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Державна навчально-наукова установа  
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Організаційний комітет 

 
Лібанова Е.М. – академік НАН України, академік-секретар 

Відділення економіки НАН України, директор Інсти-
туту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. 
Птухи НАН України; 

Булат А.Ф. – академік НАН України, голова Придніпровсь-
кого наукового центру НАН та МОН України, дирек-
тор Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова 
НАН України; 

Амоша О.І. – академік НАН України, заступник голови 
Донецького наукового центру НАН та МОН України, 
директор Інституту економіки промисловості НАН 
України; 

Єфіменко Т.І. – академік НАН України, президент ДННУ 
«Академія фінансового управління»; 

Півняк Г.Г. – академік НАН України, ректор НТУ «Дніпров-
ська політехніка»; 

Залознова Ю.С. – член-кореспондент НАН України, засту-
пник директора Інституту економіки промисловості 
НАН України; 

Іванов С.В. – член-кореспондент НАН України, директор 
Міжнародного центру дослідження проблем модерні-
зації та розвитку кооперації, завідувач кафедри ана-
літичної економіки та менеджменту Дніпропетров-
ського державного університету внутрішніх справ; 

Ляшенко В.І. – професор, доктор економічних наук, 
керівник Дніпровського відділення Інституту еконо-
міки промисловості НАН України. 

Бардась А.В. – професор, доктор економічних наук,  дире-
ктор Навчально-наукового інституту економіки НТУ 
«Дніпровська політехніка» 

Рогоза М.Є. – професор, доктор економічних наук, заступ-
ник наукового директора Міжнародний центр дослі-
дження  соціально-економічних проблем модерніза-
ції та розвитку кооперації 

 
Наукові доповіді для  обговорення проблем мо-

дернізації промислових регіонів: 
 

1. Кандидат економічних наук . Підоричева І.Ю. «Розви-
ток інноваційних екосистем України в умовах глока-
лізації та європейської інтеграції».  

 

2. Кандидат економічних наук   Вишневський О.С. 
«Цифровізація процесу стратегування розвитку націона-
льної економіки». 

3. Кандидат економічних наук  Разумова Г.В. «Регуля-
торна політика розвитку національної економіки: теорія, 
методологія та практика» 

4. Доктор  економічних наук   Ляшенко В.І. «Відро-
дження Донбасу та Придніпров’я: системність та стратегі-
чні сценарії сталого розвитку». 

Основні матеріали та рекомендації будуть надру-
ковані в наукових журналах і збірниках Інституту еко-
номіки промисловості НАН України та ДННУ «Академія 
фінансового управління».  

Контактні особи для підтвердження участі в еко-
номічних академіях та надання інформації   щодо поро-
їзду по  м. Дніпро:  

Іванов Сергій Володимирович,  тел. 067-955-55-55;  
Разумова Ганна Вікторівна, тел. 067-567-14-85; 

Науково-методичний супровід: 
Ляшенко Вячеслав Іванович, тел. 050-476-55-63;  
Солдак Мирослава Олексіївна, тел. 099-701-20-69.  

Програма проведення  ІІІ економічних он-лайн 
академій 

 
13.04.2021 

1100  – відкриття, привітання 
1130 – наукова доповідь 
1400 – обід 
1530  – обговорення наукових доповідей і 
дискусії 
 
 

14.04.2021 
1100  – наукова доповідь 
1400 – обід 
1500 – обговорення наукових доповідей і 
дискусії 
 

15.04.2021 
1100  – наукова доповідь та обговорення 
1400 – обід 
1500 – наукова доповідь та обговорення 
1630  - підбиття підсумків, закриття академій. 

 



 

ІІІ Дніпровські онлайн економічні академії «Соціально-економічні 

проблеми модернізації промислових регіонів» 

 

Інформація 

про проведення ІІІ Дніпровських онлайн економічних академій  

«Соціально-економічні проблеми модернізації промислових регіонів» 

 

13-15 квітня 2021 р. з метою обговорення найсучасніших проблем модернізації 

промислових регіонів були проведені ІІІ Дніпровські онлайн економічні академії «Соціально-

економічні проблеми модернізації промислових регіонів». Наукове зібрання організовано 

Інститутом економіки промисловості НАН України разом із Державною навчально-науковою 

установою «Академія фінансового управління», Навчально-науковим інститутом економіки 

промислового розвитку МОН та НАН України, Міжнародним центром дослідження 

соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації. 

Із науковими доповідями виступили: 

д.е.н., проф. Ляшенко В.І. − «Відродження Донбасу та Придніпров’я: системність та 

стратегічні сценарії сталого розвитку»; 

к.е.н. Підоричева І.Ю. − «Розвиток інноваційних екосистем України в умовах 

глокалізації та європейської інтеграції»; 

к.е.н. Вишневський О.С. − «Цифровізація процесу стратегування розвитку національної 

економіки»; 

к.е.н. Разумова Г.В. − «Регуляторна політика розвитку національної економіки: теорія, 

методологія та практика». 

В обговоренні доповідей прийняли участь академік НАН України Т.І. Єфіменко, 

академік НАН України О.І. Амоша, член-кореспондент НАН України Ю.С. Залознова, член-

кореспондент НАН України С.В. Іванов. 

За результатами зібрання визначено тематику чергових традиційних економічних 

академій, проведення яких заплановано на Дніпровщині.  

https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/15-04-21-prezentatsiia-smart-spets.pdf
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/15-04-21-prezentatsiia-smart-spets.pdf
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/pidorycheva_konf._13-kvitnia.pdf
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/pidorycheva_konf._13-kvitnia.pdf
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/vyshnevskyjos_iii-onlajn-ekonomichni-akademii-kyiv_dnipro.pdf
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/vyshnevskyjos_iii-onlajn-ekonomichni-akademii-kyiv_dnipro.pdf
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/prezentatsiia-25.04.pdf
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/prezentatsiia-25.04.pdf


 

Дніпропетровська область 
Новомосковський район 
с. Орловщина, вул. Дачна, 103 
  

 

СХЕМА ПРОЇЗДУ ДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ 

GPS координати:  

N 48°40'51.6" 

E 35°20'46.07" 

  



 

 

 

 

 

 

 

Ілюстративний  

матеріал наукових 

доповідей 

 



 
Інститут економіки промисловості НАН України  

 
 

Відродження Донбасу та 

Придніпров’я: системність 

та стратегічні сценарії 

сталого розвитку 

 
д.е.н., проф., керівник Дніпровського 

відділення ІЕП НАН України  
Ляшенко Вячеслав Іванович 
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Динаміка стратегічних сценаріїв 

розвитку Дніпропетровської області 
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Динаміка стратегічних сценаріїв 

розвитку Дніпропетровської області 

• Дніпропетровська область за критерієм “ВРП 
на 1 особу в тис. дол. США” за реалістичним 
сценарієм (-2,6 %) відстає назавжди навіть від 
Грузії; за оптимістичним сценарієм 
(середньорічне зростання 6,5 %) випереджає 
Грузію у 2021 р. та наближається до рівня 
Польщі; при сценарії збалансованого сталого 
розвитку випереджає Польщу у 2026 р.  
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Динаміка стратегічних сценаріїв 

розвитку Запорізької області 
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Динаміка стратегічних сценаріїв 

розвитку Запорізької області 

• За визначеними сценаріями Запорізька область за 
критерієм “ВРП на 1 особу в тис. дол. США” за 
реалістичним сценарієм (0,82 %) незначно випереджає 
Грузію. За стратегічним оптимістичним сценарієм 
(середньорічне зростання 7,27 %) випереджає Грузію у 
2020 р. З урахуванням впливу пандемії COVID-19 
випереджає Грузію у 2023 р. та досягає рівня ВРП на 1 
особу у 2027 р. 11,73 тис. дол. США проти 20,8 у Польщі. За 
стратегічним сценарієм збалансованого сталого розвитку 
(14,05 %) з урахуванням впливу пандемії COVID-19 досягає 
значення 15,4 тис. дол. США у 2027 році. 
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Динаміка стратегічних сценаріїв 

розвитку Кіровоградської області 
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Динаміка стратегічних сценаріїв 

розвитку Кіровоградської області 

• За визначеними сценаріями Кіровоградська область за 
критерієм “ВРП на 1 особу в тис. дол. США” за реалістичним 
сценарієм (-5,19 %) назавжди відстає від Грузії (рис. а).  

• За стратегічним оптимістичним сценарієм (середньорічне 
зростання 4,7%) наздоганяє Грузію у 2027 р. За стратегічним 
сценарієм збалансованого сталого розвитку (15,76 %) з 
урахуванням впливу пандемії COVID-19 наздоганяє Грузію у 
2023 р. та досягає значення 14,7 тис. дол. США у 2027 році. 

• Якщо аналізувати динаміку ВРП Кіровоградської області у 
порівняльних цінах 2010 р., реалістичний сценарій – найгірший 
за останні 10 років.; оптимістичний сценарій випереджає 
рівень 2011р. у 2024 р.; сценарій збалансованого розвитку має 
безперечну перевагу (рис. б). 
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23 грудня 2020 року, на своєму засіданні Кабінет 
Міністрів України схвалив Концепцію економічного 
розвитку Донецької і Луганської областей.  Це базовий 
документ, який дозволить забезпечити розробку та 
подальшу імплементацію Стратегії, яка, в свою чергу, 
направлена на трансформацію інвестиційного клімату, 
створення на підконтрольних Уряду України частинах 
Донецької та Луганської областей території 
пріоритетного розвитку та впровадження нової 
економічної моделі на регіональному рівні шляхом 
запровадження податкових і митних преференції, 
поширення стандартів міжнародних комерційних 
арбітражів, страхування військово-політичних ризиків, 
розвиток інфраструктури та всебічної інституційної 
підтримки. 8 



Еволюція   індустрії   Донбасу.  

Внесок   іноземного   капіталу. 
• 1. Індустрія Донбасу 1.0 – Бахмутські солеварні (17-

18 ст.). 

• 2. Індустрія Донбасу 2.0. – Вугілля, чавун (Гаскойн, 

Юз, Гартман, Боссе), гіпс, алебастр, скло, цегла – 

Едмунд Франке), вогнетриви та алебастр – Вікентій 

Штерцнер та інші – 19 ст.  База сталінської 

індустріалізацції 

• 3. Індустрія Донбасу 3.0 – Металургія, 

машинобудування, «Всесоюзная кочегарка» 

(американське устаткування та фахівці – 30-ті роки, 

устаткування по репараціям та фахівці і полонені з 

Німеччини, Сілезії  – 40-50-ті роки 20 ст.). 

• 4. Індустрія Донбасу 4.0 – (Індустрія-4.0, Кіберфізичні 

системи, мехатроніка, Угода про Асоціацію з ЄС – 21 

ст.) 
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•Події, що відбуваються на Донбасі з 2014 року 
слід визначити як катастрофу. У нормативних 
та міжнародних документах України можна знайти 
наступне визначення: «Катастрофа" - подія, 
викликана руйнівними силами природи або 
людською діяльністю чи бездіяльністю, що 
серйозно загрожує та (або) завдає шкоди 
людському життю, здоров'ю, майну та (або) 
навколишньому середовищу (Угода між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія 
про співробітництво у сфері запобігання 
катастрофам та ліквідації їх наслідків – 
Міжнародний документ від 21.11.2016). 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191_002-16/ed20161121#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191_002-16/ed20161121#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191_002-16/ed20161121#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191_002-16/ed20161121#n15


Динаміка питомої ваги ВДВ секторів 
економіки у ВРП Донецької області. 
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Динаміка ВДВ секторів економіки 
Донецької області у цінах 2000 р. 
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Динаміка питомої ваги зайнятості секторів 
економіки Донецької області. 

13 



 

Катастрофа Донбасу: 
1.0. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР 

 • 1.1.Падіння ВРП регіону (з 2(3) на 21 місце –Донецька, з  
5 (7) на 25-Луганська на душу населення) 

• 1.2. Швидке зниження конкурентоспроможності 
економіки регіону 

• 1.3. Занепад промислового потенціалу Східних регіонів 
України 

• 1.4. Стагнація і відсутність регіональної кооперації 
великого, середнього і малого бізнесу. 

• 1.5. Відсутність стратегічно визначених пріоритетів 
підтримки потенційних інвесторів стосовно податко-
вого, кредитного і митного навантаження. 
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Динаміка інтегрального показника 
економічної складової  Донецької області 
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Динаміка інтегрального показника 
інфраструктурної складової  Донецької області  
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Катастрофа Донбасу: 
2.0. ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 

• 2.1. Ризики виходу на поверхню та підтоплення шахтними водами 
підземних горизонтів з питною водою і цокольних приміщень 
житлового сектору. 

• 2.2. Збільшення випадків потрапляння до житлових приміщень 
шахтного метану і наявна загроза  витоку радіації 

• 2.3. Підвищене забруднення повітря та зовнішнього середовища 
підприємствами  ГМК і ТЕС. 

• 2.4. Відсутність системи моніторингу екологічних ризиків  
особливо на захоплених територіях у зонах проведення ООС 

• 2.5. Низький рівень розвитку системи рекреації та туризму. 

• 2.6. Відсутність дієздатних програм моніторінгу і підвищення 
екологічної освіченості населення 
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Динаміка інтегрального показника 
екологічної складової Донецької області 
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Катастрофа Донбасу: 
3.0. СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР 

• 3.1. Фінансове зубожіння, відтік населення, відсутність довіри 
та несприйняття діяльності центральних органів влади 

• 3.2. Низький рівень розвитку соціальної інфраструктури 
(лікарні, школи, дитсадки, закладів позашкільного виховання 
і т.і.). 

