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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І АБРЕВІАТУР 

   

Угода про асоціацію 

між Україною та ЄС 

 Угода про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Сою-

зом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони 

NUTS  Nomenclature of Territorial Units for 

Statistics (Номенклатура територіальних 

одиниць для цілей статистики) 

LAU  Local Administrative Unit (локальна ад-

міністративна одиниця) 

РІЕС  регіональна інноваційна екосистема 

Регіональні наукові 

центри, РНЦ 

 регіональні наукові центри НАН Украї-

ни та МОН України 

Придніпровський 

науковий центр 

 Придніпровський науковий центр НАН 

України та МОН України 

НДДКР  Науково-дослідні і дослідно-

конструкторські роботи  

НТП  Науково-технічний прогрес 

НДР  Науково-дослідні роботи 

ЗВО  Заклади вищої освіти 

НАН України  Національна академія наук України 

МОН України  Міністерство освіти і науки України 

ПЕР  Придніпровський економічний район 

ДЕР  Донецький економічний район 

ВВП  Валовий внутрішній продукт 

ВРП  Валовий регіональний продукт 

ВДВ  Валова додана вартість 

ТЛК  Транспортно-логістичний кластер 
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ВСТУП 

У сучасних умовах успішний розвиток економіки України та її 

регіонів неможливий без високотехнологічного виробництва і масо-

вого поширення інновацій в усі сфери суспільного життя. Потреба 

переходу на засади інноваційного розвитку стала не просто черговим 

завданням економічної політики, а найбільш вагомою умовою дина-

мічного соціально-економічного прогресу, подолання відставання від 

розвинутих країн, суттєвого підвищення конкурентоспроможності 

економіки та добробуту населення, забезпечення економічної безпеки 

та суверенітету держави. В рамках євроінтеграційних процесів у фор-

муванні інноваційно розвиненої держави вагому роль відіграє іннова-

ційний розвиток регіонів, який має здійснюватися як у відповідності 

до їх стратегічних завдань і можливостей, так і з використанням дос-

віду європейських країн.  

Євроінтеграційний вибір зобов’язує Україну йти шляхом імп-

лементації євроінтеграційних реформ, переймати європейські станда-

рти і практики для ефективної інтеграції у європейський простір і си-

стему формальних інститутів ЄС. Цим актуалізується необхідність 

врахування в Україні європейського підходу до територіального поді-

лу та регіональної політики – Номенклатури територіальних одиниць 

для цілей статистики (NUTS). Він дає можливість забезпечити узго-

джену, уніфіковану та прозору модель статистичного спостереження 

та оцінки соціально-економічного становища регіонів і на цій основі 

розробляти та реалізовувати гнучку регіональну політику, у тому чи-

слі у сфері інновацій.  

В умовах децентралізації та виконання Угоди про асоціацію з 

ЄС кожен український регіон має знайти свою нішу, як на національ-

ному, так і на європейському ринку, розбудовувати самостійно або 

разом із сусідніми регіонами регіональні інноваційні екосистеми. Але 

у процесі децентралізації в Україні було випущено з уваги такий важ-

ливий територіальний рівень, як економічні райони, що об’єднує де-

кілька областей. Економічні райони утворилися не адміністративним 

шляхом, а виникли в ході історичного, соціально-економічного та 

культурного розвитку і представляють собою великі за територією 

соціально-економічні та культурні простори, об’єднані спільним гео-

графічним розташуванням, культурними і ментальними характерис-

тиками, подібним природно-ресурсним забезпеченням та структурою 

економіки. В умовах розселення України саме економічні райони від-

повідають вимогам європейської класифікації NUTS 1 і можуть 



 

9 

 

об’єднувати від 3 до 7 млн. осіб. Області, які входять до їх складу, 

маючи взаємопов’язану інфраструктуру, подібну структуру економіки 

та подібні проблеми, шляхом співпраці та об’єднання ресурсів, могли 

б забезпечувати більш динамічний збалансований сталий розвиток 

регіональн Додаток Д Стратегічні значення ої економіки на базі фор-

мування інноваційних екосистем.  

Відповідно до зазначеного, метою виконаного дослідження є 

розроблення науково-інституційних положень і рекомендацій щодо 

визначення Концепції формування регіональних інноваційних екоси-

стем в економічних районах України (які відповідають вимогам євро-

пейської класифікації NUTS-1) в умовах інтеграції до науково-

освітнього та інноваційного просторів Європейського Союзу, виходя-

чи з інтересів міждержавного і транскордонного співробітництва. 

