8 16,2 16,2 20,4 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 11,1 14,4 17,1 18,7 

Переробна промисловість 45,6 37,1 36,8 31,4 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 2,6 2,6 2,5 2,6 

Водопостачання, каналізація, поводження з відходами 0,3 0,4 0,4 0,4 

Будівництво 3,5 3,4 3,4 2,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

5,2 5,6 5,1 5,0 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 6,0 6,0 4,9 5,5 

Інше 12,9 14,3 13,6 13,3 

Джерело: складено за даними [38]. 

 

За підсумками 2016 року індекс обсягу сільськогосподарського 

виробництва становив 103,1% (по Україні – 106,1%). Традиційно тваринницька 

галузь забезпечує приріст сількогосподарської продукції. В усіх категоріях 

господарств збільшилося виробництво яєць – на 8,8%, м’яса – на 4,2% та молока – 
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на 0,2%, зросло поголів’я овець та кіз – на 4,59%. Скоротилося поголів’я великої 

рогатої худоби на 4,9%, в т. ч.: свиней –на 2,7%, корів – на 3,4%. 

Структура валової доданої вартості Полтавської області в розрізі видів 

економічної діяльності протягом останніх років є майже незмінною (рис. 5.10). 

 

Рисунок 5.10 – Структура ВДВ, % до ВРП 
Джерело: [39]. 

 

Основним видом економічної діяльності в області залишається 

промисловість. За чотири роки питома вага її у валовій доданій вартості області 

не змінилась та склала 41,4% у 2012 р. до 41,8% 2015 р. 

Частка сільського господарства у ВДВ зросла з 14,2% у 2012 р. до  21,7 % у 

2015 р. 

У формуванні валової доданої вартості у 2015 р. вагомою є частка галузей: 

торгівлі – 6,4%, транспорту – 6,1%, освіти – 3,3%, охорони здоров’я – 2,2 %, 

будівництва – 1,5%. 

Питома вага послуг у Полтавській області свідчить про переважання 

прогресивних (рис. 5.11), а саме діяльність транспорту та зв’язку, фінансова 

діяльність, державне управління, охорона здоров’я, інформація і телекомунікації, 

діяльність у сфері адміністративного управління. Також наявні й традиційні 

послуги (торгівля, діяльність готелів та ресторанів, операції з нерухомим майном, 

надання комунальних та індивідуальних послуг, тимчасове розміщення та 

організація харчування).  

 

Рисунок 5.11 – Питома вага видів послуг у ВРП, % 
Джерело: [39]. 
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Частка зайнятих за видами економічної діяльності свідчить, що Полтавська 

область знаходиться на постіндустріальному розвитку (сфера послуг – 50-70%). 

Зайнятість населення за видами економічної діяльності у 2016 році наведено на 

рис. 5.12. 

 

 

Рисунок 5.12 – Зайнятість населення за видами економічної діяльності у 2016 

році, % 
Джерело: складено за даними [40]. 
 

Щодо конкретизації зайнятих за трьома групами послуг: традиційні, 

прогресивні та креативні (рис. 5.13), то у Полтавській області недостатньо 

розвинуто напрям креативних (освіта; мистецтво, спорт, розваги, професійна 

наукова та технічна діяльність) порівняно з іншими видами послуг. 

 
Рисунок 5.13 – Динаміка зайнятих в структурі сфери послуг,% 

Джерело: складено за даними [40]. 

За випуском промислової продукції переважає середньонизький та низький 

рівні наукоємності (табл. 5.3). 

Структурні диспропорції у промисловому комплексі Полтавської області, 

застаріла виробнича база області (табл. 5.4) може призвести до незворотних 

процесів консервації неефективної структури виробництва, збереження 

екстенсивного типу господарювання та нераціонального використання 

мінерально-сировинної бази. 

Показники торгівлі в Полтавській області демонструють значні коливання. 

Ця нестабільність підсилюється тим фактом, що економіка характеризується 
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високим рівнем інтегрованості у світову економіку та залежністю від цін на 

зовнішніх ринках.  

Таблиця 5.3 – Структура промислової продукції Полтавської області за 

рівнем наукоємності, % 

Рівень наукоємності продукції 

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Високий 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 

Виробництво  комп’ютерів, електронної 

та обчислюваної техніки 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Виробництво основних фармацевтичних 

продуктів 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Середньовисокий 23,9 14,4 10,7 7,5 6 

Виробництво електричного устаткування 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 

Виробництво машин і устаткування , не 

віднесених до інших угрупувань 

1,9 2,2 1,9 1,7 1,5 

Виробництво автотранспортних засобів 19,2 10,4 6,9 3,9 3,1 

Виробництво хімічних речовин та 

хімічної продукції 

2,3 1,4 1,4 1,5 1,1 

Середньонизький 46,3 49,8 52,9 51,3 57,9 

Металургійне виробництво 0,8 0,9 0,9 1,1 0,8 

Виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 

27,2 24,3 22,9 18,6 19,9 

Добувна промисловість та розроблення 

кар’єрів 

17,4 23,7 28,2 30,5 36,4 

Виробництво гумових та пластмасових 

виробів та іншої неметалевої мінеральної 

продукції 

0,9 0,9 0,9 1,1 0,8 

Низький 29,6 35,6 36,3 41,1 35,9 

Виробництво харчових продуктів, напоїв, 

тютюну 

21,8 25,9 27,3 29,3 25,4 

Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри та ін. матеріалів 

0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 

Виробництво виробів з деревини, паперу, 

поліграфічна діяльність 

0,1 0,2 0,4 0,7 0,7 

Виробництво меблів, ін. продукції 0,6 0,8 0,5 0,5 0,4 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

повітря 

6,4 7,8 7,3 9,8 8,6 

Водопостачання, каналізація, поводження 

з відходами 

0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 

Джерело: складено за даними [38]. 

 

Таблиця 5.4 – Ступінь зносу основних засобів за деякими видами 

економічної діяльності, % 
Види економічної діяльності Ступінь зносу у % 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 42,8 

Промисловість 71,2 

добувна 44,2 

переробна  82,4 

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 71,7 

Діяльність транспорту та зв’язку 89,5 

Джерело: складено за даними [41]. 
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У товарній структурі зовнішньої торгівлі Полтавської області переважає 

експорт проміжних товарів (рис. 5.14) та імпорт споживчих товарів (рис. 5.15).  
 

 

Рисунок 5.14 – Структура експорту товарів у 2016 році, % 
Джерело: складено за даними [42]. 

 

 

 

Рисунок 5.15 – Структура імпорту товарів у 2016 році, % 
Джерело: складено за даними [42]. 

 

У Полтавській області скоротився експорт товарів з 2010 р. по 2016 р. (з $ 2,2 

млрд. до $ 1,4 млрд.), імпорт товарів – з $ 1,4 млрд. до $ 862,5 млн.  

Відбулася переорієнтація на нові ринки експорту товарів. Протягом останніх 

років спостерігається тенденція диверсифікації експорту через поступове 

зменшення орієнтованості України на ринки країн СНД. Хоча ці ринки 

залишаються традиційними (у 2016 р. частка експорту на ринки СНД становила 

16,8%). Однак з’являються нові ринки – ринок ЄС. Сукупна частка ринку ЄС в 

обсязі експорту Полтавської області зросла з 28,7% у 2008 р. до 40,4% у 2016 р  

Частка експорту послуг у загальному обсязі істотно не змінювалась (рис. 

5.16): у 2016 р. значною мірою експорт послуг представлений послугами з 

переробки матеріальних ресурсів (29,1%) та транспортними (22,5%). 
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Рисунок 5.16 – Структура експорту послуг у 2016 році, % 
Джерело: складено за даними [43]. 

 

Спостерігається інша ситуація у імпорті послуг (рис. 5.17): здебільшого 

переважають послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (51%) та ділові послуги 

(19%). 

.  

Рисунок 5.17 – Структура імпорту послуг у 2016 році, % 
Джерело: складено за даними [43]. 

 

Промисловість Полтавської області має риси технологічного відставання, 

низьку конкурентоспроможність на світовому ринку, залежність від імпорту, 

переважання низькотехнологічних галузей, про що свідчать дані офіційної 

статистики. Сталий динамічний розвиток економіки може бути досягнуто за 

рахунок посилення інноваційно-технологічної складової промислового розвитку 

за допомогою реалізації пост- та неоіндустріальних перетворень економіки і 

переходу на новий технологічний уклад. 

Оцінку перспектив постіндустріальної та неоіндустріальної модернізації 

економіки зроблено на основі методичного підходу запропонованого Інститутом 

економіки промисловості НАН України [44; 45; 46]. В оцінку постіндустріальної 

модернізації входять чотири комплексних показники. Перший - «Інновації у 

знаннях» (табл. 5.5) характеризує співвідношення витрат на НДДКР і ВРП; 

чисельність працівників наукових організацій, на 10000 населення та чисельність 

авторів раціоналізаторських пропозицій, на 1 млн осіб.  

Розрахунок даних показників свідчить, що тільки два міста мають кількісні 

значення. Це міста Полтава та Кременчук. За комплексним показником «Інновації 
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у знаннях» виявлено низькі дані. Це пояснюється різним обсягом залучення 

коштів у фінансування НДДКР та кількістю зайнятих у цій сфері. 

Таблиця 5.5 – Комплексний показник «Інновації у знаннях» 
  2005 2008 2010 2013 2016 

Полтава 26 29 32 27 28 

Горішні Плавні 0 0 0 0 0 

Кременчук 12 10 11 13 0 

Лубни 0 0 0 0 0 

Миргород 0 0 0 0 0 

Джерело: розрахунок авторів. 

 

Другий – «Передача знань» (табл. 5.6) включає оцінку частки тих, хто 

навчається в середніх навчальних закладах серед населення відповідного віку (6-

17 років) та частку студентів, які отримують вищу освіту, серед населення 

студентського віку (18-25 років). 

 

Таблиця 5.6 – Комплексний показник «Передача знань» 
 2005 2008 2010 2013 2016 

Полтава 85 88 89 90 98 

Горішні Плавні 67 66 67 68 70 

Кременчук 86 91 88 87 89 

Лубни 55 58 60 66 68 

Миргород 44 45 44 43 45 

Джерело: розрахунок авторів. 

 

Полтава і Кременчук випереджають інші міста за чисельністю учнів 

середніх учбових закладів й за широтою охоплення населення повною вищою 

освітою. 

Третій – «Якість життя» (табл. 5.7) включає частку міського населення у 

загальній кількості населення; чисельність лікарів, на 1000 жителів; смертність 

дітей у віці до 1 року, на 1000 народжених та очікувана тривалість життя при 

народженні (прийнято на рівні обласного значення). 

Таблиця 5.7 – Комплексний показник «Якість життя» 
 2005 2008 2010 2013 2016 

Полтава 86 88 97 93 90 

Горішні Плавні 104 88 87 110 83 

Кременчук 88 87 90 90 95 

Лубни 99 103 93 104 88 

Миргород 91 102 82 83 90 

Джерело: розрахунок авторів 

 

За комплексним показником «Якістю життя» переважають міста Горішні 

Плавні та Лубни. Однак їх першість зумовлена низькими даними дитячої 

смертності, що, можливо, викликано демографічними чинниками. 
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Четвертий – «Якість економіки» (табл. 5.8) характеризує оцінку ВРП міста; 

частку сільськогосподарської та індустріальної доданої вартості у ВРП й частку 

осіб, зайнятих у сільському господарстві та промисловості. 

Таблиця 5.8 – Комплексний показник «Якість економіки» 
 2005 2008 2010 2013 2016 

Полтава 52 49 48 53 42 

Горішні Плавні 42 44 47 43 42 

Кременчук 51 74 53 69 49 

Лубни 40 42 44 42 41 

Миргород 43 45 64 57 58 

Джерело: розрахунок авторів. 

За комплексним показником «Якість економіки» суттєву перевагу мають 

міста Полтава, Кременчук та Миргород. Варто відмітити, що у Полтавській 

області співвідношення частки осіб зайнятих у сільському господарстві та 

промисловості значно менше частки осіб зайнятих у сфері послуг (39% проти 61%).  

Оцінка постіндустріальної модернізації міст Полтавської області свідчить, 

що міста тільки на половину мають якісні та кількісні ознаки постіндустріалізації 

економіки (табл. 5.9). 

Таблиця 5.9 – Індекс постіндустріальної модернізації міст обласного 

значення Полтавської області 
 2005 2008 2010 2013 2016 

Полтава 62 64 67 66 64 

Горішні Плавні 53 49 50 55 48 

Кременчук 59 66 60 65 58 

Лубни 49 51 49 53 49 

Миргород 44 48 47 46 48 

Джерело: розрахунок авторів. 

 

Неоіндустріальна модернізація характеризується зниженням частки сектора 

низькоекономічного виробництва за рахунок зростання сектора послуг і наукових 

досліджень; зміною структури сектора матеріального виробництва за рахунок 

зростання наукомістких галузей; збільшенням частки населення, яка має вищу 

освіту. 

В оцінку неоіндустріального розвитку входять три комплексних показники. 

Перший – «Економічний» (табл. 5.10) враховує ВРП міста; співвідношення 

доданої вартості у сфері послуг у ВРП; співвідношення зайнятих у сфері послуг і 

загальної зайнятості. 

Комплексний показник «Економічний» свідчить про середній рівень 

неоіндустріалізації. За 2005-2016 рр.  м. Полтава та м. Кременчук цей показник 

знаходиться на більш високому рівні, що вплинуло на заняття ними лідируючих 

позицій.  

Другий – «Соціальний» (табл. 5.11) враховує частку міського населення у 

загальній кількості населення; чисельність лікарів на 1000 жителів; очікувану 

тривалість життя при народженні (прийнята на рівні обласного значення). 
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Таблиця 5.10 – Комплексний показник «Економічний» 
 2005 2008 2010 2013 2016 

Полтава 49 51 52 51 46 

Горішні Плавні 47 49 51 49 45 

Кременчук 51 53 54 53 46 

Лубни 47 50 51 50 46 

Миргород 47 49 51 49 46 

Джерело: розрахунок авторів. 

 

Таблиця 5.11 – Комплексний показник «Соціальний» 
 2005 2008 2010 2013 2016 

Полтава 95 96 96 97 97 

Горішні Плавні 95 96 96 97 97 

Кременчук 95 96 96 97 97 

Лубни 95 96 96 97 97 

Миргород 95 96 96 97 97 

 

За комплексним показником «Соціальний» всі розглянуті міста знаходиться 

приблизно на одному рівні. Третій – «Знання» (табл. 5.12) враховує 

співвідношення витрат на НДДКР у ВРП; чисельність авторів 

раціоналізаторських пропозицій на 1 млн осіб; частка студентів, які отримують 

вищу освіту, серед населення студентського віку (18-25 років). 

 

Таблиця 5.12 – Комплексний показник «Знання» 
 2005 2008 2010 2013 2016 

Полтава 63 46 44 41 40 

Горішні Плавні 25 25 25 25 25 

Кременчук 70 74 66 66 44 

Лубни 17 20 21 25 26 

Миргород 10 10 10 10 10 

Джерело: розрахунок авторів. 

 

Комплексний показник «Знання» коливається в межах від 10 % 

(м. Миргород) до 74% (м. Кременчук). Високий результат міст Полтава та 

Кременчук забезпечений за рахунок видатків на НДДКР у структурі ВРП міста.  

Результати розрахунків свідчать, що у всіх розглянутих містах наявні 

постіндустріальні (табл. 5.9) та неоіндустріальні процеси модернізації економіки 

(табл. 5.13). Однак сучасний рівень цих процесів значно нижчий, що обмежує 

модернізацію економіки та актуалізує посилення заходів, спрямованих на 

науково-технологічний розвиток міст, підвищення рівня інноваційності продукції, 

збільшення частки інвестицій в модернізацію виробництв, впровадження 

передових технологій в виробничу діяльність та збільшення частки фінансування 

НДДКР. 
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Таблиця 5.13 – Індекс неоіндустріальної модернізації міст обласного 

значення Полтавської області 
 2005 2008 2010 2013 2016 

Полтава 69 64 64 63 61 

Горішні Плавні 56 57 57 57 56 

Кременчук 72 74 72 72 62 

Лубни 53 55 56 57 56 

Миргород 51 52 52 52 51 

Джерело: розрахунок авторів. 

 

Підтримка та впровадження постіндустріальної та неоіндустріальної 

модернізації сприятиме позитивним економічним перетворенням в рамках 

євроінтеграційного вектору. Ідея інтеграції Полтавської області у європейську 

площину перетворюється на набір інструментів для внутрішніх реформ у 

політичній, економічній, соціальній та правовій сферах. 

Процес європейської інтеграції набуває прикладних характеристик, а 

ефективність її визначається за цілком конкретними критеріями та індикаторами. 

Вагомий внесок щодо дослідження питань, пов’язаних з європейською 

інтеграцією, здійснюють неурядові організації. Зокрема, Поліський фонд 

міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з 

Регіональним фондом підтримки підприємництва по Полтавській області у складі 

Асоціації регіональних аналітичних центрів [47]. У рамках проекту «Індекс 

Євроінтеграційного Економічного Поступу (ІЄЕП): оцінка економічних реформ в 

регіонах України на шляху до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС» 

проаналізовано показники поглиблення торговельно-економічних зв’язків 

Полтавської області з ЄС, що відображають досягнення першочергових завдань 

торговельно-економічної інтеграції з ЄС; дії регіональних органів влади з 

реалізації економічної політики в контексті імплементації Угоди про асоціацію 

(УА) між Україною та ЄС та впровадження поглибленої та всеосяжної зони 

вільної торгівлі (ПВЗВТ); рекомендації щодо підвищення рейтингу регіонального 

значення ІЄЕП та покращення тенденцій економічного розвитку регіону в 

контексті імплементації УА та впровадження ПВЗВТ в області. 

За результатами розрахунку Індексу євроінтеграційного економічного 

поступу (ІЄЕП), що відображає перебіг процесів поглиблення торговельно-

економічних зв’язків регіонів України з ЄС та покращення інституційного 

середовища для імплементації реформ, Полтавська область за 2014-2016 рр. 

втратила свої позиції, опустившись з 10 до 19 місця у загальноукраїнському 

рейтингу (табл. 5.14). 

Істотне зниження позицій зумовлене негативною динамікою Субіндексу 

глибини торговельно-економічних зв’язків (СТЕЗ): у 2014 р. – 0,3258; у 2015 р. – 

0,2477; у 2016 р. – 0,2747. Зменшення показника за три роки становило 0,05.  

На зниження рейтингу області за СТЕЗ у 2016 році найбільшою мірою вплинули 

значення показників «Індексу внутрішньогалузевої торгівлі з ЄС» з 0,83 у 2014 р. 

до 0,25 у 2016 р.; «Середньорічного темпу зростання експорту регіону до країн 

ЄС» з 0,2887 у 2014 р. до 0,3045 у 2016 р.;«Питомої ваги експорту послуг до країн 
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ЄС у загальному обсязі експорту послуг з регіону» з 0,631 у 2014 р. до 0,187 у 

2016 р.; «Середньорічного темпу зростання імпорту до регіону з країн ЄС» з 0,856 

у 2014 р. до 0,541 у 2016 р. Також показник «Частка накопичених прямих 

інвестицій нерезидентів з ЄС в області у загальному обсязі накопичених 

інвестицій області» у СТЕЗ негативно вплинув на загальний показник ІЄЕП 

області. Ще одним показником, який негативно вплинув на позицію області у 

2016 р. за СТЕЗ, став «Показник грошових переказів фізичних осіб з ЄС до 

регіону», за яким область займала останні місця за весь період.  

 

Таблиця 5.14 – Рейтинг областей за Індексом Євроінтеграційного 

Економічного Поступу регіонів України у 2014-2016 роках 
Область 2014 2015 2016 

Чернівецька 2 4 1 

Волинська 8 2 2 

Тернопільська 5 5 3 

Львівська 1 1 4 

Івано-Франківська 4 7 5 

Закарпатська 3 2 6 

Чернігівська 12 17 7 

Рівненська 19 12 7 

Сумська 13 6 9 

Київська 6 9 10 

Житомирська 14 8 11 

Херсонська 17 10 12 

Запорізька 7 15 13 

Черкаська 16 13 14 

Хмельницька 18 16 15 

Вінницька 20 19 16 

Дніпропетровська 9 11 17 

Одеська 11 14 18 

Полтавська 10 22 19 

Харківська 15 21 20 

Луганська 22 23 21 

Миколаївська 24 18 22 

Кіровоградська 23 24 23 

Донецька 21 20 24 

Джерело: складено за даними [47]. 

 

Місце Полтавської області за Субіндексом інституційної підтримки 

євроінтеграційного поступу (СІП) залишалось незмінним у 2014 та 2015 роках 

(10-те місце зі значеннями показника 0,2148 та 0,3022 відповідно), оскільки у 

більшості регіонів за розглянутий період значення СІП також зростало (у 

середньому на  23%). 

Помітне зростання СІП спостерігалось у 2016 р. (4-те місце зі значенням 

показника 0,3598). Слід зазначити, що підвищення позицій зумовлене не стільки 

покращенням показників Полтавської області у складі СІП, а одночасним 

уповільненням його загальної динаміки в цілому по Україні. 

Серед проблемних питань щодо інституційної підтримки слід  відзначити 

недостатній рівень інформаційної підтримки економічного вектору європейської 

інтеграції регіону, а також низька кількість організованих та проведених органами 
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місцевої влади заходів (тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за круглим 

столом) з економічних питань виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, відносно кількості посад державних службовців обласної державної 

адміністрації. 

Однак більш детальний аналіз статистичної інформації у розрізі окремих 

елементів зовнішньоекономічної діяльності свідчить, що Полтавська область має 

суттєвий потенціал євроінтеграційного поступу (табл. 5.15). 

Таблиця 5.15 – Динаміка показників окремих елементів 

зовнішньоекономічної діяльності 
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Області «лідери»  

за Індексом ЄЕП 

Області «середняки» та «аутсайдери» за 

Індексом ЄЕП 

Валовий регіональний продукт, % 

2013 0,9 1,4 1,2 4,2 2,2 1,4 1,6 25 10 5,6 10,8 4,6 3,8 3,6 

2014 0,9 1,5 1,4 4,6 2,4 1,5 1,8 27,5 11,1 6,1 7,6 4,7 4,4 4,2 

2015 0,9 1,6 1,3 4,8 2,3 1,5 1,9 27,9 10,8 6,3 5,8 5 4,8 4,5 

Загальні обсяги експорту товарів, % 

2013 0,24 1,27 0,67 2,42 0,90 2,57 1,30 24,72 16,26 3,38 15,59 3,30 3,94 6,92 

2014 0,28 1,66 0,76 3,16 0,98 2,87 1,45 27,36 16,78 0,29 9,69 4,53 3,88 7,69 

2015 0,33 1,68 0,81 3,61 1,58 3,33 1,19 28,25 16,13 2,83 9,44 4,18 3,95 6,31 

Загальні обсяги імпорту товарів, % 

2013 0,20 1,41 0,56 4,54 0,89 3,19 0,97 43,98 8,51 3,47 3,90 3,82 2,02 2,91 

2014 0,21 1,66 0,69 3,86 0,78 2,70 1,01 45,53 8,60 3,42 3,21 2,58 2,17 2,89 

2015 0,24 2,88 0,70 4,33 1,03 2,89 1,21 48,63 8,77 3,79 2,83 3,14 2,15 2,54 

Експорт товарів до країн ЄС, % 

2013 0,13 0,88 0,47 1,75 0,46 2,17 0,41 7,40 3,26 0,56 4,88 0,85 1,55 1,62 

2014 0,12 1,20 0,54 2,27 0,57 2,58 0,48 7,82 3,53 0,53 4,49 1,18 1,59 2,16 

2015 0,18 1,31 0,57 2,62 0,92 3,09 0,35 8,05 4,57 0,55 4,60 1,06 1,59 1,88 

Імпорт товарів з країн ЄС, % 

2013 0,11 1,15 0,48 2,98 0,55 1,41 0,41 18,03 3,22 0,85 1,10 1,17 0,55 0,68 

2014 0,16 1,42 0,56 2,64 0,54 1,61 0,39 18,29 2,94 0,93 0,43 0,73 0,73 0,80 

2015 0,14 1,73 0,57 3,09 0,77 1,70 0,47 20,33 2,98 1,13 0,551 0,58 0,58 0,95 

Джерело: складено за даними [37; 42-43]. 

 

У результаті проведеного дослідження визначено, що у даний час не 

вирішено цілого комплексу питань активізації та повноформатної реалізації 

постіндустріалізації та неоіндустріалізаціі. Економічний розвиток Полтавської 

області з властивими йому дефіцитами фінансових, кадрових, виробничих, 

технологічних ресурсів вимагає практичної ініціації процесів постіндустріалізації 

та неоіндустріалізаціі. Ці процеси мають базуватися на модернізації 

промисловості з урахуванням євроінтеграційного вектору та посилення позицій 

галузей V технологічного укладу з нарощуванням елементів VI технологічного 

укладу, в тому числі за допомогою формування на рівні економічних регіонів, 
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областей, міст, районів і територіальних громад форм публічно-приватного 

партнерства – саме вони на основі застосування «розумної спеціалізації» мають 

створити платформу для сполучення технологічних ланцюжків підприємств 

різних галузей. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Загальні тенденції до децентралізації влади та реформа місцевого 

самоврядування передбачає передачу все більшого обсягу повноважень місцевим 

державним структурам, де держава в особі територіальної громади стає одним із 

основних акторів. Виявлено, що партнерство територіальних громад з 

підприємницькими структурами, в тому числі й з іноземними, значно розширює 

поле діяльності для органів місцевої влади, зокрема щодо залучення інвестицій в 

розбудову комунальної інфраструктури. Публічно-приватне партнерство є 

сукупністю відносин права власності, фінансово-економічних, організаційно-

управлінських та правових відносин, які складаються між державою та приватним 

партнером у межах моделей фінансування, відносин власності й управління, які 

утворюють множину форм публічно-приватного партнерства.  

2. Узагальнено досвід світової науки у підходах до визначення поняття 

публічно-приватного партнерства. Досліджено основні підходи до визначення 

публічно-приватного партнерства міжнародними фінансовими організаціями та 

інститутами розвитку, вченими. Виявлені на основі аналізу, систематизації і 

узагальнення існуючих підходів у світовій науці до трактування поняття 

публічно-приватного партнерства основні характеристики ППП як економічної 

категорії. Виявлено, що публічно-приватне партнерство функціонує на основі 

«розщеплення прав власності» шляхом добровільного обміну правомочностями. 

Держава здійснює часткову передачу прав на власність (право на дохід, право на 

управління, право контролю над використанням активів, право на зміну 

капітальної вартості об'єктів угод і право на переуступку тих чи інших 

власницьких правомочностей іншим особам), визначених законодавством і 

договором (контрактом). Організація відносин власності в рамках ППП 

орієнтована насамперед на досягнення синергетичного ефекту від кооперації 

специфічних потенціалів приватної та державної власності.  

3. Проаналізовано інституціональне забезпечення публічно-приватного 

партнерства в Україні та обґрунтовано, що готовність країни до використання 

ППП є дуже низькою. Основними перешкодами на шляху впровадження 

публічно-приватного партнерства в Україні є: недосконалість законодавства, 

несформованість інституціональної інфраструктури ППП, відсутність 

кваліфікованих фахівців у сфері публічно-приватного партнерства, також слід 

додати управління та організацію ППП, механізм формування і реалізації 

проектів. 

4. Доведено, що при досить помітному відставанні України в реалізації 

публічно-приватного партнерства на сьогоднішній день у світовій практиці 

накопичений істотний досвід здійснення публічно-приватного партнерства в 
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різних галузях і сферах діяльності. Досвід публічно-приватного партнерства в 

країнах світу підтверджує успішну практику реалізації контрактних та 

інституціональних форм партнерської взаємодії держави і приватного сектору в 

різних сферах економіки. Значний розвиток публічно-приватного партнерства в 

західних країнах обумовлений історичними особливостями. За результатами 

аналізу європейського досвіду та з урахуванням особливостей українського 

законодавства виявлено найбільш доцільні форми взаємодії МОВВ/ОМС та 

бізнесу: договори з інвестиційними зобов’язаннями приватного партнера, договір 

управління майном, оренда, концесія та договір про спільну діяльність.  

5. Запропоновано організаційну основу механізму реалізації форм публічно-

приватного партнерства в Україні. У рамках даного підходу на органи місцевого 

самоврядування покладено функції щодо відбору проектів публічно-приватного 

партнерства, розробки та погодження з головними розпорядниками можливої 

форми участі бізнесу в реалізації цих проектів, а вже потім пошук потенційного 

приватного інвестора для його виконання та укладання з ним договору. 