• 3.3. Падіння якості життя та вартості «соціального капіталу» 
працездатного населення регіону 

• 3.4. Стагнація  розвитку дуальної освіти, кваліфікаційного та 
креативного рівня населення 

• 3.5. Демографічна криза (падіння народжуваності та 
зростання смертності) на територіях прилеглих до зони 
проведення ООС 
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Динаміка інтегрального показника рівня 
життя населення Донецької області  
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Динаміка інтегрального показника 
демографічного стану населення  
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Динаміка інтегрального показника 
соціальної складової Донецької  області 
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Катастрофа Донбасу: 
4.0. НАУКОВО- ТЕХНІЧНИЙ ВИМІР 

• 4.1.Нерозвиненість інноваційної інфраструктури (інкубатори, наукові та 
технопарки і т.і.), а також інституційного забезпечення (організаційно-
законодавчих  заходів) її сталого розвитку. 

• 4.2. Деградація і занепад «прикладних» ланцюгів (СКТБ, ПКТІ і т.п.) 
циклу «дослідження – виробництво» у цивільних секторах 
промисловості, охороні здоров'я і освіти. 

• 4.3. Відсутність державної і регіональної підтримки «інноваційного 
ліфта» (системи підтримки інновацій від школи до комерційного 
впровадження на внутрішньому та зовнішньому ринках) 

• 4.4. Наявний дефіцит децентралізованих джерел фінансування 
прикладних розробок  енергозберігаючих технологій у виробничої 
сфері і комунальному господарстві. 

• 4.5. Відсутність мотивації бізнесу загалом до фінансування інновацій і 
зокрема великих підприємств до впровадження інновацій вітчизняних 
фахівців і винахідників з малого і середнього бізнесу. 
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Динаміка інтегрального показника 
інноваційної складової  Донецької області 
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Динаміка інтегрального показника 
інвестиційно-фінансової складової  

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Інт. індекс Нижній поріг Нижнє опт. Верхнє опт. Верхній поріг 

Інвестиційно-фінансова безпека 

25 



План Маршалу для Донбасу 4.0 
• Потрібно організувати із залученням коштів 

іноземних державних та приватних донорів 
постійно діючу щорічну (один рік – в Донецькій, 
другий – в Луганській областях )  

• міжнародну конференцію 

«Модернізація Донбасу: економічний, 
екологічний та соціальний виміри»  

• метою якої повинно стати утворення по аналогії з 
Чорнобильським фондом “Укриття” 
Міжнародного фонду «Новий  Донбас» з 
капіталом в  Є 3-5 млрд.  
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Режим міжнародно-публічно-

приватного партнерства 
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• В структурі Фонду передбачити створення відповідних галузевих відділень: 

• екологічного – з фінансування проектів ліквідації наслідків закриття та затоплення шахт 
та їх шкідливого впливу на довкілля та інших; 

• соціального – з фінансування проектів в сфері освіти (загальної, професійної, вищої), 
сприяння підприємницьким університетам (в тому числі реалізації проєкта 
«Інноваційного ліфта «від школи – до Європи»), розвитку кооперативного руху на селі 
та в ОТГ, охороні здоров’я, модернізації житлово-комунального господарства, рекреації, 
інклюзивного розвитку, туризму; 

• неоіндустріальної модернізації - з фінансування проектів «Індустрії 4.0», створення 
мережі індустріальних парків, організації сучасних високотехнологічних виробництв, 
шляхом приєднання до високотехнологічних європейських та світових кластерів та ін.; 

• наукового та інноваційного - з фінансування проектів інноваційної інфраструктури 
(бізнес-інкубаторів, наукових парків, технопарків), сектору ІТ-індустрії, НДДКР з 
пріоритетних середньострокових науково-технічних напрямів розвитку регіонів. 

 

• Для реалізації цих проектів на законодавчому рівні в регіоні 

потрібно створити спеціальний режим інноваційно-інвестиційної 

діяльності (по аналогії з досвідом Ірландії та Фінляндії він може 

бути названий «Інноваційним офшором»), який буде 

передбачати стимулюючі умови у сфері оподаткування, 

кредитування, митної політики для устаткування та особливий 

режим валютного курсу для реалізації цих проектів. 
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Послуги 

Традиційні: 

- торгівля; 

- діяльність готелів і ресторан.; 

- 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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Динаміка питомої ваги ВДВ видів 
послуг у ВРП Донецької області. 
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Рівень наукоємності продукції, % 
реалізації 

  
Рівень наукоємності продукції Україна 

Регіони 

Луганська Донецька 

Високий 1,6 
 

2,1 
0,1 

Виробництво  комп’ютерів, електронної 
та обчислюваної техніки 

0,6 
 

1,8 
  

Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів 

1,0 
 

0,3 
0,1 

Середньовисокий  10,1 
 

21,4 
6,9 

Виробництво електричного устаткування 1,5 
 

0,1 
1,6 

Виробництво машин і устаткування , не 
віднесених до інших угрупувань 

2,3 
 

0,6 
3,4 

Виробництво автотранспортних засобів 2,8 
 

11,0 
0,4 

Виробництво хімічних речовин та 
хімічної продукції (ТОР-сода) 

3,5 
 

9,7 
1,5 
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Рівень наукоємності продукції, % реалізації 
Середньонизький 35,2 

 
60,4 64,1 

Металургійне виробництво (рейки – 50 м) 16,6 
 

38,2 41,7 
Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 

3,3 
 

3,0 
6,1 

Добувна промисловість та розроблення 
кар’єрів 

10,8 
 

18,4 
14,3 

Виробництво гумових та пластмасових 
виробів та іншої неметалевої мінеральної 
продукції 

4,5 
 

0,8 
2,0 

Низький 53,1 
 

16,1 
28,9 

Виробництво харчових продуктів, напоїв, 
тютюну 

21,2 
 

1,2 
7,2 

Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри та ін. матеріалів 

0,8 
 

0,2 
0,2 

Виробництво виробів з деревини, паперу, 
поліграфічна діяльність 

3,1 
 

5,1 
0,5 

Виробництво меблів, ін. продукції 2,1 
 

0,8 
2,0 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
повітря 

24,6 
 

8,2 
17,0 

Водопостачання, каналізація, 
поводження з відходами 

1,3 
 

0,6 
2,0 32 



Критерии Традиционное 

(аграрное) 

Индустриальное Постиндустриальное Неоиндустриальное 

Фаза 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Доля агросферы в 

добавленной стоимости ВРП 

>50% > 30% 

<50% 

> 15% 

<30% 

> 5% 

<15% 

< 5% 

Доля занятых агросферы в 

общей занятости 

>80% <80% 

>50% 

> 30% 

<50% 

> 10% 

<30% 

<10% 

> 40% 

<50% 

> 30% 

<40% 

> 20% 

<30% 

< 20% Доля добавленной стоимости 

в материальной сфере 

Доля занятых в 

материальной сфере 

> 40% 

<50% 

> 30% 

<40% 

> 20% 

<30% 

<20% 

Доля добавленной стоимости 

в отраслях промышленности 

высокой и средневысокой 

наукоемкости в ВВП (ВРП) 

≤20% >20

%, 

≤30

% 

>30%, 

≤40% 

>40

% 

Доля занятых в отраслях 

промышленности высокой и 

средневысокой наукоемкости 

в общей численности занятых 

≤20% >20

%, 

≤30

% 

>30%, 

≤40% 

>40

% 

Доля добавленной стоимости 

в сфере прогрессивных и 

креативных услуг в ВВП 

(ВРП) 

≤20% >20

%, 

≤30

% 

>30%, 

≤40% 

>40

% 

Доля занятых в сфере 

прогрессивных и креативных 

услуг в общей численности 

занятых 

≤20% >20

%, 

≤30

% 

>30%, 

≤40% 

>40

% 

 
 
 

Критерии технологического развития 

современных обществ 
Фазы развития: 1- подготовительная; 2- начальная ; 3 – развития;  4 - расцвета 
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Інтерпретація значень матриці Бостонської Консалтингової Групи 

до специфіки видів промислової продукції (товарів, послуг) за 

видами економічної діяльності 
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Матриця Бостонської консалтингової групи для видів промислової 

продукції (товарів, послуг) Донецької області  

за видами економічної діяльності  
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Роль держави в підтримці розвитку стратегічних та потенційних лідерів 
Групи  Код за КВЕД-2010 Роль держави 

Стратегічні лідери 21 – виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів; 

28 –  виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угруповань. 

пряме фінансування;  

податкові стимули для найму 

висококваліфікованих кадрів; 

інвестиції в інновації та наукові 

розробки; 

державні гарантії; кредитування і 

страхування. 

Потенційні лідери В – добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів; 

10+11+12 – виробництво харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів;  

13+14+15 – текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів;  

22+23 – виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції;  

26 – виробництво комп'ютерів, електронної 

та оптичної продукції; 

29+30 – виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів;  

24+25 – металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих виробів, 

крім машин і устаткування/ 

проектне фінансування (без 

застави); публічно-приватне 

партнерство; 

державні гарантії; 

страхування ризиків експорту;  

податкові пільги для підвищення 

якості продукції; переоснащення 

виробництва та стимулювання 

експорту. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 
Оскільки для реалізації Стратегії реінтеграції Донецької та Луганської 
областей в умовах децентралізації потенціалу обласних і місцевих органів 
управління явно недостатньо пропонується створити на базі Інститутів 
економіки промисловості та економіко-правових досліджень НАН 
України з залученням коштів проектів міжнародної технічної допомоги 

«Центр стратегування та оргпроектування «Донбас- 4.0 (2030)» 

(Донецьке відділення – м. Краматорськ або Слов‘янськ, Луганське 
відділення – м. Сєвєродонецьк) як неприбуткову громадську спілку за 
участю експертної спільноти (Академія економічних наук України), 

підприємців регіону,  Донецької та Луганської торгово-промислових 
палат, та Агенцій регіонального та місцевого розвитку. Цей центр у тісній 
співпраці з Донецьким регіональним центром НАН України та МОН 
України та ЛОНКР, може стати «мозковим центром» моніторингу та 
кординації місцевих стратегій та програм відновлення та «розумної 
неоіндустріальної спеціалізації» Донбасу.  
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На базі Донецького наукового центру за участю експертної 

спільноти – Академії економічних наук України, промислових 

підприємств і підприємців, представників державного управління 

та місцевого самоврядування, Агенцій регіонального розвитку, 

торгово-промислових палат та інших заінтересованих сторін – 

пропонується заснувати Міжрегіональну громадську спілку 

«Платформа інноваційного розвитку «Донбас». Ця платформа 

може стати постійно діючим комунікаційним майданчиком між 

державою, науково-освітньою експертною спільнотою, бізнесом та 

громадськістю для обміну інформацією, виявлення спільних 

проблем і завдань інноваційного розвитку, колегіального 

вироблення рішень та консолідації ресурсів на розв’язання 

найбільш гострих проблем наукової, науково-технічної та 

інноваційної сфери Донецького економічного району. У тісній 

співпраці з Донецьким науковим центром ця платформа може стати 

«фабрикою думки» щодо шляхів і засобів перезавантаження 

відносин між учасниками регіональної інноваційної екосистеми та 

неоіндустріального відродження Донбасу.  
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В межах реалізації стратегії смарт-спеціалізації, з  метою 
підтримки створення регіональної мережі 
індустріальних парків та об’єднання зусиль 
промисловців, підприємців, науково-освітньої 
експертної спільноти, представників державного 
управління та місцевого самоврядування в справі 
відновлення економічного потенціалу та 
неоіндустрівльного відродження Донбасу пропонується 
заснувати Громадянський рух «Індустрія Донбасу – 4.0». 
У якості ініціаторів такого руху могли б виступити 
Академія економічних наук України, Агенції 
регіонального розвитку, торгово-промислові палати, а 
також Краматорська міська рада директорів 
промислових підприємств, Донецький науковий центр 
НАН України та МОН України та Донецьке відділення 
УСПП та інші. 
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Мережа індустріальних парків 

• - Слов’янськ (виробництво соди та супутніх 
продуктів, кераміки, будматеріалів та ін.) 

• Костянтинівка (виробництво скла) 

• Лиман (виробництво сонячних панелей, 
будматеріали, обладнання для залізниці) 

• Маріуполь (машинобудування, харчова 
переробка) 

• Бахмут 

• Покровськ 
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Пріоритети глобального 

розвитку промрегіонів 
• 1. Розвиток науки та вищої освіти. 

• 2.Розвиток фінансової 

інфраструктури. 

• 3. Розвиток логістики (транспорт, 

зв’язок) 

• 4. Туризм. 

• 5. Соціальна інфраструктура 

(медицина, професійна освіта) 
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Сучасні виклики  створюють передумови для розробки нової 

Концепції розвитку регіональних центрів МОН України та НАН або 
національних галузевих академій наук України. 

 • Мета Концепції – трансформація існуючої організаційної структури 
установ, регіональних наукових центрів НАН України, галузевих 
академій та МОН України у відповідності до викликів сучасної 
глобальної економіки та стратегічним умовам економічного 
розвитку. Ці структури повинні бути націлені на науково-методичне 
забезпечення та супровід створення сучасної моделі збалансованого 
сталого розвитку та інтеграції до європейського наукового та 
освітнього просторів на базі формування регіональних інноваційних 
екосистем економічних районів України (що відповідає рівню NUTS-1 
європейської класифікації регіонів), виявлення логістичних переваг 
(шляхом створення відповідних транспортно-логістичних 
кластерів), ефективного використання промислових, природних та 
трудових ресурсів регіонів та задіяння невичерпних резервів 
неформальної складової економіки в умовах децентралізації 
управління, модернізації та смарт-спеціалізації.  
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Виходячи з мети Концепції, можна виділити 4 великі блоки 

завдань, які сформують відповідні наукові напрями діяльності 

наукового центру.  
 