Для її досягнення у науково-дослідній роботі було поставлено 

та вирішено такі завдання: 

визначено концептуальні положення формування інноваційних 

екосистем на рівні економічних районів України, які відповідають 

вимогам європейської класифікації NUTS 1;  

запропоновано концепцію інституційного забезпечення форму-

вання регіональної інноваційної екосистеми на базі Придніпровського 

наукового центру НАН України та МОН України;  

запропоновано концепцію сталого розвитку економічного ра-

йону та його складових-областей з позицій безпеки, яка являє собою 

управлінську конструкцію, що містить загальне системне уявлення 

шляхів переходу від поточного становища об’єкта управління до ба-

жаного; 

розроблено сучасну методологію ідентифікації сталого розвит-

ку, яка включає нові методи нормування, визначення вектору порого-

вих значень та динамічних вагових коефіцієнтів; 

розроблено нову методологію стратегування рівня сталого роз-

витку, яка застосовує новий принцип наукового обґрунтування стра-

тегічних орієнтирів «майбутнє визначається траєкторією в майбутнє» 

замість принципу класичного прогнозування «минуле визначає май-

бутнє»; 

запропоновано як один зі шляхів детінізації та запобігання ко-

рупції через законодавче обмеження націнки для будь-яких фірм-

прокладок; 

запропоновано метод визначення інноваційного внеску в еко-

номічне зростання через розширення виробничої функції Кобба–

Дугласа включенням додатково до макрофакторів НТП, затрат праці, 
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затрат капіталу також інноваційних витрат на фінансування: НТР, 

інновацій, освіти;  

визначено проблеми відтворення трудового і наукового потен-

ціалів Придніпровського і Донецького економічних районів в умовах 

формування регіональних інноваційних екосистем;  

запропоновано науково-методичний підхід до оцінки іннова-

ційної активності галузей економіки Придніпровського економічного 

району;   

удосконалено науково-методичний підхід до порівняльної оці-

нки рівня індустріальної, постіндустріальної та неоіндустріальної мо-

дернізації Придніпровського і Донецького економічних районів, міст 

Дніпропетровської області;  

запропоновано систему інституцій регіонального розвитку на 

засадах смарт-спеціалізації; розроблено концепцію регуляторного 

режиму міжнародно-публічно-приватного партнерства для приско-

рення неоіндустріальної модернізації економіки;  

здійснено аналіз стану та динаміки розвитку хімічного компле-

ксу Придніпровського економічного району; розроблено науково-

практичні рекомендації щодо підвищення ефективності процесу 

смарт-пріоритизації і запуску інноваційної модернізації потенціалу 

хімічного виробництва на кластерних засадах як смарт-орієнтованої 

цілі розвитку Дніпропетровської області; 

обгрунтовано доцільність та заходи щодо формування у Дніп-

ропетровській області ІТ-кластеру як основи для подальшої розбудо-

ви інфраструктури цифрових електронних адміністративних послуг у 

регіоні;  

розроблено науково-інституційні положення та рекомендації 

щодо реалізації концепції «інноваційного ліфта: бізнес-студія – біз-

нес-інкубатор – науковий парк – індустріальний парк України – тех-

нологічний парк ЄС» на прикладі Придніпровського економічного 

району як провайдеру розвитку інноваційної, неоіндустріально-

розвиненої, експортно-орієнтованої економіки Придніпровського 

економічного району;  

визначено проблеми та запропоновано напрями розвитку екс-

портного потенціалу Придніпровського економічного району;  

запропоновано концептуальний підхід до формування транспо-

ртно-логістичного кластеру як механізму інноваційного розвитку ре-

гіональної транспортно-логістичної системи Придніпровського еко-

номічного району.  
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Сфера практичного застосування результатів дослідження – 

для використання органами державної влади і регіонального управ-

ління, регіональними науковими центрами НАН України та МОН 

України, підприємствами, недержавними неприбутковими самовряд-

ними організаціями при формуванні політики і заходів щодо підви-

щення ефективності взаємозв’язків у спіралі «бізнес – наука – держа-

ва – громадськість».  

Монографія підготовлена за результатами виконання науково-

технічного проєкту «Концепція інституційного забезпечення фор-

мування інноваційної екосистеми в економічних районах (на прикла- 

ді Придніпровського економічного району)» (№ держреєстрації 

0120U100989). 