Використання запропонованої організаційної основи механізму реалізації форм 

ППП дозволить збільшити інвестиційну привабливість проектів публічно-

приватного партнерства та нівелювати ризики для потенційних інвесторів. 

Запропоновано організаційно-управлінські, економічні, галузеві та інформаційні 

заходи, які сприятимуть розвитку публічно-приватного партнерства. 

6. Проведено порівняльний аналіз стану процесів модернізації міст 

Полтавської області. Оцінено стан постіндустріальних та неоіндустріальних 

модернізаційних перетворень за 10 років. Визначено, що у даний час не вирішено 

цілого комплексу питань активізації та повноформатної реалізації 

постіндустріалізації та неоіндустріалізаціі. Економічний розвиток Полтавської 

області з властивими йому дефіцитами фінансових, кадрових, виробничих, 

технологічних ресурсів вимагає практичної ініціації процесів постіндустріалізації 

та неоіндустріалізаціі. Ці процеси мають базуватися на модернізації 

промисловості з урахуванням євроінтеграційного вектору та посилення позицій 

галузей V технологічного укладу з нарощуванням елементів VI технологічного 

укладу, в тому числі за допомогою формування на рівні економічних регіонів, 

областей, міст, районів і територіальних громад форм публічно-приватного 

партнерства – саме вони на основі застосування «розумної спеціалізації» мають 

створити платформу для сполучення технологічних ланцюжків підприємств 

різних галузей. 
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РОЗДІЛ 6 

 РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ  

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРОМИСЛОВИХ 

РЕГІОНІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

 

6.1 Тенденції впровадження реформи з дерегуляції та розвитку 

підприємництва в Україні у 2016-2017 рр. 

 

Одним з основних напрямків економічної політики держави відповідно до 

Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" є дерегуляція – створення 

сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього 

підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та 

підвищення ефективності ринку праці. Необхідно скоротити кількість документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської 

діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасувати регуляторні акти, які 

ускладнюють ведення підприємницької діяльності, скоротити кількість органів 

державного нагляду (контролю), забезпечити надання послуг для громадян та 

бізнесу в електронному вигляді [1]. 

На відміну від великих підприємств, що мають доступ до ресурсів, які 

можуть певним чином компенсувати несприятливий бізнес-клімат, суб’єкти 

малого та середнього підприємництва (МСП) зацікавлені в покращенні 

регуляторного середовища та інвестиційного клімату, оскільки в довгостроковій 

перспективі ці фактори значним чином покращують шанси МСП на виживання та 

зростання. Однак, МСП не вистачає ресурсів та ефективного діалогу з владою; 

вони стикаються із сильною конкуренцією, складним регуляторним середовищем, 

бюрократією, обмеженим доступом до фінансування, високими відсотковими 

ставками по кредитах; відсутністю міжнародного досвіду та обмеженими 

можливостями для виходу на нові ринки. МСП потребують послуг з підтримки 

ведення бізнесу.  

Запроваджена реформа дерегуляції залишається заручником вад існуючої 

державної регуляторної та економічної політики. Позитивні кроки, що 

анонсуються і здійснюються урядом, гальмуються їх вибірковістю у практичній 

площині та характеризуються нездатністю системно впливати на трансформацію 

економіки. Підприємництво внаслідок встановлених нині практик ведення бізнесу 

і регулювання підприємницької діяльності, втрачає потенціал до стрімкого 

зростання власних масштабів і ефективності функціонування [2, с. 5].  

Формування й розвиток ринкових відносин обумовили необхідність 

прийняття та реалізації протягом 1991–2018 років низки законодавчих і 

нормативних актів, метою яких є спрощення умов господарювання, якісне 

покращення бізнес-клімату в країні. Проте влада часто і несистемно вносить 

зміни до нормативно-правових актів, покликаних поліпшити умови ведення 

бізнесу. Але, як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід, непродумана відміна 

окремих нормативно-правових актів (НПА) може призвести до виникнення 

регуляторного вакууму і хаосу в економіці. Потрібно прораховувати, які наслідки 
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будуть від реалізації НПА, і нейтралізувати негативні впливи для того, щоб 

створити якісну, осмислену регуляцію в Україні.  

Умови для здійснення підприємницької діяльності в Україні не відрізнялися 

особливими перевагами від інших європейських країн. Крім того, розрив 

економічних відносин з Російською Федерацією, тимчасова анексія кримського 

півострову та військові дії на Сході країни значно ускладнили ситуацію та 

виступили своєрідним каталізатором соціальних і політичних конфліктів, 

загостривши довгострокові економічні проблеми.  

Опитування українських малих та середніх підприємств, проведене 

Програмою USAID «Лідерство в економічному врядуванні (ЛЕВ)» у 2016 р., 

показало, що другою за значущістю проблемою для малого та середнього бізнесу 

України є несприятливі економічні умови, про які повідомляють 39% опитаних 

МСП. 

За даними Державної служби статистики у 2017 році зріс та лишається 

високим рівень безробіття (9,4 % населення віком 15-70 років, а працездатного 

віку – 9,7%) [3]. Значно збільшилася залежність України від імпорту 

енергоресурсів, у першу чергу вугілля (у 2017 році енергетичний імпорт зріс на 

49.0%) [4], сталася зміна співвідношення потужностей різних типів 

електростанцій, яке надмірно перевищило допустимі навантаження на деякі з них. 

У 2017 році тривали тенденції щодо скорочення кількості банків, що призвело до 

додаткового навантаження на Фонд гарантування вкладів, відбувалось збільшення 

кількості проблемних кредитів. Також, доступ до фінансових ресурсів все ще 

залишався обмеженим. За підсумками 2017 року споживча інфляція склала 13,7%, 

прискорилася в порівнянні з 12,4% в 2016 році. Цьому сприяло скорочення 

пропозиції окремих видів товарів через несприятливі погодні умови в першій 

половині року, нестабільну ситуацію у тваринництві, зростання світових цін та 

зовнішнього попиту на вітчизняні продукти харчування (зокрема, м'ясо-молочної 

групи). Також на зростанні цін позначилися збільшення виробничих витрат, 

зокрема на оплату праці, та швидке відновлення споживчого попиту. 

Як наслідок, інвестиційний клімат у країні істотно погіршується. Державна 

служба статистики показує, що загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в 

економіку України за 2017 р. зріс лише на 1,6 млрд. дол., або на 4,3%. Показники 

прямих іноземних інвестицій за 2017 р. на 2,8 млрд дол. нижче, ніж за 

аналогічний період 2016 р. [5] (рис. 6.1). 

 

 
Рисунок 6.1 - Вкладено прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)  

в економіку України [5] 
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Проте, залучення прямих іноземних інвестицій може дати хороший імпульс 

для пожвавлення її економіки. За оцінками аналітиків Міжнародного фонду 

Блейзера, зростання економіки України при сприятливих умовах для інвесторів 

можна очікувати на рівні 7–10% [6]. 

Іноземні бізнесмени не відмічають особливих позитивних змін у напрямі 

поліпшення бізнес-клімату в Україні. Інвестори нарікають на проблеми корупції, 

бюрократії, непрозорість проведення державних тендерів та труднощі з 

відкриттям бізнесу. Вони вказують, зокрема, і на існуючу в державі тяганину під 

час оформлення необхідних документів. Так, за даними дослідження 

«Інвестиційний клімат України - 2016. Яким його бачить американський 

інвестор?» для 39% респондентів надмірне регулювання бізнесу є 

серйозною/істотною проблемою, проте для 38% опитаних осіб це не є проблемою 

взагалі (рис 6.2).  

 
 

Рисунок 6.2 - Оцінка американськими інвесторами надмірного регулювання 

бізнесу в Україні [6] 

 

Інвестори переймаються надмірним регулювання бізнесу шляхом занадто 

частих інспекцій держорганами; недобросовісною конкуренцією на ринку з боку 

державних підприємств; складними процедурами банкрутства і ліквідації бізнесу; 

а також обтяжливим законодавством щодо відкриття бізнесу (46%) [6]. З іншого 

боку, дешевизну праці кваліфікованих кадрів, як і обмеження при наймі або 

звільнення персоналу, респонденти не вважали проблемою, бо по суті ці 

фактори є конкурентними перевагами України. 

Через несприятливі умови регуляторного середовища, як свідчать дані 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, надані у Концепції 

дерегуляції, розробленої у 2015 році Україна щорічно втрачає до $30 млрд. 

інвестицій. Втім, це комплексні втрати від несприятливого інвестиційного 

клімату, а не через регуляторні норми зокрема. За результатами опитування 

Американської торгової палати, 97% бізнесменів головною проблемою вважають 
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корупцію, ще 92% — неефективну судову систему. Поруч з цим у топ-5 проблем 

інвесторів потрапили податки, надмірне регулювання та бюрократія. А за 

результатами опитування компанії Dragon Capital та Європейської бізнес-

асоціації, в топ-10 перешкод для інвестування в Україну увійшли складне 

податкове адміністрування та громіздке та нестабільне законодавство [7].  

Представники вітчизняного малого й середнього підприємництва (МСП), 

крім усього іншого, регулярно стикаються з проблемами поповнення обігових 

ресурсів, причиною чого є жорсткі умови банківського кредитування. А 

враховуючи те, що МСП має вузький сектор фінансування, порівняно з великим 

бізнесом, то погіршення доступу до фінансових ресурсів істотно гальмує його 

розвиток. 

В умовах глибокої кризи фінансової системи України, коли офіційний 

показник інфляції продовжує зростати, а національна валюта щодо долара падати, 

ведення бізнесу в Україні стає справою дедалі складнішою.  Основні галузі 

внутрішнього виробництва – торгівля, будівництво й промисловість – уже зазнали 

значних проблем та в рази зменшили свої показники. 

Кризовий стан економіки завжди корелюється з розміром її тіньового 

сектору, тож рівень тінізації бізнесу в Україні починає дуже повільно 

зменшуватися. На думку аналітиків, ситуація ускладнюється в тому числі й за 

рахунок посилення фіскального та адміністративного тиску в середині країни. Як 

і раніше наявний бізнес-клімат створює переваги лише для нелегального 

підприємництва, відтак за розрахунками Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі, у січні-вересні 2017 року рівень тіньової економіки склав 33% від 

офіційного ВВП, що на 3 в.п. менше, ніж показник за 9 місяців 2016 року [8]. 

Але, як позитивний результат вжитих заходів щодо реалізації чинного 

законодавства у 2017 р. триває тенденція до зменшення питомої ваги збиткових 

підприємств у загальній їх кількості. За січень–листопад 2017 р. частка збиткових 

підприємств порівняно з відповідним періодом 2016 р. зменшилась на 3,1 в.п. і 

становила 29,7%. Цими підприємствами допущено 130,8 млрд.грн збитків, що по 

відношенню до аналогічного періоду 2016 р. менше на 30,6%, що свідчить про 

сприятливі тенденції для підприємницького клімату в Україні [9]. 

Відповідно до звіту "EU4Business" щодо України у 2017 р. країна досягла 

певного прогресу у впровадженні економічних реформ, орієнтованих на МСП. 

Основні зусилля були спрямовані на боротьбу з корупцією та усунення 

адміністративних бар'єрів для бізнесу. Основні досягнення полягали в 

наступному: скасування 367 постанов та актів, які вважалися «несприятливими 

для бізнесу», та прийняття законодавчих змін, спрямованих на поліпшення бізнес-

клімату в Україні; впровадження стратегії щодо соціально-економічних реформ 

на 2017-2020 роки; схвалення Стратегії розвитку МСП до 2020 року [10]. 

Для підтримки інвестиційної активності та захисту прав інвесторів 

покладений початок для забезпечення ефективного захисту права приватної 

власності, у тому числі за допомогою судових органів, гармонізування із 

законодавством ЄС положень законодавства України щодо захисту прав 

національних та іноземних інвесторів та кредиторів, захисту економічної 

конкуренції, запровадження стимулюючих механізмів інвестиційної діяльності.  
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У руслі заходів щодо поліпшення бізнес-клімату до останніх досягнень 

належить ухвалення змін до закону з питань проведення перевірок з метою 

підвищення прозорості й ефективності перевірок компаній, відміна обов’язкової 

реєстрації іноземних інвестицій, спрощення реєстрації ліків та експорт послуг, 

запровадження системи “єдиного вікна” при митному оформленні товарів та 

транспортних засобів, здійснення контролю понад 30% декларацій у 

електронному вигляді, створення інституту приватних виконавців, прийняття 

ряду законів щодо реформи органів нагляду (контролю). Крім того, Кабінет 

Міністрів України ухвалив низку рішень, які скасовують велику кількість 

регуляторних актів, зокрема в галузях телекомунікації та сільського господарства. 

Відповідно до даних аналізу стану виконання плану дерегуляції у 2017 році, 

виконаного Державною регуляторною службою, було знято більше 100 

регуляторних бар’єрів, серед яких скорочення більш ніж 40% дозвільних 

документів, обов’язкової сертифікації на 90% товарів, терміну видачі 

фітосанітарного сертифікату в портах (з 5 до 2 днів), скасовано карантинний 

сертифікат, а також скасовано близько 15 тисяч радянських стандартів [11]. 

Але, частина скасованих норм у рамках проведеної дерегуляції була 

застарілою, тобто не виконувалася і ніким не контролювалася. Скасування таких 

норм не призводить до суттєвого поліпшення поточних умов ведення бізнесу. 

Наприклад, до останнього часу діяли документи, які здійснювали регулювання 

продажу, обсягів і цін на сіно, регламентували нагляд за дотриманням вже давно 

скасованих радянських стандартів та ін. 

План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 615-р не 

виконується у повній мірі. З боку окремих регуляторів залишаються 

невиконаними 60 та навіть більше ніж 80% від запланованих заходів [12]. За 

станом на 20.03.2018 План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності 

виконано лише на 52%. 

Безсистемний, формальний характер підходу до планування 

регуляторної діяльності зберігається на всіх рівнях, що не дає змоги, зокрема, 

ефективно та вчасно реалізовувати заходи державної політики дерегуляції у сфері 

господарської діяльності. З інформації про здійснення органами виконавчої влади 

державної регуляторної політики у 2017 році, розміщеної на офіційному сайті 

Державної регуляторної служби України, убачається стрімке зростання кількості 

проектів регуляторних актів (майже вдвічі на кінець року) на фоні порушення 

принципу передбачуваності регуляторної діяльності окремими регуляторними 

органами як на центральному, так і на регіональних рівнях. Для прикладу, 

протягом року в Міненерговугілля кількість запланованих до розроблення 

проектів регуляторних актів зросла більш як у 19 разів – з 2 до 39 (в 2016 у 8 

разів), у Мінекономрозвитку – у 14 разів - з 3 до 42 (в 2016 у 3,5 рази).  У 42% 

випадків регуляторні акти,  які подавались на погодження до ДРС, не були 

передбачені планами взагалі [13]. На рівні місцевих органів виконавчої влади 

ситуація не краща, в окремих областях України кількість запланованих до 

розробки проектів регуляторних актів зросла більш як у 3 рази.  
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Однією з основних проблем є необхідність узгодження проектів 

нормативно-правових актів з державними органами, в тому числі і з тими, чиї 

інтереси зачіпають дерегуляційні новації. Вони не завжди налаштовані на 

підтримку пропонованих новацій. 

Відбувається ігнорування вимог регуляторного законодавства усіма рівнями 

влади, особливо органами місцевого самоврядування. За даними Державної 

регуляторної служби у 2017 р. лише 8% із загальної кількості регуляторних 

органів (10581) подавали до ДРС проекти регуляторних актів.  З 24 обласних рад 

до ДРС надійшли проекти регуляторних актів лише від 11 рад (46% від загальної 

кількості); з 514 районних рад – лише 34 (7%) [13].  При цьому, жодна райрада 

Вінницької, Житомирської, Одеської, Херсонської, Хмельницької  областей не 

подавали у 2017 році до ДРС проект и регуляторних актів. Поряд з цим, слід 

відзначити більш високий рівень регуляторної активності міських рад. Зокрема, у 

2017 році до ДРС надійшли проекти 148 міських рад з 414, тобто від кожної 

третьої.  

Дерегуляція на місцях в регіонах неможлива без законодавчого 

врегулювання децентралізації влади - передачі функцій управління від 

центральних органів влади місцевим органам, розширення кола повноважень 

нижчестоящих органів управління за рахунок вищих відповідно до принципу 

субсидіарності. Децентралізація і дерегуляція мають єдину мету - забезпечення 

гідного рівня життя населення та сталого соціально-економічного розвитку 

регіонів і громад. Для цього необхідне законодавче закріплення передачі 

повноважень на місця і їх відповідне фінансове забезпечення. 

Об'єктивна оцінка потреб регіонів, проблеми і можливості їх вирішення 

найбільш раціональними способами повинні бути пріоритетними компетенціями 

місцевих органів влади у зв'язку з безпосереднім наявністю у них необхідних 

ресурсів (інформаційних, людських і т.п.), а також комплексом інструментів для 

оперативного прийняття управлінських рішень.  

На рівні регіону найбільш об'єктивно можна виділити той обсяг потреб, які 

можуть бути задоволені за допомогою ресурсів самого регіону на основі 

управлінських рішень місцевих органів влади, а також потреби, задоволення яких 

вимагає втручання держави. Таким чином, простежується прямо пропорційна 

залежність: чим більше повноважень передається місцевим органам влади, тим 

ефективніше управління регіональним розвитком [14]. 

Ефективність дерегуляції і децентралізації знижується, а часом взагалі не 

досягається через суперечності в законодавстві, які виникають через несвоєчасне 

прийняття нормативно-правових актів. Так, в процесі законодавчих змін у 2015-

2017 роках були делеговані такі основні повноваження органам місцевого 

самоврядування: децентралізація повноважень у сфері архітектурно-будівельного 

контролю; реєстрація бізнесу; реєстрація землі і нерухомості; реєстрація 

політичних партій та громадських організацій; реєстрація проживання і зняття з 

реєстрації місця проживання та інш. Однак через законодавчі протиріччя і 

відсутність чіткого механізму їх передачі, існують проблеми в якісному наданні 

даних послуг на місцях населенню. 
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Основними результатами фінансової децентралізації для забезпечення 

переданих повноважень є наступні: за місцевими бюджетами закріплені 60% 

надходжень від податку на доходи фізичних осіб, 10% податку на прибуток 

підприємств; 100% державного мита; 100% плати за надання адміністративних 

послуг; 80% екологічного податку; місцевий транспортний податок; введено нові 

платежі: місцевий акцизний податок (5%); 25% оплати за надра і спец 

використання води; податок на майно, в тому числі плата за землю. 

Протягом січня-грудня 2017 року надходження до загального фонду 

місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 

192,0 млрд. грн., що більше від прогнозних показників Мінфіну на 21,3 млрд. грн. 

(рис. 6.3). А у порівнянні з 2016 роком надходження зросли на 45,4 млрд. грн. або 

на +31% [15]. Це свідчить про підвищення зацікавленості органів місцевого 

самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, реалізації 

заходів щодо пошуку резервів їх наповнення та підвищення ефективності 

адміністрування податків і зборів. 

 

 
Рисунок 6.3 - Результати фінансової децентралізації зростання місцевих  

бюджетів у 2014-2017 рр. [15] 

 

Окремо слід зазначити досягнення реформи місцевого самоврядування у 

частині результатів ефективності управління бюджетними ресурсами 

об’єднаними територіальними громадами (ОТГ). ОТГ демонструють кращі темпи 

зростання власних доходів, ніж вони становлять по всіх інших рівнях місцевих 

бюджетів України, навіть більше, ніж по бюджетах міст обласного значення. 
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Надходження власних доходів місцевих бюджетів 366 ОТГ за січень-грудень 2017 

року  зросли на 87,0 % та склали 9,3 млрд грн (+4,3 млрд грн) [15]. 

Проблемою фінансового забезпечення місцевих органів влади в Україні є 

соціальна орієнтація місцевих бюджетів, що дозволяє ефективно розвивати й 

зміцнювати соціальну базу регіону. Так, у 1 півріччі 2017 року у структурі 

видатків обласних бюджетів видатки на охорону здоров‘я склали 43%. 

Економічна ж складова регулюється централізовано й не має фінансового 

підкріплення на рівні регіонів, інакше кажучи, держава не стимулює місцеві 

органи самоврядування до підвищення видатків місцевих бюджетів на 

економічний розвиток [14, с 174]. 

Однак незначний перелік місцевих податків і зборів не дає можливість 

органам місцевого самоврядування обирати ті податки, які несуть економічну 

ефективність для конкретного регіону з урахуванням його особливостей та 

потенціалу. 

Основними ризиками і негативними аспектами дерегуляції в бюджетній 

сфері залишилися: 

1. Залежність регіонів від центру через обмеження повноважень органів 

місцевого самоврядування на вирішення питань економічного розвитку регіонів. 

Напрямом вирішення даної проблеми є внесення змін до Закону України «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо бюджетної 

децентралізації)» та інші пов’язані підзаконні НПА щодо:  

розширення повноважень органів місцевого самоврядування для мотивації 

суб'єктів господарювання, що перебувають на території конкретного регіону, для 

розвитку пріоритетних напрямків;  

збільшення ступеня свободи у витрачанні бюджетних коштів на 

економічний розвиток;  

розширення та законодавчо закріплення повноважень та можливостей 

органів місцевого самоврядування стимулювати інноваційну активність в регіоні, 

пріоритетні напрями на регіональному рівні.  

2. Значна фінансова залежність місцевих бюджетів від центру. Серед 

напрямів вирішення цієї проблеми є:  

розробка та реалізація концепції формування потенціалу саморозвитку 

регіонів на принципах фіскального федералізму;  

внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів відносно: переліку 

частково закріплених податків;  

їх перелік має містити в собі в першу чергу ті податки, на податкові бази по 

яких можуть впливати місцеві влади;  

розробка та законодавче закріплення методичного забезпечення 

встановлення чіткого зв’язку між розміром і структурою міжбюджетних 

трансфертів та рівнем соціально-економічного розвитку регіонів.  

3. Недостатній перелік місцевих податків і зборів, що не дає можливість 

органами місцевого самоврядування обирати ті податки, які несуть економічну 
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ефективність для конкретного регіону з урахуванням його особливостей та 

потенціалу.  

4. Незначний обсяг місцевих податків у структурі податкових надходжень. 

Шляхами вирішення проблеми є внесення змін до Податкового та Бюджетного 

кодексів відносно:  

переліку місцевих податків;  

надання органам місцевого самоврядування права визначати ставки та базу 

оподаткування з урахуванням соціально-економічного стану на відповідній 

території та граничних обмежень, визначених законом; забезпечення умови 

формування місцевих бюджетів, коли надходження місцевих податків і зборів 

будуть зростати швидше, ніж надходження закріплених за місцевими бюджетами 

податків;  

встановлення ефективного податкового адміністрування 

5. Введення місцевого акцизного податку не має соціального ефекту, 

більшого і соціального і економічного ефекту набуло б рішення про закріплення 

за місцевими податками податку на прибуток підприємств.  

Отже шляхом подолання даного недоліку виступає внесення змін до 

Податкового кодексу та Закону України «Про державний бюджет України» щодо 

вилучення акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів з ряду місцевих.  

6. Відсутність стратегій розвитку у більшості територіальних громад  

Шляхи вирішення: забезпечення належного рівня організаційно-

інформаціної державної підтримки із залученням науково-дослідних установ  

7. Рівень кваліфікації фахівців громад для рішення економічних питань не у 

всіх громадах достатній.  

Шляхи вирішення: внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» щодо підвищення рівня компетентності учасників 

територіальних громад [16]. 

Згідно зі звітом ДРС, низька виконавча дисципліна органів місцевого 

самоврядування у сфері державної регуляторної політики пов`язана із наявністю 

наступних чинників:  

1) недосконалість кадрового забезпечення (як правило, посадові особи 

органів місцевого самоврядування не мають фахової підготовки або підвищення 

кваліфікації з питань реалізації державної регуляторної політики);  

2) відсутність системного підходу до забезпечення здійснення державної 

регуляторної політики, зокрема, в частині:  

- інституційно-організаційного забезпечення здійснення державної 

регуляторної політики (як правило, безпосередньо порядок здійснення органами 

місцевого самоврядування державної регуляторної політики не регламентовано);  

- систематизації регуляторних актів (відсутність будь-яких дій чи заходів 

щодо накопичення, систематизації, зберігання та оприлюднення всієї інформації 

(баз даних, реєстрів) про проекти та діючі регуляторні акти, яка необхідна для 
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ефективної реалізації органами місцевого самоврядування регуляторних 

функцій);  

- відсутність об`єднань підприємців, наукових установ та профільних 

громадських організацій в селах, селищах та малих містах;  

- однозначного та чіткого визначення порядку розроблення та прийняття 

регуляторних актів органами місцевого самоврядування [16].  

Ще однією суттєвою проблемою є те, що рівень відповідності регуляторної 

діяльності органів виконавчої влади затвердженим планам суттєво знизився; за 

статистичною інформацією Державної регуляторної служби України, безліч 

проектів регуляторних актів, які подавалися на погодження, взагалі не були 

включені до відповідних планів центральних і місцевих органів виконавчої влади 

на 2017 рік. 

Майже 80% проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з наданням 

документів дозвільного характеру та адміністративних послуг, містили 

положення, які ускладнювали діяльність суб’єктів господарювання та 

запроваджували надмірне державне регулювання. Особливо це стосується 

проектів рішень органів місцевого самоврядування, пов’язаних з регулюванням 

питань розміщення тимчасових споруд, об’єктів торгівлі, рекламних засобів, 

вивісок, благоустрою територій [13].  

Крім того, у 2017 році спостерігалося порушення термінів розроблення, 

передбачених планами з підготовки проектів регуляторних актів, а також 

порушення передбачених законодавством термінів планування діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік. Тобто існує ситуація, коли 

окремі органи влади без врахування погоджених планів самостійно визначають 

необхідність підготовки того чи іншого законопроекту та готують їх у "власні" 

терміни.  

Слід зазначити, що окремі пропоновані законопроекти у сфері дерегуляції 

господарської діяльності не лише не передбачають її спрощення, а навпаки – 

створюють нові перепони та можливості для зловживань, що знову ж свідчить про 

відсутність розуміння з боку окремих органів державної влади необхідності 

системного та послідовного підходу до здійснення державної політики 

дерегуляції. Зокрема, проект Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" 

передбачав унесення зміни до процедури екологічної експертизи, видів діяльності 

й об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля. Як наслідок, додаткові 

документи дозвільного характеру фактично "приховані" під новими назвами 

("рішення..."), на фоні відсутності жодних критеріїв і процедур прийняття таких 

рішень. Тож мета законопроекту – не дерегуляція у сфері отримання документів 

дозвільного характеру, а нова складна система багаторівневого оформлення 

документів заявником, суттєве збільшення часових і матеріальних витрат 

суб'єктів господарювання, нові можливості для створення корупційних схем [17]. 

Цей законопроект ветував Президент, а 23 травня 2017 року Верховна Рада 

України його прийняла повторно з пропозиціями Президента. 

http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010404
http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010404
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Рейтинги України у міжнародних дослідженнях є низькими і 

характеризують її як країну з обмеженими свободами. Низькі позиції у рейтингах 

свідчать про неліберальну політику: держава збільшує економічне навантаження 

на приватний сектор і обмежує економічні свободи, але при цьому неефективно 

виконує свої функції. Характеристику сприятливості підприємницького 

середовища, що відображає характер і успішність реформ в Україні можна 

простежити на основі ряду міжнародних рейтингів (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 - Положення України у світових рейтингах (2012-2018 рр.) 
 Назва рейтингу 

Індекс 

економічної 

свободи 

Індекс 

процвітання 

Інституту 

Legatum 

Індекс глобаль- 

ної конкурен- 

тоспроможності 

Індекс 

сприйняття 

корупції 

Рейтинг 

легкості 

ведення 

бізнесу 

2012 163 71 72 144 152 

2013 161 64 84 144 137 

2014 155 63 76 142 112 

2015 162 70 79 130 96 

2016 162 107 85 131 83 

2017 166 112 81 130 80 

2018 150 … … … 76 

Країни 

поряд з 

Україною в 

2017-2018 

рр. 

Малаві, 

Демократична 

республіка 

Конго, Гвінея, 

Сьєрра-Лео-

не, Узбекис-

тан, Бразилія 

Малаві, 

Джибути, 

Бангладеш, 

Буркина Фасо, 

Лесото, 

Уганда 

Сербія, 

Таджикистан, 

Бразилія, 

Бутан, Тринідад 

і Табаго, 

Гватемала 

Іран, М’янма, 

Сьєрра-Леоне, 

Домініканська 

Республіка, 

Гондурас, 

Киргистан 

Ель-

Сальвадор,  

Узбекистан, 

Бутан, 

Киргизстан, 

Китай, Панама 

 

Узагальнюючи оцінки різних рейтингів, дослідження вітчизняних і 

закордонних авторів можна сформувати основні чинники, що стримують розвиток 

ринкового середовища і спричиняють неефективність державної політики. 