1. Донецький науковий центр НАН України та МОН України може стати пілотним 
проектом зі створення регіональної інноваційної екосистеми у якості своєрідного ядра, 
навколо якого буде формуватися сучасна регіональна інноваційна інфраструктура. На цій 
основі може бути започатковане формування мережі корпорацій відновлювального 
(випереджаючого) розвитку від окремих ОТГ до Донецького економічного району (у 
складі Донецької та Луганської областей). Ці корпорації можуть утворювати відповідні 
Фонди. Зокрема.  
• Фонд розвитку виробництва – для фінансування проектів інноваційної 

інфраструктури індустріальних парків, формування «точок зростання Індустрії 4.0», 
кластерів, розвитку фінансової інфраструктури (лізингу).  

• Фонд інновацій та науково-технічного розвитку – для фінансування проектів бізнес-
інкубаторів, наукових парків, технопарків, сектору ІТ-індустрії, НДДКР з пріоритетних 
середньострокових науково-технічних напрямів розвитку регіонів.  

• Фонд соціального розвитку – для фінансування проектів в сфері освіти (загальної, 
професійної, вищої), сприяння підприємницьким університетам, охороні здоров’я, 
модернізації житлово-комунального господарства, рекреації, туризму. 
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2. Науково-методичне забезпечення та супровід стратегії формування регіональної 

інноваційної екосистеми Донецького економічного району та інтеграція її в 

європейські науково-освітній та інноваційний простори: 

а) формування «Інноваційного офшору – Донбас» шляхом створення спеціальних стимулюючих 

режимів (податкового, кредитного, митного, валютного курсу) для реалізації інвестиційних та 

інноваційних проєктів на території Донецької та Луганської областей;  

б) імплементація Стратегії смарт-спеціалізації Європейської Комісії (англ. Smart Specialisation 

Strategy, далі – S3), гармонізація підходів щодо визначення «розумних» спеціалізацій регіонів;  

в) обґрунтування створення територій пріоритетного розвитку в областях, на яких розміщуються 

переважно стратегічно важливі інноваційні підприємства, а залучаються до роботи 

висококваліфіковані фахівці;  

г) оцінка інноваційного потенціалу регіону, визначення пріоритетних напрямів розвитку економіки та 

залучення інвестицій;  

д) створення мережі наукових парків у ЗВО областей та залучення наукового потенціалу для 

створення та розвитку мережі індустріальних парків,  

е) науково-методичне забезпечення реалізації концепції інтеграції в європейський науково-освітній та 

інноваційний простори «Інноваційний ліфт: від школи до Європи»»;  

є) проведення маркетингового аналізу привабливості зовнішніх ринків для експортерів регіону; 

надання консалтингових послуг та супроводження експортерів на зовнішні ринки;  

ж) розробка пропозицій щодо удосконалення митної інфраструктури регіону, створення найбільш 

сприятливих умов для підприємців;  

з) здійснення оцінки та маркетингове дослідження ринків збуту для підприємств-експортерів  

економічного району;  

и) аналіз інструментів торговельного захисту СОТ, розробка рекомендацій та надання консультацій 

підприємствам регіону щодо ефективності їх використання (антидемпінгові розслідування тощо); 

 і) розробка експортної стратегії економічного району; розробка пропозицій щодо цифровізації 

економічного району.  
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3. Науково-методичне забезпечення та супровід стратегії розвитку регіональної логістики та 

виробничої інфраструктури (транспорт, будівництво, фінанси): 

а) діагностика та аналіз виробничої інфраструктури Донецького економічного району (зокрема, її логістичної 

складової);  

б) розробка проєктів щодо оптимізації транспортної інфраструктури, визначення пріоритетних напрямів її 

вдосконалення;  

в) аналіз та оцінка банківського сектору регіону з метою визначення надійних джерел кредитних ресурсів, надання 

консультативних послуг щодо фінансової грамотності підприємців;  

г) аналіз стану та надання пропозицій щодо розвитку транспортної та туристичної інфраструктури; д) енергоаудит 

промислових підприємств регіону; е) розробка системи навчання на курсах підвищення кваліфікації з питань 

«Управління енергоефективністю», «Енергетичного менеджменту та енергоаудиту» для держслужбовців, які 

пов’язані з програмами енергозбереження;  

є) розробка стратегії енергозбереження; моделювання та оптимізація систем ЖКГ;  

ж) аудит інфраструктури для розвитку Індустрії 4.0 з метою оцінки головних факторів конкурентоздатності та 

можливості долучення до Індустрії 4.0;  

з) популяризація та просування технологій Індустрії 4.0 як обов’язкового фактору підвищення 

конкурентоспроможності промислових підприємств на міжнародних ринках;  

и) імплементація міжнародних стандартів у галузі автоматизації промислового виробництва та застосування 

інформаційних технологій у промисловості; і) залучення промислових компаній до фінансування розвитку Індустрії 

4.0 за рахунок фондів ЄС (зокрема, за рамковими програмами ЄС з досліджень та інновацій Horizon 2020, Horizon 

Europe);  

і) сприяння інтеграції існуючих промислових кластерів України з Європейською платформою співпраці кластерів 

(The European Cluster Collaboration Platform) з метою зміцнення вітчизняних кластерів, імплементації найкращих 

практик, запроваджених в ЄС, отримання доступу вітчизняних кластерів до програм підтримки ЄС (COSME, Horizon 

2020, Horizon Europe тощо);  

ї) створення сприятливих умов для розвитку кластерів, зокрема, аналіз моделі функціонування кластерів з точки зору 

діючого законодавства та вирішення питання щодо необхідності врегулювання організаційно-правової форми 

кластерів, правил їх створення і діяльності, а також гармонізація критеріїв визначення кластерів згідно найкращих 

практик, запроваджених в ЄС;  

к) підвищення рівня поінформованості та проведення навчання представників промислових та інфраструктурних 

підприємств щодо моделі утворення кластерних ініціатив та можливостей, що відкриваються для їхніх учасників.  
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4. Розширення співпраці академічної та університетської науки та інтеграція в 

європейські науково-освітній та інноваційний простори. 

1) створення Філії або лабораторії головного по проблемі інституту НАН України при 
відповідній кафедрі українського університету-партнера;  
2) укладання Угоди про співпрацю з європейським (іноземним) університетом-партнером 
та спільна участь в європейських науково-освітніх грантових програмах для отримання 
фінансування;  
3) забезпечення структурних підрозділів, що займаються дослідженнями у сфері розвитку 
високих технологій (зокрема, наприклад, нано- та біотехнологій) взаємодоповнюючим 
обладнанням; 
4) забезпечення кадрами, стажування, наукові обміни (студентами, аспірантами, 
докторантами, науковцями, викладачами);  
5) забезпечення додаткового 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;  
7) введення на фізичних та 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 та технопаркових структур університетів-партнерів, 
в тому числі з використанням схеми франчайзингу. 
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Територіальний рівень формування стратегій 

смарт-спеціалізації відповідно до рівнів NUTS за 

номенклатурою територіальних одиниць ЄС 

Територіальний рівень Рівень за 

NUTS 
Смарт-економічний район NUTS 1 

Смарт-область NUTS 2 

Смарт-місто NUTS 3 

Смарт-громада (ОТГ, район) LAU 
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Національна та секторальні 
стратегії розвитку країни

Стратегії розвитку 

макрорегіонів 

(економічних районів) NUTS 1

Стратегія розвитку 

області 1

Стратегії розвитку 

областей (регіонів) 

NUTS 2

Стратегія розвитку 

області 2

Стратегія розвитку 

області n

Стратегія розвитку 

макрорегіону 1

Стратегія розвитку 

макрорегіону 2

Стратегія розвитку 

макрорегіону n

Місцеві науково-експертні 
платформи стратегування

Н
ац
іо
н
ал
ьн
и
й

 р
ів
ен
ь

М
ак
р
ор
ег
іо
н
ал
ьн
и
й

 

рі
ве
н
ь

Р
ег
іо
н
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ьн
и
й

 р
ів
ен
ь

М
іс
ц
ев
и
й

 р
ів
ен
ь

Стратегії розвитку міст 

NUTS 3

Стратегія розвитку 

міста 1 Стратегія розвитку
 міста n

Макрорегіональні науково-експертні 
платформи стратегування

Регіональні науково-експертні 
платформи стратегування

Національний стратег

Національна науково-експертна 
платформа стратегування

Макрорегіональний стратег

Регіональний стратег

Місцевий стратег

Корпорації розвитку макрорегіонів 

(міжнародно-публічно-приватне 

партнерство)

Стратегії розвитку 

ОТГ 

NUTS-4, NUTS-5

Стратегії розвитку 

ОТГ 1
Стратегії розвитку 

ОТГ n

Корпорації розвитку областей 

(міжнародно-публічно-приватне 

партнерство)

Корпорації розвитку міст та 

ОТГ (міжнародно-публічно-

приватне партнерство)
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З метою перетворення регіональних наукових центрів у ефективно діючі 
міжрегіональні координаційні центри інноваційного розвитку пропонується 
розширити їх функції і повноваження шляхом внесення доповнень до статті  25 
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у такій редакції  
 
• «1. Регіональні наукові центри створюються з метою підвищення ролі науки в 

розробленні ефективної регіональної політики, її орієнтації на поєднання 
загальнодержавних і регіональних інтересів з метою забезпечення стійкого 
випереджаючого інноваційного розвитку країни, наукове забезпечення 
розв’язання актуальних проблем соціально-економічного та інноваційного 
розвитку регіонів та економічних районів, як неадміністративних 
агрегацій, що відповідають рівню NUTS 1 територіальних одиниць 
Європейського Союзу.  

• 2. Регіональні наукові центри створюються Національною академією наук 
України, національними галузевими академіями наук спільно з 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і 
реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності, за погодженням з відповідними 
місцевими органами виконавчої влади.  
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З метою перетворення регіональних наукових центрів у ефективно діючі 
міжрегіональні координаційні центри інноваційного розвитку пропонується 

розширити їх функції і повноваження шляхом внесення доповнень до статті  25 
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у такій редакції 

• 3. Регіональні наукові центри, відповідно до законодавства 
України, Типового статуту регіонального наукового 
центру НАН України і МОН України, статутів Національної 
академії наук України та національних галузевих академій 
наук виконують функції міжвідомчої координації зв’язків 
між учасниками регіональних інноваційних екосистем в 
межах ареалів їх дії, які відповідають рівню економічного 
району.  

• Відповідні зміни доцільно прописати в Типовому статуті РНЦ, 
статутах Національної академії наук України і національних 
галузевих академій наук.  
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Пропонується таке кадрове забезпечення реалізації пропонованих напрямів діяльності 

Донецького наукового центру.  

1. Вводиться посада Директора Донецького наукового центру з координації наукових програм 

стратегічного розвитку економічного району.  

2. У структурі наукового центру створюється науковий відділ «Проблем стратегічного розвитку 

Донецького  економічного району» (10 ставок – див. нижче) у складі: 

сектору проблем координації регіональних стратегій та програм розвитку;  

сектору стратегічного розвитку логістики та виробничої інфраструктури; 

 сектору проблем розвитку регіональної інноваційної інфраструктури; 

сектору проблем інтеграції в європейський науково-освітній простір.  
 

 

 

• Штатний розпис відділу проблем стратегічного розвитку Донецького економічного району.  

• Працівники зайняті як правило за сумісництвом на 0,5 та 0,25 ставки. 

• Оклади та надбавки призначаються згідно чинного законодавства для наукових установ 

НАН України 
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ЗАХОДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ «Індустрії 4.0» 

 •  аудит інфраструктури; 

• націоналізація та приватизація як  

макроекономічні інструменти; 

• популяризація та просування сучасних 

технологій – створення регіональної 

платформи “Індустрія-4.0” 

• впровадження міжнародних стандартів у 

галузі промислового виробництва; 

• — залучення фінансування програм ЄС  

("Горизонт 2020“ та інших); 

• — підтримка просвітницьких заходів і 

розробка переліку нових професій. 
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Донецька область-2027: 
контури майбутнього  

Розширення присутності 

на традиційних  ринках  

шляхом модернізації та 

диверсифікації 

Освоєння нових 

високотехнологічних та 

сервісних ринків 

Підвищення якості та 

оновлення соціального 

капіталу регіону 

«бум» креативу, науки та інновацій;  

регіональная платформа «Індустрии 4.0», амбіційні  бізнес-проекти; 

високий рівень розвитку інфраструктури та прогресивний сервіс; 

комфортне зовнішнє середовище; 

диверсифікований туризм; 

регіональний фінансовый  центр; 

насичене культурне життя; 

сучасний  інклюзивний стиль и позитивний імідж 55 
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Досвід Китаю у «смарт-спеціалізації» шляхом створення  у 2013-
2020 р. 21 спеціальної зони вільної торгівлі державного рівня 

«від точки до лініії», «від лінії до площини» 
Хубейська експеріментальна зона вільної торгівлі офіційно зареєстрована 1 квітня 2017 року і 
складається з трьох регіонів: Ухань, Сян'ян і Ічан. Так, Ухань фокусується на розвитку інформаційних 
технологій нового покоління, житті і здоров‘ї людини, інтелектуальному виробництві та інших 
стратегічних нових галузях промисловості, а також на міжнародній торгівлі, фінансових послугах, 
сучасній логістиці, інспекції та контролю, розробці і проектуванні, інформаційних, професійних 
послугах та інших сучасних галузях сфери послуг. Сян'ян сконцентрований на розвиток виробництва 
високотехнологічного обладнання, транспортних засобів на новій енергії, великих базах даних, 
хмарних обчисленнях, комерційній логістиці, інших галузях промисловості. У Ічані в центрі уваги 
розвиток передового виробництва, біомедицини, електронної інформації, виробництво нових 
матеріалів і інших високотехнологічних галузей промисловості, а також розробка і проектування, 
електронна комерція і інші сучасні сфери послуг.  