У підготовці монографії взяли участь:  

О.І. Амоша (вступ, висновки, підрозділи 7.4, 8.1); Ю.С. Залоз-

нова (вступ, висновки, розділи 8, 13); В.І. Ляшенко (вступ, висновки, 

розділи 1, 10, 11; підрозділи 3.2, 6.2, 8.4, 9.3); С.В. Іванов (вступ, вис-

новки, розділ 13); М.О. Солдак (розділ 2); І.Ю. Підоричева (розділи 1, 

11; підрозділи 3.1.1, 3.1.3, 3.2); В.П. Антонюк (розділ 7); Ю.М. Хара-

зішвілі (розділи 4, 5, 6); Г.З. Шевцова (розділи 1, 9); Н.В. Осадча (роз-

діли 12, 13, підрозділ 9.3); А.І. Землянкін (підрозділ 3.1.2); І.П. Пет-

рова (розділ 8); Н.В. Трушкіна (розділ 13); I.I. Лях (підрозділ 3.1.2); 

О.Р. Васильченко (розділ 2); С.В. Дзюба (розділ 13; підрозділ 3.2); 

Л.І. Ковчуга (розділ 12); І.А. Кузнецова (розділ 2); Н.С. Ринкевич (роз-

діл 13); Н.В. Швець (розділ 9); Є.А. Ситник (розділ 10); О.А. Бороди-

на (розділ 10); Г.В. Разумова (розділ 10); А.І. Шевченко (розділ 13); 

В.Г. Шевченко (підрозділ 9.3); А.П. Мухачев (підрозділ 9.3). 
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РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОСИСТЕМ НА РІВНІ ЕКО-

НОМІЧНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ, ЯКІ ВІДПОВІ-

ДАЮТЬ ВИМОГАМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КЛАСИФІ-

КАЦІЇ NUTS 1  
 

Підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, вне-

сенням змін до Конституції України щодо реалізації стратегічного 

курсу на набуття повноправного членства в ЄС (ст. 102) українська 

держава здійснила свій цивілізаційний вибір. Безальтернативність 

цього вибору зафіксувала нова Стратегія національної безпеки Украї-

ни [1], у якій магістральним напрямом розвитку української держави 

визнано європейську інтеграцію.  

Такий вибір зобов’язує Україну йти шляхом імплементації єв-

роінтеграційних реформ, що передбачає максимальне наближення 

українського законодавства до законодавства ЄС, впровадження со-

тень директив, регламентів і рішень ЄС для ефективної інтеграції у 

європейський простір і систему формальних інститутів ЄС.  

Цим актуалізується необхідність врахування в Україні євро-

пейського підходу до територіального поділу та регіональної полі-

тики – Номенклатури територіальних одиниць для цілей стати-

стики. NUTS дає можливість забезпечити узгоджену, уніфіковану та 

прозору модель статистичного спостереження та оцінки соціально-

економічного становища регіонів і на цій основі розробляти та реалі-

зовувати гнучку регіональну політику.   

Діюча класифікація NUTS ділить економічну територію ЄС на 

[2, с. 6-7]: 

92 регіони за рівнем NUTS 1 (кількість населення від 3 до 7 млн 

осіб);  

244 регіон за рівнем NUTS 2 (кількість населення від 800 тис до 

3 млн осіб);  

1215 регіонів за рівнем NUTS 3 (кількість населення від 150 до 

800 тис осіб).  

У деяких країнах територіальна одиниця рівня NUTS 1 (соціа-

льно-економічні райони, які об’єднують базові регіони) є адміністра-

тивно-територіальною одиницею (наприклад, федеральні землі у Ні-

меччині). В інших країнах (як наприклад, макрорегіони у Польщі) цей 

рівень утворюється шляхом об’єднання регіонів нижчого рівня за со-

ціально-економічною, географічною, культурною ознакою у вищий 

рівень – «неадміністративні агрегації». Рівень NUTS 1 використову-
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ється для аналізу проблем макрорегіонів, які знаходяться на нижчому, 

ніж національний рівні для аналізу впливу економічної інтеграції на 

ці регіони [2, с. 4-7].  