Основними серед них є: обмеження свобод підприємницької діяльності (наявність 

бюрократії, корупції, зарегульованість дозвільних процедур, складність 

процедури банкрутства); обмеження інвестиційної свободи; слабкий захист прав 

власності; сфера свобод трудових відносин відзначається зниженням зайнятості та 

погіршенням умов праці, низьким рівень захисту трудових прав; обмеження 

фіскальної свободи проявляється у зростанні податкового тягаря, складній 

процедурі адміністрування податків, неефективності перерозподілу [18]. 

У рейтингу "Індекс економічної свободи 2018 року" (Index of Economic 

Freedom) Україна збільшила свій показник з 48,1 до 51,9 балів зі 100 можливих і 

піднялася зі 166 на 150 місце серед 180 країн-учасниць [19]. Протягом всієї історії 

існування цього рейтингу (починаючи з 1995 року) значення Індексу України 

жодного разу не перевищувало 56 балів із 100 можливих (рис. 6.4).  

Україна за 2017 рік вибралася з групи депресивних економік з показником 

індексу нижче 50 і перейшла в категорію переважно невільних. У ній вона 

випередила Сьєрра-Леоне, Узбекистан, Бразилію та Афганістан і наздогнала 

http://russian.doingbusiness.org/data/ExploreEconomies/el-salvador
http://russian.doingbusiness.org/data/ExploreEconomies/el-salvador
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Камерун, але відстає від Малаві, Демократичної республіки Конго, Гвінеї, Гамбії 

та Аргентини (табл. 6.1). Як зазначається у доповіді, - "Україна займає останнє 

місце серед 44 країн в регіоні Європи, а її загальний бал нижчий регіональних і 

світових середніх". Україні вдалося поліпшити 8 з 12 показників економічної 

свободи, особливо - грошової свободи (з 47,4 до 60,1) і свободи інвестицій (з 25 

до 35). Три показники України оцінені гірше, ніж минулого року – право 

власності, урядова сумлінність та свобода торгівлі. Показник фінансової свободи 

залишився на торішньому рівні. 

 

 
Рисунок 6.4 - Значення Індексу економічної свободи України  

у 1995-2018 рр. [15] 

 

Дослідниками відмічаються істотні позитивні зміни в оцінці монетарної 

свободи та свободи інвестування. Натомість, наголошується на необхідності 

боротьби з корупцією, розвитку ринків капіталу, приватизації державних 

підприємств і вдосконаленні законодавчої бази і верховенства права. 

У сусідів з екс-СРСР Білорусі - 108 місце (58,1 бал), Росії - 107 місце (58,2 

бала), Молдови - 105 місце (58,4 бала), усі ці країни в одній з Україною групі 

(табл. 6.2). Показники західних сусідів істотно краще: Румунія - 37 місце (69,4 

бала), Польща - 45 місце (68,5 бала), Угорщина - 55 місце (66,7 балів), Словаччина 

- 59 місце (65,3 балів), що дозволило їм увійти до групи країн із середнім рівнем 

економічної свободи (від 60 до 69,9 балів). 

За Індексом процвітання Інституту Legatum (The Legatum Prosperity 

Index) Україна має також низький рейтинг (112 місце у 2017 р.). Він з роками 

погіршується відносно економічної ситуації, державного управління, охорони 

здоров’я, особистої безпеки [20]. Так, в загальному рейтингу процвітання 2017 
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року Україна опустилася на 5 позицій – зі 107-го на 112-те місце порівняно з 

попереднім роком (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.2 - Індекс економічної свободи деяких країн у 2018 році 

 
Країна Місце в рейтингу Індекс економічної свободи 

Грузія 16 76,2 

Литва 19 75,3 

Румунія 37 69,4 

Польща  45 68,5 

Казахстан  41 69,1 

Угорщина 55 66,7 

Туреччина 58 65,4 

Словаччина 59 65,3 

Молдова 105 58,4 

Росія 107 58,2 

Білорусь 108 58,1 

Україна 150 51,9 

Складено за: [15] 

 

Згідно з індексом процвітання, порівняно з 2016 роком позиції України 

покращилися в трьох категоріях: економіка (з 88-го місця до 84-го), соціальний 

капітал (найбільше зростання – зі 135-го до 115-го місця) та екологія (зі 112-го до 

108-го). Найбільш розвиненою категорією в Україні є освіта: за цим критерієм 

держава входить у топ-50, розташувавшись на 48-й сходинці. А найвідсталішими 

категоріями стали “охорона здоров’я” та “безпека”: за цими показниками Україна 

посідає 135-те місце серед 149 країн. 

Найгіршим за усі роки існування рейтингу став у 2017-му показник влади, 

який показує ефективність уряду, рівень демократії та політичної участі, а також 

верховенства права. Найкращим цей показник був у 2007 році (113-те місце). 

За загальним індексом-2017 Україна опинилася між Бангладеш та Буркіна 

Фасо (111 та 113 місце відповідно). Серед сусідів України найвищу сходинку 

займає Польща (32-ге місце), Словаччина – 35-та, Угорщина 45-та, Румунія – 46-

та, Білорусь – 95-та, Молдова – 98-ма, Росія – 101-ша (табл. 6.1). 

Результати опитувань показують недовіру до влади, несприятливість 

підприємницького середовища. Рівень інноваційної активності залишається дуже 

низьким. Хоча оцінки громадянських свобод оцінюються як посередні, лише 10% 

громадян звертаються зі скаргою до офіційних осіб, що вказує на дуже низький 

рівень громадянської свободи. 81,5% опитаних вважають владу корумпованою 

[20]. 

За Індексом глобальної конкурентоспроможності (The Global 

Competitiveness Report 2017-2018) Україна піднялась на 81 місце серед 137 країн 

світу на фоні 85 позиції роком раніше (з 138) [21]. Вже традиційно, рейтинг 

очолила Швейцарія. До десятки найконкурентоспроможніших, як і в 

попередньому дослідженні, увійшли США, Сінгапур, Нідерланди, Німеччина, 

Гонконг, Швеція, Великобританія, Японія та Фінляндія.  (рис. 6.5).  
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Рисунок 6.5 - Значення Індексу глобальної конкурентоспроможності  

(The Global Competitiveness Report 2017-2018) [21] 

 

Як свідчать дані дослідження Україна значно відстає від країн 

постсоціалістичного табору - Росії (38 місце) і Грузії (67 місце) (табл. 6.3).  

 

Таблиця 6.3 - Позиції України та деяких країн світу за Індексом глобальної 

конкурентоспроможності 

 

Країна 
2012-2013 

(з 144 країн) 

2013-2014 

(з 148 країн) 

2014-2015 

(з 144 країн) 

2015-2016 

(з 140 країн) 

2016-2017 

(з 138 країн) 

2017-2018  (з 

137 країн) 

Україна 73 84 76 79 85 81 

Грузія 77 72 69 66 59 67 

Туреччина 43 44 45 51 55 53 

Росія 67 64 53 45 43 38 

Польща 41 42 43 41 36 39 

 
Згідно з даними дослідження, Україна погіршила свої позиції у 4 з 12 

основних показників. Найбільше втрачено (мінус 13 пунктів) за складовою 

«Ефективність ринку праці». Тенденція до погіршення цього показника 

спостерігалася і в минулорічних дослідженнях, при чому в торішньому країна 

погіршила за ним свої позиції на 17 пунктів. Також, Україна зазнала втрат за 

оцінкою інноваційної складової Індексу – («мінус» 9 пунктів), інфраструктурної  

(«мінус» 3 пункти) та за складовою, що характеризує вищу освіту та професійну 

підготовку («мінус» 2 пункти). Незважаючи на незначні покращення, в цьому році 
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у  країни все ще найгірші позиції за оцінкою міцності банків (130 місце), за 

регулюванням фондових бірж (134 місце), за якістю доріг (130 місце), за 

інфляційними змінами та за здатністю країни утримувати таланти (129 місце), за 

захистом права власності (128 місце). 

У 2018 р. видання відмічає, що зниження відкритості погрожує росту і 

процвітанню. Остаточний основний висновок вказує на те, що стимулювання 

ділової активності і інвестицій в інновації зараз також важливі, як інфраструктура, 

навички і ефективні ринки. Серед найбільш проблематичних чинників, що 

впливають на бізнес в Україні, експерти відмітили корупцію, політичну 

нестабільність, інфляцію, неефективну урядову бюрократію і доступ до 

фінансування. Окрім цього, на слабку конкурентоспроможність України впливає 

злочинність, погане здоров'я суспільства і малоосвічені робітники. 

За оцінками Індексу сприйняття корупції (Transparency International) 

Україна оцінюється як одна з найбільш корумпованих країн світу. Україна 

здобула 30 балів зі 100 можливих у дослідженні Transparency International “Індекс 

сприйняття корупції” (CPI) за 2017 рік і посіла 130 місце (зі 180 країн) [22]. Це на 

1 бал більше та на 1 позицію вище, ніж у минулому році (29 балів, 131 місце зі 

176 країн). Але в динаміці результати минулого року нижчі (1 бал проти 2) ніж у 

2016 році.  

Серед причин, які дозволили Україні переміститися на вищу сходинку, 

наступні:  

- слідча робота антикорупційних органів (САП/НАБУ), яка дозволила у 

2017 році направити до суду перші справи щодо підозр у топ-корупції;  

- функціонування реєстру електронних декларацій;  

- реалізація реформи державних закупівель та обов’язкового використання 

системи ProZorro;  

- реалізація реформи ринку газу;  

- зниження рівня корупції в поліції та в органах влади. 

Автори досліджень, на яких базується розрахунок Індексу, відзначили що  

таке повільне зростання індексу України, фактично падіння динаміки зростання 

вдвічі порівняно з 2016 роком, пояснюється такими обставинами, як брак 

політичної волі керівництва країни до рішучої боротьби з корупцією та низький 

рівень довіри до українських судів та прокуратури. Також варто відмітити 

постійні законодавчі ініціативи парламенту, які загрожують новоствореній 

антикорупційній інфраструктурі. Як результат, корупція залишається для бізнесу 

та звичайних громадян однією з головних проблем [22]. 

Рекомендації Transparency International від 2017 року Україною втілені лише 

частково. Зокрема, для створення Вищого антикорупційного суду в 2017 році 

здійснився етап подання Президентом України відповідного законопроекту. Але 

цей документ суперечив рекомендаціям Венеціанської комісії. Уряд здійснив 

певні кроки в розбудові прогресивної системи eHealth, запустив процедуру 

автоматичного повернення ПДВ та інше. 7 червня 2018 року Верховна Рада 

ухвалила Закон України «Про Вищий антикорупційний суд України» № 7440, 

поданий Президентом України.  Проте для самого створення суду був потрібен 

ще один закон, який запустить роботу Антикорупційного суду та дозволить 

https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/11/7183023/
https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/11/7183023/
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уникнути подальших спекуляцій щодо законності його створення. 19 червня 

Президент України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект «Про утворення 

Вищого антикорупційного суду», який 21 червня Верховна Рада ухвалила. 

Міжнародна антикорупційна мережа Transparency International закликала 

змінити положення закону про Антикорупційний суд, яке дозволить затягувати 

судові процеси проти корупціонерів. Зокрема, правка, про яку писала у своїй заяві 

Transparency International, встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди 

вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в 

Антикорупційному суді. Зазначалося, що в такому разі апеляція відбудеться в 

обхід Антикорупційного суду та в обхід попередніх домовленостей з 

міжнародними партнерами. 18 червня 2018 року у Вероховній Раді було 

зареєстровано законопроект щодо зміни вищезазначеної правки у законі про 

Вищий антикорупційний суд. Зокрема, у документі вказується, що до перехідних 

положень Кримінального процесуального кодексу України (щодо апеляційного 

оскарження у справах, підсудних Вищому антикорупційному суду) необхідно 

внести зміни. 

У всесвітньому рейтингу СРІ Україна у 2017 р. вперше з 2010 р. обійшла 

Росію (29 балів), яка не покращила свої позиції за минулий рік. Результати інших 

сусідів і далі вищі, ніж в України: Польща — 60, Словаччина — 50, Румунія — 48, 

Угорщина — 45, Білорусь — 44, Молдова — 31 [22]. 

За Рейтингом легкості ведення бізнесу (Doing Business - 2018) Україна 

покращила свою позицію на 4 пункти, піднявшись з 80 на 76 сходинку [23]. Проте 

по відношенню до інших країн – членів ЄС, а також пострадянських країн 76 

місце в рейтингу свідчить про необхідність продовження реформ за всіма 

напрямами, що аналізуються. Так, Польща знаходиться на 27 місці, Грузія на 9, 

РФ на 35,  Казахстан на 36 (рис. 6.6). 

 

 
Рисунок 6.6 - Позиції України та деяких країн світу за Індексом ведення бізнесу-

2018 [23] 

При цьому, наприклад, Грузія в цьогорічному рейтингу потрапила у першу 

десятку країн світу, які мають найсприятливіші умови для ведення бізнесу, 

покращивши свої позиції за рік на 7 пунктів. Натомість у Польщі, Казахстані та 



 

 

234 

Білорусі рейтингові позиції погіршились. Але всі порівнювальні країни значно 

випереджають Україну як у цьогорічному, так і в минулорічному рейтингах. 

Найбільше країна піднялася за компонентом «Одержання дозволів на 

будівництво»: зі 140 на 35 позицію. +105 позицій - це найбільший ріст по 

компоненту серед всіх інших країн (рис. 6.7). Йому сприяли те, що  Київська 

міська рада зменшила розмір пайової участі в розвитку інфраструктури для 

нежитлових будівель з 10 до 2% та зниження вартості послуг з технагляду у 

будівництві. 

 

 
 

Рисунок 6.7 - Позиції України за основними компонентами  рейтингу легкості 

ведення бізнесу – 2018 [24] 

Суттєве покращення позиції України сталося також за показником 

«оподаткування» (43 місце, проти 84). +41 пункт - це результат зменшення та 

уніфікації ставки Єдиного соціального внеску. Ці зміни відбулися у 2015 році, але 

через особливість методології рейтингу були зараховані лише зараз. 

Уваги потребують показники рейтингу, за якими Україна посіла найгірші 

місця, і судячи з даних дослідження особливих змін для досягнення кращих 

результатів за рік здійснено не було. Так, за показником підключення приміщення 

до систем енергозабезпечення Україна займає 128 місце. Як і торік, вирішення 

цього питання потребує проходження 5 процедур. Не змінились і витрати часу – 

281 день. Для прикладу, у Росії (10 місце за показником) для практичної реалізації 

підключення витрати часу скоротились з 161 дня у минулому році оцінки до 83 у 

цьому році, а Грузія з 4 до 3 скоротила кількість необхідних процедур. 
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За показником міжнародної торгівлі Україна отримала в рейтингу  119 

місце, в той час коли Польща за ним займає почесне 1 місце рейтингу. За ним 

вимірюються часові та фінансові витрати при проходженні етапів, необхідних при 

експорті чи імпорті товарів: на дотримання встановлених вимог до оформлення 

документів та на дотримання вимог прикордонного та митного контролів. 

Найгірший рейтинговий показник України, як торік, – вирішення проблем 

неплатоспроможності (149 місце з-поміж 190 країн), яким досліджуються часові 

та фінансові витрати, а також кінцевий результат процесу вирішення питань 

неплатоспроможності підприємства. 

Крім того залишаються такі проблеми, як значна кількість процедур і часу 

на реєстрацію бізнесу в порівнянні з іншими країнами; складний доступ до 

фінансування для МСП; значний рівень податкового навантаження, незважаючи 

на позитивну динаміку; зменшення частки поверненого капіталу кредиторами; 

високі витрати підприємств під час процедури банкрутства (42% від статутного 

капіталу); високі витрати на процес отримання дозволу на будівництво (15,2 %  

від вартості товарного складу); значний час і вартість оформлення експорту та 

імпорту; зниження активності підприємств на зовнішніх ринках через погіршення 

кон’юнктури на світових ринках, фінансовий стан підприємств та несприятливий 

діловий клімат в Україні тощо [25].  

В Індексі економічної політики у сфері МСП країн Східного 

партнерства (SME PI, 2016), який є оцінкою відповідності принципам 

Європейського акту про малий бізнес, Україна відстає майже за всіма 

показниками, в той час, як Грузія – лідер у регіоні, а друге місце посідає Вірменія. 

Україна займає перше місце лише за одним з дванадцяти показників:  стандарти і 

технічне регулювання. У Східне партнерство (СП) входять шість країн - 

Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова і Україна [26]. У 

таблиці 6.4 представлені показники Індексу економічної політики у сфері МСП в 

країнах Східного партнерства за 12 напрямами, отримані за підсумками оцінки 

відповідності принципам Акту про малий бізнес та визначені рейтинги країн за 

кожним основним показником.  

Результати позицій України у міжнародних рейтингах показали, що 

основними причинами низької ефективності державного регулювання економіки 

є: недосконалість, часта зміна і суперечливість законодавства, повільне 

здійснення економічних реформ, відсутність взаємодії та узгодженості між 

учасниками регуляторного процесу, зарегульованість дозвільних процедур, 

відсутність зацікавленості місцевої влади у підтримці господарюючих суб’єктів (в 

силу незначної частки податкових надходжень до доходів відповідних рівнів), 

фіскальний характер вітчизняної податкової системи, адміністративні бар'єри і 

корупція.  

Соціально-економічний розвиток країни потребує інтенсифікації ділової 

активності суб’єктів господарювання як на внутрішніх, так і на міжнародних 

ринках із появою інноваційної продукції, технології, розширенням ринків, що 

передбачає введення необхідних правових регуляторів (законів, правил, умов, 

обмежень та ін.). З іншого боку, відбувається постійне відставання правової бази 

від прискорених процесів перетворення ринкового середовища, що вимагає 
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лібералізації або дерегулювання економічної діяльності з метою забезпечення 

сталого розвитку ринку в умовах, що змінюються. 

 

Таблиця 6.4 - Основні показники Індексу економічної політики у сфері 

МСП у країнах Східного партнерства  
 Бали 

Вірменія 
Азербай-

джан 
Білорусь Грузія Молдова Україна 

Середній 

бал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Створення середовища, яке сприяє процвітанню підприємців і сімейних підприємств і сприяє 

успіху підприємництва 

1. Розвиток 

заповзятливості в 

процесі навчання і 

підприємницька 

діяльність жінок 

 

2,63 

 

2,59 

 

2,39 

 

2,70 

 

2,57 

 

2,25 

 

2,52 

Рейтинг країн за 

напрямком 2 3 5 1 4 6  

II. Надання добросовісним підприємцям можливості повернутися до підприємницької 

діяльності незабаром після банкрутства 

2. Банкрутство і 

надання другого 

шансу МСП 3,16 2,87 2,57 2,94 2,68 2,05 2,71 

Рейтинг країн за 

напрямком 

 

1 

 

3 

 

5 

 

2 

 

4 

 

6 

 

III. Розробка правил відповідно до принципу «спочатку думай про малий» 

3. Нормативно-

правова база 

економічної  

політики у сфері 

МСП 

 

3,38 

 

2,47 

 

2,41 

 

3,48 

 

3,51 

 

2,45 

 

2,95 

Рейтинг країн за 

напрямком 

 

3 

 

4 

 

6 

 

2 

 

1 

 

5 

 

IV. Облік потреб МСП органами державного управління 

4. Умови діяльності 

МСП 

 

4,05 

 

4,23 

 

4,09 

 

4,33 

 

3,56 

 

3,81 

 

4,01 

Рейтинг країн за 

напрямком 

 

4 

 

2 

 

3 

 

1 

 

6 

 

5 

 

V. Перегляд інструментів економічної політики з урахуванням потреб МСП 

5 а. Послуги щодо 

підтримки МСП і 

нових організацій 3,93 2,98 2,99 3,69 3,35 1,84 3,13 

Рейтинг країн за 

напрямком 

 

1 

 

5 

 

4 

 

2 

 

3 

 

6 

 

5 б. Державні 

закупівлі 3,42 2,42 3,21 4,04 2,89 2,73 3,12 

Рейтинг країн за 

напрямком 

 

2 

 

6 

 

3 

 

1 

 

4 

 

5 

 

VI. Спрощення доступу МСП до фінансування, формування правової бази і ділового клімату, 

сприяючих своєчасному здійсненню платежів по комерційних угодах 

6. Доступ МСП до 

фінансування 

 

3,53 

 

2,70 

 

3,08 

 

3,76 

 

3,40 

 

3,22 

 

3,28 

Рейтинг країн за 

напрямком 

 

2 

 

6 

 

5 

 

1 

 

3 

 

4 
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Продовження табл. 6.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Заходи з дерегуляції підприємницької діяльності, які були спрямовані на 

покращення бізнес-клімату дозволили зекономити підприємцям у 2016 році понад 

10 мільярдів гривень [27]. Проте, за результатами опитування «Щорічна оцінка 

ділового клімату: 2016» 73,2% керівників малих та середніх підприємств не 

відчули впливу дерегуляції на ведення власного бізнесу. При цьому про 

погіршення умов діяльності повідомили 17,0% респондентів, тоді як про 

покращення – майже вдвічі менше – 9,8% [28].  

Згідно з результатами щорічної оцінки ділового клімату «низький попит» 

посів перше місце серед перешкод для зростання малого та середнього 

підприємництва (МСП) та витіснив на друге місце «несприятливу політичну 

ситуацію», яка була головною перешкодою у 2015 році. 

У 2016 рр. бізнес позитивно оцінював «Зміни у регуляторному середовищі 

України за останні 2 роки». Підприємці позитивно відгукуються про зміни у 

процедурі реєстрації бізнесу та ситуацію з перевірками. Оцінка процедур, 

пов’язаних із початком користування приміщеннями у 2015 р. мала негативне 

значення, а у 2016 р. змінилася на позитивне. Ключовими проблемами ведення 

бізнесу в Україні для малого та середнього бізнесу залишаються високі ставки 

податків і складне адміністрування, а також часті зміни економічного 

законодавства. 73% керівників малих і середніх підприємств (далі МСП) не 

відчули впливу дерегуляції на ведення власного бізнесу. При цьому про 

погіршення умов діяльності повідомили 17% респондентів, тоді як про 

покращення – майже вдвічі менше – 10%.  

VII. Допомога МСП в ефективнішому використанні можливостей, що надаються єдиним ринком 

7. Стандарти і 

технічні нормативи 

 

3,33 

 

3,32 

 

3,22 

 

4,22 

 

4,12 

 

4,34 

 

3,76 

Рейтинг країн за 

напрямком 

 

4 

 

5 

 

6 

 

2 

 

3 

 

1 

 

VIII. Сприяння в удосконаленні підприємницьких умінь і розвитку усіх форм інновацій 

8 а. Підприєм-ницькі 

уміння  

 

2,67 

 

2,94 

 

2,28 

 

3,00 

 

2,50 

 

2,56 

 

2,66 

Рейтинг країн за 

напрямком 

 

3 

 

2 

 

6 

 

1 

 

5 

 

4 

 

8 б. Інновації 2,91 2,47 2,91 2,70 2,54 1,86 2,57 

Рейтинг країн за 

напрямком 

 

1 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

IX. Надання МСП можливості обернути зміну умов довкілля собі на користь 

9. МСП в «зеленій» 

економіці 

 

2,39 

 

1,54 

 

2,10 

 

2,48 

 

2,19 

 

1,22 

 

1,99 

Рейтинг країн за 

напрямком 

 

2 

 

5 

 

4 

 

1 

 

3 

 

6 

 

X. Підтримка і сприяння МСП в добуванні переваг із зростаючого ринку 

10. Інтернаціоналі-

зація МСП 

 

3,37 

 

2,50 

 

2,59 

 

3,60 

 

3,07 

 

1,63 

 

2,79 
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Залежно від сфери діяльності від 40 до 77% опитаних підприємців 

повідомляють, що проходження регуляторних процедур створює певні проблеми 

для їхньої діяльності та зростання бізнесу. Поряд з питанням про оцінку впливу 

дерегуляції респонденти могли назвати конкретні заходи, які, на їх думку, 

позитивно або негативно вплинули на діяльність їх підприємства. Так, ті, хто 

оцінили вплив дерегуляції позитивно, у якості конкретних успішних заходів 

назвали мораторій на перевірки, зменшення бюрократії та кількості дозволів, 

створення системи електронного документообігу, спрощення в адмініструванні 

податків, спрощення реєстраційних процедур тощо. Респонденти, які негативно 

оцінили вплив дерегуляції, її несприятливі наслідки пов’язують насамперед з 

частими змінами податкового законодавства та підвищенням розмірів податків, 

низькою купівельною спроможністю населення, неефективністю державного 

апарату, інфляцією та підвищенням цін. Також, у якості негативних наслідків 

дерегуляції називалися нестабільність економічної та політичної ситуації, курсу 

долара, фіктивність мораторію на перевірки, підвищення мінімальної зарплати, 

відміна регулювання цін, корупція тощо [28]. 

Таким чином, потрібен час, щоб бізнес побачив  і оцінив реальні наслідки 

дерегуляції. З іншого боку, експерти стверджують, що мова йде не про реальний 

результат, а очікування підприємців. Хоча ефект від дерегуляції не відповідав 

їхнім очікуванням, насправді результати є: скоротився час більшості 

регуляторних процедур, зменшилася їхня вартість. Залишаються проблеми зі 

спрощенням податкового регулювання та бухгалтерського обліку. Згідно ж з 

опитуваннями, найбільші очікувані зміни — зменшення кількості документів, з 

якими вони мають працювати та спрощення податкового адміністрування. У той 

же час абсолютні показники зросли, а це означає, що дерегуляція погано 

скомунікована з бізнесом [29]. 

Найбільші труднощі з-поміж 15 оцінюваних сфер регулювання у середнього 

бізнесу викликають валютне регулювання, землекористування, цінове 

регулювання, митне  оформлення та підключення до електричних мереж. 

Меншою мірою —  реєстрація та встановлення на облік. 

Якщо порівняти проблеми, з якими стикається МСП у своїй діяльності по 

роках, то вони різняться. За результатами торішнього дослідження "Щорічна 

оцінка ділового клімату 2015/2016" до першої десятки увійшли брак попиту, 

політична нестабільність, високі ставки податків, складне адміністрування 

податків і бухоблік, інфляція, часті зміни економічного законодавства, високий 

регуляторний тиск, корупція, війна на Сході країни, брак кваліфікованих квадрів. 

За рік між першою та другою хвилями оцінки топ-10 проблем змінився: 

стабілізувалася політична та макроекономічна ситуація, але разом із цим суттєво 

зросла вага таких факторів, як брак попиту та брак робочої сили. Це свідчить про 

те, що МСП на тлі стабілізації загальнополітичного та макроекономічного 

середовища почали реалізовувати свої наміри щодо розширення ділової 

активності, але відчувають як брак факторів виробництва, так і недостатній для 

реалізації цих намірів попит, перш за все внутрішній. Брак кваліфікованих 

працівників як перешкода для розвитку МСП, вага якої збільшилася за рік майже 

вдвічі, — це сигнал про більш глобальні явища, що відбуваються в українському 
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суспільстві. Мова йде про якість як освіти, так і професійної підготовки в цілому, 

в деяких випадках можна говорити про відсутність системи підготовки кадрів 

потрібного фаху та кваліфікації [29]. 

Результати дослідження настроїв малого та середнього бізнесу, проведеного 

Спілкою українських підприємців у 2018 р. свідчать, що основними стримуючими 

чинниками розвитку бізнесу для українських підприємців є: відсутність 

кваліфікованих кадрів (32% опитаних респондентів), обмежений доступ до 

ресурсів (24%), високе податкове навантаження (18%), зарегульованість 

економіки (16%) і корупція (16%). Незважаючи на продовження кризи в економіці 

країни бізнес розвивається. Так, 64% респондентів збільшили свій бізнес у 

минулому році а зменшили лише 6%  респондентів. У 2018 р. більшість 

респондентів прогнозує подальше зростання,  в тому числі за рахунок: збільшення 

обсягу реалізації (89,7%), відкриття нового виду діяльності (39,7%). 75% 

респондентів мають намір збільшити кількість працівників, а рівно половина 

опитаних (50%) планує в наступному році вихід на нові ринки [30]. 

Передумовами покращення умов ведення бізнесу та розширення 

можливостей його зростання, на думку респондентів, є проведення низки реформ 

у країні: податкової реформи; дерегуляції бізнесу; спрощення валютного 

контролю; оптимізації митних процедур; судової та адміністративно-

територіальної реформи.  

Системні заходи щодо реформи дерегуляції та розвитку підприємництва 

потрібні надалі, як потрібні національна та регіональні стратегії дерегуляції в 

господарській діяльності, які мати реальні досягнення – усунути зайві 

адміністративні бар'єри та максимально спростити умови ведення бізнесу МСП. 