В цілому було впроваджено 132 системних інноваційних досягнення, 17 з них були прийняті на 
національному рівні. У зоні вільної торгівлі (займає 0,065% території Хубей) реалізовано 1/3 
контрактів з іноземним капіталом і 1/3 імпорту і експорту всієї провінції. Будівництво Хубейської 
експериментальної зони вільної торгівлі стало потужним важелем для реалізації трьох стратегій: 
«Один пояс, один шлях», економічний пояс річки Янцзи і підйом Центрального Китаю. 

Надалі Хубейська експериментальна зона вільної торгівлі буде націлена на виконання шести 
експериментальних завдань реформи: прискорення трансформації функцій уряду, поглиблення 
реформ в інвестиційному секторі, сприяння трансформації та модернізації торгівлі, розширення 
фінансової відкритості та інновацій, сприяння інноваційному розвитку і підтримка трансформації 
та модернізації промисловості. 
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Інститут економіки промисловості

Національна академія наук України

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

ІНТЕГРАЦІЇ

Виступ завідувача сектору проблем 

інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості 

к.е.н. Підоричева І.Ю.

13 квітня 2021 року

Київ-Дніпро



Багаторівневість національної інноваційної екосистеми України 

відповідно до NUTS-одиниць ЄС

NUTS-одиниці ЄС Кількість населення Територіальні одиниці України

NUTS 1 від 3 млн до 7 млн осіб Економічний район

NUTS 2 від 800 тис до 3 млн осіб Область

NUTS 3 від 150 до 800 тис осіб Адміністративний район

LAU Територіальна громада

Слайд 1

ГЛОБАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА 

РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА 

ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ (РІВЕНЬ NUTS 1)

РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА 

ЕКОСИСТЕМА ОБЛАСТІ (РІВЕНЬ NUTS 2)

ЛОКАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА

 ЕКОСИСТЕМА РАЙОНУ (РІВЕНЬ NUTS 3)

ЛОКАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА 

ЕКОСИСТЕМА ТЕРГРОМАДИ

(LAU-РІВЕНЬ)



 Перший підхід 

екосистеми, 

організовані 

навколо фокусної

фірми

Підходи до розуміння інноваційних екосистем та визначення 

поняття «інноваційна екосистема»

 Другий підхід 

екосистеми, 

побудовані 

навколо фокусної 

ціннісної 

пропозиції 

(інновації)

 Третій підхід

екосистеми як 

середовища, що 

утворюються на 

різних просторових 

рівнях без прив’язки 

до фокусних фірм чи 

інновацій

 Четвертий підхід 

екосистеми як плат-

форми (віртуальні 

майданчики), що 

дозволяють різним 

сторонам взаємо-

діяти в режимі 

онлайн

Слайд 2

Інноваційна екосистема –

це відкрита, цілісна, динамічна мережа, що складається з просторової спільноти 

об’єднаних стійкими взаємозв’язками організацій та індивідів із різними 

компетенціями і ролями, які коеволюцінують у певному інституційному оточенні 

під впливом бізнесового, регуляторного та інноваційного середовищ, 

обмінюються знаннями та ресурсами, розподіляють зобов’язання, ризики і 

вигоди у процесі створення інновацій, у яких зацікавлені споживачі



Колаборація в інноваційних екосистемах –
процес добровільної, зацікавленої, паритетної співпраці незалежних організацій та індивідів, які об’єднують ресурси, 

розподіляють зобов’язання, ризики і вигоди, формують культуру довіри, відкритості, чесності, справедливості відносин і 

поваги до партнерів, а також здатні подолати конкуренцію між собою задля досягнення спільної мети – створення інновацій, що 

потребує постійного обміну знаннями та інформацією, безперервних узгоджень і координації спільних дій та приводить до 

формування нових неформальних правил, норм і структур, які поділяють усі учасники 

Підхід до розбудови міжорганізаційної колаборації

3 крок2 крок1 крок

Завдання 

Позитивна 

оцінка 

Негативна  

оцінка 

Відмова від 

колаборації

Мотиваційний бар єр 1. Люди не 
бажають виходити за межі своїх 
організацій, отримувати нову 
інформацію та взаємодіяти з людьми, 
що працюють в інших організаціях

1. Визначити спільну 

мету і доводи на користь 

колаборації;

2. Оцінити потенціал 

організацій для 

досягнення спільної мети 

колаборації;

3. Розрахувати цінність 

колаборації з 

урахуванням 

альтернативних  витрат і 

витрат, пов язаних з 

налагодженням 

колаборації

Застосування важелів для подолання 

бар єрів колаборації 

Оцінка доцільності 

колаборації

Укладання 

формального 

договору про 

міжорганізаційну 

колаборацію

Початок 

взаємодії

Виявлення бар єрів 

колаборації

Важіль 1 – переконлива мова 
керівництва підприємств на користь 
зовнішньої колаборації; формулювання 
простої, зрозумілої мети колаборації, що 
поєднує працівників різних організацій

Важіль 2 – впровадження системи 
мотивації в організаціях, націленої на 
людей з Т-подібною моделлю поведінки, 
які не надають перевагу ані власним, ані 
спільним інтересам, а прагнуть до їх 
збалансування

Важіль 3 – розбудова мереж 
комунікацій, заохочення утворення 
особистих зв язків між працівниками 
організацій для полегшення  виконання 
складних спільних завдань

Мотиваційний бар єр 2. Люди не 
прагнуть ділитися інформацією та 
знаннями, якими володіють, та більш 
схильні до її накопичення

Бар єр можливостей      Люди 
витрачають багато часу на пошук 
інформації та знань або інших людей, 
які можуть допомогти з вирішенням 
проблеми

Бар єр можливостей      Люди 
мають труднощі при передачі знань та 
досвіду і не знають, як спільно 
взаємодіяти в напрямку досягнення 
мети

Слайд 3



Інноваційна активність підприємств за видами економічної 

діяльності у 2012-2018 роках

Слайд 4

Економіка України Промисловість Сфера послуг

2012-

2014 рр.

2014-

2016 рр.

2016-

2018 рр.

2012-

2014 рр.

2014-

2016 рр.

2016-

2018 рр.

2012-

2014 рр.

2014-

2016 рр.

2016-

2018 рр.

Займалися інноваційною 

діяльністю, од
4084 5095 8173 2492 2598 4060 1592 2497 4113

- у % до загальної кількості 

підприємств
14,6 18,4 28,1 18,4 20,3 29,5 11,0 16,7 26,8

- у % до ІАП 100,0 100,0 100,0 61,0 51,0 49,7 39,0 49,0 50,3

Підприємства з 

технологічними 

інноваціями

2663 3278 2937 1888 1859 1985 775 1419 952

- у % до ІАП 65,2 64,3 35,9 75,8 71,6 48,9 48,7 56,8 23,1

Підприємства з 

маркетинговими та 

організаційними 

інноваціями

1421 1817 5236 604 739 2075 817 1078 3161

- у % до ІАП 34,8 35,7 64,1 24,2 28,4 51,1 51,7 43,2 76,9



Диференціація видів промислової діяльності України за інтегральним 

індексом рівня інноваційної активності

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Виробництво харчових 

продуктів

Текстильне виробництво

Виготовлення виробів з 

деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 

Виробництво хімічних 

речовин і продукції 

Виробництво  

фармацевтичних продуктів і  

препаратів

Виробництво гумових і 

пластмасових виробів

Металургійне виробництво

Виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції

Виробництво електричного 

устаткування

Виробництво машин і 

устаткування, не віднесених 

до інших угруповань 

Виробництво 

автотранспортних засобів

Виробництво меблів, ремонт і 

монтаж машин і устаткування 

2015 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Слайд 5



Групування ВПД України за рівнем їх спроможності до генерації 

знань у 2018 р.

Слайд 6

Групи ВПД за рівнем спроможності 

до генерації знань (ІГЗ)
Вид промислової діяльності

Кіль-

кість

ВПД

Значення 

ІГЗ

I група

ВПД слабо орієнтовані на 

генерування знань

0,223 ≤ІГЗ ≤ 1,063

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність

7

0,223

Виробництво харчових продуктів 0,350

Текстильне виробництво 0,394

Виробництво гумових і пластмасових виробів 0,401

Металургійне виробництво 0,596

Виробництво меблів, ремонт і монтаж машин і устаткування 0,624

Виробництво хімічних речових і продукції 0,659

II група

ВПД помірно орієнтовані на 

генерування знань

1,064 ≤ІГЗ ≤ 1,904

Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших 

угруповань
2

1,519

Виробництво електричного устаткування 1,631

III група

ВПД значною мірою орієнтовані на 

генерування знань

ІГЗ ≥
1,905

Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

3

2,037

Виробництво автотранспортних засобів 2,468

Виробництво фармацевтичних продуктів і препаратів 2,735



Співставлення ВПД України за рівнем інноваційної активності та 

якістю їх інноваційної діяльності у 2018 році

Групи ВПД за рівнем 

інноваційної активності
Вид промислової діяльності

Рівень орієнтації на 

генерацію знань

Рівень орієнтації на 

технологічні 

запозичення

I група

ВПД з низьким рівнем 

інноваційної активності

0,515 ≤Іріа≤ 1,191

Текстильне виробництво Слабо орієнтований Помірно орієнтований

Виробництво меблів, ремонт і монтаж машин і устаткування Слабо орієнтований Слабо орієнтований

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність
Слабо орієнтований Слабо орієнтований

Виробництво гумових і пластмасових виробів Слабо орієнтований Слабо орієнтований

Виробництво харчових продуктів Слабо орієнтований Слабо орієнтований

Виробництво хімічних речових і продукції Слабо орієнтований Слабо орієнтований

II група

ВПД із середнім рівнем 

інноваційної активності

1,192 ≤Іріа≤ 1,868

Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших 

угруповань
Помірно орієнтований Помірно орієнтований

Виробництво електричного устаткування Помірно орієнтований Слабо орієнтований

Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної прод-ції Значно орієнтований Слабо орієнтований

Металургійне виробництво Слабо орієнтований Помірно орієнтований

Виробництво автотранспортних засобів Значно орієнтований Помірно орієнтований

III група

ВПД з відносно високим 

рівнем інноваційної 

активності

Іріа ≥
1,869

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

препаратів
Значно орієнтований Значно орієнтований

Слайд 7



Види промислової діяльності, які мають кращі результати за досліджуваними 

кількісними та якісними параметрами інноваційної діяльності

Слайд 8

ВПД зі значним 

рівнем інноваційної 

активності

ВПД, значною мірою 

орієнтовані на 

генерування знань

ВПД, переважно 

орієнтовані на 

запозичення зовнішніх 

знань і технологій

ВПД, значною мірою 

орієнтовані на 

виробництво 

інноваційної 

продукції

ВПД, які є ринковими 

інноваторами

ВПД, орієнтовані на 

міжнародний ринок

Фармацевтична 

індустрія

Фармацевтична 

індустрія

Фармацевтична 

індустрія

Фармацевтична 

індустрія

Виробництво машин і 

устаткування, не 

віднесених до інших 

угруповань

Виробництво машин і 

устаткування, не 

віднесених до інших 

угруповань

Виробництво 

комп’ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції

Виробництво 

комп’ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції

Виробництво машин і 

устаткування, не 

віднесених до інших 

угруповань

Виробництво 

комп’ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції

Виробництво 

комп’ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції

Виробництво 

електричного 

устаткування

Виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів

Виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів

Виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів

Виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів

Виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів

Виробництво меблів, 

ремонт і монтаж машин 

і устаткування

Металургійне 

виробництво

Виробництво 

електричного 

устаткування

Металургійне 

виробництво

Металургійне 

виробництво

Виробництво гумових 

і пластмасових 

виробів 

Металургійне 

виробництво



Динаміка і структура витрат на інноваційну діяльність за технологічними 

секторами промисловості
Загальний обсяг витрат, млн грн У т. ч. витрати на внутрішні ДіР, млн грн Структура витрат за ВПД,%

2015 р. 2018 р.
2018р. у % 

до 2015р.
2015 р. 2018 р.

2018р. у % до 

2015р.

загальних витрат витрат на внутрішні ДіР

2015р. 2018 р. 2015 р. 2018 р.

Промисловість України 13813,7 12180,0 88,2 1834,1 2706,1 147,5 100 100 100 100

Переробна промисловість 13171,5 11051,3 83,9 1819,3 2303,0 126,6 95,3 90,7 99,2 85,1

Високотехнологічний сектор

виробництво фармацевтичних продуктів і препаратів 1589,4 595,0 37,4 861,6 362,8 42,1 11,5 4,9 47,0 13,4

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції
183,8 470,9 256,2 96,6 273,7 283,5 1,3 3,9 5,3 10,1

Усього за сектором 1773,2 1065,9 60,1 928,2 636,5 68,6 12,8 8,8 52,3 23,5

Середньо-високотехнологічний сектор

виробництво хімічних речових і продукції 130,9 110,9 84,7 55,1 34,8 63,2 0,9 0,9 3,0 1,3

виробництво електричного устаткування 185,7 538,0 290,0 124,4 261,9 210,5 1,3 4,4 6,8 9,7

виробництво машин і устаткування, не віднесених 

до інших угруповань
747,7 1049,7 140,4 411,9 526,3 127,8 5,4 8,6 22,5 19,5

виробництво автотранспортних засобів 471,6 922,9 195,7 151,3 559,5 370,0 3,4 7,5 8,2 20,7

Усього за сектором 1535,9 2620,8 168,7 742,7 1382,5 186,1 11,0 21,4 40,5 51,2

Середньо-низькотехнологічний сектор

виробництво коксу та продуктів нафтопероблення 26,9 1,0 3,6 - - - 0,2 0,0 - -

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мін. продукції 
127,7 862,9 675,7 0,7 41,0 у 58,6 разів 0,9 7,1 0,0 1,5

металургійне виробництво 7901,3 4437,4 56,2 15,0 112,9 у 7,5 разів 57,2 36,4 0,8 4,2

Усього за сектором 8055,9 5301,3 65,8 15,7 152,9 у 9,7 разів 58,3 43,5 0,8 5,7

Низькотехнологічний сектор

виробництво харчових продуктів 1540,3 1336,9 86,8 82,8 44,2 53,4 11,2 11,0 4,5 1,6

текстильне виробництво 40,5 79,5 196,4 9,6 9,4 97,9 0,3 0,7 0,5 0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна діяльність 
143,6 461,8 321,6 3,1 20,3 у 6,5 разів 1,1 3,8 0,2 0,7

виробництво меблів, ремонт і монтаж машин і 

устаткування
82,0 184,6 225,0 7,3 56,1 у 7,7 разів 0,6 1,5 0,4 2,1

Усього за сектором 1806,4 2062,8 114,2 102,8 130,0 126,5 13,2 17,0 5,6 4,7

Слайд 9



Динаміка і структура реалізованої інноваційної продукції (РІП) за 

технологічними секторами промисловості
Слайд 10

Обсяг РІП, млн грн
Обсяг РІП, що є новою 

для ринку, млн грн
Структура РІП за ВПД,%

2015 р. 2018 р.
2018 р. у % 

до 2015 р.
2015 р. 2018 р.