Рівень NUTS 2 (базові регіони) є основою для аналізу регіональ-

них і національних проблем країн-членів ЄС і застосовується для реалі-

зації регіональної політики. Це, наприклад, райони у Німеччині, воє-

водства у Польщі, області в Італії. Норми законодавства ЄС, що регу-

люють фінансування «Політики згуртованості» (Cohesion policy), пе-

редбачають, що підтримка європейських структурних та інвестиційних 

фондів базується виключно на класифікації регіонів NUTS 2. Для отри-

мання фінансування з цих фондів регіони NUTS 2 класифікуються на 

менш розвинені регіони, перехідні регіони та більш розвинені регіони. 

Виділення ресурсів з фондів залежить від цієї класифікації.  

Рівень NUTS 3 (малі регіони) охоплює регіони, які занадто малі 

для проведення складних соціально-економічних оцінок і використо-

вується для аналізу конкретних специфічних проблем та вжиття від-

повідних заходів. Наприклад, міські округи у Німеччині, субрегіони у 

Польщі.  

Рівень NUTS 3 доповнюється LAU-одиницями – рівнем, який 

складається з близько 100 тис муніципалітетів або еквівалентних оди-

ниць країн-членів ЄС. Починаючи з 2017 р., у ЄС збережена лише 

одна LAU-одиниця. До 2016 р. виділялося дві LAU-одиниці – верхній 

рівень LAU 1 і нижній рівень LAU 2, які відповідали колишнім тери-

торіальним одиницям NUTS 4 і NUTS 5 [3]. У Німеччині – це муніци-

палітети, у Польщі – гміни.  

За даними Європейської комісії [4], лідером інноваційного рей-

тингу європейських регіонів NUTS 2 є Цюріх у Швейцарії. Загалом до 

групи «Інноваційні лідери» (Innovation Leaders) відносяться 38 євро-

пейських регіонів NUTS 2, у тому числі 1 провінція Бельгії, 2 регіони 

Данії, 12 адміністративних округів Німеччини, 4 провінції Нідерлан-

дів, 3 регіону Фінляндії, 4 національних райони Швеції, 3 субрегіони 

Великої Британії, 2 регіони Норвегії та 7 регіонів Швейцарії. 

Для аналізу впливу економічної інтеграції на інноваційну акти-

вність регіонів Європи NUTS 1 здійснено їх рейтингове оцінювання за 

показником інтенсивності ДіР (R&D intensity). У Європейській стра-

тегії EUROPE 2020 [5] він відіграє роль одного з ключових індикато-

рів (планувалося, що до 2020 року 3% ВВП Євросоюзу буде інвесту-

ватися у ДіР). 

Результати рейтингового оцінювання представлені у таблиці. 

Пороговим значенням для включення до рейтингу обрано 2,15% – 
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середню по країнах ЄС-27 величину інтенсивності ДіР. До рейтингу 

увійшли 9 (з 16) земель Німеччини, усі 3 групи земель Австрії, 2 (з 3) 

регіони Швеції, Данія, 3 (з 9) ZEAT-зони Франції, усі 3 регіони Бель-

гії, Материкова Фінляндія та 1 (з 4) група провінцій Нідерландів. До 

цього переліку доцільно додати 2 (з 9) регіони Англії, Швейцарію та 

Норвегію. 