Пріоритетними мають залишатися заходи боротьби з корупцією на рівні всіх 

державних, правоохоронних органів і судової системи, оскільки за рахунок 

збереження на цей час високої корупційної "складової" багатьом підприємцям не 

вдається зменшити реальні витрати на ведення підприємницької діяльності. 
 

6.2 Оцінка дієвості заходів з дерегуляції 

 

6.2.1 Вдосконалення регуляторних процедур 

 

Дерегуляція господарської діяльності реалізується переважно на 

центральному рівні. Однак в умовах децентралізації багато що буде зроблено на 

регіональному (місцевому) рівні. Зокрема, це стосується спрощення процедур 

отримання підприємцями нормативно-правових документів (передусім 

документів дозвільного характеру), видача яких належить до компетенції 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Оптимізація таких процедур та зменшення рівня їх забюрократизованості є 

інструментом зниження регуляторного тиску на регіональному рівні. 

Незважаючи на певну оптимізацію дозвільних процедур підприємці й досі 

стикаються з безліччю проблем при отриманні документів дозвільного характеру. 

У зв'язку з цим подальше удосконалення нормативно-правового регулювання, 

організації управлінської й операційної діяльності дозвільних органів, які 
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здійснюють регулювання у сфері господарської діяльності, залишається одним з 

найактуальніших завдань державної і регіональної політики. 

Протягом 2014-2017 рр. центральні органи виконавчої влади реалізували 

ряд ініціатив у сфері дозвільної системи та ліцензування та прийняли важливі для 

бізнесу рішення, які сприяли скороченню кількості дозволів на 40 %, а кількості 

видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню – на 46 %, що значно 

спростило процедури започаткування та провадження окремих видів 

господарської діяльності. Також було запроваджено електронне ліцензування; 

встановлено, що термін дії ліцензій безстроковий; заборонено вимагати від 

суб’єктів господарювання дані, які знаходяться в державних реєстрах; 

запроваджено можливість подачі декларації про відповідність матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства в електронному 

вигляді. 

Реалізовані заходи дозволили Україні покращити показники регулювання 

реєстрації підприємства та реєстрації власності у порівнянні з країнами ЄС і МС 

(табл. 6.5).  Але найгіршим рейтинговим показником України, як і в минулі роки, 

залишається вирішення проблем неплатоспроможності (149 місце з-поміж 190 

країн), яким досліджуються часові та фінансові витрати, а також кінцевий 

результат процесу вирішення питань неплатоспроможності підприємства. 

 

Таблиця 6.5 - Порівняння індексів оцінки дозвільної системи України з 

деякими іншими країнами світу у 2014 і 2018 рр. 

Найменування 

індексу 

Рейтинг країн ЄС Рейтинг країн МС 
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Реєстрація підприєм-

ства:  

        

«Ведення бізнесу 

2014» (з 189 країн) 

111 116 60 80 88 15 30 47 

«Ведення бізнесу 

2018» (з 190 країн)  

113 120 64 51 28 30 41 52 

Реєстрація власності:          

«Ведення бізнесу 

2014» (з 189 країн) 

81 54 70 98 17 3 18 97 

«Ведення бізнесу 

2018» (з 190 країн) 

77 38 45 59 12 5 17 64 

Вирішення проблем 

платоспроможності: 

        

«Ведення бізнесу 

2014» (з 189 країн) 

13 37 99 98 55 74 54 162 

«Ведення бізнесу 

2018» (з 190 країн) 

4 22 51 60 54 68 39 149 

Складено за [31, 32] 

 

По результатах опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 

2016», Програма USAID ЛЕВ) найбільш позитивно були оцінені зміни у 
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процедурі реєстрації бізнесу (табл. 6.6). Це стало продовженням позитивної 

тенденції з 2015 року, коли більшість опитаних МСП також відмічали зміни на 

краще при реєстрації [28]. 

 

Таблиця 6.6 - Складові індексу регуляторного середовища у 2015- 2016 рр. 
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2015 

 
0,57 

 

-0,04 
 

0,08 
 

0,09 
 

0,34 
 

0,08 
 

0,13 
 

0,13 
 

0,17 

 

2016 

 

0,59 
 

0,12 
 

0,12 
 

0,06 
 

0,33 
 

0,13 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,19 

 

Оскільки багато МСП не повідомили про поліпшення процедур 

ліцензування і витрат в період між 2013 і 2016 роками, це дало можливість 

експертам вважати, що акцент був зроблений на усунення надлишкових правил. У 

той час як 29,9% МСП відзначають спрощення процедур ліцензування у 2016 

році, 17,7% повідомляють про зворотне. 

Разом с тим слід зазначити, що досвід практики застосування законодавства 

з питань видачі документів дозвільного характеру свідчить про порушення 

посадовими особами дозвільних органів встановлених законом строків надання 

документів дозвільного характеру, численні неузгодженості між актами 

законодавства, що призводить до порушення посадовими особами дозвільних 

органів встановлених Законом норм. За даними ДРС протягом 2016-2017 рр. 

значно збільшилась кількість звернень (скарг) суб’єктів господарювання щодо 

недотримання строків видачі документів дозвільного характеру. Це є слідством, 

зокрема, відсутності в законодавстві чітко визначеного механізму застосування 

принципу мовчазної згоди під час видачі документів дозвільного характеру.   

Недотримання строків видачі документів дозвільного характеру призводило 

до збільшення необґрунтованих витрат з боку суб’єктів господарювання через 

неможливість розпочати господарську діяльність чи її зупинення. Згідно з 

рейтингом «Ведення бізнесу 2018» Україна порівняно з минулим роком у 

категорії «Реєстрація підприємств» знизилася на 32 позиції (з 20 на 52) і один 

пункт втратила в категорії «Реєстрація власності (з 63 на 64) [29]. Сталося 

збільшення витрат часу на реєстрацію підприємства з 5 до 6,5 днів та коштів з 

0,5% до 0,8%.  Мінімальний капітал був і залишається відсутнім. Але, завдяки 

проведеним раніше реформам, Україна перевершає середні показники по країнам 

Європи, Центральної Азії та ОЄСР (табл. 6.7). 
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Таблиця 6.7 - Порівняння України та зарубіжних країн за індикатором 

«реєстрація підприємств» 
 

Індикатор Україна 

Європа і 

Центральна 

Азія 

ОЄСР 

 

Процедури (кількість)     

«Ведення бізнесу 2017»  4,0 4,9 4,8 

«Ведення бізнесу 2018» 6,0 5,2 4,9 

Термін (дні)     

«Ведення бізнесу 2017» 5,0 10,2 8,3 

«Ведення бізнесу 2018» 6,5 10,1 8,5 

Вартість (% доходу на душу 

населення)  

   

«Ведення бізнесу 2017» 0,5 4,7 3,1 

«Ведення бізнесу 2018» 0,8 4,4 3,1 

Мінімальний капітал (% валового 

доходу на душу населення)  

   

«Ведення бізнесу 2017» 0 4,0 9,2 

«Ведення бізнесу 2018» 0 3,4 8,7 

 

В даний час, місцеві органи влади і нотаріуси мають право реєструвати 

суб’єктів господарювання, а у 2016 році почав використовуватись принцип 

«мовчазної згоди» щодо реєстрації суб’єкта як платника податків. Суб’єкт 

господарювання може розпочати роботу відразу після надсилання фінансовою 

установою інформації про відкриті рахунки до ДФС.  

Закриття підприємства або припинення діяльності юридичних осіб не було 

спрощено і наразі триває принаймні два місяці з моменту прийняття рішення про 

ліквідацію, але на практиці може займати значно більше (2,9 року за даними 

2017 р.). Спрощена процедура використовується для фізичних осіб-підприємців; 

тобто особа має звернутися із заявою про закриття до державного реєстратора, 

ДФС та Пенсійного фонду. Вартість процедури ліквідації підприємства в Україні 

у 3,2 раза перевищує вартість даної процедури в країнах Європи та Азії, і в 4,6 

раза у країнах ОЕСР. 

В області вдосконалення контрольно-перевірочної діяльності суб’єктів 

малого та середнього підприємництва Уряду  не вдалося вирішити основну 

проблему – значний рівень корупції. Так, згідно з результатами опитування малих 

та середніх підприємств «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 2015/2016» 

36% респондентів вважають високий регуляторний тиск і корупцію одними з 

основних перешкод розвитку бізнесу [28].  

Перевірки суб’єктів господарювання часто підлягають критиці через їх 

спрямованість на виконання не попереджувальних, а каральних функцій. Так, за 

даними Федерaції роботодaвців Укрaїни (далі — ФРУ) у 2016 р. сума фінансових 

санкцій, накладених на суб’єктів господарювання склала 94,06 млрд.  грн., що 

майже у 16 разів більше ніж у 2015 р. [33]. В той же час кількість порушень, 
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встановлених органами державного нагляду (контролю), протягом років не 

зменшується. 

Починаючи з 2016 року дозволяється проводити лише одну комплексну 

перевірку на рік із попереднім інформуванням. ДФС має проводити перевірку, 

ґрунтуючись на прозорому аналізі ризиків. Про перевірку необхідно було не лише 

повідомляти заздалегідь, але й узгоджувати її, що дозволило зменшити відповідні 

витрати та час суб’єктів господарювання. Тривалість перевірок має скоротитися 

та не впливати на звичайну діяльність суб’єкта господарювання. 

Планові і позапланові перевірки узгоджуються усередині органу і усі дані 

про них документуються. Але є всілякі документальні перевірки, рейдові 

перевірки, різні моніторинги. Деякі відомства вважають, що вони не органи 

контролю, або запевняють, що окремі перевірки — це насправді не заходи 

нагляду і контролю. Але відповідно до законодавства про контроль усі дії 

держорганів з перевірки виконання норм закону — це заходи нагляду і контролю, 

тому інформація про усі дії по відношенню до бізнесу має бути в єдиній системі 

перевірок. Усі гібридні заходи контролю повинні виявлятися і, якщо такого роду 

перевірки незаконні вони повинні заборонятися.  

В 2016 році 48,8 % МСП повідомили, що були перевірені принаймні одним 

органом: 22,4 % перевіряла служба пожежної безпеки і 17,8% ДФС (“Щорічна 

оцінка ділового клімату в Україні: 2016”, Програма USAID ЛЕВ). В той же час, 

53,7% компаній повідомляють про скорочення кількості перевірок з 2012 по 2016 

роки [28].  

Протягом 2017 рр. кількість перевірок була скорочена, що може частково 

пояснюватися мораторієм на перевірки малих підприємств, а також оптимізацією 

кількості державних органів влади, в рамках якої було скорочено кількість 

інспекцій з 56 до 27. Так, за даними Федерaції роботодaвців Укрaїни (далі — 

ФРУ) у 2017 р. кількість перевірок суб’єктів господарювання зменшилась у 

порівнянні з 2016 р. на 3,5% та склала 0,324 млн. [33]. Але це гірший результат в 

порівнянні з попередніми роками (табл. 6.8).  

 

Таблиця 6.8 - Загальна кількість перевірок суб’єктів господарювання 

контролюючими органами, млн.  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кількість перевірок 2,068 1,478 0,867 0,402 0,336 0,324 

У %% до 

попереднього року - 71,5 58,7 46,4 83,3 96,4 

 

Деяке спотворення під час прийняття рішень про морaторій призвело до 

того, що результатом «оптимізaції» контролюючих оргaнів стала механічна 

компіляція контрольно-нaглядових функцій. Усілякі обмеження нa здійснення 

контрольних функцій стосовно бізнесу, що їх було розпочaто з метою зменшити 

тиск держaви нa підприємництво, нaспрaвді мaли зворотний ефект. Скорочення 

кількості перевірок «компенсується» збільшенням не тільки сум штрафів, 

накладених на підприємства, але й зростанням випадків зупинки господарської 

діяльності за виявлені або уявні порушення. Так, на одну перевірку у 2017 році 
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припало біля 60 тис. грн. фінансових санкцій, накладених контролерами, а у 2016 

року втрати підприємців на одну перевірку склали в середньому понад 24 тис. 

грн. [34]. Отже, зростання в 2,5 рази. (табл. 6.9). 

 

Таблиця 6.9 - Матеріальні показники контрольно-перевірочної діяльності 

органів державного нагляду в Україні у 2016-2017 рр.  
 

Показник 2016 2017 
У %% до 

попереднього року 
Сума фінансових санкцій, накладених на 

суб’єктів господарювання, млрд.грн. 8,1 19,5 240,7 

Сума адміністративних штрафів, накладених на 

посадових осіб суб’єктів господарювання, 

млн.грн.   43,1 23,2 53,8 

Середня сума фінансових санкцій, накладених на 

суб’єктів господарювання із розрахунку на одну 

перевірку, тис.грн.  24 60 250,0 

Складено за [34] 

 

У 2017 р. законодавцями було знято вимогу про те, що мораторій на 

перевірки діє лише для підприємств з обсягом доходу до 20 млн. грн. (за певними 

виключеннями). Тобто коло суб’єктів господарювання, яких не можна було 

перевіряти у плановому порядку, розширилося. Загальна кількість перевірок 

почала зменшуватися – зниження склало 3,5% (табл. 6.12), а кількість планових 

перевірок впала на 41,7% (табл. 6.10).  

 

Таблиця 6.10 - Кількість планових та позапланових перевірок суб’єктів 

господарювання контролюючими органами в Україні, тис. 
 

Роки 
Планова 

перевірка 

Позапланова перевірка 

Усього 

У т.ч. за зверненнями 

фізичних та 

юридичних осіб 

У т.ч.  за дорученням 

правоохоронних 

органів 
2016 179,7 156,3 36 5 

2017 104,7 219,6 56 40 

У %% до 

попереднього 

року 58,3 140,5 155,6 800 

 

Але разом з розширенням кола підприємств, які підпадають під дію 

мораторію, було розширене до 14 кількість контролюючих органів, на які 

обмеження на перевірки не розповсюджується. Це стосувалося держструктур, які 

пройшли оптимізацію та реформування. Хоча реформування зводиться до 

перерозподілу контрольних функцій цих органів, а не до їх скорочення.  

Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 

р. № 1728-VIII [35] у 2017 році було передбачено чотири підстави для проведення 

позапланових перевірок: за зверненням фізичної особи (за умови обов’язкового 
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погодження подань контролерів Державною регуляторною службою, ДРС); за 

письмовою заявою самого суб’єкта господарювання; за рішенням суду та 

внаслідок форс-мажору. Як свідчить наявна інформація, у 2017 р. ДРС погодила 

проведення 2273 позапланових перевірки, видала 679 відмов і залишила без 

розгляду 122 звернення. Тобто відмови були майже у третині випадків. 

Контролери скористалися допомогою правоохоронних органів та органів 

прокуратури (призначення позапланових перевірок за їх дорученнями). Це є 

причиною того, що у 2017 р. кількість усіх позапланових перевірок збільшилася у 

1,4 рази, а от «за дорученнями» правоохоронців та прокуратури – у 8 разів (табл. 

6.10).  

У 2017 р. збільшилася кількість рішень про зупинення або обмеження 

господарської діяльності у 1,9 рази, з 4,9 тис. до 9,3 тис. Такі рішення за поданням 

органу держнагляду, як правило, приймає суд. Інші кількісні показники (кількість 

фінансових санкцій, посадових осіб суб’єктів господарювання, притягнутих до 

адміністративної відповідальності та позапланових перевірок) також мають 

тенденцію до зростання (табл. 6.11).  

 

Таблиця 6.11 - Показники контрольно-наглядової діяльності під час дії 

обмежень на перевірки в Україні у 2015-2017 рр. 
 

Показник/рік 

2015 2016 2017 

 

Усього 

У %% до 

поперед- 

нього року 

 

Усього 

У %% до 

поперед- 

нього року 

 

Усього 

У %% до 

поперед- 

нього року 

Кількість перевірок, тис. 402,5 - 336 83,5 324,4 96,5 

Кількість  позапланових 

перевірок, тис. 286,2 - 156,3 54,6 219,6 140,5 

Кількість фінансових 

санкцій, накладених на 

суб’єктів господарювання, 

тис. 39,8 - 41,4 104,0 81,8 197,6 

Кількість посадових осіб 

суб’єктів господарювання, 

притягнутих до 

адміністративної 

відповідальності, тис.осіб  123,3 - 148 120,0 151,8 102,6 

Кількість рішень про 

зупинення, обмеження, 

призупинення господарс-

ької діяльності, тис.    4,6 - 4,9 106,5 9,4 191,8 
 

Верховна Рада, приймаючи держбюджет-2018, продовжила дію мораторію 

на планові перевірки малого і середнього бізнесу до 2019 року. Але Кабінет 

міністрів визначив список органів-виключень з правила, які можуть виходити на 

планові перевірки усупереч мораторію. Мораторій не поширюється на наступні 

органи: Державну фіскальну службу, Держслужбу з питань безпеки продуктів 

харчування і захисту споживачів, Держслужбу експортного контролю, 

Держінспекцію ядерного регулювання, Державіаслужбу, Держфінінспекцію, 

Нацкомісію по енергетиці і комунальним послугам, Нацкомісію по цінних 
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паперах і фондовому ринку, Нацбанк, Антимонопольний комітет, а також на 

перевірки безпеки і якості харчових продуктів Державною ветеринарною і 

фітосанітарною службою. 

Проте держоргани мають можливість проводити позапланові перевірки. Для 

цього необхідно отримати дозвіл Держрегуляторної служби. Можливість 

проводити позапланові перевірки залишиться у держконтролерів і наступного 

року [35]. Нa початок 2018 року в Укрaїні є 34 контролюючих оргaни (це щодо 

суб’єктів господaрювaння привaтної форми влaсності). Незважаючи на те що 

останнім часом їх кількість зменшилася, це не вплинуло на кількість функцій.  

У 2017 році у Україні  вперше була розроблена концепція реформи системи 

нагляду та контролю, у рамках якої була створена Інтегрована автоматизована 

система державного нагляду (контролю) (далі – ІАС ДНК). Основне призначення 

ІАС ДНК - узагальнення та оприлюднення інформації про заходи державного 

нагляду, координації роботи органів контролю щодо здійснення комплексних 

заходів державного нагляду, моніторингу ефективності та законності здійснення 

заходів державного нагляду. ІАС була створена з метою забезпечення суб’єктів 

господарювання та органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

інформацією про заходи державного нагляду. 

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" 

щодо лібералізації системи державного нагляду" від 3 листопада 2016 року № 

1726-VIII [36] у 2017 р. Державною регуляторною службою України спільно з 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та за підтримки Офісу 

ефективного регулювання (BRDO) було запущено в Україні єдину онлайн-

систему перевірок шляхом розроблення пілотного модуля, де зберігатиметься 

інформація про юридичних осіб і осіб-підприємців, які підпадають під перевірки, 

річні плани перевірок і звіти про їх виконання. Функціонал пілотного модулю ІАС 

постійно розширюється: з початку він був лише помічником у плануванні заходів 

державного нагляду (контролю) на 2018 рік, у  цей час вже дозволяє публікувати 

та узагальнювати результати заходів державного нагляду (контролю). 

У 2018 р. на Пілотному модулі ІАС працюють 18 органів державного 

нагляду і контролю, зібрано понад 108 тисяч запланованих перевірок, з яких вже 

більше 2000 тисяч – з результатами, та більше 3 тисяч позапланових перевірок на 

2018 рік.  

Державний контроль бізнесу має здійснюватися на основі ризик-

орієнтованого підходу. Однак, реальний механізм державного контролю 

переважно не орієнтується на ризик. Так, пунктом 11 Постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 «Про затвердження методик 

розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових 

заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що 

складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів 

державного нагляду (контролю)» передбачено, що у відповідній сфері державного 

контролю до високого ступеня ризику може бути віднесено до 10% суб’єктів 

господарювання, а до середнього – до 30%. Це положення, з одного боку, 
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декларує обов’язок держави орієнтуватись на ризик, пов’язаний з діяльністю 

конкретного бізнесу, а з другого боку, змушує орган державного контролю 

ігнорувати цей ризик та робити вигляд, що насправді він є нижчим. Тобто лише 

від розсуду конкретного державного службовця залежатиме потрапляння 

підприємця до високого чи середнього ступеня ризику, що створює поле для 

корупції. 

Одним з основних прийнятих рішень, спрямованих на впровадження ризик-

орієнтованого підходу у діяльності інспекційних органів явилася низка важливих 

рішень для спрощення умов роботи бізнесу, яку схвалив Кабінет Міністрів 

України 10 травня 2018 р. [37]. Так, затвердження методик розробки критеріїв 

оцінки ризику та уніфікованих форм актів перевірки підприємств дозволить 

реально оцінити ступінь ризику суб’єктів господарювання та запровадити прозорі 

правила контролю бізнесу. Впровадження підходу дасть змогу, зокрема: створити 

потужну аналітичну систему на базі повноцінної статистики; точніше оцінити 

ступінь ризику діяльності суб’єктів господарювання та сфокусуватися на 

перевірках найбільш ризикових; створити можливість для бізнесу оцінювати 

якість роботи інспектора та навантаження від регулювання. 

Податкова політика та податкове адміністрування в межах де-

регуляційних заходів характеризується поступовим скороченням рівня 

податкового навантаження, кількості та тривалості сплати податків; введенням 

електронної форми податкової реєстрації та сплати податків; зближенням 

податкового та бухгалтерського обліків; скороченням ставки податку на прибуток 

підприємств. Наприклад, час, який витрачається на розрахунок і сплату податків, 

потроху зменшувався з 2085 годин на рік (2008 р.) до 848 (2009 р.), 736 (2010 р.) і, 

за даними 2011 – 2012 рр.,– 657 годин на рік, у 2013 р.– 491 годин на рік, у 2016 р. 

– 355 годин на рік [38]. Однак спостерігається значне відставання України від 

країн-сусідів за цим показником. Підприємства України витрачають на процедури 

податкового адміністрування у 1,6 разів більше часу, ніж середньостатистичні 

підприємства Європи чи Азії та вдвічі більше, ніж країни ОЕСР на вирішення 

податкових питань. Так, відповідно до дослідження «Щорічна оцінка ділового 

клімату, 2016» 27 % МСП зазначили, що податкове адміністрування є однією з 

основних перешкод на шляху розвитку і 77 % повідомляють про те, що 

пріоритетним заходом повинно бути спрощення податкового адміністрування.  

Причому, високі ставки податків та складне адміністрування податків є більш 

відчутним бар’єром для підприємств-юридичних осіб, ніж для фізичних осіб-

підприємців. МСП хотіли б бачити у ДФС «надавача послуг», а не інспектора.  

До недоліків даного напряму реформування слід віднести наявність 

авансової сплати податку на прибуток підприємств, що збільшує витрати часу на 

виконання податкового обов’язку; вимоги до наявності обігових коштів 

підприємств через внесені зміни до порядку перенесення збитків на майбутні 

податкові періоди. 

Починаючи з 2016 року, ДФС не може відхилити реєстрацію або затвердити 

припинення діяльності, якщо підприємство не провадить свою діяльність за 

місцем реєстрації. Крім того, починаючи з квітня 2016 року, діє принцип 

“мовчазної згоди” щодо процесу реєстрації суб’єкта як платника податків. 
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Компанія може починати свою діяльність з моменту надсилання фінансовими 

установами інформації про відкриття рахунків до ДФС. З метою спрощення 

податкового адміністрування впроваджено електронну податкову реєстрацію.  

Важливим є спрощення податкової звітності для МСП. Наразі підприємства 

сплачують всі податки на різні рахунки до Державного казначейства України, 

після чого подають звітність щодо кожного сплаченого податку. Сплата податків 

та звітність є простими для підприємств, що працюють на спрощеній системі 

оподаткування, оскільки вони сплачують щорічно єдиний податок та подають 

одну звітність для 1 та 2 групи, або роблять щоквартальні платежі та подають 

відповідну звітність. Електрона податкова звітність стає доступнішою для 

платників податків, але різні надавачі програмного забезпечення мають зробити 

обмін даними простішим.  

Особливо важливими для МСП є ефективна сплата та повернення податку 

на додану вартість (ПДВ), оскільки інші засоби ліквідності зазвичай обмежені. 

Для виявлення фактів шахрайства з ПДВ, в 2015 році була започаткована 

електронна система адміністрування ПДВ, до якої кілька разів були внесені зміни. 

Вона розроблялась для попередження шахрайства і мала забезпечити своєчасне і 

повне відшкодування ПДВ експортерам. Проте, введення двох реєстрів 

підприємств для відшкодування ПДВ з 2016 року залишило проблему 

непрозорості повернення ПДВ і заборгованості по відшкодуванню ПДВ (16 млрд. 

грн. станом на жовтень 2016 року, за даними результатів рейтингу “Ведення 

бізнесу-2017”, період повернення в середньому становить 28,2 тижні).  

До започаткування системи електронних закупівель ProZorro МСП мали 

проблеми у зв’язку із простроченими платежами по контрактам державних 

закупівель. Ця проблема стала значно меншою завдяки електронній процедурі 

оскарження та кращому державному контролю над закупівлями. Законодавство 

вирішує проблему прострочених платежів на рівні підприємств. За прострочення 

платежу можлива сплата додатково 3 % комісії, які індексуються з урахуванням 

інфляції, але максимальний розмір не повинен перевищувати подвійного розміру 

облікової ставку НБУ. 

У рамках вирішення проблеми спрощення податкового адміністрування 

доцільно спрощення вимог до ведення документації, що потребує в свою чергу 

аналізу та вирішення для забезпечення пропорційності адміністративного 

навантаження. У цей час правила ведення записів загалом пропорційні потребам 

податкової та фінансової звітності. Офіційні накази керівництва є необхідними 

для провадження багатьох фінансових операцій, в той час, як письмова 

довіреність потрібна працівнику в повсякденних операціях для дій від імені 

підприємства. В той же час, для МСП на ССО значно спростили вимоги до 

документації порівняно із МСП на загальній системі оподаткування.  

Актуальною проблемою українського малого та середнього бізнесу є висока 

вартість регулювання. Опитування ABCA виявило, що одне МСП в середньому 

витрачає близько 30000 грн. для того, щоб пройти усі регуляторні процедури, що 

вимагаються державою. Ця цифра – це сума грошей, яке витратило б одне мале чи 

середнє підприємство у 2016 році, якби воно за цей рік було зареєстроване, 

отримало усі необхідні дозволи та ліцензії та пройшло усі необхідні перевірки. 



 

 

249 

71% опитаних МСП назвали дерегуляцію – під якою у цьому випадку розуміється 

скорочення кількості документів та процедур, що вимагаються для ведення 

бізнесу, – політичним кроком, який допоможе малому та середньому бізнесу в 

Україні. Складні регуляції відбирають цінні ресурси у бізнесу і створюють нагоду 

для корупції. Через це малі та середні підприємства хочуть, щоб уряд усунув 

адміністративні та бюрократичні бар’єри для бізнесу [28].  

Системні заходи щодо реформи дерегуляції та розвитку підприємництва 

потрібні надалі, як потрібні національна та регіональні стратегії дерегуляції в 

господарській діяльності, які мати реальні досягнення – усунути зайві 

адміністративні бар'єри та максимально спростити умови ведення бізнесу 

суб’єктами МСП. Пріоритетними мають залишатися заходи боротьби з корупцією 

на рівні всіх державних, правоохоронних органів і судової системи, оскільки за 

рахунок збереження на цей час високої корупційної "складової" багатьом 

підприємцям не вдається зменшити реальні витрати на ведення підприємницької 

діяльності. 

 

6.2.2 Регіональні аспекти реалізації заходів з дерегуляції 

 

Оскільки суб’єкти МСП є значним джерелом поповнення місцевих і 

регіональних бюджетів, що дуже важливо в умовах децентралізації, доцільно 

розглянути регіональні аспекти виконання заходів з дерегуляції. Мале та середнє 

підприємництво через його значну численність і розповсюдженість на території 

регіону є потужним каталізатором і стимулятором ділової активності, спричиняє 

об’єднання усіх учасників економічних відносин. Його підтримка та ефективний 

розвиток створює підґрунтя для появи та функціонування інституційного 

середовища у регіоні: інформаційного обслуговування, засобів зв’язку й 

транспорту, логістичних зв’язків, різних видів технічних та консалтингових 

послуг. 

Малий та середній бізнес забезпечує нарощування товаровиробництва, 

торгівлі й послуг на певній території, в результаті починає залучати додаткові 

ресурси, активізувати внутрішні заощадження населення та регіонів. Тобто, такі 

чинники забезпечують збільшення надходжень грошових коштів до місцевих 

бюджетів. У регіонах, де немає великого виробництва, сумарні надходження від 

малих і середніх підприємств можуть перекривати такі види діяльності великих 

підприємств [39]. 