2018 р. у % 

до 2015 р.

Загальний обсяг РІП
РІП, що є новою для 

ринку

2015р. 2018р. 2015р. 2018р.

Промисловість України 23050,1 24861,1 107,9 7284,2 7863,8 108,0 100 100 100 100

Переробна промисловість 22897,9 24429,1 106,7 7282,1 7840,7 107,7 99,3 98,3 99,9 99,7

Високотехнологічний сектор

виробництво фармацевтичних продуктів і препаратів 624,5 879,8 140,9 62,3 97,5 156,5 2,7 3,5 0,8 1,2

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції
466,1 1044,9 224,2 332,9 220,6 66,3 2,0 4,2 4,6 2,8

Усього за сектором 1090,6 1924,7 176,5 395,2 318,1 80,5 4,7 7,7 5,4 4,0

Середньо-високотехнологічний сектор

виробництво хімічних речових і продукції 1918,9 963,7 50,2 944,4 369,8 39,2 8,3 3,9 13,0 4,7

виробництво електричного устаткування 1389,0 1382,7 99,5 1120,2 495,5 44,2 6,0 5,6 15,3 6,3

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань
3246,9 1854,7 57,1 2606,1 961,1 37,0 14,1 7,5 35,7 12,2

виробництво автотранспортних засобів 2187,2 3746,7 171,3 733,4 1493,7 203,7 9,5 15,1 10,1 19,0

Усього за сектором 8742,0 7947,8 90,9 5404,1 3320,1 61,4 37,9 32,1 74,1 42,2

Середньо-низькотехнологічний сектор

виробництво коксу та продуктів нафтопероблення 270,6 к - 21,1 - - 1,2 к 0,3 -

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мін. продукції 
565,5 2092,2 370,0 262,4 1070,8 408,1 2,5 8,4 3,6 13,7

металургійне виробництво 6174,6 3718,7 60,2 150,2 237,1 158,0 26,8 14,9 2,1 3,0

Усього за сектором 7010,7 5810,9 82,9 433,7 1307,9 301,6 30,5 23,3 6,0 16,7

Низькотехнологічний сектор

виробництво харчових продуктів 4874,5 6292,4 129,1 877,6 2253,1 256,7 21,1 25,3 12,0 28,7

текстильне виробництво 112,8 437,6 387,9 56,5 25,0 44,2 0,5 1,8 0,8 0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 
675,2 1295,9 191,9 1,4 447,8 у 320 разів 2,9 5,2 0,02 5,7

виробництво меблів, ремонт і монтаж машин і 

устаткування
391,8 713,7 182,2 113,5 168,1 148,1 1,7 2,9 1,6 2,1

Усього за сектором 6054,3 8740,2 144,4 1049,0 2894,0 275,9 26,2 35,2 14,4 36,8



Особливості інноваційного розвитку промислових комплексів регіонів України

 відсутній тісний зв’язок між рівнем промислового розвитку регіону та рівнем інноваційної активності. Регіони,

які мають найбільший промисловий потенціал (наприклад, Дніпропетровська, Донецька, Полтавська) за більшістю

параметрів інноваційного розвитку значно відстають від інших регіонів. І, навпаки, регіони з невеликим промисловим

потенціалом, показують значні успіхи в багатьох сферах інноваційної діяльності (наприклад, Кіровоградська, Івано-

Франківська області щодо частки підприємств, які здійснюють інновації);

 практично в кожному регіоні має місце велика розбіжність значень показників інноваційної діяльності із року в

рік, що вказує на нестабільність інноваційних процесів у промислових комплексах регіонів; при цьому показники

окремих областей у суміжні роки можуть відрізнятися в рази і десятки разів;

 проявляється тенденція до зниження інноваційної активності промислових підприємств як загалом в економіці

України, так і в промислових комплексах більшості регіонів. На це вказує зменшення частки інноваційно активних

підприємств, обсягів інвестицій і реалізованої інноваційної продукції та інших показників. Лише в небагатьох регіонах

спостерігається протилежна тенденція і то не за всіма параметрами інноваційної діяльності;

 не дивлячись на те, що промислово розвинені регіони (Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська,

Полтавська області) забезпечували основну частку обсягу реалізованої інноваційної промислової продукції, питома

вага інноваційної продукції в регіональному випуску промислової продукції була дуже низькою, не перевищувала

5%, що свідчить про низький технологічний рівень промислових комплексів регіонів;

 практично в усіх регіонах переважає імітація інновацій, оскільки більшість підприємств освоює та випускає

інноваційну продукцію, що є новою лише для цих підприємств. Частка інноваційної продукції, що є новою для

ринку, у більшості областей не досягає 25% і лише у 2018 р. кількість тих регіонів, які мають більшу частку,

збільшилася

Слайд 11



Дрейфограма зміни рейтингів регіонів за сумою 

рангів, розрахованих за обраними параметрами 

інноваційної діяльності у 2015, 2017 і 2018 рр.
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Примітка: регіон, що займає найкращу позицію у рейтингу відповідного року, має 1-й ранг (місце), а той, що займає нижчу позицію в рейтингу – 24-й

Слайд 12Рейтинг регіонів за показниками стану і динаміки 

інноваційних процесів їх промислових комплексів 

за сумою рангів за всі роки дослідження
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Регіони

За часткою під-в, які 

займались інновац. 

діяльністю, у 

загальній кількості 

під-в регіону

За індексом 

витрат на 

інновації 

пром. під-в 

регіону

За часткою під-в, які 

впроваджували 

інновац. процеси, у 

загальній кількості 

інновац. під-в регіону

За часткою під-в, які 

впроваджували

інновац. види прод-ції, 

у загальній кількості 

інновац. під-в регіону

За часткою  під-в, які 

реалізували інновац. 

продукцію, у загальній 

кількості інновац. під-в 

регіону

За часткою РІП у 

загальному 

обсязі РПП 

регіону

За часткою РІП, що була 

новою для ринку, у 

загальному обсязі РІП 

регіону

Сума балів за 

рангами

Чернігівська 18 7 7 1 1 2 16 52

Вінницька 14 2 18 1 1 15 4 55

Запорізька 9 3 13 5 10 5 10 55

Волинська 17 23 22 23 12 13 19 129

Хмельницька 22 22 17 21 15 24 19 140

Регіони за зведеними рангами показників, які мали найкращі та найгірші результати (на прикладі 2018 р.)



Перешкоди реалізації неоіндустріальної модернізації та 

розвитку національної інноваційної екосистеми України

 відсутність цілісної системи державного стратегічного планування

розвитку науково-технічної та інноваційної сфери України;

 неефективність, а, по факту, формальність існування системи

державного управління інноваціями в Україні: діюча система

органів управління інноваціями, є хоча й розгалуженою, але не

забезпечує інноваційного поступу країни;

 відсутність дієвої системи стимулювання підприємств до

здійснення інновацій;

 неефективність українського законодавства щодо регулювання

сфери інноваційних правовідносин, слабкий захист прав

інтелектуальної власності, відсутність розвинутої інноваційної

інфраструктури;

 рентоорієнтована поведінка власників підприємств, їх

спрямованість на досягнення короткострокових індивідуалізованих

цілей;

 хронічне недофінансування наукової сфери, яка виступає

підґрунтям забезпечення сталого розвитку та інноваційного

поступу країни. Так, маючи мізерний рівень фінансування

досліджень і розробок та виснажений кадровий ресурс, вітчизняна

наука демонструє результати на рівні деяких розвинених країн

Слайд 13

Система органів управління інноваціями в Україні 

(станом на кінець 2020 року)

Інші ЦОВВ

Державні інституції, покликані фінансово 

підтримувати розвиток інновацій

Консультативно-дорадчі органи 

Президент України

Верховна Рада України

Комітет з питань освіти,  науки та інновацій

Комітет з питань бюджету

Кабінет Міністрів 

України

Міністерство освіти і науки України

Директорат науки та інновацій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства

 Управління інновацій, Департамент розвитку 

сфери інтелектуальної власності

Міністерство з питань стратегічних 

галузей промисловості України

Міністерство цифрової трансформації 

України 

Міністерство фінансів України 

Національна рада України з питань 

розвитку науки і технологій

Рада з розвитку інновацій

Державна інноваційна фінансово-

кредитна установа

Український фонд стартапів

Національний фонд досліджень України

Державне космічне агентство України

Український культурний фонд

Консультативно-дорадчий орган 

Національна інвестиційна рада

ДУ «Офіс із залучення та підтримки 

інвестицій»

Рада з питань інтелектуальної власності

ДП «Український інститут 

інтелектуальної власності»

За кількістю науково-технічних публікацій Україна знаходиться на рівні Фінляндії і Норвегії, у яких витрати 

на науку у 4-5 разів вищі за українські, а чисельність дослідників перевищує чисельність українських науковців 

у 6-7 разів. За кількістю патентних заявок Україна знаходиться в числі лідерів серед країн-членів ЄС і 

поступається лише провідним економікам світу – США, Китаю, Південній Кореї, Японії, Німеччині



Ключові показники стану наукової та науково-технічної сфери 

деяких країн світу та України 

Чисельність 

працівників сфери 

ДіР, осіб, на млн осіб, 

у середньому за 2010-

2018 р.

Науково-

технічні 

публікації, од.

2018 р.

Витрати на 

ДіР, % до 

ВВП

2018 р.

Патентні заявки, од.

2018 р.

дослідники техніки резиденти нерезиденти

Австрія 5733 2648 12362 3,17 2039 168

Бельгія 5023 1378 15688 2,82 892 218

Болгарія 2343 442 3311 0,77 180 18

Данія 8066 2124 13979 3,06 1262 239

Естонія 3755 655 1415 1,43 24 6

Ізраїль … … 12235 4,95 1506 5857

Ірландія 5243 1165 7174 1,15 76 32

Китай 1307 … 528263 2,19 1393815 148187

Латвія 1792 391 1418 0,63 86 24

Литва 3191 462 2267 0,94 81 24

Люксембург 4942 3166 869 1,24 152 243

Німеччина 5212 2007 104396 3,09 46617 21281

Норвегія 6467 … 11803 2,07 1082 592

Південна Корея 7980 1311 66376 4,81 162561 47431

Польща 3106 415 35663 1,21 4207 115

Сінгапур 6803 377 11459 1,94 1575 10270

Словаччина 2996 521 5322 0,83 217 14

Словенія 4855 1814 3206 1,94 255 23

США 4412 … 422808 2,84 285095 312046

Угорщина 3238 770 6701 1,55 407 36

Україна 988 150 10380 0,47 2107 1861

Фінляндія 6986 … 10599 2,77 1387 100

Чеська 

Республіка 3863 2186 15577 1,93 678 54

Швеція 7536 2028 20421 3,34 1838 442

Японія 5331 524 98793 3,26 253630 59937
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Динаміка валових внутрішніх витрат на ДіР 

в Україні, % ВВП
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Залежність функції науки в суспільстві від 

рівня її фінансування

Рівень 

фінансування 

науки (у % ВВП)

менше 0,4 % 

ВВП

менше 0,9% 

ВВП

більше 0,9% 

ВВП

Функція науки в 

суспільстві
соціокультурна пізнавальна економічна



Рекомендації щодо формування цілісної системи державного стратегічного планування 

розвитку науково-технічної та інноваційної сфери України
Запропоновано внести доповнення до статті 56 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», до проєкту Закону України «Про підтримку та

розвиток інноваційної діяльності» у частині визначення правових, економічних та організаційних засад формування системи державного стратегічного

планування розвитку науково-технічної та інноваційної сфери України.

Система довго- і середньострокових документів має складатися з:

 прогнозу наукового, технологічного та інноваційного розвитку України на період до 20 років;

 міжвідомчої Стратегії розвитку сфери науки, технологій та інновацій України на період до 10 років;

 довгострокових (зі строком виконання до 10 років ) і середньострокових (до 5 років) державних цільових програм;

 регіональних і місцевих цільових програм у сфері науки, технологій та інновацій

Важливо: зняти обмеження на підготовку проєктів нових державних цільових програм, які були введені Постановою Кабінету Міністрів України

«Про ефективне використання державних коштів» (пункт 12) від 11 жовтня 2016 р. і не скасовані досі.

Головною у цій системі має бути міжвідомча Стратегія, всі інші документи, що регулюють сферу інноваційних правовідносин, мають

узгоджуватися з нею і бути орієнтованими на її реалізацію. Державна політика має формуватися з урахуванням п’ятирічної каденції в рамках

Стратегії, політичні цілі мають прописуватися на п’ять років і передбачати досягнення цілей Стратегії. Важливо забезпечити спадкоємність і

послідовність державної політики при зміні політичних еліт в країні.