Таблиця – Рейтинг регіонів ЄС-27 NUTS 1 за інтенсивністю ДіР
*

Пози-

ція 
Назва регіону, код NUTS, країна 

Інтенсив-

ність ДіР, % 

1 Баден-Вюртемберг, DE1, Німеччина 5,62 

2 Південна Австрія, АТ2, Австрія 4,31 

3 Південна Швеція, SE2, Швеція 3,74 

4 Східна Швеція, SE1, Швеція 3,70 

5 Берлін, DE3, Німеччина 3,48 

6 Баварія, DE2, Німеччина 3,13 

7 Нижня Саксонія, DE9, Німеччина 3,08 

8 Данія, DK0, Данія 3,05 

9 Гессен, DE7, Німеччина 2,92 

10 Південно-західна Франція, FR6, Франція 2,92 

11 Фландрія, ВЕ2, Бельгія 2,88 

12 Східна Австрія, АТ1, Австрія 2,79 

13 Саксонія, DED, Німеччина 2,78 

14 Материкова Фінляндія, FI1, Фінляндія 2,77 

15 Західна Австрія, АТ3, Австрія 2,75 

16 Центрально-східна Франція, FR7, Франція 2,70 

17 Бремен, DE5, Німеччина 2,69 

18 Південні Нідерланди, NL4, Нідерланди 2,68 

19 Валлонія, ВЕ3, Бельгія 2,67 

20 Рейнланд-Пфальц, DEB, Німеччина 2,41 

21 Середземномор'я, FR8, Франція 2,38 

22 Тюрингія, DEG, Німеччина 2,18 

23 Брюссельський столичний регіон, ВЕ1, Бельгія 2,16 

Дода-
тково 

Східна Англія, UKH, Велика Британія 3,44 

Швейцарія, CH0, Швейцарія 3,29 

Норвегія, NO0, Норвегія 2,32 

Південно-Східна Англія, UKJ, Велика Британія 2,29 
* Складено авторами за: Eurostat online data codes: (rd_e_gerdreg)
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Отримані результати свідчать, що найбільша інноваційна акти-

вність і європейські інноваційні інвестиції сконцентровані у чверті 

регіонів NUTS 1, які формують три наукоємних макрокластери: Скан-

динавський (Швеція – Данія – Фінляндія – Норвегія), Велика 

Британія – Бельгія – Нідерланди, а також Німеччина – Австрія – 

Швейцарія – Франція. Така територіальна концентрація ДіР передба-

чає спільні риси регіональних інноваційних екосистем та схожі інсти-

туційні механізми їх формування й розвитку, які можуть бути вико-

ристані для підсилення інноваційної політики менш розвинених регі-

онів.  

Україна завдяки реформі децентралізації, започаткованій у 

2014  р. разом із прийняттям Концепції реформування місцевого са-

моврядування та територіальної організації влади в Україні [6], також 

рухається шляхом надання більшої економічної самостійності регіо-

нам, при якій вони отримують більше можливостей і повноважень для 

забезпечення регіонального соціально-економічного розвитку, у тому 

числі й інноваційного.  

Відповідно до європейської класифікації NUTS, в Україні рівню 

NUTS 1 відповідає рівень економічного району у складі декількох об-

ластей; рівню NUTS 2 – рівень області; рівню NUTS 3 – рівень адміні-

стративного району; рівню LAU – рівень територіальної громади. На 

кожному з цих рівнів можуть формуватися регіональні інноваційні 

екосистеми як органічні складові національної інноваційної екосис-

теми, забезпечуючи її багаторівневість і дієвість.  

Отже, в умовах децентралізації та виконання Угоди про асоціа-

цію перед Україною відкривається можливість та постають завдання, 

по-перше, привести дослідження територіального поділу країни у від-

повідність до рівнів територіальних одиниць ЄС – NUTS-одиниць, по-

друге, скоординувати процес розбудови регіональних інноваційних 

екосистем на рівні економічного району, який в процесі децентраліза-

ції було випущено з уваги.  

Економічні райони України (рис. 1.1) утворилися не адмініст-

ративним шляхом, а виникли в ході історичного, соціально-

економічного та культурного розвитку і представляють собою великі 

за територією соціально-економічні та культурні простори, об’єднані 

спільним географічним розташуванням, культурними і ментальними 

характеристиками, подібним природно-ресурсним забезпеченням та 

структурою економіки.  
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Рисунок 1.1 – Карта економічних районів України у відповідності до 

рівня NUTS 1 ЄС 
* Побудовано авторами.

До складу економічних районів України входять області, які є 

близькими за своїми соціально-економічними параметрами та відріз-

няються своєрідною спеціалізацією у загальноукраїнському поділі 

праці. В умовах розселення України саме вони можуть об’єднувати 

від 3 до 7 млн осіб. Таких економічних районів, в залежності від ме-

тодології районування різних авторів, в Україні нараховується від 6 

до 9, кожен із яких об’єднує декілька регіональних утворень нижчого 

рівня (NUTS 2) – областей. Слід зазначити, що регіональні утворення 

NUTS 1 не мають централізованих адміністративних органів і фінан-

сових ресурсів для здійснення загальної економічної політики. Однак 

області, які входять до їх складу, маючи взаємопов’язану інфраструк-

туру, подібну структуру економіки та подібні проблеми, шляхом 

співпраці та об’єднання ресурсів, могли б забезпечувати більш дина-

мічний розвиток, зокрема інноваційний. 