В порівнянні з великим бізнесом мале та середнє підприємництво має певні 

переваги, які забезпечують розвиток регіональної економіки:  

1) не вимагає великих інвестицій та характеризується швидкою окупністю 

витрат. Це значно спрощує процес започаткування бізнесу та заповнення 

необхідної ніші на ринку;  

2) здатне більш динамічно та оперативно розвиватися, орієнтоване на 

інновації та запити споживачів. Завдяки таким рисам, суб’єкти МСП є новаторами 

нових ідей, які упроваджують нові технології на ринку;  



 

 

250 

3) підвищує рівень конкуренції на ринку та спонукає підприємців до більш 

ефективної та якісної діяльності, в той час як великі підприємства монополізують 

ринок. Завдяки конкуренції суб’єкти МСП краще забезпечують місцеві ринки 

товарами й послугами, тоді, як великий бізнес діє в межах всієї території країни, 

тому повільно освоює ринок кожного регіону. Суб’єкти МСП використовують 

здебільшого місцеві регіональні ресурси, міцніше прив’язані до місця свого 

розташування, тому локалізація ресурсів та їхнє використання здійснюється саме 

МСП;  

4) вирішує проблеми зайнятості в регіоні за допомогою створення робочих 

місць, надає роботу працівникам, вивільненим у процесі реструктуризації великих 

підприємств, створює передумови формування середнього класу, існування якого 

послаблює притаманну ринковій економіці тенденцію до соціальної диференціації 

та розширює соціальну базу реформ;  

5) розвиває соціальну сферу в регіональних господарських комплексах, 

надає послуги в сфері освіти, охорони здоров’я, культурі та ін. Таке спрямування 

стимулює активне розширення стандартів соціалізації економіки. 

У рамках дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату 2016» експерти 

склали регіональний індекс ділового клімату для всіх областей України, який 

грунтований на результатах опитування підприємців за 4 критеріями: якість 

ділового середовища, поточна бізнесова активність, довготривалі тенденції 

бізнес-активності та оцінка основних трьох регуляторних процедур (реєстрації, 

податкового адміністрування, перевірок) [28] (рис. 6.8).  

 

 

Рисунок 6.8 - Регіональний індекс ділового клімату [40] 
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До топ-5 регіонів з найкращим бізнес-кліматом в Україні увійшли 

Вінницька, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Закарпатська області. У 

Вінницькій області підприємці позитивно оцінили поточний стан ділового 

середовища, а експерти програми зафіксували там найвищі довгострокові 

очікування серед всіх регіонів України. Наступними у рейтингу йдуть Львівська 

та Рівненська області (2-е і 3-е місце відповідно), які мають високі довгострокові 

очікування. Тернопільщина (4-е місце) виділяється високим рейтингом у  сфері 

покращення регуляторних процедур. Замикає п’ятірку Закарпатська область, де 

помірний бізнес-оптимізм, проте є суттєве покращення якості регуляторних 

процедур. 

Найгірші результати зафіксовано для Харківської області (25-е місце) з 

найнижчою оцінкою ділового середовища, Луганської області (24-е місце), де 

індекс регуляторних процедур виявився вищим, ніж на Харківщині, та Донецької 

області (23-е місце) з низькою поточною діловою активністю. Підприємці міста 

Києва (17-е місце) прискіпливі до ділового середовища та мають помірні 

очікування. Єдиною областю, де песимістів більше, ніж оптимістів, є Чернівецька 

( 21-е місце з 25-ти областей). 

У областях східної України – Донецькій і Луганській, де економічна 

ситуація складніша, ніж в країні загалом, суб’єкти малого та середнього 

підприємництва мають позитивні очікування у коротко- та довгостроковому 

плані. У Донецькій області малі та середні підприємства (МСП) переважно 

негативно оцінюють як поточне загальноекономічне середовище, так і власну 

фінансово-економічну ситуацію. Тому відповідні індекси (індекс оцінки 

поточного стану ділового середовища, який становить -0,45, та індекс оцінки 

поточної фінансово-економічної ситуації, що дорівнює -0,23) в області нижчі, ніж 

в середньому в Україні. Однак вже у короткострокових очікуваннях щодо змін 

фінансово-економічної ситуації серед бізнесу Донецької області переважає 

оптимізм, тому відповідний індекс очікуваних змін фінансово-економічної 

ситуації має позитивне значення (+0,07) [41].  

Ще більше оптимістичних очікувань МСП Донецької області мають у 

довгостроковому плані: більшість з них сподівається збільшити обсяги ділової 

активності протягом наступних двох років. Бізнес Донецької області сильніше 

відчуває негативний вплив війни та політичної нестабільності, ніж МСП в 

середньому в Україні. Дві найбільші проблеми для МСП області – це війна та 

низький попит на ринку, в той час як в цілому в Україні проблема низького 

попиту має найбільше значення для МСП. Як і в Україні загалом, вагомими 

перешкодами для розвитку МСП Донеччини є високі ставки податків, складність 

їх адміністрування та інфляція [28]. 

Слід акцентувати увагу на індексі змін регуляторного середовища за трьома 

процедурами, які є найпоширенішими для бізнесу: (1) державна реєстрація та 

постановка на облік, (2) державний нагляд (перевірки) та (3) адміністрування 

податків, який експерти дослідження визначили для розрахунку регіонального 

індексу ділового клімату. Отриманий показник було названо «індекс змін 3-х 

процедур» (табл. 6.12). 
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Таблиця 6.12 - Регіональний індекс «3-х процедур» та його складові 
 

Область (регіон) 
Реєстрація 

та постанов 

ка на облік 

Державний 

нагляд 

Адміністру- 

вання 

податків 

Індекс «3-х 

процедур» 
Рейтинг 

Вінницька 0,63 0,36 0,14 +0,37 7-8 

Волинська 0,52 0,28 0,08 +0,29 22 

Дніпропетровська 0,61 0,35 0,12 +0,36 9 

Донецька 0,45 0,35 0,10 +0,30 20-21 

Житомирська 0,45 0,54 0,18 +0,39 3-5 

Закарпатська 0,84 0,36 0,28 +0,49 1 

Запорізька 0,60 0,18 0,26 +0,35 10-15 

Івано-Франківська 0,70 0,32 0,02 +0,35 10-15 

Київська 0,75 0,23 0,07 +0,35 10-15 

Кіровоградська 0,50 0,32 -0,04 +0,26 24 

Луганська 0,57 0,31 0,08 +0,32 17-18 

Львівська 0,65 0,37 0,04 +0,35 10-15 

Миколаївська 0,30 0,38 0,22 +0,30 20-21 

Одеська 0,61 0,26 0,12 +0,33 16 

Полтавська 0,49 0,36 0,21 +0,35 10-15 

Рівненська 0,61 0,48 0,07 +0,39 3-5 

Сумська 0,88 0,15 0,13 +0,39 3-5 

Тернопільська 0,61 0,41 0,10 +0,37 7-8 

Харківська 0,43 0,38 0,04 +0,28 23 

Херсонська 0,69 0,27 -0,04 +0,31 19 

Хмельницька 0,63 0,40 0,10 +0,38 6 

Черкаська 0,43 0,35 -0,07 +0,24 25 

Чернівецька 0,69 0,46 0,24 +0,46 2 

Чернігівська 0,64 0,32 0,10 +0,35 10-15 

м. Київ 0,58 0,28 0,10 +0,32 17-18 
 

Регуляторний тиск на МСП виражається в часі і коштах, які вони 

витрачають на дотримання регуляторних процедур. За розрахунками дослідників 

у 2016-2017 рр. ця "вартість" склала 27412 грн, а в перерахунку на одного 

працюючого мікробізнесу 6853 грн., малого - 1142 грн., середнього - 264 грн. [28].  

Це означає, що мікробізнес несе набагато більше навантаження порівняно з малим 

і середнім.   

Відповідно до «індексу 3-х процедур» картина спостерігається дещо інша в 

порівнянні із загальним індексом ділового клімату. Перші п'ять місць в рейтингу 

регіонів з найкращими регуляторними процедурами в Україні зайняли 

Закарпатська (індекс +0,49), Чернівецька (+0,46), Житомирська (+0,39), 

Рівненська (+0,39) та Сумська області (+0,39). Так, Закарпатська область дає одні 

з найкращих оцінок змінам у сфері реєстрації та адміністрування податків, 

Чернівецька – ситуації з перевірками та адмініструванням податків. Позитивно, 

однак гірше за інші регіони оцінюють ситуацію МСП Черкаської та 

Кіровоградської областей: індекси «3-х процедур» тут +0,24 та +0,26 відповідно. 

Так, оцінюючи ситуацію з адмініструванням податків останні наголошують 

здебільшого на ускладненні процесу (індекси змін регуляторної процедури 
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від’ємні), оцінки за іншими процедурами є хоч і не найгіршими, але досить 

низькими. 

Найгірші результати зафіксовано для Черкаської (25-те місце), 

Кіровоградської (24-те), Харківської (23-те), Волинської (22-ге). Причому у 

регіонів-лідерів цей індекс майже удвічі більше, чим у регіонів-аутсайдерів. 

Результати дослідження показали, що «індекс 3-х процедур» помітно 

впливає на регіональний індекс ділового клімату, зокрема підвищує його значення 

порівняно із регіональним індексом ділових настроїв. Особливо це помітно у 

випадку Чернівецької та Закарпатської областей, де високе значення «індексу 3-х 

процедур» суттєво підвищує регіональний індекс ділового клімату. За рахунок 

«індексу 3-х процедур» значно збільшується регіональний індекс ділового клімату 

у Луганській, Харківській та Донецькій областях. Хоча рейтинг цих областей 

практично не змінюється, але значення регіонального індексу ділового клімату 

для них зростає із від’ємного рівня до рівня нуля або й вище (для Донецької 

області). З цього можна зробити висновок, що у всіх регіонах України, де 

проводилося друге опитування «Щорічна оцінка ділового клімату» (перше було у 

2015 році), відбуваються зміни на краще у проходженні адміністративних 

процедур. Однак ці зміни не відіграють визначальної ролі в оцінках та 

очікуваннях МСП, пов’язаних із діловим середовищем та діловою активністю. 

Ринкові та фінансові труднощі, а також проблеми, пов’язані із складністю 

законодавства чи корупцією, відіграють більш важливу роль в оцінці 

підприємствами зовнішніх умов та при плануванні своєї ділової активності, ніж 

позитивні спостереження щодо проходження адміністративних процедур [28]. 

Дещо інша картина регіонального показника ділового клімату представлена 

Офісом ефективного регулювання (BRDO) та Спілкою українських підприємств 

(СУП), які перевірили легкість ведення бізнесу і на основі цього аналізу склали 

рейтинг “Регіональний Doing Business 2017” [42]. Основою даного дослідження 

стала адаптована методологія Світового банку. Для дослідження було взято п'ять 

напрямків взаємодії підприємців з місцевими органами влади, а саме: сплата 

місцевих податків; створення підприємства; одержання дозволів на будівництво; 

оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості; приєднання до 

електромережі. Основними критеріями оцінювання стали «гроші» та «час», що 

витрачаються на проходження офіційних процедур, а також кількість «візитів» до 

органів державної/місцевої влади. 

За результатами рейтингу Сумська область стала кращою серед усіх по 

діловому клімату, набравши 107 балів з можливих 171. Цей показник свідчить про 

те, що потенціал для росту ще досить істотний. Далі слідують Львівська область 

(103), Івано-Франківська (101), Кіровоградська (101), Тернопільська (100). 

Аутсайдерами рейтингу стали Чернігівська область (81), Херсонська (79), 

Луганська (75) (табл. 6.13). 

Якщо розглядати лідерів і аутсайдерів по конкретних напрямах, вийде 

наступна картина. Показник «сплата місцевих податків» дозволив проаналізувати 

рішення місцевих органів влади в обласних центрах, які встановлюють ставки 

місцевих податків. При оцінці цього показника за основу беруть критерій 

«гроші», найвищий бал ставиться за мінімально можливу визначену 
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законодавством ставку податку, яку встановила місцева влада. А найменший 

бал — за максимальну ставку у рамках законодавства. Максимальна оцінка 

кожного податку — 3 бали, максимальний загальний бал — 18. Як  показали 

результати дослідження, загальна ситуація з податками говорить про «украй в'ялі» 

спроби місцевої влади поліпшити бізнес-клімат у себе в регіоні.  
 

Таблиця 6.13 - «Регіональний Doing Business 2017» 
Рей- 

тинг 
Область, регіон Податки 

Підпри- 

ємства 

Будів-

ництво 
Земля 

Електро-

мережи 

Сума 

балів 

1 Сумська 11 19 43 18 16 107 

2 Львівська 10 15 41 21 16 103 

3-4 Івано-Франківська 10 15 43 17 16 101 

3-4 Кіровоградська 7 16 45 16 17 101 

5 Тернопільська 7 14 40 21 18 100 

6-8 Закарпатська 9 12 41 18 17 97 

6-8 Полтавська 8 11 40 20 18 97 

6-8 Київ 10 15 38 17 17 97 

9 Вінницька 6 13 41 20 16 96 

10 Одеська 10 14 43 11 17 95 

11 Волинська 10 14 37 15 18 94 

12 Чернівецька 7 12 47 12 14 92 

13 Хмельницька 9 17 34 13 17 90 

14-16 Донецька 6 10 43 14 16 89 

14-16 Житомирська 9 12 35 16 17 89 

14-16 Черкаська 10 15 36 12 16 89 

17 Харківська 8 13 40 11 16 88 

18-19 Дніпропетровська 7 13 39 13 15 87 

18-19 Київська 6 16 43 12 10 87 

20 Миколаївська 8 14 32 15 17 86 

21 Рівненська 7 14 33 14 16 84 

22 Запорізька 9 16 30 14 14 83 

23 Чернігівська 6 15 27 15 18 81 

24 Херсонська 6 14 29 12 18 79 

25 Луганська 9 8 28 14 16 75 
 

Регіонами-лідерами за оцінкою сплати місцевих податків є Сумська область 

(11 балів), Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Черкаська та м. 

Київ – по 10 балів. У відстаючих регіонах за цим показником: Вінницька, 

Донецька, Київська, Херсонська та Чернігівська - по 6 балів  (рис. 6.9).    

Компонент рейтингу — «Створення підприємства» — оцінив швидкість і 

вартість створення підприємств (найчастіше товариств з обмеженою 

відповідальністю) в кожному обласному центрі. При оцінці цього напряму 

аналізувався час, гроші і кількість особистих контактів з представниками влади, 

потрібних для створення підприємства. Найвищий бал за критерієм «гроші» 

ставився за відсутність витрат на реєстрацію, найвищий бал за часом« — за 

мінімальну кількість днів на проходження процедур, по «візитах» — за 

мінімальну кількість візитів. Максимальний бал — 21.  

Регіонами-лідерами в цьому напрямку стали - Сумська область (19 балів), 

Хмельницька (17),  Кіровоградська,  Київська і Запорізька по 16 балів. У числі 
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регіонів-аутсайдерів: Луганська (8 балів), Донецька (10), Полтавська (11), 

Житомирська, Закарпатська і Чернівецька - по 12 балів.    

 

Рисунок 6.9 - Регіони-лідери та регіони-аутсайдери за «Регіональним Doing 

Business 2017» 

 

Рейтинговий компонент "Отримання дозволів на будівництво", — оцінив, 

як швидко і наскільки дешево можна пройти необхідні для будівництва дозвільні 

процедури в кожному обласному центрі України. Як і в попередньому пункті, 

найвищий бал ставився за мінімальну кількість грошей, згаяного часу, а також — 

особистих візитів до представників держорганів. Максимальний бал — 75. 

Результати дослідження виявили систематичні спроби влади заробляти на 

безкоштовних процедурах, таких як подання і реєстрація декларації про початок 

будівельних робіт.  

Регіонами-лідерами в цьому напрямі є - Чернівецька (47 балів), 

Кіровоградська (45), Сумська, Одеська і Донецька області - по 43 бали. У 

аутсайдерах опинилися - Чернігівська (27 балів), Луганська (28), Херсонська (29), 

Запорізька (30) і Миколаївська (32).  

Компонент "Оформлення земельної ділянки під об'єктом нерухомості" — 

оцінив, як швидко і наскільки дешево можна пройти необхідні процедури для 

оформлення права власності або права користування земельною ділянкою під 

об'єктом нерухомості. Критерії оцінки — такі ж, як і у попередньому випадку. 

Максимальний бал — 36. Результати дослідження показали, що оформити 

документи на землю — набагато дешевше, ніж на будівництво, але займає дуже 

тривалий час — до 225 днів в Одесі. Найшвидше узяти в оренду міську землю 

можна у Вінниці, найдешевше — в Івано-Франківську.  

http://piccy.info/view3/11553428/09616b5e67bcba931f1f6a73d1ddc55e/
http://piccy.info/view3/11553428/09616b5e67bcba931f1f6a73d1ddc55e/
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Отже, регіонами-лідерами по цьому напряму стали - Тернопільська і 

Львівська - по 21 балу, Полтавська і Вінницька - по 20, Сумська і Закарпатська - 

по 18. У відстаючих регіонах - Одеська і Харківська області - по 11 балів, 

Київська, Херсонська, Черкаська і Чернівецька - по 12 балів. 

Компонент "Приєднання до електромереж" — дозволив перевірити витрати, 

час, кількість необхідних контактів і розрахункові показники НКРЕУ за вартістю 

проведення і підключення до електромереж. За основу оцінки беруться гроші і 

час. Максимальний бал — 21. Лідируючими регіонами в цьому напрямі стали - 

Волинська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська і Чернігівська - по 18 балів. 

Регіонами, що відстають по цьому напряму - Київська (10 балів), Запорізька і 

Чернівецька - по 14 балів, Дніпропетровська (15).   

Розробники рейтингу відмічають, що у Херсонській області можна 

отримати дозвіл на будівництво в середньому за 147 днів, тоді як у Одеській – 

лише за 68 днів. Такі чинники створюють сприятливі умови для інвестицій, а 

іноді і зовсім перетворюються на знак "стоп" для підприємців.  Регіональні органи 

влади і органи місцевого самоврядування можуть створити комфортніші умови 

для ведення бізнесу і тим самим мотивувати підприємців переїжджати в ці міста 

або створювати бізнес в них. 

За допомогою рейтингу була виявлена істотна різниця в адміністративному 

навантаженні для великого і малого бізнесу. Як виявилося, для малого бізнесу 

процедури дорожче і займають більше часу через відсутність досвіду і доступу до 

якісних юридичних послуг. У багатьох випадках підприємці "за традицією" 

зверталися до послуг "посередницьких" фірм і платили гроші, незважаючи на той 

факт, що адміністративну послугу можна отримати безкоштовно, іноді навіть в 

електронному вигляді. 

Крім того, рейтинг дозволив побачити вузькі місця в підходах влади до 

швидкості і вартості адміністративних процедур. Зокрема, підприємці вказували 

на затягування часу надання послуг, незважаючи на наявність технічної 

можливості надати послугу швидше. «Це ж торкається і місцевих податків, - 

відмічають експерти. - Їх ставки не знижують, навіть, якщо податок фактично не 

приносить надходжень до місцевого бюджету». 

Результати дослідження показали, що регуляторне середовище, яке 

формується в результаті прийняття та реалізації відповідних рішень органів 

державної влади на різних рівнях, є важливою складовою загального бізнес-

середовища та має важливе значення для розвитку підприємництва в регіоні. 

Незважаючи на певні позитивні зрушення у сфері дерегуляції, несприятливість 

регуляторного середовища все ще залишається одним із вагомих бар’єрів для 

розвитку МСП. В умовах децентралізації покращення регуляторного середовища 

багато в чому залежить від дій регіональної влади. Важелем покращення 

регуляторного середовища в регіоні є створення системи «розумного 

регулювання», яка передбачає відміну неефективних регуляцій та запровадження 

нових, які базуватимуться на інтересах бізнесу та суспільства. При цьому, 

реалізація відповідних заходів не потребує істотних фінансових витрат. 
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6.3. Аналіз стану малого і середнього підприємництва  

в промислових регіонах України 

 

Розвиток підприємництва як важливий чинник подолання безробіття 

шляхом створення нових робочих місць, у тому числі на інноваційній основі,  

забезпечення насиченості ринку товарами та послугами власного виробництва, 

збільшення експорту та зниження залежності від імпорту є одним з основних 

напрямів модернізації економіки промислових регіонів, особливо тих, що 

відносяться до старопромислових. У багатьох стратегіях, пов'язаних з 

модернізацією та підвищенням конкурентоспроможності регіональних економік, 

мале і середнє підприємництво розглядається як драйвер позитивних структурних 

зрушень. В європейських країнах малі підприємства складають переважну 

більшість підприємств, починаючи з 95% у Швейцарії та 97% у Німеччині та 

вище 99% в деяких країнах. На відміну від цього, великі підприємства, на яких 

зайнято 250 і більше осіб, становлять менше половини відсотка усіх підприємств 

в ЄС. Середні підприємства, в яких працюють від 50 до 249 осіб, домінують в тих 

країнах, де у структурі підприємництва відносно велика частка крупних 

підприємств. Малі підприємства зазвичай складають від 40% до 60% загальної 

зайнятості. Два винятки становлять Італія, де цей показник знаходиться на 

найвищому рівні – 67%, та Великобританія, у якої цей показник найнижчий – 37% 

[43].  

В останні роки в промислових регіонах України спостерігається негативна 

тенденція повільного, а подекуди і зворотного розвитку підприємництва. 

Динаміка чисельності суб’єктів господарювання в цілому по  промисловим 

регіонам країни
18

 з 2010 року до початку 2017 року наведено на рис. 6.9, а по 

окремим регіонам – на рис. 6.10. 
 

 

Рисунок 6.9 – Динаміка загальної кількості суб’єктів господарювання в 

промислових регіонах України за 2010 – 2016 рр. 
Складено за даними [45, розділ «Діяльність підприємств»]. 

                                                           
18

 9 областей і місто Київ, в структурі економіки яких превалює  промисловість, згруповані в 4 промислові регіони 

наступним чином: Столичний регіон – м. Київ, Київська область; Донецький регіон – Донецька і Луганська 

області; Північно-східний регіон – Полтавська,  Сумська і Харківська області; Придніпровський регіон – 

Дніпропетровська, Запорізька і Кіровоградська області. 
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Рисунок 6.10 – Динаміка кількості  суб’єктів господарювання в 

промислових регіонах України за 2010 – 2016 рр. 
Складено за даними [45, розділ «Діяльність підприємств»].   

Як видно з обох рисунків, протягом 2011 – 2012 років спостерігалося 

зменшення кількості суб’єктів господарювання, що було пов’язане як з 

інерційними процесами після глобальної економічної кризи 2008 р., так і з 

погіршення умов ведення бізнесу у 2012 році (за підсумками Рейтингу Світового 

банку «Doing Business» у 2012 році Україна опустилась на 7 позицій порівняно з 

місцем у рейтингу 2011 року та посіла 152-е місце [46, с.10]). З 2013 року по 2015 

рік позначився підйом підприємницької активності, за виключенням Донецької і 

Луганської областей, в яких в результаті збройного конфлікту і анексії частини їх 

територій кількість суб’єктів господарювання у 2015 році знизилась у порівняні з 

2013 роком на 67,3 %. Зростання  в 2013 – 2015 рр. чисельності суб’єктів 

господарювання в інших  промислових регіонах України було в основному 

пов’язане з поліпшенням умов ведення бізнесу в країні (за підсумками Рейтингу 

умов ведення бізнесу Світового банку у 2018 році Україна піднялась на 71 одну 

позицію порівняно з місцем у Рейтингу 2010 року та посіла 76-е місце серед 190 

країн світу [47, р. 201]). 

За даними Держстату України, станом на 01.01.2017 в промислових 

регіонах Україні налічувалося 961,9 тис. суб’єктів господарювання, з яких 189 

тис. – підприємства, а решта майже 773 тис. – фізичні особи-підприємці. 

Незважаючи на покращення умов ведення бізнесу, в 2016 р. чисельність суб’єктів 

господарювання в промислових регіонах країни у порівнянні з попереднім роком 

зменшилась на 4,5%, а у порівнянні з цим показником на кінець 2010 р. – на 

14,6%. Зниження кількості суб’єктів господарювання в цих регіонах пов’язане зі 

спадом підприємницької активності у результаті несприятливої загальної 

макроекономічної ситуації, звуження внутрішнього ринку внаслідок втрати 
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попиту на окупованих територіях, зменшення чисельності населення країні (на 

0,4%), у тому числі в промислових областях (на 0,8% – в Дніпропетровській, на 

0,6% – в Харківській, на 0,5% – в Донецькій і Луганській), за виключення м. 

Києва (зріст на 0,7%), Київській та Сумській областей (зріст на 0,1%), а також 

переорієнтації збуту підприємцями з ринку країн колишнього СРСР, перш за все 

Росії, на більш вимогливі та конкурентні ринки країн Європейського Союзу [48, 

с.3].   

У структурі підприємництва в промислових регіонах за розміром 

підприємств станом на 01.01.2017 кількість великих підприємств становила 0,2 %, 

середніх – 4,8 %, малих підприємств 95,0 %, включаючи мікропідприємства – 

18,8%  
19

. Протягом 2013 – 2016 років ці показники не зазнали суттєвих змін. 

Кількість підприємств за їх розмірами в промислових регіонах
 
у 2013 та 2016 

роках наведено у табл. 6.14. Для міжрегіонального порівняння індикаторів що 

відображають ступень поширення в регіонах суб’єктів малого і середнього 

бізнесу, використовуються відносні показники у розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення  (див. табл. 6.15). 

За результатами 2016 року кількісні показники середніх і малих 

підприємств на 10 тис. осіб наявного населення в промислових регіонах України у 

порівнянні з 2013 роком зменшилися з 5 до 4 одиниць для середніх підприємств, з 

100 до 80 одиниць для малих підприємств,  та з 67 до 64 одиниць для 

мікропідприємств. В той же час в цих регіонах виросла кількість фізичних осіб-

підприємців (ФОП) у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення з 294 до 346. 

В цілому кількість суб’єктів  малого і середнього підприємництва на 10 тис. осіб 

наявного населення в промислових регіонах України за цей період виросло на 

7,8% з 399 до 430 підприємств та ФОП, в тому числі в Столичному регіоні – на 

23,4% (з 589 до 727), в Північно-східному регіоні – на 31,4% (з 376 до 496), в 

Придніпровському регіоні – на 34,6% (з 347 до 467). Виняток становить 

Донецький регіон, де в результаті збройного конфлікту і тимчасової анексії 

частини території кількість усіх категорій суб’єктів малого і середнього 

підприємництва зазнала суттєвого скорочення. Так, на кінець 2017 р. на 10 тис. 

осіб наявного населення регіону припадало 132 суб'єкти МСП проти 334 в 2013 р. 

(скорочення на 60,5%), в тому числі: середніх підприємств – 22 проти 61 

(скорочення на 81,4%), малих підприємств – 20 проти 57 (скорочення на 64,9%), з 

них мікропідприємств  – 18 проти 49 (скорочення на 63,4%), а також ФОП  – 110 

проти 273 (скорочення на 59,7%). 

Питома вага різних за розмірами суб’єктів господарювання в загальній 

кількості зайнятих працівників в промислових регіонах України наведено на рис. 

6.11, а в розрізі окремих регіонів – в табл. 6.16. Як видно з наведених даних, за 

три роки питома вага великих і малих підприємств в забезпечені зайнятості в 

промислових регіонах країни знизилася на 4,4 і 0,7 відсоткових пункти,  
 

                                                           
19

 Статистичні дані щодо кількості суб’єктів господарювання враховують великі, середні, малі та мікропідприємства, 
що визначені за критеріями, які наведені у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012, а також 
фізичних осіб-підприємців. 
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Таблиця 6.14 – Кількість підприємств за їх розмірами в промислових регіонах
 
у 2013 та 2016 роках, одиниць

1
 

   

Усього 

підприємств 

у тому числі 

великі середні малі 
з них мікро-

підприємства 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Столичний регіон 105521 94057 208 150 4715 4158 100598 89749 85880 76595 

Київська область  18676 17830 48 34 1003 936 17625 16860 14829 14278 

м. Київ  86845 76227 160 116 3712 3222 82973 72889 71051 62317 

Донецький регіон 40116 14009 131 38 2247 775 37738 13196 32012 11502 

Донецька область 28731 10483 103 32 1587 558 27041 9893 23049 8625 

Луганська область 11385 3526 28 6 660 217 10697 3303 8963 2877 

Північно-східний регіон 42032 34711 67 32 2137 2006 39828 32673 33769 27403 

Полтавська область 10129 8989 27 15 583 545 9519 8429 8001 7124 

Сумська область 5817 5287 8 6 383 365 5426 4916 4438 4067 

Харківська область 26086 20435 32 11 1171 1096 24883 19328 21330 16212 

Придніпровський регіон 50352 46263 95 68 2477 2134 47780 44061 40698 37921 

Дніпропетровська область 28194 25584 67 47 1476 1212 26651 24325 22538 20808 

Запорізька область 14777 13474 23 19 635 578 14119 12877 12141 11180 

Кіровоградська область 7381 7205 5 2 366 344 7010 6859 6019 5933 

Промислові регіони України 

в цілому 
238021 189040 501 288 11576 9073 225944 179679 192359 153421 

1 
Дані наведено без урахування банків та бюджетних установ. 