Державна політика має розроблятися як горизонтальна і торкатися усіх сфер діяльності, що вливають на інновації. Слід уникати

копіювання вдалих політик інших країн, Україна має скористатися світовим досвідом, але цілі та зміст власної моделі розвитку визначати

самостійно з урахуванням національних соціокультурних та інституційних особливостей.

Запропоновано міжвідомчою Стратегією об’єднати чинні та запроєктовані стратегічні документи, які є близькими за функціональним

призначенням, що сприятиме вирішенню проблеми браку координації у стратегічному плануванні.

Очолити роботу над розробленням та реалізацією цієї Стратегії має новостворене Державне агентство з питань розвитку науки,

технологій та інновацій. Воно має бути наділено високим статусом, широкими повноваженнями з планування та впровадження економічних,

фінансових та інституційних заходів, спрямованих на розвиток інновацій, фінансуватися окремим рядком з державного бюджету.

Викладені пропозиції узгоджуються з рекомендаціями європейських експертів, відповідають рамковій концепції ЄС щодо формування та реалізації

«інтегрованої» державної інноваційної політики, задовольняють стратегічні національні інтереси, оскільки спрямовані на продукування інновацій на основі

власної науки і технологій, інтегрованих у виробництво
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Недоліки та пропозиції щодо удосконалення Стратегії розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 р.
 Стратегія спрямована більшою мірою на забезпечення розвитку науково-технічного сектору, а не на структурно-технологічні зміни в економіці за рахунок 

становлення високо- і середньо-високотехнологічного секторів промисловості як загальновизнаних драйверів інноваційного розвитку;  

 в основу Стратегії покладена лінійна логіка інноваційного процесу. Проте інновації не завжди є результатом фундаментальних досліджень, найчастіше вони 

з’являються у виробництві і створюються підприємцями, джерелом підприємницьких ідей виступають не наукові дослідження, а потреби споживачів; 

 Стратегія не містить галузевого аспекту (за винятком аграрної сфери) та заперечує можливість прискореного економічного розвитку шляхом розбудови 

конкурентоспроможної переробної промисловості. Рушієм економічного зростання визначено аграрний сектор, який має потенціал для «підвищення рівня переробки 

власної продукції», проте як це здійснити без розвинутої переробної промисловості у документі не сказано; 

 Стратегія не акцентує увагу на регіональному та місцевому рівнях, не передбачає заходів з розвитку регіональних і локальних інноваційних екосистем; 

 недостатнім є врахування в Стратегії таких сучасних трендів розвитку, як Індустрія 4.0 та смарт-спеціалізація;

Стратегія повинна реалізувати схему: від смарт-спеціалізації регіонів через формування регіональних інноваційних екосистем до стійкого випереджаючого 

інноваційного розвитку країни

 Потребує конкретизації мета Стратегії, яку пропонується визначити таким чином: розбудова національної інноваційної екосистеми України шляхом формування 

сучасної промисловості на засадах Індустрії 4.0 і смарт-спеціалізації, пріоритетного розвитку креативного сектору економіки та національної сфери ДіР, 

нагромадження людського капіталу, інтеграції у світовий науково-інноваційний та єдиний європейський дослідницький та інноваційний простори для забезпечення 

розвитку сучасної інноваційно конкурентоспроможної, неоіндустріально розвиненої та соціально орієнтованої економіки України; 

 Цільовими орієнтирами Стратегії мають стати: 

розвиток високотехнологічних і середньо-високотехнологічних секторів економіки на основі Індустрії 4.0 – високотехнологічних галузей промисловості і послуг, креативних 

індустрій як основи інноваційного відновлення економіки України;  

створення високотехнологічних робочих місць з гідними умовами праці, що забезпечать попит на висококваліфікованих працівників та високу якість трудового життя; 

наповнення внутрішнього ринку високоякісними товарами і послугами власного виробництва, розвиток експортного потенціалу і зміцнення позицій національних 

товаровиробників на європейському та світовому ринках, у тому числі за рахунок підвищення питомої ваги високотехнологічної продукції та послуг у структурі експорту; 

поширення інновацій в усі сфери суспільного життя, зокрема соціальну і побутову, і на цій основі забезпечення розвитку людського потенціалу та високих стандартів життя 

населення

 Недостатньо фундаментальними і системними визначено у Стратегії напрями і способи розв’язання існуючих проблем, які зведені до: створення сприятливого 

нормативно-правового поля, розвитку інноваційної інфраструктури, підвищення інноваційної культури. Пропонується доповнити їх такими напрямами: 

стимулювання інновацій та розвиток вітчизняної промисловості на основі Індустрії 4.0 та смарт-спеціалізації; інституційне забезпечення формування регіональних і локальних 

інноваційних екосистем; збереження, розвиток та нагромадження людського капіталу; розвиток науково-технічної та інноваційної сфери завдяки збільшенню обсягів 

фінансування та інтеграції її в ЄДП;

 Стратегія слабо координується з іншими стратегічними документами, близькими за своїм функціональним призначенням;

 Стратегія не передбачає конкретних механізмів фінансування та відповідальних органів за її реалізацію
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Пропозиції до Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 2020-2022 рр.

Розроблений документ є недостатньо комплексним, не всі заходи є базисними і дієвими та можуть суттєвим чином вплинути на підвищення рівня

інноваційності економіки України, а саме:

 не всі заходи є суттєвими для досягнення мети Стратегії (наприклад, «розробити пропозиції щодо впровадження інструментів електронного

голосування в діяльність органів студентського самоврядування») і можуть бути без втрат виключені на користь більш значущих заходів, що

дозволить оптимізувати витрачання бюджетних коштів;

 структура Плану заходів за їх групами є незбалансованою – зустрічаються групи («Створення сприятливого нормативно-правового поля для розвитку

інновацій», «Розвиток інноваційної інфраструктури»), де налічується 12, 14 заходів, а є і такі групи («Забезпечення комунікації між усіма учасниками

інноваційного процесу…», «Сприяння регіональному інноваційному розвитку»), що містять лише 1 або 2 заходи;

 План заходів не повною мірою враховує потребу у смарт-спеціалізації регіонів. Згідно з цим підходом, регіональні органи влади покликані сприяти

пошуку і відкриттю в регіонах нових інноваційних ніш та розвитку дієвих регіональних інноваційних екосистем, проте, у Плані заходів (так само, як і у

самій Стратегії) сприяння розбудові інноваційних екосистем на рівні регіонів не передбачено.

Запропоновано доповнити План заходів такими, які забезпечать комплексність підходу до формування інноваційних екосистем та матимуть коротко-

і довгострокові ефекти впливу на економіку, а саме:

 підвищити пропозицію на ринку праці фахівців креативної індустрії, інженерно-технічних й природничих спеціальностей шляхом збільшення

переліку «креативних» та STEM спеціальностей (програмістів, аналітиків, математиків, інженерів-механіків, архітекторів комп’ютерних мереж,

епідеміологів) за рахунок розширення прийому студентів до університетів за цими спеціальностями, зокрема за державним замовленням;

 запровадити інструменти фінансової підтримки реалізації смарт-спеціалізацій в регіонах для мотивування бізнесу до діалогу з наукою і владою в

рамках процесу підприємницького відкриття через ДІФКУ;

 впровадити стимулюючий податковий режим для ДіР підприємствами шляхом відрахування з суми податкових зобов’язань (податку на прибуток

підприємств) витрат на ДіР;

 забезпечити збільшення масштабів фінансової підтримки стартапів на ранніх стадіях запуску інноваційних бізнесів через Український фонд

стартапів;

 розширити практику надання МіСП грантового фінансування у формі інноваційних ваучерів для випробування нових перспективних технологій,

які розробляються українськими НДІ, у тому числі за рахунок коштів міжнародних організацій;

 створити єдиний інформаційний ресурс для надання актуальної інформації про діючі елементи інноваційної інфраструктури з визначенням їх

видів, предмету діяльності, послуг, історій успіху та контактів;

 формувати нову культуру відносин між владою та громадськістю на принципах відкритості, довіри і партнерства, забезпечити залучення

громадських організацій і спілок до обговорення та участі у вирішенні проблем інноваційного розвитку країни та регіонів та інші заходи
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Структурно-логічна схема концепції «інноваційного ланцюга: бізнес-інкубатор –

науковий парк – індустріальний парк – технологічний парк країн-членів ЄС»

Слайд 18

Бізнес-інкубатори

на базі ЗВО

 Активний по-

шук інвесторів

 Розподілення 

функцій між 

членами 

команди

 Створення 

мінімально 

життєздатного 

продукту та 

здійснення його 

апробації 

потенційними 

споживачами  

Наукові парки

на базі наукових 

установ і ЗВО

 Пошук додаткових 

інвестицій

 Остаточне форму-

вання продукту, 

випуск дослідної 

партії продукту

 Налагодження сис-

теми просування 

продукту на ринок;

 Зайняття ринкової 

ніші

Прототип Дослідна партія

Індустріальні 

парки

Серійний випуск інноваційної продукції на:

 Масовий випуск 

інноваційної 

продукції для 

внутрішнього ринку 

 Утримання позицій 

в зайнятій та пошук 

нових ринкових 

ніш; 

 Реалізація активної 

маркетингової 

стратегії 

 Пошук інвестицій 

на розширення 

бізнесу

Бізнес-ідея

 Розвиток 

підприєм-

ницького 

мислення і 

навичок 

молоді

 Зародження 

перспектив

них нова-

торських 

ідей

 Формуван-

ня команди 

стартапу

Технопарки 

країн-членів ЄС

Дуплікація україн-

ських стартапів в 

європейських техно-

парках з метою 

отримання доступу до  

європейських ринків, 

ресурсів і технологій, 

розвитку міжнародної 

співпраці з інозем-

ними підприємствами 

і організаціями та 

підвищення кон-

курентоспроможності 

української продукції

вітчизняний ринок ринок ЄС

«Передпосів

на» стадія

«Посів» 

стартапів
«Запуск» стартапів

«Зростання» та «розширення» 
діяльності стартапів 

Етапи «інноваційного ланцюга»

«Вихід» стартапів

Можливі два варіанти: 

1. Засновник стартапу починає 

випуск акцій, отримуючи від 

цього дохід 

2. Засновник стартапу вирішує 

продати стартап як готовий 

бізнес. Стартап, який доходить 

до цієї стадії, є успішним 

бізнесом, займає вагому частку 

ринку, його продукція 

користується високим попитом, 

команда складається з 

висококомпетентних фахівців

Стадії розвитку стартапів

Сім я, друзі, партнери,

ДІФКУ, Український фонд стартапів,

Український культурний фонд, Державний 

фонд регіонального розвитку, європейські 

програми та фонди, венчурні інвестори, 

бізнес-янголи, банки, краудфандинг

Інвестиції

Ринки ЄС 
Внутрішній 

ринок України

Державний і 

місцеві бюджети

України та країн-членів ЄС

Стимули

Пільги

Податки

Акції Прибуток

I етап II етап III-IV етапи
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Акції, прибуток

Фінанси

Фінанси

Кадри, знання, 

ДіР, патенти
Запуск бізнесу

ДЕРЖАВНА, РЕГІОНАЛЬНА 

ТА МІСЦЕВА ВЛАДА

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ВСІХ 

РІВНІВ, НАУКОВІ УСТАНОВИ 

ДІФКУ, ДФРР, Національний фонд 
досліджень України, Український 

фонд стартапів, Український 
культурний фонд, бюджети

Замовлення, фінанси

ВЕЛИКІ ПІДПРИЄМСТВА

ІННОВАЦІЙНА 

ІНФРАСТРУКТУРА

МАЛІ та СЕРЕДНІ 

ПІДПРИЄМСТВА

Фінанси

Кадри, знання, ДіР, 

прототипи

Інноваційна 

продукція

Інвестиції

Фінанси

Ін
ф

о
р
м

а
ц

ія
, 

п
р

о
д
у
к

ц
ія

, 
п

о
с
л

у
ги

ВЕНЧУРНІ ФОНДИ, БІЗНЕС-

ЯНГОЛИ, БАНКИ, КРАУДФАНДИНГ

СТАРТАПИ

Облаштування, 

фінанси

Кадри, ДіР, 

патенти, 

ліцензії

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОГРАМИ І 

ФОНДИ

Ф
ін

а
н

с
и

Інвестиції

Стимули, 

пільги

Податки

Інвестиції, 

фінанси

ГРОМАДСЬКІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

СПІЛКИ

Співпраця на принципах відкритості, довіри та 

партнерства

Н
а

д
а
н

н
я

 т
а

 п
о
ш

и
р
е
н

н
я

 і
н

ф
о

р
м

а
ц

ії
, 

о
б
 є

д
н

а
н

н
я

 о
р

га
н

із
а

ц
ій

Фінанси

Інвестиції

Фінанси

РЕГІОНАЛЬНІ (рівні NUTS 1 і NUTS 2) ТА 

ЛОКАЛЬНІ  (рівні NUTS 3 і LAU)

 ІННОВАЦІЙНІ ЕКОСИСТЕМИ

Замовлення, фінанси

Кадри, знання, ДіР, 

прототипи
Інноваційна 

продукція

НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА 

ЕКОСИСТЕМА

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ

РЕГУЛЯТОРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

державний рівень рівень економічного району

ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ІНСТИТУТИ

ГЛОБАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

рівні регіону, району, 
громади

ЄДИНИЙ ЦЕНТР КООРДИНАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СПОЖИВАЧІ

Участь в 

інноваційному 

процесі як 

співрозробників 

інновацій

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА 

ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ

Регіональні наукові центри 
НАН України та МОН України

Рада з розвитку 
інновацій

Регіональні (районні, 
місцеві) інноваційні ради

 Перший вимір – мета екосистеми є 

її першоосновою та полягає у 

забезпеченні високих і стійких темпів 

економічного зростання; 

 Другий вимір – учасники 

екосистеми є організаціями, які 

функціонують у певному 

інституційному оточенні. У моделі 

запропоновано розширити 

традиційний погляд на склад 

учасників інноваційної екосистеми і 

згрупувати їх у сім секторів залежно 

від їх ролей: підприємницький, 

державний, споживачів, науково-

освітній, фінансового забезпечення, 

інфраструктурної підтримки, 

громадських об’єднань;

 Третій вимір – система 

взаємозв’язків між учасниками 

екосистеми в межах одного сектору, 

різних секторів і з зовнішнім 

середовищем (національним і 

глобальним); 

 Четвертий вимір – середовище 

діяльності організацій. Мається на 

увазі, що інноваційна екосистема – це 

не лише організації, які здійснюють 

продукування та поширення 

інновацій, − вони функціонують у 

певному середовищі, яке або сприяє, 

або блокує інновації



ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ 
СТРАТЕГУВАННЯ РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вишневський Олександр Сергійович
к.е.н, с.н.с. відділу регуляторної політики і розвитку 
підприємництва Інституту економіки промисловості 
Національної академії наук України

ІІІ Дніпровські он-лайн економічні академії 

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ» 

13-15 квітня 2021 р. 