Згідно з економічним районуванням, всі області України охоп-

лені системою державного управління, проте наукове та інноваційне 

забезпечення їх функціонування чітко не простежується. У жодній із 
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затверджених регіональних стратегій смарт-спеціалізації наука не 

представлена серед пріоритетів, що гальмує регіональний інновацій-

ний розвиток. У більшості обласних державних адміністрацій немає 

єдиного органу по забезпеченню комплексного інноваційного розвит-

ку територій, такі функції розпорошені між різними департаментами 

або покладені на відділи широкого профілю діяльності. Так, напри-

клад, Дніпропетровська обласна державна адміністрація має департа-

мент економічного розвитку, департамент освіти і науки, управління 

інформаційних технологій та електронного урядування, управління 

зовнішньоекономічної діяльності, які тою чи іншою мірою опікують-

ся інноваціями [7]. Однак жоден з них не забезпечує комплексного 

інноваційного розвитку регіону та неспроможний організувати ефек-

тивну управлінську діяльність з реалізації в області системної, послі-

довної та сприятливої до інновацій державної політики.   

Розбудова регіональних інноваційних екосистем України пот-

ребує узгодження інтересів багатьох суб’єктів економічної діяльності, 

які можуть бути і не пов’язані між собою будь-якими діловими 

зв’язками, та забезпечення їх реальної співпраці. Автоматично на ри-

нкових засадах така співпраця не може бути забезпечена, необхідна 

координація такої діяльності шляхом створення єдиного координа-

ційного центру, який має для цього достатньо повноважень.  

Тому на рівні економічного району (NUTS 1) з метою підви-

щення ролі науки в забезпеченні інноваційного розвитку регіонів і 

країни в цілому як дієвий механізм міжвідомчої координації 

зв’язків між учасниками РІЕС пропонується розглядати регіона-

льні наукові центри (рис. 1.2). Подвійне підпорядкування РНЦ до-

зволяє реалізувати цю пропозицію. 

Згідно з Типовим статутом регіонального наукового центру [8], 

регіональний науковий центр є державною неприбутковою бюджет-

ною науковою установою, яка проводить дослідження в інтересах 

економіки та соціального розвитку регіону і за результатами дослі-

джень спрямовує зусилля вчених відповідного регіону незалежно від 

їх наукової спеціалізації та відомчої належності на вирішення ком-

плексних регіональних проблем переважно міжгалузевого характеру, 

а також залучає для цього фахівців з інших регіонів. По суті, РНЦ 

виступають міжвідомчими науково-координаційними органами, що 

охоплюють установи НАН України і МОН України, науково-дослідні, 

проєктно-конструкторські організації і заклади вищої освіти інших 

видів підпорядкування.  
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Рисунок 1.2 – Регіональні наукові центри НАН України та МОН 

України у системі взаємозв’язків регіональної іннова-

ційної екосистеми економічного району України
*

* Авторська розробка. 

Разом із тим для розвитку дієвої регіональної інноваційної еко-

системи недостатньо об’єднати зусилля лише наукової та освітньої 

сфер, важливо підключити до цього процесу бізнес, владу, громадсь-

кість, інші зацікавлені сторони, скоординувати їх спільну діяльність у 

напрямі єдиної мети – забезпечення стійкого випереджаючого інно-

ваційного розвитку регіонів і країни в цілому. Регіональні наукові 

центри могли би взяти на себе таку функцію, але для цього потрібно, 

насамперед, внести зміни і доповнення до законодавства, Типового 

статуту РНЦ і Статуту НАН України.  
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РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ГАЛУЗЕЙ 

ЕКОНОМІКИ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧ-

НОГО РАЙОНУ  
 

Створення інноваційної екосистеми є комплексною діяльністю, 

яка забезпечує передумови для сталого розвитку та конкурентоспро-

можності території. З одного боку, інноваційні екосистеми форму-

ються під впливом та з урахуванням глобальних соціальних, техноло-

гічних, економічних та екологічних змін. З іншого боку – створюють-

ся та розвиваються в обмеженому (локалізованому) просторі, де вже 

сконцентровані матеріальні, виробничі, інформаційні та трудові ресу-

рси, які дозволяють розробляти та використовувати інноваційні рі-

шення.  

Концепція інноваційної екосистеми пропонує інструмент для 

створення умов, які підвищують конкурентоспроможність окремих 

підприємств різних галузей економіки. В центрі концепції є уявлення, 

що інновації є процесом трансформації ідеї в кінцевий інноваційний 

продукт або послугу, реалізація якого потребує багато учасників: під-

приємців, університетів, наукових установ, венчурних фондів тощо. 

Поєднання всіх учасників дозволяє інноваційній екосистемі реалізу-

вати повний цикл розвитку інновацій.  