Складено за даними: [45, розділ «Діяльність підприємств»].   
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Таблиця 6.15 – Кількість суб’єктів  малого і середнього підприємництва в розрахунку на 10 тис. наявного 

населення в промислових регіонах України у 2013 та 2016 роках, одиниць
1
 

   

Усього 

суб’єктів 

МСП 

Підприємства 
Фізичні особи-

підприємці середні і малі середні малі 
з них мікро-

підприємства 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Столичний регіон 589 727 229 202 10 9 219 193 188 165 360 525 

Київська область  451 565 108 103 6 6 102 97 86 82 343 462 

м. Київ  674 823 303 261 13 11 290 250 249 214 371 562 

Донецький регіон 334 132 61 22 4 2 57 20 49 18 273 110 

Донецька область 334 150 66 25 4 2 62 23 53 20 268 125 

Луганська область 335 98 51 16 3 1 48 15 40 13 284 82 

Північно-східний регіон 376 496 78 66 4 4 75 62 63 52 298 430 

Полтавська область 361 428 69 63 4 4 65 59 55 50 292 365 

Сумська область 254 375 51 48 3 3 48 45 39 37 203 327 

Харківська область 437 584 95 75 4 4 91 71 78 60 342 509 

Придніпровський регіон 347 467 83 78 4 4 79 74 67 64 264 389 

Дніпропетровська область 324 467 85 79 4 4 81 75 68 64 239 388 

Запорізька область 393 499 83 77 4 3 79 74 68 64 310 422 

Кіровоградська область 339 400 75 74 4 3 71 71 61 61 264 326 

Промислові регіони України 

в цілому 
399 430 105 84 5 4 100 80 67 64 294 346 

1 
Дані наведено без урахування банків та бюджетних установ. 

Складено за даними[45, розділ «Діяльність підприємств»].    



 

 

262 

Таблиця  6.16  – Питома вага різних суб’єктів господарювання у кількості зайнятих працівників в промислових 

регіонах України у 2013 і 2016  роках, %. 

   

Питома вага підприємств 
Питома вага 

фізичних осіб-

підприємців 

у тому числі 

великих середніх малих 
з них мікро-

підприємств 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Столичний регіон 34,9 36,8 30,0 29,0 23,4 20,4 9,5 8,2 11,7 13,9 

Донецький регіон 38,2 31,0 27,0 38,5 14,2 11,9 5,5 4,9 20,6 18,7 

Північно-східний регіон 19,4 10,4 33,9 37,1 20,2 18,9 7,8 7,3 26,5 33,7 

Придніпровський регіон 30,9 23,8 30,6 31,7 18,1 18,2 7,2 7,6 20,4 26,4 

В цілому по промисловим 

регіонам 
32,0 27,6 30,1 32,3 19,4 18,7 7,7 7,5 18,5 21,5 

Складено за даними: [45, розділ «Діяльність підприємств»].   
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Рисунок 6.11 – Структура чисельності зайнятих за розмірами суб’єктів 

господарювання в промислових регіонах України за 2013 та 2016 рр., % 

Складено за даними [45, розділ «Діяльність підприємств»].   

відповідно, а також на 0,2 пункти знизилась питома вага мікропрідприємств. В 

той же час значущість як роботодавців середніх підприємств та фізичних осіб-

підприємців зросла, т.к. питома вага цих суб'єктів господарювання піднялася, 

відповідно, на  3  і на 2,2 відсоткових пункти.  

Серед регіонів, що аналізуються, випадають із загальної тенденції два 

регіони: Донецький і Придніпровський. В структурі зайнятих в Донецькому 

регіоні суттєво виросла питома вага середніх підприємств (на 11,5 відсоткових 

пунктів), при знижені питомої ваги крупних підприємств на 7,2 в.п,  малих 

підприємств – на 2,3 в.п., а також питомої ваги ФОП – на 1,9 в.п. В 

Придніпровському регіоні в структурі зайнятості суттєво (на 6 в.п.) зросла питома 

вага фізичних осіб-підприємців та в незначної мірі – питома вага малих 

підприємств (на 0,1 в.п.), в той же час питома середніх підприємств виросла на 1,1 

в.п., а питома вага крупних підприємств впала на 7,1 в.п. 

Питома вага різних за розмірами суб’єктів господарювання в обсязі 

реалізованої продукції (товарів, послуг) в промислових регіонах України в 2013 і 

2016 рр. наведено на рис. 6.12, а в розрізі окремих регіонів – в табл. 6.17 
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Таблиця 6.17 – Питома вага різних суб’єктів господарювання в обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) в 

промислових регіонах України у 2013 і 2016  роках, %
1
. 

   

Питома вага підприємств 
Питома вага 

фізичних осіб-

підприємців 

у тому числі 

великих середніх малих 
з них мікро-

підприємств 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Столичний регіон 38,8 38,0 43,3 43,6 15,3 15,5 4,9 4,5 2,7 2,9 

Донецький регіон 50,7 61,6 34,9 25,3 9,8 8,7 3,1 2,6 4,6 4,4 

Північно-східний регіон 35,1 23,7 35,7 44,7 18,8 21,0 6,1 6,5 10,4 10,6 

Придніпровський регіон 53,3 49,4 28,0 27,3 13,4 16,9 4,5 5,8 5,4 6,4 

В цілому по 

промисловим регіонам 
43,7 40,5 37,7 38,9 14,1 15,9 4,6 4,9 4,4 4,7 

1 
Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 

Складено за даними: [45, розділ «Діяльність підприємств»].   
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Рисунок 6.12 – Структура обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) за 

розмірами суб’єктів господарювання в промислових регіонах України за 2013 і 

2016 рр., % 
Складено за даними [45, розділ «Діяльність підприємств»].   

Великі підприємства продовжують займати суттєву роль у забезпечені 

виробництва і реалізації продукції та надання послуг (більше 40 відсотків), хоча 

питома вага цих підприємств в 2016 р. знизилась на 3,2 відсоткових пунктів у 

порівнянні з 2013 р. За той же період питома вага всіх інших суб'єктів 

господарювання виросла: середніх підприємств – на 1,2%, малих підприємств – на 

1,8%, мікропідприємств і фізичних осіб-підприємців – на 0,3% кожної категорії. 

Приблизно така ж тенденція склалася в Столичному та Північно-східному 

промислових регіонах, а в Придніпровському регіоні єдина відмінність полягала в 

тому, що питома вага середніх підприємств знизилась на 0,7%. У той же час в 

Донецькому промисловому регіоні за аналізований період спостерігалася 

абсолютно зворотна картина: питома вага великих підприємств в обсязі реалізації 

товарів і надання послуг зросла на 10,9%, а питома вага середніх, малих, мікро- 

підприємств і ФОП знизилась на 9,6%, 1,1%, 0,5%, 0,2%, відповідно. 
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Як і в цілому по країні, у розподілі обсягу реалізованої продукції (послуг) за 

видами економічної діяльності пріоритетними сферами діяльності суб’єктів 

малого і середнього підприємництва залишаються торгівля та сфера послуг, 

питома вага яких від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

сумарно більше 60 %, а промисловість, сільське господарство і будівництво 

мають значно меншу питому вагу [49, с. 8]. 

Проведене в 2016 році національне опитування 1851 представників сектору 

МСП за програмою USAID «Лідерство в економічному врядуванні» показало, що 

значення індексу оцінки фінансово-економічної ситуації в цьому секторі є 

від’ємним і становить -0,04, що краще, ніж значення відповідного індексу у 2015 

(-0,16). При цьому у 2016 р. від’ємне значення цього індексу пов’язане в 

основному з оцінками фінансово-економічної ситуації свого бізнесу фізичних 

осіб-підприємців, які надали значно гіршу оцінку (-0,12), ніж юридичні особи, у 

яких відповідний індекс оцінки був майже на рівні нуля: -0,01 [28, c. 22]. Серед 

основних чинників, які зумовлюють погіршення фінансово-економічної ситуації 

та створюють перешкоди для розвитку бізнесу виокремлюються низький попит, 

нестабільна політична ситуація, війна на Сході України, високі ставки податків, 

обтяжливе податкове адміністрування та бухгалтерський облік, макроекономічна 

ситуація [28, c.27; 49, с. 21; 50, с. 849].  Опитані у 2016 р. представники сектору 

МСП визначили значущість цих факторів наступним чином (див. рис. 6.13). 

 

Рисунок 6.15 – Основні фактори, що стримували розвиток МСП, % опитаних
1 

1
Респонденти мали можливість вибирати декілька відповідей, тому сума відсотків є 

більшою ніж 100%. 

Складено за [28, с.27].   
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Звертає на себе увагу той факт, що серед опитаних представників МСП 

тільки 4% відзначили серед факторів, що стримують розвиток їх бізнесу, застарілі 

технології [28, с.27] , в той же час як дослідження інноваційного розвитку в 

Україні, проведене Світовим банком, відзначає, що переорієнтація українського 

бізнесу на більш вимогливі і конкурентні європейські ринки стримується 

технологічною відсталістю підприємств, перш за все МСП [49, с.3, 51, с.83]. Слід 

також враховувати досвід розвинених країн, в яких  малий та середній бізнес 

займає центральну ланку в інноваційній системі країн, формує попит на 

інноваційну продукцію і на результати інтелектуальної праці та перетворює їх в 

інноваційний капітал [49, с. 20; 52, с. 11].   

Турбулентність в розвитку підприємництва в Україні та в її промислових 

регіонах, необхідність підвищення інноваційної активності бізнесу потребують 

зміни стратегічного підходу до регулювання економічного розвитку регіонів, 

підтримки інноваційної діяльності всіх суб’єктів господарювання, перш за все 

малого та середнього бізнесу. 

 

6.4. Удосконалення стратегічного підходу до розвитку МСП  

в промислових регіонах  в умовах децентралізації управління 

 

Щоб зрозуміти, як змінювати траєкторію розвитку промислових регіонів, 

слід покладатися на еволюційні підходи в економічній науці, особливо при 

досліджені розвитку окремих промислових комплексів регіональних економік. 

Еволюційна економіка розглядає економічний розвиток регіону як динамічний 

процес, що включає поточну трансформацію, і  хоча вона не претендує на повну 

його аналогію з розгортанням природних процесів, але підкреслює, що основні 

елементи регіональної економічної системи є історично і соціально 

сформованими [53, c. 583]. Це означає, що впродовж цього процесу нові фірми 

з’являються в рамках існуючих сфер економічної діяльності на території певних 

регіонів, а потім протягом їхнього життєвого циклу більшість з цих фірм в 

залежності від зовнішніх та внутрішніх чинників переживають зростання чи 

занепад, перш ніж вони припиняють своє існування, будучи поглинені іншими 

фірмами або ліквідовані. У ринковій економіці загальний рівень регіональних 

соціально-економічних індикаторів (додана вартість, особисті доходи громадян, 

надходження до місцевих бюджетів тощо) є результатом агрегованих показників 

діяльності фірм, розташованих у певному регіоні. Фірми, які  формують 

регіональні промислові галузі, прагнуть просувати свої інтереси на основі 

раціональних рішень та взаємодії з іншими фірмами, установами та публічними 

агентствами. Вони поступово формують кластери, які пристосовуються до 

загальних інститутів, що визначають економічну діяльність в даному регіоні, а 

також створюють власні інститути, які діють в рамках даного кластеру.  

Результати самостійних або узгоджених в рамках кластеру рішень фірм та 

взаємодії цих фірм проявляються у загальному регіональному економічному 

розвитку. Тому еволюція регіональних промислових галузей та кластерів, а також 
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форм і способів взаємодії всіх акторів, які в них зосереджені, трансформується в 

еволюційний розвиток економіки регіону. 

Еволюційний підхід дозволяє адекватно описати та пояснити: (1) процес 

локалізованого «колективного» навчання в регіональному контексті, (2) проблеми 

адаптації регіонів до змін в умовах глобальної невизначеності і (3) виникнення 

нових галузей промисловості в регіоні як еволюційного процесу, в ході якого 

фокус на просторових факторах збільшення прибутку (тобто на агломераційному 

ефекті) може призвести до регіонального блокування в даній спеціалізації [54, c. 

412]. 

Одною із основних в теорії еволюційної економіки стосовно регіонального 

розвитку є концепція залежності від траєкторії розвитку (path dependency). Ця 

концепція пояснює, як сукупність рішень, які можна застосувати для будь-якої 

конкретної обставини, може бути обмеженою рішеннями, прийнятими в 

минулому, навіть якщо минулі обставини більше вже не актуальні. Що стосується 

регіонів, то залежні від траєкторії розвитку процеси  (регіональний розвиток) або 

системи (економіки регіонів) – це такі, чиї результати функціонування 

(порівняльні переваги, конкурентоспроможність, сталість тощо) проявляються як 

наслідок власної історії цих процесів або систем. 

Тісно пов'язана з залежністю від траєкторії розвитку та еволюцією 

регіонального інституціонального середовища інша концепція, – це 

запропоноване Гернотом Грабхером (Gernot Grabher) поняття блокувань (lock-

ins), які стримують необхідні процеси реструктуризації регіональних економік. 

Ситуації, в яких проявляється ефект блокування,  з'являються там, де регіони з 

високим рівнем спеціалізації у певних галузях промисловості, маючи  відповідні 

ресурси, компетенції та інституційні структури не можуть адекватно реагувати на 

вимоги ринку, який змінюється. Дослідження Грабхера [55] стосовно 

реструктуризації старопромислового регіону Рура в Німеччини, показало: занадто 

висока спеціалізація місцевої економіки на добичі вугілля, виробництві 

первинних металів, виробів зі сталі, продукції основної хімії у поєднанні зі 

специфічним інституціональним середовищем, що визріло з часом в цьому регіоні 

(тісні міжгалузеві зв'язки, політичні рамки взаємозалежності основних дійових 

осіб, їх когнітивне сприйняття викликів щодо необхідних змін), – вся ця суміш 

створює перешкоди для формування нового шляху розвитку регіону. «Початкові 

сильні сторони промислових районів в минулому – їх промислова атмосфера, 

високорозвинена і спеціалізована інфраструктура, тісні міжфірмові зв'язки та 

сильна політична підтримка з боку регіональних інституцій –  перетворилися на 

важкі перешкоди для інновацій. Регіональний розвиток став «замкненим» за 

самими соціально-економічними умовами, які колись змусили ці регіони 

«виділятися з інших». Іншими словами, вони потрапили в пастку «жорсткої 

спеціалізації»» [55, c. 256]. Роберт Хассінк (Robert Hassink) це блокування 

розглядає як ... «тісні інституційні тканини, які налаштовані на збереження 

існуючих промислових структур, а отже, небажано уповільнюють промислову 

реструктуризацію та опосередковано стримують розвиток місцевого потенціалу 

та креативності» [56, c. 522]. Майк Ходсон (Mike Hodson) застосував більш 
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фігуральний вислів, підкреслив, що старопромислові регіони виявляються 

затиснутим між пресом необхідності трансформуватися і закостенілістю 

соціальних, культурних та інституціональних взаємин в цих регіонах [57, с. 1057]. 

Гернот Грабхер визначає блокування як трикомпонентне явище, виділяючи в 

його складі функціональний, когнітивний і політичний типи. Функціональне 

блокування проявляється тоді, коли надмірно міцні і часто ієрархічно організовані 

міжфірмові зв'язки та мережі в стагнуючих галузях промисловості 

перешкоджають роз витку альтернативних зв'язків і переорієнтації ланцюгів 

створення вартості. Когнітивне блокування має місце тоді, коли переважаючий 

світогляд серед основних дійових осіб в регіоні впливає на формування 

«колективної думки», яка перешкоджає творчому і не зашореному підходу до 

розробки необхідних рішень і нових ідей. Політична блокування означає 

наявність тісних (і нерідко рентоорієнтованих) відносин між представниками 

публічної влади і приватним сектором, які спрямовані на збереження традиційних 

промислових структур і перешкоджають руху в альтернативних напрямах 

промислового розвитку через острах особистих чи колективних втрат в результаті 

реструктуризації [56, c. 260–264]. 

Виходячи з наведеного вище можна констатувати, що не тільки поведінка 

фірм, що формують регіональні галузі промисловості та утворюють кластери, а й 

політика місцевих і регіональних влад, а в більш широкому сенсі – інституційне 

середовище, в якому функціонують фірми і органи влади, визначають динаміку 

розвитку і здатність економік промислових регіонів трансформуватися. Існування, 

високий ступінь негативного впливу і стійкість прояву залежності від траєкторії 

розвитку у формі перелічених вище блокувань можуть істотно гальмувати 

трансформацію економіки промислових регіонів або взагалі звести її нанівець. 

Роберт Хассінк [58, с.195] вважає, що, хоча цей зв'язок не є детермінованим, але 

можна з великою часткою впевненості припустити наступне. Якщо інституційна 

несприйнятливість або опір реструктуризації сильна в розвинених промислових 

кластерах, які страждають від деіндустріалізації (тобто мають місце сильні 

когнітивні і політичні блокування), то буде спостерігатися тенденція до 

збереження існуючих промислових структур чи їх модернізації на основі т. зв. 

інкрементних (тобто помірних) інновацій в рамках існуючих технологій і 

виробничих потужностей (пристосування траєкторії розвитку). Якщо ж когнітивні 

і політичні блокування виявляться слабкими, то і інституційний опір 

реструктуризації буде слабким, в результаті може виникнути більше можливостей 

для створення нових галузей промисловості, частково виходячи з існуючих 

галузей (оновлення траєкторії розвитку). 

В роботі Франца Тьодтлинга (Franz Tӧdtling) із співавторами на основі 

вивчення динаміки появи нових галузей і фірм, що виникають в промислових 

регіонах, зроблено висновок, що ця динаміка пов'язана з інституційним 

підґрунтям в регіоні та характеристиками відповідних регіональних інноваційних 

систем [59, c. 188]. Концепція регіональної інноваційної системи (РІС), яка 

поширена в дослідженнях в рамках еволюційної економіки, ґрунтується на 

постулаті, що інноваційний розвиток регіону та економічне зростання 
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стимулюються процесами взаємодії між географічно близько розташованими  

представниками бізнесу та установами, що мають відношення  до продукування і 

поширення знань, такими як університети та науково-дослідницькі  організації, 

центри трансферу технологій тощо. Досліджуючи траєкторію розвитку РІС, Арн 

Ізаксен (Arne Isaksen) і Микаеля Трипл (Michaela Trippl) виділили два типи цих 

систем: «товсту» (thick) і «тонку» (thin). «Товсті» РИС переважно розташовані на 

урбанізованій території і включають в себе установи вищої освіти, дослідницькі 

центри та значний сектор промисловості. Вони в меншій мірі схильні до впливу 

залежності від траєкторії розвитку. Тоді  як «тонкі» РІС в меншій мірі мають ці 

елементи (та і ті що мають місце, тісно пов’язані з існуючою спеціалізацією 

регіону), тому в більшій мірі схильні до впливу залежності від траєкторії 

розвитку. Як вважають автори, «товсті» РІС здатні продукувати оновлення 

траєкторії розвитку або створення радикально нової траєкторії. У той же час, 

«тонкі» РІС здатні тільки забезпечити оновлення траєкторії розвитку в рамках 

існуючої індустріальної структури [60, c. 7–8]. Тор Бергер (Thor Berger) та Карл 

Бенедикт Фрей (Carl Benedikt Frey), досліджуючи відмінності різних міст щодо 

створення нових галузей економічної діяльності, показали, що в основному ці 

галузі з'являються в тих містах, де є в наявності достатній людський капітал, який 

задіяний в галузях, що вимагають однакових з новими галузями навичок [61, 

c. 412–413].  

Якщо в промислових регіонах України регіональні інноваційні системи є 

надзвичайно «тонкими», а також відсутня висококваліфікована робоча сила для 

новітніх галузей промисловості,  то все це означає, що в цих регіонах недостатньо 

внутрішніх ,ресурсів для кардинальної зміни шляху розвитку. Проте свідчення 

успішного досвіду створення нової траєкторії розвитку для окремих промислових 

кластерів та промислових регіонів після глибокого промислового спаду в Європі 

та Північній Америці підтверджують перспективність і реальну можливість спроб 

здійснити фундаментальну регіональну трансформацію. Така трансформація 

існуючих індустріальних, інституціональних, соціальних і технологічних 

структур не є легким і простим процесом, але це пов'язано з проблемами творчого 

руйнування: коли з'являються нові промислові види діяльності, структури і 

мережі, а існуючі або кардинально трансформуються або руйнуються [62, с. 392].  

Нова парадигма регіональної політики, що застосовується зараз в 

Європейському Союзі, є місцево орієнтованою, багаторівневою, інноваційною та 

спрямованою на різні типи регіонів [63]. Останнім часом концепція смарт-

спеціалізації (тобто «розумної спеціалізації») зайняла важливе місце в 

регіональній політиці європейських країн, а також поширюється в академічній 

літературі (див., наприклад, [63 - 69]), в тому числі і в Україні (див., наприклад, 

[70-73]). Роль смарт-спеціалізації у сучасній європейській регіональній політиці є 

настільки важливою, що наявність національної або регіональної стратегії смарт-

спеціалізації стала необхідною умовою для фінансування країн або регіонів ЄС із 

структурних фондів Союзу. 

Концепція смарт-спеціалізації була розроблена групою академічних експертів, 

створеною Директоратом з питань технологій та інновацій Європейської Комісії 
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під назвою «Знання для зростання» у 2008 році. З того часу концепція набула 

популярності в країнах Європи та за кордонами ЄС. Ця концепція настільки 

популярна, що стала прикладом «політики, що йде попереду теорії». Як визнав 

головний ідеолог концепції Домінік Форей  разом із Полем Девідом та Бронвіл 

Холлом  (Dominique Foray, Paul David, Bronwyn Hall):   «... хоча смарт-

спеціалізація, здається, вже стала політичним хітом, і розробники політики 

демонструють деякі шалені зобов'язання з приводу смарт-спеціалізації, концепція 

не є строго обґрунтованою зокрема, як академічна концепція... Тому існує розрив 

між практичною політикою та теорією» [64, c. 16].  

Спочатку ключовою ідеєю смарт-спеціалізації було те, що провідні 

інноваційні регіони повинні спеціалізуватися на наукових дослідженнях, розробці 

та піонерному впровадженні нових технологій загального призначення (тобто 

технологій цифрових, нано-, біологічних, передових матеріалів тощо), тоді як 

відсталим в інноваційному розвитку регіонам треба сприяти просуванню цих 

технологій для застосування місцевими фірмами та стартапами. Але з часом 

концепція еволюціонувала і змінилася радикально. Домінік Форей та співавтори  

наголосили, що: «Смарт-спеціалізація не повинна бути пов'язана зі стратегією 

простої промислової спеціалізації конкретного регіону ... смарт-спеціалізація – це 

процес, що вирішує проблему відсутності або слабкості відносини між НДДКР та 

інноваційними ресурсами і діяльністю, з одного боку, і галузевою структурою 

економіки, з іншого боку. Тому смарт-спеціалізація передбачає відмову від 

принципу різкого розподілу праці між виробниками знань та користувачами 

знань. В будь-якому регіоні виникають як мінімум деякі проблеми з точки зору 

поліпшення експлуатаційної ефективності та якості продукції «чогось», а це 

питання НДДКР, можливостей, інновацій тощо» [64, c. 5]. 

В офіційній європейській практиці, визначення смарт-спеціалізації закріплено 

у відповідному регламенті ЄС: «Стратегія смарт-спеціалізації означає 

національну або регіональну інноваційну стратегію, яка визначає пріоритети для 

створення конкурентних переваг шляхом розвитку та пристосування власних 

потужностей з досліджень та інновацій до потреб бізнесу для того, щоб 

послідовно відповідати новим можливостям та ринковим змінам, уникаючи при 

цьому дублювання та фрагментації зусиль; стратегія смарт-спеціалізації може 

мати форму чи бути частиною національної або регіональної політики щодо 

досліджень та інновацій» (пункт 3, статті 2)...«Стратегії смарт-спеціалізації слід 

розробляти шляхом залучення до процесу підприємницького пошуку 

національних або регіональних органів влади та зацікавлених сторін, таких як 

університети та інші вищі навчальні заклади, представників промисловості та 

соціальних партнерів» (пункт 4.3 підпункту 2 у додатку I) [74]. 

З цього визначення видно, що стратегії смарт-спеціалізації тісно пов'язані з 

розвитком регіональних інноваційних систем, які здатні самостійно продукувати 

нові знання для перетворення їх на інновації в регіональну економіку, або 

залучати зовнішні джерела знань для інноваційного розвитку регіону. Микаеля 

Трипл і Анн Отте (Anne Otto) визначили, чим більш спеціалізовану регіональну 

інноваційну систему має регіон, тим слабша в регіоні інноваційна діяльність щодо 
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поступових змін та диверсифікації, але при такій РІС регіон демонструє високу 

продуктивність інновацій  у контексті радикальних змін в галузях спеціалізації. 

Тим не менше, брак РІС, які є менш спеціалізованими, щодо здатності 

підтримувати радикальні зміни в траєкторії розвитку регіону може бути 

компенсований шляхом застосування екзогенних джерел належних знань [75]. 

Роль екзогенних знань як джерела нової траєкторії розвитку була досліджена М.  

Трипл зі співавторами. Вони стверджують, що різні РІС істотно відрізняються від 

їх потреб у екзогенних джерелах знань, а також у їх здатності використовувати 

знання, створені в іншому місці. Регіон зі слабкою («тонкою») РІС, але 

орієнтований на залучення та поглинання знань не місцевого походження, може 

використовувати цю систему для прискорення переходу до нової регіональної 

траєкторії розвитку [76]. 

Ларс Коенен (Lars Coenen) та ін. показали, що впровадження новітніх 

радикальних технологій є необхідним напрямком політики щодо становлення 

нового шляху регіонального розвитку, але недостатнім. Вони стверджують, що 

треба уникати надмірного фокусування на технологіях, і для того політика 

повинна приділяти більше уваги додатковим експериментальним процесам, 

пов'язаним зі стимулюванням попиту, підтримкою відповідних стратегій фірм та 

бізнес-моделей, а також регуляторними заходам. Крім того, необхідна 

координація між регіональною інноваційною політикою та суміжними галузями 

та рівнями формування політики, оскільки найбільш обтяжливі перешкоди на 

шляху модернізації промислового регіону є специфічними ні тільки для цього 

регіону, а й для конкретної галузі промисловості в цілому [77, c. 865]. 

Загалом, смарт-спеціалізація (тепер її повна назва «Стратегія досліджень та 

інновацій для розумної спеціалізації» – RIS3
20

) є стратегічним підходом до 

розробки політики максимізації інноваційного потенціалу регіону, незалежно від 

того, чи є регіон економічно сильним або слабким та чи пов'язано це з 

високотехнологічними або низькотехнологічними інноваціями. Процес розробки 

заходів політики в рамках RIS3 включає елементи як горизонтальної, так і 

вертикальної політики, що має призвести до виявлення та відбору пріоритетних 

сфер для адресної підтримки інноваційного розвитку регіонів. 

 Суттєві можливості для зміни траєкторії соціально-економічного розвитку 

українських промислових регіонів може забезпечити застосування в ході 

розробки стратегій їх модернізації концепції смарт-спеціалізації. Практика 

реалізації концепції смарт-спеціалізації показала, що політичні заходи в рамках 

відповідних регіональних стратегій фокусуються в більшій мірі на вертикальній, 

ніж на нейтральній логікі втручання в економіку, тобто мається на увазі, що 

процес розробки даної стратегії включає в себе елемент виявлення та відбору 

привабливих для цільової підтримки сфер економічної діяльності, технологій, 

підсистем, які могли б сприяти інноваційному розвитку конкретного регіону [78, 

с. 5]. Суттєва роль при цьому відводиться розвитку малого і середнього 

підприємництва та його більш активного залучення до інноваційної діяльності. В 
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той же час імплементація цієї концепції у вигляді відповідних регіональних 

стратегій та механізмів їх реалізації потребують певних інституційних змін, 

враховуючи реалії інституційного забезпечення регіонального розвитку в країні та 

незавершеності процесу децентралізації влади.  