Київ- Дніпро 



Організаційно-структурна логіка дослідження 

2

ЦЕ

СУ

ЦЕ

СУ

НЦПС

Суб’єкт 
управління

АБСТРАКТНО
(«to  be»)

КОНКРЕТНО
(«as is»)

Об’єкт 
управління

Теза

СУ

Антитеза

Синтез
Протиріччя

СУ

СУ

ЦЕ

ЦЕ

Національна цифрова 
платформа стратегування

(«to do»)

Стратегічне управління 
є універсальним  

інструментом організації 
економічної діяльності

Цифровізація економіки -
історично обумовлений 

тренд

Ефективність цифрової 
економіки  на 

державному рівні 
є неоднозначною

Стан стратегічного 
управління в Україні 

є незадовільним
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Матеріальні та нематеріальні активи у складі 

ринкової вартості S&P 500
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Вплив цифрових платформ на «діяльність»
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Звичайна 

праця

Побут Дозвілля

Творча 

праця

Прибуток 
(доходи)

Збиток
(витрати)

Об'єктивна 
(суспільна, 
грошова)
позиція

Задоволення
(суб’єктивний 

прибуток)

Незадоволення
(суб’єктивний 

збиток)

Напрям 
перетворення

Цифрова 
платформа

Сфера 
діяльності

Суб’єктивна 
(психологічна, 
індивідуальна) 

позиція



Революція платформ із позицій австрійської теорії 
економічних циклів
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Середньорічна ставка за 

федеральними фондами у США

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

2
0

2
0

Сукупний кредитний портфель 

комерційних банків США (дані 

станом на кінець кожного року), 

млрд дол. США

Компанія
Рік виходу 

IPO
01.05.1980 01.05.1990 01.05.2000 30.04.2010 01.05.2020

Apple 1980 0,51 1,41 4,44 37,30 289,07

Microsoft 1986 - 0,79 36,72 30,54 174,57

Alphabet (Google) 2004 - - - 525,70 1317,32

Amazon 1997 - - 59,94 137,1 2286,0

Facebook 2012 - - -
38,23 

(18.05.2012 )
202,27

Вартість акцій ТОП-5 платформних компаній за ринковою капіталізацією, дол. США



Сценарії розвитку глобальної економіки

6

Сценарій 1 -
продовження 

кредитної 
експансії 

Подальше зростання 
економіки засноване на 
кредитній експансії та 

збалансованій структурі 
економіки з підвищеними 
ризиками її подальшого 

розбалансування 

Нестійке зростання 
економіки з накопиченням 
структурних диспропорцій 
та підвищенням імовірності 
неконтрольованого «зриву» 

у стан кризи в будь-який 
момент 

Сценарій 2 -
припинення 

кредитної 
експансії

Помірне зростання економіки 
засноване на заощадженнях 
та збалансованій структурі 

економіки

«Контрольований» перехід 
від стану «бум» до стану 

«криза»

Гіпотеза А
ефективність платформних 
компаній є дійсно високою, 

але поки чітко не 
проявилася на макрорівні 

Гіпотеза Б
ефективність платформних 

компаній істотно нижче 
оцінок, які домінують

у даний час
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Між історично обумовленим 
характером цифровізації на основі 

платформізації, постійно зростаючою 
капіталізацією технологічних 

компаній та їх сучасним базисом у 
вигляді кредитної експансії

Протиріччя №1

1



Середньорічне зростання ВВП у доцифровий 
та цифровий періоди

8

Період
Середньорічні темпи 

приросту ВВП, %

Доцифровий: 1961-1990 4,10

1961-1970 5,36

1971-1980 3,83

1981-1990 3,13

Цифровий: 1991-2018 2,83

1991-2000 2,81

2001-2010 2,83

2011-2018 2,84



Зростання реального ВВП відносно рангу DESI 
у 2014-2018 рр. у ЄС-28

9

Країна
Зростання реального ВВП, % Ранг DESI

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Австрія 0,7 1 2,1 2,5 2,4 12 13 12 12 12

Бельгія 1,6 2 1,5 2 1,5 9 9 7 7 9

Болгарія 1,9 4 3,8 3,5 3,1 27 27 26 27 26

Великобританія 2,6 2,4 1,9 1,9 1,3 6 6 6 6 6

Греція 0,7 -0,4 -0,2 1,5 1,9 26 26 27 26 28

Данія 1,6 2,3 3,2 2 2,4 2 1 1 1 4

Естонія 3 1,8 2,6 5,7 4,8 7 7 9 9 7

Ірландія 8,6 25,2 3,7 8,1 8,2 11 10 10 10 8

Іспанія 1,4 3,8 3 2,9 2,4 13 12 13 13 11

Італія 0 0,8 1,3 1,7 0,8 25 24 24 24 24

Кіпр -1,9 3,4 6,7 4,4 4,1 23 23 21 22 22

Латвія 1,9 3,3 1,8 3,8 4,6 19 19 19 19 18

Литва 3,5 2 2,6 4,2 3,6 18 18 18 18 14

Люксембург 4,3 4,3 4,6 1,8 3,1 5 5 5 5 5

Мальта 8,8 10,9 5,8 6,7 7 8 8 8 8 10

Нідерланди 1,4 2 2,2 2,9 2,6 4 4 4 3 2

Німеччина 2,2 1,7 2,2 2,5 1,5 10 11 11 11 13

Польща 3,3 3,8 3,1 4,9 5,1 24 25 25 25 25

Португалія 0,8 1,8 2 3,5 2,4 16 17 14 17 19

Румунія 3,4 3,9 4,8 7,1 4,4 28 28 28 28 27

Словаччина 2,8 4,8 2,1 3 4 20 21 23 21 20

Словенія 2,8 2,2 3,1 4,8 4,1 15 16 16 16 15

Угорщина 4,2 3,8 2,2 4,3 5,1 22 22 22 23 23

Фінляндія -0,4 0,6 2,6 3,1 1,7 3 2 2 2 3

Франція 1 1,1 1,1 2,3 1,7 14 15 15 14 16

Хорватія -0,1 2,4 3,5 3,1 2,7 21 20 20 20 21

Чехія 2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 17 14 17 15 17

Швеція 2,7 4,4 2,4 2,4 2,2 1 3 3 4 1

DESI - Індекс цифрової економіки та суспільства (The Digital Economy and Society Index) 



Зіставлення зміни рангу DESI і відсотка населення 
AROPE у 2014-2018 рр.
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Країна
Зміна рангу 

DESI

Середня зміна 

AROPE, в.п.

Литва + 4 + 1

Ірландія + 3 - 6,6

Нідерланди, Іспанія + 2 - 1,5

Кіпр, Італія, Латвія, Румунія, 

Болгарія
+ 1 - 4,7

Чехія, Фінляндія, Швеція, Австрія, 

Люксембург, Словаччина, 

Словенія, Бельгія, Естонія, 

Великобританія, Хорватія

0 - 1,5

Польща, Угорщина - 1 - 9,3

Франція, Данія, Мальта, Греція - 2 - 2,8

Німеччина, Португалія - 3 - 3,9

AROPE – відсоток населення, підданого ризику бідності або соціального відчуження (At risk of 
poverty or social exclusion)



11

Між ефективністю 
цифровізації на виробничому 

рівні та відсутністю 
позитивного впливу на 
соціально-економічний 

розвиток на національному 
рівні

Протиріччя №2

2



Україна на тлі міжнародних рейтингів за індексами, 
що характеризують рівень цифровізації

12
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Індекс, рік

Місце України, 
кількість країн-

учасників 
рейтингу

% країн, 
розміщених 
у рейтингу 

вище України

% країн, 
розміщених 
у рейтингу 

нижче України
Індекс розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій 
(IDI), 2017 р.

79 із 176 44,3 55,1

Індекс цифрової економіки та 
суспільства (DAI), 2016 р.

85 із 180 46,7 52,8

Всесвітній рейтинг цифрової 
конкурентоспроможності 
(WDCR), 2019 р.

60 із 63 93,7 4,8

Індекс нових можливостей, які 
відкриває цифровізація (EDI), 
2019 р.

64 із 115 54,8 44,3

Цифровий індекс країни (DCI), 
2017 р. 

61 із 243 24,7 74,9

Індекс готовності уряду до 
штучного інтелекту (GAIRI), 
2019 р. 

63 із 194 32,0 67,5

Індекс мережевої готовності 
(NRI), 2016 р.

64 із 139 45,3 54,0



Приклади цифрових платформ в Україні за трикутником 
«споживачі (домогосподарства) - бізнес - уряд (держава)»
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Суб'єкт
(виробник 

товарів і послуг)

Об'єкт (споживачі товарів і послуг)

Бізнес
Споживачі

(домогосподарства)
Уряд (держава)

Бізнес

Модель «бізнес для 
бізнесу». 

Електронні комерційні 
закупівлі (Zakupki.prom.ua)

Модель «бізнес для 
споживачів». 

Інтернет-магазини 
(Rozetka, MakeUp, 

Prom.ua)

Модель «бізнес для 
уряду». 

Електронні державні 
закупівлі ProZorro

Споживачі 
(домогосподар-

ства)

Модель «споживачі для 
бізнесу».

Цифрові біржі праці 
(Work.ua, Rоbota.ua)

Модель «споживачі для 
споживачів».

Мережі обміну товарами 
(OLX, «Плюшкін») 

Модель «споживачі 
для уряду».

Цифрові платформи 
для подання петицій, 

визначення 
пріоритетних 

громадських проєктів

Уряд (держава)

Модель «уряд для бізнесу».
Можливість подання 

звітності в електронному 
вигляді (наприклад, на 

сайті ДФС України)

Модель «уряд для 
споживачів».

Державні цифрові послуги 
для громадян (Портал 

державних послуг, «Дія»)

Модель «уряд для 
уряду».

Електронний уряд



Ландшафт ТОП-50 цифрових платформ в Україні 
відповідно до базових моделей комунікацій
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Виробник 
товарів і 
послуг

Споживачі товарів і послуг

Бізнес
Домогоспо-

дарства
Уряд

Бізнес 25 44 0

Домогоспо-
дарства

15 14 0

Уряд 0 0 0



Ендогенні та екзогенні проблемні сфери 
цифровізації економіки України
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Ендогенні проблемні сфери:

 кібербезпека та кіберзлочинність;

 невизначена економічна ефективність цифровізації;

 слабкий розвиток платформної економіки та відсутність

глобальних цифрових екосистем, які походять з України.

Екзогенні проблемні сфери:

 домінування вертикальної інтеграції вітчизняного бізнесу;

 домінування порядків обмеженого доступу та екстрактивних

інститутів;

 відсутність позитивної динаміки інвестицій у цифровізацію;

 обмеженість стратегічного бачення.



Протиріччя №3 та №4
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Між слабкою, але зростаючою 
платформною економікою України та 
домінуванням вертикальної інтеграції 

вітчизняного бізнесу у традиційних сферах, 
які обумовлюють існування порядків 

обмеженого доступу та екстрактивних 
інститутів

3

м і н а
 

H L Y
 

п р и
 

н а р о дм і н а
 

H L Y
 

п р и
 

н а р о д

Між цифровізацією сектору «уряд 
(держава)» та секторами «бізнес» і 
«споживачі (домогосподарства)»

4



Теоретико-економічні та методологічні 
засади стратегування

17

Структура 
стратегії

Стратегування
(цілепокладання)

Економічні 
категорії

 цілі

 плани 

заходів

 ризики

 місія

 бачення 

 цінності 

(керівні 

принципи)

цінність

ціна

обмін

виробництво

кооперація

прибуток

збиток

попит

пропозиція

відсоток 

праця 

капітал

В
и

с
о

к
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р
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н
е

в
а

 
ч

а
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Економічні категорії з позицій цілепокладання 
(у контексті австрійської школи економічної теорії)

18

Цінність – це важливість, яку людина (організація) приписує цілям.

Ціна – це сума витрат, пов’язаних із досягненням мети.

Обмін – це процес отримання чужих засобів досягнення своїх цілей через поступку власних 
засобів досягнення чужих цілей.

Індивідуальне виробництво – це індивідуальна діяльність щодо створення нових засобів 
досягнення цілей.

Кооперація – це спільна діяльність щодо досягнення цілей.

Прибуток − це наближення до поставленої мети. 

Збиток – це віддалення від поставленої мети.

Витрати – це сукупність засобів, витрачених для досягнення мети (одержання прибутку).

Ринок – це процес отримання засобів досягнення власних цілей в обмін на засоби досягнення 
чужих цілей.