Побудова стратегії розумної спеціалізації базується на ретельному аналізі так 

званих регіональних активів, до яких відносяться: промислові об'єкти і базові 

технології, що застосовуються, кластери та інші мережеві форми організації 

бізнесу, університети, науково-дослідні інститути, технологічні центри, людський 

капітал і його професійний рівень, навколишнє середовище, доступ до ринків, 

система управління в регіоні, а також наявність і тіснота зв'язків регіону як 

міжнародних, так і міжрегіональних всередині країни.  

Стратегія смарт-спеціалізації повинна бути заснована на реально діючому 

партнерстві між підприємницьким і публічним секторами, громадськими 

організаціями та науковими установами. Така стратегія розробляється на основі 

процесу безпосередньої участі зацікавлених сторін (органів регіонального і 

місцевого самоврядування, урядових регіональних установ, торгово-промислових 

палат, галузевих асоціацій, організацій, які представляють інтереси малого і 

середнього підприємництва, профспілок). Центральним елементом процесу 

розробки стратегії смарт-спеціалізації, який відрізняє його від подібних 

документів, що розробляються в рамках традиційних схем інноваційної та 

промислової політик, є фокусування на «підприємницькому самопізнанні» або 

«підприємницькому відкриттю» (self-discovery or entrepreneurial discovery), яке 

представляє собою процес колективної творчості, за допомогою якого підприємці 

«відкривають» нові напрямки діяльності шляхом об'єднання існуючих науково-

технічних знань (наприклад, пов’язаних з використанням  ІКТ або 

нанотехнологій) з промисловими ресурсами і можливостями в регіоні (наприклад, 

унікальними місцевими професійними навичками і знаннями), які можуть 

привести до нових економічних можливостей. Цей новий процес «самопізнання» 

також дозволяє уникнути імітацій стратегій інших регіонів за принципом «і у 

мене теж таке буде», які були характерні багатьом регіональним інноваційним 

стратегіям до початку нинішнього десятиліття. Крім того, емпіричні дані 

показують, що, незважаючи на наявність в декількох регіонах схожих умов, 

підприємці в цих регіонах можуть спеціалізуватися в самих різних видах 

діяльності (через процес «самопізнання», наприклад, шляхом застосування тих же 

інформаційно-комунікаційних технологій, але з урахуванням місцевих умов) [79, 

с. 32]. 

Концепція розумної спеціалізації передбачає побудову регіональних стратегій 

за принципом «знизу-вгору», тобто перевага віддається представникам місцевих 

зацікавлених сторін, перш за все підприємцям, у виборі пріоритетних сфер для 

політичної підтримки в процесі «підприємницького відкриття» [80, с. 5], а деякі 

дослідники вважають взагалі неприйнятним «ручне» встановлення пріоритетів 

секторального розвитку, тобто втручання представників влади у вибір 

стратегічних пріоритетів [73, с. 81]. Однак, слід признати, що в умовах 

інституційної нерозвиненості системи стратегічного управління розвитком 
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регіонів, слабкістю регіональних інноваційних систем, відсутності необхідного 

інформаційно-консультаційного забезпечення підприємців в промислових 

регіонах України щодо сучасних технологій в різних галузях промисловості та 

секторах економіки [81], необхідно сформувати належне інституційне 

забезпечення, яке би спонукало учасників «підприємницького відкриття» вибрати 

такі пріоритетні сфери економічної діяльності, технології, підсистеми, які би 

відповідали національним пріоритетам структурної, регіональної та інноваційної 

політик. Таке інституційне забезпечення може стати певним запобіжником впливу 

залежності від траєкторії розвитку і пов’язаних з нею функціональних, 

когнітивних і політичних блокувань на процес вибору пріоритетних сфер для 

політичного втручання та інвестування бюджетних коштів.  

Необхідно в регіонах створити «центри компетенції» для управління 

процесом навчання та розробки стратегій. Команди цих центрів, наскільки це 

можливо, мають бути не заангажовані щодо міркувань політичної підтримки тих 

чи інших економічних секторів чи галузей промисловості. Їх функціями будуть 

підготовка необхідної інформації для розробки стратегії та організаційне 

забезпечення її впровадження. Політична підтримка, яка важлива для 

започаткування та управління процесом розробки та впровадження стратегії, 

може надаватися через координаційні міжміністерські робочі групи та регіональні  

ради з питань науки і техніки. 

Стосовно вибору пріоритетних сфер для політичної підтримки стратегічних 

напрямків смарт-спеціалізації в промислових регіонах України можна вже на 

підготовчому етапі визначити сфери економічної діяльності, на які слід 

орієнтувати розвиток підприємництва в цих регіонах. Перш за все це циркулярна 

економіка, сектор послуг, пов'язаний з охороною здоров’я та наданням соціальних 

послуг, туристично-рекреаційний сектор. 

Необхідність створення системи трансферу циркулярних технологій та еко-

інновацій в промислових регіонах України викликана тим, що в цих регіонах 

накопичилася значна кількість промислових відходів та забруднених в результаті 

виробничої діяльності земельних ділянок і безгоспних промислових споруд (т.зв. 

браунфілдів). Наявність такої системи буде сприяти розширенню зеленого бізнесу 

та появі відповідних робочих місць, тобто, крім екологічного ефекту від вибору 

цього напрямку в якості стратегічного пріоритету, буде отриманий певний 

соціальний результат. 

Другий пріоритетний напрямок, пов'язаний з попереднім, так як інтенсивна 

промислова діяльність в цих регіонах і несприятлива екологічна ситуація 

підвищують рівень захворюваності в регіоні професійними, онкологічними та 

серцево-судинними захворюваннями. Реалізація цього пріоритетного напрямку в 

рамках стратегії розумної спеціалізації створить можливості для розвитку 

підприємницької діяльності, що пов’язана з розробкою і освоєнням  медичних 

технології, включаючи біотехнології, медичною діагностикою та лікуванням, 

хвороб, викликаних професійною діяльністю та способом життя та 

персоналізованою медициною, виробництвом лікарських засобів.  
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З цим пріоритетним напрямком стикається й інклюзивне підприємництво. 

Вивчення досвіду країн Європейського Союзу, США та інших країн ОЕСР [82–

87] дозволяє зробити висновки про можливий внесок сектора інклюзивного 

підприємництва в пост- або неоіндустріальну модернізацію промислових регіонів 

України в разі його розвитку на їх території. Сектор інклюзивного 

підприємництва виконує важливі функції для досягнення збалансованого сталого 

соціо-еколого економічного розвитку місцевих громад шляхом: 1) сприяння 

розвитку місцевої економіки і суспільства, пропонуючи певні можливості для 

створення робочих місць і нових форм підприємництва і зайнятості, передусім 

шляхом пожвавлення кооперативного руху в регіонах; 2) надання допомоги в 

подоланні соціальної ізоляції (через реалізацію заходів щодо працевлаштування 

неохоплених ринком праці людей); 3) активізації участі громадян в добровільних 

роботах, що зміцнює єдність суспільства; 4) сприяння розвитку широкого спектра 

соціальних послуг, які необхідні для місцевої громади, але не є цікавими для 

бізнесу, налаштованого на отримання певної норми прибутку (через низьку 

прибутковість діяльності, що пов'язано зі значними витратами для спеціальної 

підготовки персоналу тощо); 5) зменшення навантаження на місцеві бюджети у 

вирішенні соціальних проблем; 6) вдосконалення структури соціальних програм в 

регіоні; 7) екологічної орієнтації бізнесу. 

Сприяючи активізації самоорганізації членів громади та підтримуючи 

соціальні підприємства, діяльність яких спрямована на вирішення проблем 

громад, місцеві органи влади підвищують рівень зайнятості, в тому числі 

самозайнятості, урізноманітнюють набір соціальних послуг, зміцнюють цілісність 

місцевих громад, таким чином, значно знижують рівень соціальної напруженості і 

сприяють підвищення соціальної безпеки. Існує великий підприємницький 

потенціал у соціальних групах, котрі або знаходяться в невигідному  становищі на 

ринку праці (наприклад, молодь, мігранти та працівники з низькою кваліфікацією, 

інваліди, особи з розладами психіки, нарко- і алкозалежні тощо), або недостатньо 

представлені у підприємницькому середовищі (наприклад, жінки та пенсіонери). 

Тому політика, що націлена на підтримку інклюзивного підприємництва, 

спрямована на те, щоб дати можливість людям з цих груп почати бізнес та стати  

самозайнятими як з економічних причин, так і для досягнення мети більшої 

соціальної інтеграції. Інклюзивний бізнес як правило функціонує у формі 

соціального підприємництва і не тільки надає робочі міста соціально вразливим 

верствам населення, а й нерідко активно залучається до надання соціальних 

послуг цій категорії отримувачів послуг. Досвід розробки і реалізації стратегій 

смарт-спеціалізації країн-членів ЄС, доводить доцільність включення цього 

напрямку в якості пріоритетного у відповідні стратегії в промислових регіонах та 

створення регіональних центрів підтримки розвитку інклюзивного 

підприємництва [69; 88; 89].  

В рамках реалізації стратегій смарт-спеціалізацій в промислових регіонах 

України доцільно передбачити створення в областях центрів сприяння 

інклюзивному підприємництву, яке має за мету надання соціальних послуг 

населенню та сприяння місцевому розвитку. Такі центри із залученням 
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міжнародної технічної допомоги будуть: 1) надавати соціальним підприємцям 

консультаційні послуги, інформаційну та професіональну підтримку для розробки 

бізнес-планів, проведення маркетингових досліджень, підготовки інвестиційних 

проектів; 2) сприяти пошуку зовнішніх джерел фінансування, проводити тренінги 

для менеджерів соціальних підприємств; 3) виступати медіаторами для 

налагодження контактів соціальних підприємств с великим бізнесом та органами 

місцевого самоврядування; 4) здійснювати роботу щодо популяризації та 

поширення знань про інклюзивний бізнес та інклюзивне економічне зростання 

серед представників органів місцевого самоврядування, МСП, недержавних 

організацій; 5) забезпечувати сприятливі умови для розвитку соціального 

партнерства між державними організаціями, бізнесом і некомерційним сектором, 

ініціювати обговорення питань розвитку інклюзивних бізнес-моделей; 6) сприяти 

доступності МСП до кредитних ресурсів в рамках розвитку інклюзивного бізнесу, 

зокрема за рахунок розроблення та виконання цільових кредитних програм та за 

рахунок грантових коштів; 7) популяризувати ідеї інклюзивного розвитку бізнесу 

серед підприємницьких кіл, вивчити та поширювати досвід національних і 

закордонних прикладів успішної діяльності інклюзивних малих і середніх 

підприємств шляхом проведення семінарів, тренінгів, зустрічей з діючими 

підприємцями; 8) визначити найбільш перспективні та соціально значущі ніші 

розвитку, де відсутня або зведена до мінімуму конкуренція із комерційним 

бізнесом, стимулювати створення мережі бізнес-партнерів, які володіють 

досвідом роботи, мають контакти та навички діяльності і готові надати підтримку 

підприємствам інклюзивного бізнесу; 9) сприяти доопрацюванню бізнес-ідей 

ініціаторів-початківців інклюзивного бізнесу та їх інтеграції до місцевої 

підприємницької спільноти (включення до спілок, надання порад та консультацій, 

нагородження відзнаками на кшталт підприємець року тощо); 10) надавати 

послуги інклюзивному бізнесу на різних стадіях його розвитку - від моменту 

реєстрації до моменту завершення діяльності; 11) акцентувати увагу суспільства 

на найбільш гострих соціальних проблемах місцевого та регіонального розвитку, 

які можуть бути вирішені за рахунок інклюзивного підприємництва; 12) 

стимулювати зростання зацікавленості з боку приватних інвесторів, широкої 

громадськості до інклюзивного бізнесу та його потенційних можливостей у 

вирішенні соціальних проблем регіонів; 13) ініціювати створення інклюзивних 

бізнес-моделей для вирішення конкретних соціальних проблем.   

Третій з перелічених вище пріоритетних напрямків смарт-спеціалізації в 

промислових регіонах України мають значні рекреаційні ресурси для того, щоб 

активно розвивати туристично-рекреаційний бізнес [90]. Використання такого 

стратегічного напрямку розвитку дозволяє реально розпочати структурну 

модернізацію економік цих регіонів, сприятиме переорієнтації сфер їх 

економічної діяльності на зростання доданої вартості, що створюється у сфері 

послуг і суміжних з туристично-рекреаційним секторам галузях, за рахунок більш 

ефективного використання наявного природно-ресурсного потенціалу. Туризм та 

рекреація надають істотні можливості для економічної діяльності малого та 

середнього бізнесу і диверсифікації зайнятості в промислових регіонах та можуть 
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демонструвати потужні можливості для компенсації погіршення експортних 

надходжень та податків, що раніше забезпечувалися застійними традиційними 

базовими галузями. Можна запропонувати включити до стратегії смарт-

спеціалізації наступні заходи, спрямовані на розвиток сталого туристично-

рекреаційного сектору в промислових регіонах України.  

1) Удосконалення управління та координації розробки, просунення та 

реалізації туристичних продуктів на регіональному рівні. Доцільно в кожному 

промисловому регіоні, які мають потенціал розвитку туризму, створити 

організацію для координування діяльності з формування відповідної 

інфраструктури та маркетингу туристичного продукту регіону.  Ця організація 

матиме  статус неурядової неприбуткової організації, в створенні якої мають 

взяти участь представники  всіх суб’єктів господарювання та організацій 

(зацікавлених сторін), що входять в або здійснюють вплив на регіональні ланцюги 

створення вартості  у туристично-рекреаційному секторі регіону, зокрема: органи 

регіонального і місцевого самоврядування, органи управління національними 

парками, туристичні агентства, представники готельного бізнесу, торгові палати, 

мережі місцевих виробників продуктів харчування та навчальних закладів тощо. 

Така організація може має мати невеликий штат (3 - 5 чоловік), і основними її 

завданнями будуть організація спільних заходів всіх зацікавлених сторін, що 

мають відношення до сектору, підготовка, супроводження і моніторинг 

відповідних стратегічних рішень та представляти їх інтереси в органах влади 

різного рівня. 

2) Розширення сезону для регіональних активів сектору, які неповно 

використовуються.  Сутність цієї пропозиції  полягає в організації позасезонних  

культурних, пізнавальних і спортивних заходів, щоб продовжити туристичний 

сезон (реабілітаційний туризм також можна включити до цього напрямку  

активізації діяльності сектору). Для реалізації цієї пропозиції необхідна участь 

всіх зацікавлених сторін в регіональному ланцюгу створення вартості 

туристичного продукту, включаючи регіональні управління та місцеві управління 

культури та спорту, торговельні палати, місцеві спортивні асоціації та команди. 

Першим кроком в реалізації цієї пропозиції  буде складання карт невикористаних 

активів та творчий пошук нових способів їх використання. Наступним буде 

узгодження з іншими зацікавленими сторонами нового напрямку використання 

цих активів в більш широкому контексті. Також необхідно визначитися стосовно 

можливих заходів щодо отримання необхідних дозволів для здійснення 

відповідних видів діяльності. Кінцевим етапом підготовки до реалізації цього 

напрямку (проекту) активізації туристично-рекреаційної діяльності в 

позасезонний період буде розробка та реалізація відповідних рекламних та 

маркетингових планів, що є ключовим для досягнення успіху проекту. 

3) Покращення екологічного туризму та природоохоронних заходів в 

регіонах. Пропозиція полягає у вдосконаленні інфраструктури підтримки 

екологічного туризму та природоохоронних заходів (походи, альпінізм, 

спостереження за птахами та тваринами, ландшафтні велосипедні прогулянки, 

фотополювання, кемпінги, збирання лікувальних трав тощо), особливо в межах 
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існуючих національних парків регіонів. Участь у відповідних заходах цього 

напрямку залучить більшість зацікавлених сторін у ланцюжки створіння вартості 

туристичного продукту. Керівні органи національних парків, які існують в 

регіонах, необхідні в цьому сенсі для встановлення та виконання 

загальнодержавних правил і умов щодо того, які види діяльності дозволяються в 

національному парку. Підприємці будуть розробляти продукт, надавати послуги 

та здійснювати діяльність на свіжому повітрі відповідно до рамок, встановлених 

національним парком, і разом з ними отримувати частину своїх доходів. Органи 

регіональної влади мають забезпечити досягнення взаємної домовленості між 

вищезгаданими сторонами. Меморандум про взаєморозуміння між керівними 

органами національних парків і представниками бізнесу про засоби та способи 

експлуатації їх природних ресурсів має бути розроблені та оприлюднені. Крім 

того, слід узгодити модель розподілу доходів між національними парками та 

підприємствами, які використовують свої активи в спільній діяльності.  

4) З'єднання місцевих культурних активів з інноваційними цифровими 

інструментами / програмами та створення нових бізнес-моделей. Пропозиція 

полягає в експлуатації місцевих культурних ресурсів з використанням 

інноваційних цифрових інструментів та інформаційно-комп’ютерних технологій 

для створення нових форм або моделей ведення бізнесу у туристичній галузі. 

Запропоноване сприятиме:  

- підвищенню рівня оприлюднення та обізнаності щодо багатої культурної 

спадщини України в цілому та конкретного регіону;  

- сприянню активізації культурного туризму та заохочення до участі в 

створенні доданої вартості в цій сфері більш широкого кола зацікавлених сторін.  

Для реалізації цієї пропозиції потрібні наступні ключові партнери: 

регіональні / місцеві органи влади, які відповідають за управління активами 

культурної спадщини; підприємці з різних галузей промисловості. які можуть 

використовувати відповідний бренд, пов'язаний з даною культурною спадщиною; 

представники ІТ-компаній; експерти з соціальних мереж, соціальні групи / 

організації, які можуть підтримати ідею шляхом впровадження нових форм 

соціальних інновацій. 

Управління і координацію реалізації цього напрямку активізації 

туристичної діяльності (проекту) можна покласти на зазначену у п.1) неурядову 

неприбуткову організацію. 

5) Застосування ІКТ для тематичних маршрутів. Розробка інноваційних 

програми туризму з акцентом на культурно-історичну спадщину регіонів. 

Створення регіональних онлайн-платформ для підтримки персоналізованих 

туристичних послуг. Ідея пропозиції полягає у формуванні тісного 

співробітництва між органами регіонального/місцевого самоврядування, ВНЗ, 

дослідницькими центрами та бізнесу в процесі створення сучасних програм, які 

базуються на ІКТ, для тематичних туристичних маршрутів. Запропоноване 

допоможе: (а) покращити можливості професійних туристичних гідів; (б) 

започаткувати реалізацію концепції індивідуальних гідів на основі інтересів 
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конкретних туристів; (в) створити віртуальну організацію керування 

туристичними маршрутами на основі публічно-приватного партнерства. Для 

реалізації пропозиції необхідні наступні ключові партнери: державні органи, 

відповідальні за розвиток культури і туризму, ВНЗ та академічні заклади – для 

сприяння вирішенню відповідних юридичних аспектів організації тематичних 

маршрутів та доступу до відкритих даних, інформаційних джерел; приватний 

сектор – для здійснення необхідних заходів  поточної організації та управління 

цільовим маршрутом. Слід також мати на увазі, що для реалізації цього напряму 

потрібні гіди з вдосконаленими навичками, а також вирішення питань 

сертифікації цієї діяльності. Реалізації проекту потребує наступних етапів: 

- створення відповідної допоміжної структури з необхідним технічним 

оснащенням – для обслуговування та підтримування в актуальному стані онлайн-

платформи персоналізованих туристичних послуг; 

- розробка  бренду маршрутів та їх просування; 

- збір ринкових даних щодо попиту на маршрути, їх аналітична обробка; 

- розробка контенту маршрутів, з відповідними даними та допоміжним 

матеріалами; 

- відбір та навчання персоналу для імплементації маршрутів. 

6) Поєднання історії місцевості та її кухні для диверсифікації 

туристичних маршрутів. Розробка кооперативних туристичних проектів для 

зв'язку місцевості, історії та гастрономії. Ідея пропозиції полягає у розробці 

стратегії гастрономічного туризму, яка буде впливати на розвиток туризму в 

промислових регіонах. Основні цілі такої стратегії: 

- асоціювання історії місцевості з її специфічною кухнею або скупченням 

різних кухень (української та національних меншин); 

- просування місцевих страв, пов'язаних з місцевими легендами, рецептами 

тощо, і з'єднання вищесказаного зі знаменитими кухарами, місцевими подіями 

тощо; 

- організація гастрономічних конкурсів в містах регіону з відповідною 

схемою нагородження учасників; 

- розробка нових та осучаснення існуючих туристичних напрямків, 

пов'язаних з агропродовольчими ланцюгами створення вартості. 

В розробці та реалізації такої стратегії мають приймати участь різні групи 

зацікавлених сторін, включаючи органи регіональної влади / місцевого 

самоврядування, представники готельного та ресторанного бізнесу, виробники 

місцевих продуктів харчування та віна і спиртних напоїв, дослідницькі центри (в 

області історії, антропології, гастрономії), місцеві ВНЗ та професійні навчальні 

центри. Доречним буде встановити регіональну угоду щодо якості та цінової 

політики всіх суб'єктів агропродовольчих ланцюгів створення вартості в 

туристичному секторі, а  також посилити співпрацю з сусідніми регіонами і 

активізувати участь громадян у створенні маршрутів (кооперативних проектів) 

гастрономічного туризму. Певним організаційним заходом для реалізації 

зазначеної вище стратегії може стати створення регіональних кулінарних центрів, 
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основним завданням яких буде підвищення знань місцевих акторів туристичного 

сектору щодо можливостей місцевої кухні. 

7) Удосконалення системи управління ланцюгами постачань в рамках 

туристично-рекреаційних кластерів. У зв'язку з відсутністю налагодженої 

логістичної та інформаційної системи туристично-рекреаційного сектору регіонів 

України просування, передусім, регіональних туристичних продуктів 

здійснюється в дезінтегрованому комунікативному середовищі. Важливим 

механізмом акумулювання туристичних ресурсів та їх ефективного використання 

виступають кластери, створення яких потребує сучасних механізмів 

інформаційного забезпечення та управління впродовж всього ланцюга постачань 

в рамках створення вартості туристичного продукту. Дана пропозиція стосується 

необхідних заходів зі забезпечення сталості ланцюгів постачань  туристично-

рекреаційних кластерів, що склалися або формуються в регіонах країни. 

Управління ланцюгом процесу надання туристичних послуг в рамках 

регіональних туристично-рекреаційних кластерів передбачає інтеграцію 

наступних ключових бізнес процесів: 

- управління взаєминами із споживачами за допомогою регіональної 

системи інтегрованих маркетингових комунікацій;  

- інформаційне обслуговування туристів; 

- управління виконанням замовлень; 

- підтримка процесів формування туристичних продуктів;  

- управління процесу комплектації туристичних продуктів та забезпечення 

необхідною інформацією; 

- моніторинг та контроль дотримання соціальних і екологічних стандартів 

в процесі надання туристично-рекреаційних послуг та оцінка рівня сталості 

розвитку туристично-рекреаційного кластеру на основі  чіткої системи 

вимірювання економічних, соціальних і екологічних показників діяльності 

кластеру;  

- моніторинг факторів ризику в діяльності учасників регіонального 

туристично-рекреаційного кластеру, розробка та супроводження реалізації 

запобіжних заходів. 
Сучасна практика створення та функціонування туристично-рекреаційних 

кластерів в регіонах України підтверджує доцільність впровадження системи 

управління, націленої на забезпечення сталості  ланцюгів постачань  в діяльності 

подібних кластерів у всіх регіонах. В той же час досвід формування таких систем 

в країні відсутній, до того ж бракує необхідних фахівців, що володіють знанням 

та навичками щодо розробки та імплементації таких систем управління. Тому для 

реалізації даної пропозиції необхідно: 

- вивчити, узагальнити та розповсюдити кращій зарубіжний досвід щодо 

організації управління сталими ланцюгами постачань в рамках туристично-

рекреаційних кластерів, зокрема в Європейському Союзі; 

- розробити відповідні методичні та презентаційні матеріали щодо  

організації управління сталими ланцюгами постачань в рамках туристично-
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рекреаційних кластерів, забезпечити відкритий доступ до них через інтернет, а 

також провести низку відповідних тренінгів в регіонах для представників 

існуючих туристично-рекреаційних кластерів та фахівців органів регіонального 

управління та місцевого самоврядування, які відповідають за розвиток 

туристично-рекреаційного сектору на підпорядкованих ним територіях; 

- розмістити державне замовлення в провідних ВНЗ регіонів, в яких існує 

певний потенціал розвитку туристично-рекреаційного сектору, стосовно розробки 

навчальних матеріалів та підготовки необхідної кількості фахівців зі 

спеціалізацією «Менеджмент в туристично-рекреаційному кластері». 

8. Вивчення досвіду міжрегіонального всередині країни і міжнародного 

співробітництва регіонів в ході імплементації  регіональних стратегій розумної 

спеціалізації в європейських регіонах. Такі стратегії розумної спеціалізації були 

розроблені для туристично-рекреаційних секторів низки європейських регіонів, 

зокрема:  Алгарве (Португалія), Сицилія (Італія), Рона-Альпи (Франція), Східна 

Македонія і Фракія (Греція) та Куявсько-Поморський регіон (Польща). Вивчення 

досвіду зазначених вище регіонів стосовно розробки регіональних стратегій 

розумної спеціалізації з орієнтацією на туристично-рекреаційний сектор, а також 

реєстрація відповідних українських регіонів на європейській Платформі для 

підтримки розробки стратегії розумної спеціалізації буде сприяти поширенню 

цього інструменту у практиці стратегічного управління розвитку туристично-

рекреаційного сектору в регіонах України. Це дозволить регіонам звертатися до 

європейських фондів на предмет отримання фінансування для реалізації 

конкретних заходів з розвитку сталого туризму та відповідних природоохоронних 

заходів. Окрім того, наявність такої стратегії в регіоні розглядається як 

артикульована заява місцевої влади та бізнес-спільноти про готовність залучати 

інвестиції в розвиток туристично-рекреаційного сектору та надавати належні 

преференції для приватних інвесторів, в тому числі іноземних. 

 

Висновки до розділу 6 

1. Аналіз позиціювання Украйни у міжнародних рейтингах дозволив 

зробити висновки про суттєве погіршення позиції України у 2016-2018 рр. за 

індексом процвітання та значне відставання нашої країни від багатьох країн-

членів ЄС за індексом економічної свободи, глобальної конкурентоспроможності, 

сприйняття корупції, легкості ведення бізнесу та  іншими міжнародними 

рейтингами незважаючи на покращення в них позиції України за підсумками 

останніх років. Співставлення у світових рейтингах та індексах України з іншими 

країнами-членами ЄС дозволило визначити проблемні аспекти за напрямами 

реформи дерегуляції та розвитку підприємництва, які здійснюють на неї вплив, 

вказані проблеми необхідно враховувати при реалізації стратегії розвитку країни.  

2. Аналіз статистичних індикаторів результативності заходів з реформи 

дерегуляції та розвитку підприємництва в Україні та результатів міжнародних і 

національних опитувань щодо оцінки стану ділового клімату для малого та 
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середнього бізнесу дало змогу виявити невирішені проблеми за окремими 

напрямами дерегуляції: ускладнений порядок ліквідації бізнесу; мала кількість і 

неефективне функціонування ЦНАП в деяких регіонах України; вузький перелік 

переданих ЦНАПам адміністративних послуг в деяких регіонах України; 

складність митних процедур при оформленні експорту; велика кількість 

контролюючих органів в порівнянні з країнами ЄС і ін.  

3. Проведений аналіз нормативно-правових актів в сфері дерегуляції та 

розвитку підприємництва виявив позитивні тенденції в 2016-2018 рр., серед яких: 

суттєве спрощення порядку реєстрації бізнесу та порядку реєстрації нерухомості; 

скорочення документів дозвільного характеру та видів діяльності, що підлягають 

ліцензуванню; створення мережі ЦНАП та передача їм найпоширеніших 

адміністративних послуг; скорочення кількості контролюючих органів; 

зменшення кількості податкових платежів суб’єктів малого та середнього 

підприємництва протягом року, тощо. Однак, прийняті нормативно-правові акти, 

якими було запроваджено наведені заходи, містили ряд недоліків, що негативно 

позначилось на результативності заходів щодо реформи дерегуляції та розвитку 

підприємництва. Здійснення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності 

наближує законодавство України до вимог ЄС, а також є основою формування 

системи норм та правил, покликаних досягнути в Україні збалансування інтересів 

бізнесу та суспільства.  

4. Позитивними зрушеннями у реалізації реформи дерегуляції та розвитку 

підприємництва в 2016-2018 рр.  були: зниження вартості реєстрації бізнесу та 

власного майна; скорочення кількості процедур реєстрації бізнесу та власності; 

зменшення часу для здійснення зазначених реєстраційних дій; наближення 

адміністративних послуг до суб’єктів малого та середнього підприємництва, 

розширення переліку суб’єктів, які можуть виконувати реєстраційні дії; зниження 

вартості підключення до системи електропостачання; підвищення надійності 

електропостачання та прозорості тарифів; зниження податкового навантаження з 

точки зору граничних податкових ставок до рівня країн-членів ЄС; зниження 

кількості податкових платежів протягом року; зниження часу на прикордонний та 

митний контроль імпорту.  

5. Найбільш значущими проблемами з дерегуляції та розвитку 

підприємництва, що потребують невідкладного вирішення, є: велика кількість 

процедур з реєстрації власності порівнянні з країнами ЄС; значні терміни 

реалізації підключення до електроенергії; висока монополізація ринку 

електроенергії; висока вартість та значна кількість процедур на отримання 

дозволів на будівництво в порівнянні з країнами ЄС; складність адміністрування 

податків; складність митного оформлення товарів, висока вартість оформлення 

документів для експорту; низька ефективність адміністрування експортно-

імпортних процедур; значна кількість контролюючих органів, які мають право 

здійснювати перевірки діяльності суб’єктів господарювання; недостатня якість 

комунікації ЦНАП; вузький перелік переданих ЦНАПам адміністративних послуг 

в деяких регіонах України.  
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6. Проведена оцінка сприйняття вітчизняними респондентами реформи 

дерегуляції та розвитку підприємництва дала змогу відстежити результативність 

заходів дерегуляційного характеру, які були реалізовані в 2016-2018 рр. 

Основними проблемами, за думкою респондентів, є: відсутність вагомого впливу 

заходів з дерегуляції на ведення власного бізнесу; складне проходження 

регуляторних процедур, що створює певні проблеми для діяльності та зростання 

бізнесу; велика кількість документів, необхідних для ведення підприємницької 

діяльності; нестабільність податкового законодавства; складність адміністрування 

податків; часті зміни форм податкової звітності; найбільш складним 

регулюванням для МСП є: валютне регулювання, регулювання 

землекористування, цінове регулювання; низький рівень розвитку електронного 

декларування; високий рівень корупції в органах влади; неналежний режим 

роботи та недостатня якість комунікації ЦНАП. Таким чином, реалізовані в 2016-

2018 рр. заходи з реформи дерегуляції та розвитку підприємництва лише частково 

вирішили існуючі проблеми, проте залишилась значна кількість питань в сфері 

дерегуляції підприємницької діяльності, які стримують зростання суб’єктів 

малого та середнього підприємництва.  

7. Регуляторне середовище, яке формується в результаті прийняття та 

реалізації відповідних рішень органів державної влади на різних рівнях, є 

важливою складовою загального бізнес-середовища та має важливе значення для 

розвитку підприємництва в регіонах України. Незважаючи на певні позитивні 

зрушення у сфері дерегуляції та розвитку підприємництва в України, 

несприятливість регуляторного середовища все ще залишається одним із вагомих 

бар’єрів для розвитку МСП. В умовах децентралізації покращення регуляторного 

середовища багато в чому залежить від дій регіональної влади. Важелем 

покращення регуляторного середовища в регіоні є створення системи «розумного 

регулювання», яка передбачає відміну неефективних регуляцій та запровадження 

нових, які базуватимуться на інтересах бізнесу та суспільства. 

8. В результаті аналізу особливостей дерегуляції в країнах ЄС можна 

визначити пріоритетні напрямки реалізації реформи дерегуляції та розвитку 

підприємництва в Україні в умовах євроінтеграції: застосування смарт-принципів 

проведення реформи дерегуляції та розвитку підприємництва, введення розділу 

консультування під час проходження кожного етапу з ОРВ; прискорення 

інформатизації та удосконалення електронного урядування.  

9. З урахуванням існуючих ризиків в сфері дерегуляції та розвитку 

підприємництва розроблено пропозиції щодо нормативно-правового та 

організаційного забезпечення регулювання підприємницької діяльності, 

основними серед яких є: урегулювання питання про акредитацію представництв і 

філій іноземних компаній за наявним принципом; спрощення процедур видачі 

документів дозвільного характеру; зменшення часових і грошових витрат при 

одержанні дозвільних документів; профілактика й запобігання порушень 

законодавства в контрольно-перевірочній діяльності замість прямого контролю; 

скорочення кількості податків та зборів, часу, необхідного для виконання 
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податкового обов’язку платниками податків, середньозваженої ставки 

оподаткування, рівня податкового навантаження, тощо. 

10. В останні роки в промислових регіонах України спостерігається 

негативна тенденція повільного, а подекуди і зворотного розвитку 

підприємництва. Зниження кількості суб’єктів господарювання в цих регіонах на 

начало 2017 р. пов’язане зі спадом підприємницької активності у результаті 

несприятливої загальної макроекономічної ситуації, звуження внутрішнього 

ринку внаслідок втрати попиту на окупованих територіях, зменшення чисельності 

населення країні, у тому числі в промислових областях, за виключення м. Києва, 

Київській та Сумській областей, а також переорієнтації збуту підприємцями з 

ринку країн колишнього СРСР, перш за все Росії, на більш вимогливі та 

конкурентні ринки країн Європейського Союзу. 

11. В структурі зайнятості в промислових регіонів відбувалися зміни, що 

призвели до зменшення питомої ваги великих підприємств, а також малих і 

мікропідприємств. В той же час зросла питома вага в структурі зайнятості 

середніх підприємств і фізичних осіб-підприємців. 

12. Великі підприємства продовжують займати суттєву роль у забезпечені 

виробництва і реалізації продукції та надання послуг в промислових регіонах, але 

поступово їх питома вага зменшується, а частка середніх і малих підприємств в 

обсязі реалізації продукції і надання послуг зростає. У той же час в Донецькому 

промисловому регіоні за аналізований період спостерігалася абсолютно зворотна 

картина: питома вага великих підприємств в обсязі реалізації товарів і надання 

послуг зросла на 10,9%, а питома вага  решти підприємств та ФОП знизилась. 

13. Серед основних чинників, які зумовлюють погіршення фінансово-

економічної ситуації та створюють перешкоди для розвитку бізнесу 

виокремлюються низький попит, нестабільна політична ситуація, війна на Сході 

України, високі ставки податків, обтяжливе податкове адміністрування та 

бухгалтерський облік, макроекономічна ситуація. 

14. Прагнення змінити траєкторію розвитку промислових регіонів потребує 

дослідження чинників що стримують необхідні трансформаційні процеси. 

Найкраще ці чинники можна дослідити на основі еволюційного підходу. В 

еволюційній економічній теорії ключове місце займає концепція залежності від 

траєкторії розвитку та пов’язана з нею концепція функціональних, когнітивних і 

політичних блокувань. Існування, високий ступінь негативного впливу і стійкість 

прояву залежності від траєкторії розвитку у формі перелічених вище блокувань 

можуть істотно гальмувати трансформацію економіки промислових регіонів або 

взагалі звести її нанівець. Подолання цих блокувань, як показують дослідження 

багатьох вчених, прихильних еволюційної теорії, можливе лише шляхом 

створення належних умов для активізації інноваційного розвитку, перш за все 

формування необхідної регіональної інноваційної системи. Дієвим інструментом 

для виявлення та заповнення прогалин в такий  системі є розробка регіональних   

стратегій смарт-срецяалізації. 
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15.Змінлива динаміка розвитку підприємництва в Україні та її регіонах, 

необхідність підвищення інноваційної активності бізнесу потребують заміни 

традиційного стратегічного підходу до регулювання економічного розвитку 

регіонів, застосувати більш дієву підтримку інноваційної діяльності всіх суб’єктів 

господарювання, перш за все малого та середнього бізнесу. Використовуючи 

досвід Європейського Союзу необхідно   започаткувати та сприяти реалізації 

проектів з розробки стратегій смарт-спеціалізації в промислових регіонах України 

для чого створити в цих регіонах «центри компетенції» для управління процесом 

навчання та розробки стратегій. Команди цих центрів мають виконувати функції 

підготовки необхідної інформації для розробки стратегії та організаційного 

забезпечення її впровадження. Політична підтримка, яка важлива для 

започаткування та управління процесом розробки та впровадження стратегії, 

може надаватися через координаційні міжміністерські робочі групи та регіональні  

ради з питань науки і техніки. 

16. Серед пріоритетних напрямків стратегій смарт-спеціалізації в 

промислових регіонах, окрім тих, що будуть обрані представниками всіх 

зацікавлених сторін в ході опрацювання етапу «Підприємницьке відкриття», 

можна запропонувати наступні: циркулярна економіка, сектор послуг, пов'язаний 

з охороною здоров’я та наданням соціальних послуг, туристично-рекреаційний 

сектор. 

17. В рамках реалізації стратегій смарт-спеціалізацій в промислових 

регіонах України доцільно створити в областях центрів сприяння інклюзивному 

підприємництву, яке має за мету надання соціальних послуг населенню та 

сприяння місцевому розвитку. Такі центри із залученням міжнародної технічної 

допомоги будуть надавати соціальним підприємцям консультаційні послуги, 

інформаційну та професіональну підтримку для розробки бізнес-планів, 

проведення маркетингових досліджень, підготовки інвестиційних проектів; 

сприяти пошуку зовнішніх джерел фінансування, проводити тренінги для 

менеджерів соціальних підприємств; виступати медіаторами для налагодження 

контактів соціальних підприємств с великим бізнесом та органами місцевого 

самоврядування; здійснювати роботу щодо популяризації та поширення знань про 

інклюзивний бізнес та інклюзивне економічне зростання серед представників 

органів місцевого самоврядування, МСП, недержавних організацій тощо. 

18. Доцільно включити до стратегій смарт-спеціалізації в промислових 

регіонах України наступні заходи, спрямовані на розвиток сталого туристично-

рекреаційного сектору в цих регіонах:  

- покращити координацію та управління  розвитком, просуванням та 

реалізацією туристичних продуктів на регіональному рівні шляхом створення 

регіональних центрів з відповідними повноваженнями;  

- розробити заходи щодо розширення сезону для невикористаних 

регіональних туристичних та рекреаційних активів;  

- розвинути екотуризмом та здійснювати вимірювання екологічних 

наслідків діяльності сектору у регіоні;  
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- забезпечити зв'язування місцевих культурних ресурсів з інноваційними 

цифровими інструментами / програмами та створити нові бізнес-моделі туризму;  

- сприяти застосуванню ІКТ на тематичних маршрутах та створити онлайн-

платформи для підтримки персоналізованих туристичних послуг;  

- диверсифікувати туристичні маршрути, сприяючи новим туристичним 

продуктам, поєднуючи історію місць призначення та її кухню;  

- удосконалити системи управління ланцюгами постачання в туристичних і 

рекреаційних кластерах;  

- запровадити систему розвитку регіональних стратегій смарт-спеціалізації в 

районах з потенціалом для розвитку туризму та рекреаційної діяльності. 
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ПІСЛЯМОВА 

Головним результатом наукового дослідження є комплекс наукових 

положень, методичних і практичних рекомендацій щодо створення сприятливих 

умов для модернізації традиційних та формування нових галузей економіки 

промислових регіонів України в умовах розширення та розвитку різноманітних 

форм і методів децентралізації державного управління. 

До числа основних положень цього комплексу відносяться такі. 

За розділом децентралізація управління як фактор забезпечення 

модернізації економіки промислових регіонів України: 

дістали подальшого розвитку аналітичні узагальнення та висновки щодо 

регіональних особливостей розвитку промисловості України. Визначено, що 

промислові регіони як головні носії індустріального бренду України, успадкували 

і основні її структурні проблеми. Кожен регіон має власні особливості 

структурно-технологічного устрою, що визначає характер їх розвитку і 

особливості регіональної стратегії. З метою подолання сучасних негативних рис 

структурних пропорцій (сировинна орієнтація, енерго- і екологоємність, 

спадаючий інноваційно-технологічний рівень) запропоновано 1) законодавчо 

закріпити ідеологію промислового розвитку, як на державному, так і на 

регіональному рівні; 2) створити сприятливі нормативно-правові умови, 

співставні з європейськими, для суб`єктів господарювання і місцевої влади у 

здійсненні модернізаційних проектів; 3) прийняти Закон України «Про 

індустріальний розвиток територій місцевого самоврядування» з визначенням 

ролі і обов`язків місцевої влади в індустріальному розвитку власних територій і 

посиленні участі промислових підприємств в економічному і соціальному 

розвитку місцевих громад; 

на основі поглиблення аналітичних узагальнень встановлено, що в умовах 

фактичної відсутності фінансових інструментів на місцевому рівні можливості 

субцентральних органів влади у розвитку науково-технічного та інноваційного 

потенціалу слід розглядати як обмежені. Реалізація реформ адміністративної та 

фіскальної децентралізації поки не здатна забезпечити здійснення таких основних 

завдань модернізації економіки регіонів, як інноваційний розвиток, технологічна 

модернізація промисловості та розвиток людського капіталу. Визначення 

ключових акторів, які зорієнтовані на виконання конкретних функцій з метою 

науково-інноваційного забезпечення модернізації економіки промислових 

регіонів означить появу нових форм досягнення функціональної децентралізації. 

Ключовими акторами формування регіональної інноваційної системи регіонів 

можуть бути визнані наукові центри НАН України та МОН України; 

виконаний емпіричний аналіз взаємозв’язку факторів, які сприяють 

модернізації економіки промислових регіонів і рівня ВРП на основі використання 
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економіко-статистичних моделей дозволив довести висунуту гіпотезу щодо 

залежності впливу цих факторів та сили зв’язку від рівня промислового розвитку 

регіону. Результати моделювання показали, що для промислово розвинутих 

регіонів, як і для регіонів середнього промислового розвитку та промислово 

слаборозвинутих регіонів, фактори НДДКР та інновацій поки не є визначальними 

у формуванні ВРП. В промислово розвинутих регіонах майже весь обсяг ВРП в 

досліджуваному періоді детермінований впливом прямих іноземних інвестицій та 

доходів МБ (без урахування трансфертів), причому вплив першого значно 

посилився. Обґрунтовано, що 1) потенціал такого ресурсу, як кошти місцевих 

бюджетів є обмеженим з точки зору модернізації економіки на інноваційній 

основі; 2) для успішної модернізації економіки промисловим регіонам необхідно 

спиратися на внутрішні ресурси інноваційного зростання, використовуючи 

переваги та позитивні ефекти від ПІІ, такі, як, наприклад передача нових 

технологій з міжнародних джерел знань, що стає можливим завдяки підвищенню 

кваліфікаційного рівня зайнятих в промисловому секторі. 

обґрунтовано необхідність розвитку цифрових платформ в Україні як 

перспективної форми децентралізації управління на тлі фундаментального тренду 

з цифровізації. Визначено провідну роль медичної та освітньої сфери для 

впровадження цифрових платформ та розвитку на їх основі відповідних 

екосистем. 

За розділом цифрова економіка в Україні та світі: 

обґрунтовано необхідність розвитку цифрових платформ в Україні як 

перспективної форми децентралізації управління на тлі фундаментального тренду 

з цифровізації. Цифрові платформи стають точками концентрації інформаційного 

(цифрового) капіталу знижуючи транзакційні видатки для своїх користувачів, а 

також вирішуючи в певній мірі проблему асиметрії інформації. Оцінкою вартості 

інформаційного (цифрового) капіталу зверху може бути ринкова капіталізація 

цифрових платформ. Наприклад, Uber як агрегатор інформації, формує свою 

ринкову вартість на базі цифрового капіталу. Варто зауважити, що модель 

платформної (мережевої) взаємодії є природною для людства, та простежується в 

базовій своїй логіці починаючи з часів натурального господарства. Але цифрові 

технології виводять їх на якісно новий рівень. В певному сенсі можна 

стверджувати, що провідні цифрові платформи відтворили натуральне 

господарство у глобальному масштабі на інформаційній (цифровій) основі.  

Цифрові платформи все більше покривають усі можливі комбінації взаємодії у 

трикутнику «домогосподарства (суспільство) - бізнес - уряд (держава)», тобто 

створюють додаткову цінність для кожної з цих ланок при їх взаємодії. 

визначено провідну роль медичної та освітньої сфери для впровадження 

цифрових платформ та розвитку на їх основі відповідних екосистем. Попит на 

освітні послуги всередині України падає в силу демографічних чинників, і не має 

потенціалу для швидкого зростання через збільшення державних витрат в силу 
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кризового стану вітчизняної економіки. Українські освітні послуги мають певний 

попит з боку іноземних студентів і цей напрямок потребує подальшого розвитку. 

Закон України «Про освіту» потребує вдосконалення щодо імплементації 

сучасних освітніх трендів, створення онлайн ВНЗ та шкіл, з визначенням 

принципів формування єдиної освітньої цифрової платформи. В кінцевому 

підсумку це дозволить посилити інформаційно-модернізаційні процеси в 

економіці України через розширення використання в ній сучасних технологій і 

навичок роботи з ними. Цифровізація медицини вже відбувається, але логіка 

платформи на якій будується цифрова екосистема надання медичних послуг вже 

не відповідає кращим практикам і тому потребує переосмислення з урахуванням 

сучасних підходів до розвитку платформ та використання блокчейн технологій. 

За розділом розвиток процесів інноваційної модернізації промисловості: 

визначено передумови та проблеми інноваційної модернізації української 

промисловості, проаналізовано причини наявних слабких модернізаційних 

процесів та відсутності прогресивних структурних зрушень в економіці 

практично упродовж усього періоду незалежності України. Обґрунтовано 

необхідність формування такої моделі національної інноваційної системи, яка б 

забезпечувала розвиток інноваційно-конкурентоспроможної та індустріально-

розвиненої економіки;  

обґрунтовано пропозиції щодо внесення низки змін та економіко-правових 

заходів до законів України «Про наукові парки», «Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків», «Про індустріальні парки», 

реалізація яких сприятиме розбудові конкурентного ринкового середовища та 

мотиваційного поля для посилення інноваційної складової вітчизняної економіки;  

розроблено концепцію «Інноваційного ліфта»: від школи до Європи», 

засновану на методології «ощадливого стартапу», з його органічними складовими 

– бізнес-студіями (на рівні шкіл і ліцеїв), бізнес-інкубаторами і науковими 

парками (на рівні вишів), українськими індустріальними парками або 

європейськими технопарками – як інструменту «вирощу-вання» стартапів, 

запуску інноваційних бізнесів, створених на базі розробок наукових ус-танов і 

закладів вищої освіти, шляхом забезпечення їх фінансовою, організаційною, 

інфор-маційною та іншими формами підтримки впродовж інноваційного 

ланцюжка створення доданої вартості від наукової ідеї до етапу серійного 

виробництва та виведення інновації на ринок. Концепція «Інноваційного ліфта»: 

від школи до Європи» враховує сучасну методологію та практичний досвід 

створення стартапів у світі, тенденції освітньої та тру-дової міграції в Україні, 

передбачає розвиток широкої кооперації та співробітництва ук-раїнських закладів 

вищої освіти, наукових установ, малих і середніх підприємців із зарубі-жними 

колегами та орієнтована, у тому числі на створення нових видів діяльності на базі 

інноваційних розробок стартапів як основи інноваційного відновлення економіки 

України;  
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запропоновано сукупність кроків у напрямі розбудови регіональних 

інноваційних систем в умовах децентралізації управління на базі існуючих 

економічних районів України та ареалів дії наукових центрів, які полягають у 

такому: 1) сформувати спеціальні стимулюючі режими – податковий, кредитний, 

митний, валютного курсу – для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів 

на території областей відповідних економічних районів; 2) сформувати мережу 

Корпорацій випереджаючого розвитку; 3) створити при Корпораціях 

випереджаючого розвитку мережу Фондів регіонального розвитку: фонди 

розвитку виробництва, фонди науково-технічного розвитку та інновацій; фонди 

соціального розвитку; 4) при наукових центрах створити підрозділи з моніторингу 

та координації розробки та реалізації стратегій і програм сталого розвитку 

економічних районів; 5) трансформувати регіональні наукові центри НАН і МОН 

України в ядра регіональних інноваційних систем;  

обґрунтовано, що наділення регіональних наукових центрів НАН і МОН 

України додатковими повноваженнями щодо координації зв’язків між 

підсистемами регіональних інноваційних систем та удосконалення мережі 

наукових центрів відкриває можливості для формування міждержавних і 

транскордонних науково-освітніх та інноваційних просторів, на базі яких у 

майбутньому можуть розбудовуватися міждержавні і транскордонні інноваційні 

системи та кластери як засіб кооперації та співробітництва України з країнами-

членами ЄС в умовах Угоди про асоціацію України з ЄС та підвищення ролі 

регіонів у стимулюванні економічного зростання на інноваційних засадах. 

Запропоновано на базі Придніпровського наукового центру НАН і МОН України 

провести експеримент з формування відповідної ніші україно-польського 

науково-освітнього та інноваційного просторів у вигляді пілотного проекту 

створення транскордонного кластеру нано- і біотех-нологій з використанням 

технології «Інноваційного ліфта: від школи до Європи».  

За розділом стратегія структурно-технологічної модернізації 

промислових регіонів України: 

запропоновано концептуальні засади розроблення сценаріїв Стратегій 

розвитку з позицій економічної безпеки, які включають наступні етапи: 

інтегральне оцінювання динаміки соціально-економічного розвитку у порівнянні з 

інтегральними пороговими значеннями; визначення сценаріїв реалізації стратегії, 

які забезпечують досягнення заданих цілей; 

отримала подальший розвиток методологія інтегрального оцінювання рівня 

економічної безпеки. Розглянуто основні проблеми інтегрального оцінювання та 

запропоновано їх вирішення за допомогою сучасних методів:  для ідентифікації 

стану економічної безпеки регіону запропоновано інноваційний перелік 

складників та індикаторів соціально-економічно-екологічної модернізації; 

запропоновано «комбінований» метод нормування, якій виключає недоліки 

існуючих методів нормування: за еталонними значеннями – усуває нелінійність 
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нормування для індикаторів-дестимуляторів за рівнянням гіперболи, за розмахом 

варіації – усуває недолік відображення зміни рівня діапазону замість зміни рівня 

індикатора через прирівнювання до нуля значення Xmin  у формулі нормування за 

розмахом варіації; вперше розроблено метод розрахунку динамічних вагових 

коефіцієнтів для інтегральної згортки, що дозволяє враховувати політичні й 

економічні зміни в суспільстві за допомогою використання «ковзної» матриці; 

запропоновано інноваційний перелік складових, їх індикаторів та визначено 

вектори порогових значень соціо-еколого-економічної модернізації регіонів, що 

дозволяє ідентифікувати їх сучасний стан у всій многогранності його аспектів, у 

тому числі: макроекономічний розвиток (структурна, формальна та неформальна, 

інфраструктурна складові), інвестиційно-фінансовий розвиток (інвестиційна та 

фінансова складові), соціально-демографічний розвиток (соціальна та 

демографічна складові), еколого-рекреаційний розвиток (туристично-рекреаційна 

та екологічна складові), зовнішньо-внутрішній економічний розвиток з 

врахуванням індикаторів, які не висвітлюються офіційною економікою: 

міжрегіональні перетоки товарів, тіньові аспекти економічної діяльності регіонів, 

темпи науково-технологічного прогресу; 

запропоновано методологію ідентифікації стану сталого розвитку 

промисловості України з позицій економічної безпеки, яка забезпечує наукове 

обґрунтування стратегічних орієнтирів досягнення сталого розвитку за 

допомогою адаптивних методів регулювання з теорії управління, що включає два 

етапи: ідентифікацію та стратегування. Розроблено три сценарії розвитку та 

визначено стратегічні значення ключових макропоказників промисловості до 2020 

р.; 

уточнено інтерпретацію частки неформальної складової економіки у ВРП 

областей Придніпровського економічного району, визначено зовнішню та 

внутрішню неформальну складову офіційного ВРП та її частку в основних видах 

економічної діяльності, показано ефект детінізації як невичерпного резерву 

модернізації економіки в умовах децентралізації управління. Запропоновано 

складові стратегії переорієнтації зовнішньоекономічної діяльності областей 

Придніпровського економічного району в умовах конфлікту з РФ. Розроблено 

концептуальні засади інформаційно-організаційного забезпечення дослідження 

економіки Придніпровського економічного району, визначено основні бізнес-

процеси, необхідні для збору й обробки інформації, встановлено вимоги до 

програмного забезпечення, визначено його архітектуру. 

За розділом розвиток публічно-приватного партнерства як інструмента 

модернізації економіки в умовах децентралізації управління: 

розвинуто концептуальні положення щодо становлення та реалізації 

публічно-приватного партнерства в умовах децентралізації управління. Публічно-

приватне партнерство є сукупністю відносин права власності, фінансово-
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економічних, організаційно-управлінських та правових відносин, які складаються 

між державою та приватним партнером у межах моделей фінансування, відносин 

власності й управління, які утворюють множину форм публічно-приватного 

партнерства. Організація відносин власності в рамках ППП орієнтована 

насамперед на досягнення синергетичного ефекту від кооперації специфічних 

потенціалів приватної та державної власності; 

на основі науково-аналітичних узагальнень та порівнянь тенденцій розвитку 

ППП в європейській та національній економіці запропоновано п’ять форм 

взаємодії держави та бізнесу: договори з інвестиційними зобов’язаннями 

приватного партнера, договір управління майном, оренда, концесія та договір про 

спільну діяльність.  

запропоновано структурно-логічну модель механізму реалізації форм 

публічно-приватного партнерства, що заснована на тому, що на органах місцевого 

самоврядування покладені функції щодо відбору проектів публічно-приватного 

партнерства, розроблення і погодження можливої форми участі бізнесу в 

реалізації цих проектів, а вже потім пошук потенційного приватного інвестора для 

його виконання та укладання з ним договору; 

дістав подальшого розвитку науково-методичний підхід до оцінки рівня 

модернізації регіонів, економічних районів і міст, який може бути використаний 

при віднесенні їх за характером структурних трансформацій від фази традиційної 

індустріалізації до некроіндустріальної, постіндустріальної та неоіндустріальної 

фаз розвитку та проведенні моніторингу та рейтингування відповідних 

просторових утворень в ході оцінки реалізації стратегій регіонального та 

місцевого розвитку. 

За розділом регуляторна політика стимулювання розвитку малого та 

середнього підприємництва промислових регіонів в умовах децентралізації 

управління:  

обґрунтовано механізм державної та регіональної дерегуляції, який 

передбачає застосування комплексу методів, принципів, інструментів дерегуляції 

підприємницької діяльності в залежності від суб’єктів й об’єктів та їх належності 

до національного, регіонального та рівня об'єднаних територіальних громад  на 

основі системного підходу, результатом реалізації якого є формування політики 

дерегуляції та її складових як інструмента кардинального поліпшення бізнес-

клімату;  

уточнено поняття дерегуляції, яке розглядається як система заходів,  

спрямованих на зменшення втручання державних органів у підприємницьку 

діяльність, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних 

перешкод у розвитку суб’єктів великого, середнього та малого підприємництва, а 



299 

 

 

також на створення умов для стійкого соціально-економічного розвитку регіонів 

країни та забезпечення гідного рівня життя населення; 

сформульовано науково-методичні підходи до розробки стратегічних 

документів, спрямованих на прискорення розвитку малого та середнього 

підприємництва у промислових регіонах та запропоновано відповідні 

рекомендації;  

отримало подальший розвиток інституційне забезпечення політики 

дерегуляції в країні, що сприятиме зниженню адміністративних бар’єрів, 

зменшенню втрат часових і грошових ресурсів, які вилучаються з обігових коштів 

підприємців на дотримання і виконання обов’язкових процедур державного 

регулювання, скороченню кількості контрольно-перевірочних заходів, а також 

удосконаленню податкового адміністрування;  

розроблено пропозиції щодо побудови стратегії дерегуляції підприємницької 

діяльності в регіоні, яка базується на реалізації реформи дерегуляції та розвитку 

підприємництва та націлена на створення сприятливого середовища для ведення 

бізнесу, розвитку малого і середнього бізнесу, залучення інвестицій, спрощення 

міжнародної торгівлі та підвищення ефективності ринку праці; 

систематизовано та дістали подальшого розвитку науково-методичні основи 

стратегічного управління розвитком промислових регіонів в умовах 

децентралізації, яке орієнтовано на подолання залежності від минулої траєкторії 

розвитку та розробку но-вого шляху розвитку підприємництва в цих регіонах на 

основі концепції розумної спеціалізації;  

обґрунтовано необхідність формування в промислових регіонах інститутів 

розвитку інклюзивного підприємництва, зокрема соціальних кооперативів, що 

стимулюватиме як поширення самозайнятості населення регіонів, у тому числі 

виключених з ринку праці, та покращення якості і умов надання соціальних 

послуг; 

обґрунтовано необхідність створення належного інституційного 

забезпечення для розвитку підприємництва в  туристично-рекреаційному секторі 

промислових регіонів, з урахуванням можливостей активізації інноваційних 

процесів у цьому секторі, зокрема пов’язаних з  його оцифруванням. 
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