Попит – це вимога суб'єкта на засоби досягнення власних цілей, які йому не належать.

Пропозиція – це готовність суб'єкта відмовитися (через обмін) від наявних у нього засобів 
досягнення чужих цілей.

Відсоток – це відносна цінність мети залежно від чинника часу, яка переноситься на засоби її 
досягнення.

Капітал – це сукупність засобів досягнення цілей.

Праця – це доцільна діяльність або діяльність, спрямована на досягнення цілей.

Вільний час – це час, не зайнятий реалізацією чужих цілей.



Відповідність високорівневих елементів стратегії 
розділам сучасної філософії

19

Елемент Розділ філософії

Місія

Онтологія

(як визначення буття, основ існування людини,
організації, держави)

Бачення

Гносеологія

(як пізнання та конструювання майбутнього 
людини, організації, держави у просторово-

часовому континуумі)

Цінності

Аксіологія

(визначає цінності діяльності людини, організації, 
держави)



Стратегування як сходження від довгострокового й 
абстрактного до короткострокового та конкретного

20

Короткостроково

(≤1 року)
Довгостроково

(≥ 1 року)

Конкретно

Абстрактно
Місія, візія, 

цінності

Цілі, 

стратегічні 

ризики

Плани заходів, 

операційні 

ризики



Загальна схема стратегування
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Місія

ВізіяЦінності

 

 

  

 

 

Цілі

ПланиРизики

 

 

  

 

 

 

 

I

II

III

IV

На І етапі формуються й узгоджуються місійно-ціннісний

простір та образ майбутнього організації (індивіда) у цьому

просторі. Стратегування переважно починається з місії.

Без місії цінності позбавлені сенсу (це предикати до

об'єктів), а бачення повністю відірване від реальності

(наприклад, стати компанією з капіталізацією 1 млрд дол.,

не розуміючи, хто є клієнтом та який йому пропонується

продукт, неможливо).

На ІІ етапі відбувається перехід від довгострокового й

абстрактного опису компанії та її діяльності до

довгострокового, конкретного і вимірного формату у

вигляді стратегічних цілей.

На ІІІ етапі цілі декомпозуються у плани, оцінюються

відповідні до цілей ризики та формуються бюджети для

реалізації заходів щодо досягнення цілей і управління

ризиками

На IV етапі відбувається перевірка відповідності всього комплексу практичних дій місії,

баченню та цінностям. У разі невідповідності здійснюється або актуалізація високорівневої

частини стратегії та процес запускається знову, або коригування цілей і практичних

заходів згідно з початковими місією, баченням і цінностями.



Кількість стратегічних документів, прийнятих на національному 
рівні у 1992-2020 рр. та чинних станом на 24.09.2020 р.
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Загальні проблеми стратегічного управління в 
Україні
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 неузгодженість стратегій між собою;

 неузгодженість стратегій і бюджетів;

 відсутність мотивації відповідальності за реалізацію 
стратегії;

 негнучкість стратегій при виникненні «чорних 
лебедів»;

 низький рівень культури стратегування;

 низький рівень використання цифрових технологій у 
забезпеченні процесу стратегування;

 безсистемне нормативно-правове забезпечення 
процесу стратегування.



Протиріччя №5 та №6
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Між теоретично обґрунтованою 
моделлю процесу стратегування та 

його існуючим станом в Україні
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Між вищим рівнем цифровізації 
об’єкта управління та переважно 

доцифровим рівнем суб’єкта 
управління

6



Концептуальна архітектура функціонування 
національної цифрової платформи стратегування
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Характеристика динаміки ВВП у країнах із відкритим 
доступом та України у 1991-2019 рр.
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Країна 

Кількість 
років 

зростання 
ВВП

Кількість 
років 

падіння 
ВВП

Відсоток 
років 

зростання 
ВВП, %

Середнє 
значення ВВП 

у роки 
зростання, %

Середнє 
значення 

ВВП у роки 
падіння, %

Середнє 
значення 

зміни 
ВВП, %

Стандартне 
відхилення

Країни з порядками відкритого доступу (ПВД)

Австралія 28 1 96,6 3,14 -0,40 3,0 1,20

Австрія 28 1 96,6 2,12 -3,76 1,9 1,49

Бельгія 27 2 93,1 2,05 -1,49 1,8 1,34

Великобританія 26 3 89,7 2,47 -1,88 2,0 1,67

Данія 27 2 93,1 2,10 -2,71 1,8 1,83

Ізраїль 28 1 96,6 4,24 -0,01 4,1 2,13

Ірландія 27 2 93,1 6,31 -4,78 5,5 5,49

Ісландія 25 4 86,2 4,01 -3,45 3,0 3,52

Італія 23 6 79,3 1,43 -1,99 0,7 1,78

Канада 27 2 93,1 2,95 -2,51 2,6 2,01

Нідерланди 26 3 89,7 2,50 -1,61 2,1 1,81

Німеччина 25 4 86,2 2,06 -1,90 1,5 1,98

Нова Зеландія 26 3 89,7 3,34 -0,76 2,9 1,79

Норвегія 28 1 96,6 2,46 -1,73 2,3 1,54

США 26 3 89,7 2,89 -0,93 2,5 1,57

Фінляндія 22 7 75,9 3,26 -2,94 1,8 3,34

Швейцарія 25 4 86,2 1,98 -0,83 1,6 1,50

Швеція 23 6 79,3 3,15 -1,62 2,2 2,36

Японія 23 6 79,3 1,60 -1,42 1,0 1,79

Середнє 25,8 3,2 88,9 2,85 -1,93 2,3 1,54

Країна з порядками обмеженого доступу (ПОД)

Україна 16 13 55,2 5,20 -8,74 -1,1 8,59



Емпірична щільність розподілу динаміки ВВП у країнах із 
порядками відкритого доступу та Україні у 1991-2019 рр.
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Імовірність зміни ВВП України в умовах домінування 
порядків відкритого та обмеженого доступу, %
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2021 р. 2025 р.

α P(Хв ≥ α) P(Хо ≥ α) α P(Хв ≥ α) P(Хо ≥ α)

5 9,074 25,696 27,6 * 0,001 0,112

4,3 13,249 27,481 23,4 0,004 0,157

3 34,483 39,242 15,9 0,488 0,931

1,1 75,499 52,110 5,6 24,531 3,842

α P(Хв ≤ α) P(Хо ≤ α) α P(Хв ≤ α) P(Хо ≤ α)

-1,1 5,445 37,287 -5,4 0,0000478 0,721

-3 2,904 32,150 -14,1 0,0000021 0,343

-4,3 1,815 30,763 -19,7 0,0000002 0,276

-5 1,270 30,045 -22,6 0,00000003 0,245
Умовні позначення: α − прогнозна цільова (гранична) зміна ВВП за рік;

Хв – випадкова величина, яка характеризує розподіл ВВП України в умовах домінування ПВД; P(Хв ≥

α) − імовірність того, що Хв набуде значення більше або рівне α; Хо – випадкова величина, яка

характеризує розподіл ВВП України в умовах домінування ПОД; P(Хо ≥ α) – імовірність того, що Хо

набуде значення більше або рівне α.

* 27,6% = [(1+ α/100)^5-1]×100% = [(1,05)^5-1]×100%



Елементи удосконалення процесу стратегування в Україні 
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 визначення ролі процесу стратегування національного 
розвитку в системі державного управління;

 універсальна структура стратегічного документа;

 загальна логіка (алгоритм) розробки окремого стратегічного 
документа; 

механізм узгодження стратегічних і бюджетних документів;

 суб’єкт затвердження стратегічного документа;

 механізм актуалізації стратегічних документів;

 ієрархія стратегічних документів;

 обмеження кількості стратегічних документів;

 мотивація до виконання стратегічних документів;

 встановлення строків і механізмів моніторингу виконання 
стратегічних документів;

 упровадження платформної цифровізації процесу 
стратегування.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ 

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ, 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА

Разумова Ганна Вікторівна
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Рисунок 1 - Зміна реального ВВП 

(у % до попереднього року)

Таблиця 1

Рік

Doing Business

(1-190, 1 – найвищий  

рейтинг)

Worldwide Governance Indicators

(0-100, 100 – найвищий рейтинг)

Economic Freedom of the World

(1-159, 1 – найвищий  рейтинг)

Regulatory Quality
Government 

effectiveness

Загальний

рейтинг
Regulation

2010 147 33,97 24,4 128 128

2011 145 29,86 21,33 120 118

2012 152 29,86 32,23 118 105

2013 137 30,33 31,28 122 132

2014 112 29,33 39,9 130 117

2015 96 29,81 34,62 147 137

2016 83 36,06 32,21 138 116

2017 80 40,38 35,1 138 125

2018 76 40,87 38,46 131 116

2019 71 42,31 39,9

Україна у міжнародних рейтингах 



Рисунок 2 - Теоретична 

база дослідження 

розвитку національної 

економіки 

Рисунок 3 - Типологічна 

структуризація розвитку із 

застосуванням 

комплементарності 



Рисунок 4  -

Класифікація 

регуляторної 

політики
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пізнавальний

Збір інформації про організацію регуляторної 

політики в країнах світу 

Виділення основних  аспектів регуляторної 

політики в цих країнах

Порівняльний Порівняння країн за основними аспектами 

регуляторної політики

Критично-

орієнтувальний

Критичний аналіз основних аспектів та 

можливості їх застосування в умовах України

Вибір орієнтирів для української регуляторної 

політики

Адаптаційно-

дійовий

Розробка шляхів адаптації зарубіжного досвіду 

до вітчизняних реалій

Впровадження зарубіжного досвіду в Україні

ЕТАП ЗМІСТ ЕТАПУ

Рисунок 8  - Послідовність імплементації зарубіжного 

досвіду регуляторної політики

Рисунок 9  - Підхід до вдосконалення елементів управління 

змінами регуляторної політики розвитку національної 

економіки



Рисунок 10  – Підхід до полідіагностичного 

оцінювання розвитку національної 

економіки

Рисунок 11  – Структурно-логічна схема 

оцінювання розвитку національної економіки
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Таблиця 2

Матриця вибору видів оцінювання



 

Рисунок 12 – Підхід до оцінювання 

регуляторної політики



Показники

Рівень 

останнього 

року

Динаміка за 

останні роки

Наявність 

коливань 

показника

Результат 

діагностування

Сфера «Формування 

доходів»

незначне 

покращення
зниження

наявні 

коливання
проблемна сфера

Сфера «Економічна 

стабільність»

помірне 

погіршення
зниження

наявні 

коливання
проблемна сфера

Сфера «Зайнятість»
незначне 

погіршення
зниження

наявні 

коливання
проблемна сфера

Сфера «Охорона 

здоров’я»

помітне 

покращення
зростання

наявні 

коливання

потенційно 

проблемна сфера

Сфера «Освіта»
незначне 

погіршення
зростання

наявні 

коливання
проблемна сфера

Сфера  

«Інфраструктура»

незначне 

покращення
зростання

наявні 

коливання
проблемна сфера

Сфера «Забезпечення 

рівності»

незначне 

покращення
незмінність

наявні 

коливання
проблемна сфера

Сфера «Громадянське 

суспільство»

незначне 

покращення
зростання

наявні 

коливання
проблемна сфера

Сфера «Управління»
помірне 

покращення
зростання

наявні 

коливання

потенційно 

проблемна сфера

Сфера «Навколишнє 

середовище»

незначне 

покращення
зниження

наявні 

коливання

потенційно 

проблемна сфера

Таблиця 3 

Результати полідіагностичного оцінювання розвитку сфер 

національної економіки



Рисунок 13 –

Архітектоніка 

методології управління 

змінами регуляторної 

політики розвитку 

національної економіки



Рисунок 14 – Послідовність визначення стадій 

регуляторної політики



 

Рисунок 15 – Еволюційна форма змін

 

 

Рисунок 17 – Революційна форма

змін – тип 2 (ускладнений)

Рисунок 16 – Революційна 

форма змін – тип 1 (спрощений)



Рисунок 18 – Етапи моделювання впливу 

регуляторної політики на розвиток 

національної економіки

Рисунок 19 – Підхід до управління змінами 

регуляторної політики розвитку національної 

економіки



Рисунок 20 – Тривимірна матриця управління 

змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки

Рисунок 21 – Зона пасивних змін тривимірної матриці 

управління змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки 

Рисунок 22 – Зона активних змін тривимірної матриці 

управління змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки

Рисунок 23 – «Зона фіксації» тривимірної матриці 

управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки



Рисунок 24 – «Зона трансформації» тривимірної 

матриці управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки 

Рисунок 25 – «Зона коригування» тривимірної 

матриці управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки

Рисунок 26 – «Зона захисту» тривимірної матриці 

формування змін регуляторної політики розвитку 

національної економіки

Рисунок 27  – Двозональний профіль змін 

регуляторної політики розвитку національної 

економіки України
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реакцій

зміцнення 

досягнутих 

позицій

Відновлення Зона активних змін Зона трансформації Зона коригування активний

трансформац

ія існуючих 

реакцій

поліпшення 

досягнутих 

позицій

Таблиця 4 

Характеристика секторів тривимірної матриці управління змінами регуляторної політики



Рисунок 28 – Концепція управління 

змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки



Рисунок 29 – Процес визначення 

оптимальних значень індексів розвитку 

національної економіки та регуляторної 

політики

Рисунок 30 – Цикл планування управлінських 

дій, спрямованих на зміни в регуляторній 

політиці 



Рисунок 31 – Процес оцінки 

результативності управлінських дій щодо 

змін в регуляторній політиці розвитку 

національної економіки



Таблиця 5

Оцінки змін у сферах національної економіки 

за агрегованими індексами розвитку у прогнозному 

періоді

Таблиця  6

Оцінки змін по сферах національної економіки за 

узагальнюючими індексами регуляторної політики 

в прогнозному періоді
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