Кожна галузь економіки має характерні особливості ведення 

господарської діяльності і види інноваційної активності. Одні конце-

нтруються на інноваційних процесах на базі дослідницьких центрів 

або компаній, для інших − найважливішим є швидкість впровадження 

та розповсюдження інновацій. Кожен вид діяльності створює попит 

на відповідні інститути інноваційної екосистеми та є джерелом попи-

ту на результати інноваційної діяльності. Наприклад, високотехноло-

гічний бізнес дозволяє університетам сформувати широку мережу 

партнерств задля вирішення завдань: фокусування прикладних дослі-

джень в інтересах конкретних замовників, отримання додаткових 

джерел фінансування від замовників − високотехнологічних підпри-

ємств регіону, працевлаштування випускників університету в високо-

технологічних галузях. Тому становлення інноваційної екосистеми 

неможливо безвідносно до потреб і можливостей учасників іннова-

ційного процесу.  

В роботі зроблено спробу визначити, які галузі економіки за 

останні роки отримали успішніший розвиток у Придніпровському 

економічному районі (ПЕР), які види інноваційної активності та типи 

інновацій їм притаманні для того, щоб визначити у подальшому, які 
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саме механізми зв’язків і комунікацій між учасниками інноваційного 

процесу необхідні для формування інноваційної екосистеми на цій 

території. В процесі виконання дослідження використано методи ана-

лізу і синтезу, логічного узагальнення, системного підходу, спеціальні 

методи в економіці – економіко-статистичного аналізу, групування, 

порівнянь та спостережень. Для отримання результатів використову-

валися первинні данні Державної служби статистики України, голов-

них управлінь статистики Дніпропетровської, Запорізької та Кірово-

градської областей за період з 2012 по 2018 роки, що характеризують 

інноваційну активність промислових підприємств, підприємств за 

видами інновацій та економічної діяльності, інтенсивність та ефекти-

вність розвитку галузей економіки та промисловості ПЕР, а також 

власні дані, які отримані в процесі економіко-статистичного аналізу, 

групування та порівнянь. 

Інновації − це нові або поліпшені продукти або процеси (або їх 

комбінації), які істотно відрізняються від раніше вироблених одини-

цею (unit) продуктів або використовуваних нею бізнес-процесів, про-

поновані потенційним користувачам (продукти) або використовують-

ся самою одиницею (процеси) [1]. 

Відповідно до цього визначення виокремлюють технологічні 

(продуктові та процесові) та нетехнологічні (маркетингові та 

організаційні) типи інновації.  

Технологічна інновація – упровадження технологічно нових та 

значно технологічно вдосконалених продуктів (продуктові інновації) і 

процесів (процесові інновації). Продуктова інновація – упровадження 

товару або послуги, які є новими або значно поліпшеними у частині їх 

властивостей або способів використання. До продуктової інновації 

включаються значні удосконалення в технічних характеристиках, 

компонентах і матеріалах, у вбудованому програмному забезпеченні, 

у рівні сумісності з користувачем або в інших функціональних харак-

теристиках; процесова інновація – упровадження нового або значно 

поліпшеного способу виробництва або доставки продукту. До проце-

сової інновації включаються значні зміни в технології, виробничому 

устаткуванні й/або програмному забезпеченні. 

Маркетингова інновація – упровадження нового методу марке-

тингу, що включає значні зміни в дизайні або упакуванні продукту, 

його складуванні, просуванні на ринок або в призначенні ціни продажу.  

Організаційна інновація – упровадження нового методу й фо-

рми організації всіх видів діяльності підприємств, удосконалення ор-



 

22 

 

ганізаційної структури керуючої й керованої підсистеми підприємств, 

удосконалення організації праці та організації використання всіх ви-

дів ресурсів на підприємствах. 

Традиційно аналіз і моделювання в економіці інновацій сфоку-

совані на виявленні технологічних змін, зазвичай вимірюваних показ-

никами досліджень та розробок або патентування. Але останнім ча-

сом не менш значущими визнаються управлінські та організаційні 

нововведення, наголошується на важливості організаційних і марке-

тингових змін поряд з продуктовими та процесними інноваціями. 

Практиці використання різних типів інновацій присвячено низ-

ку досліджень. Так, британські вчені з використанням кластерного та 

факторного аналізу визначили два типи інновацій: «розширена інно-

ваційна діяльність», що поєднує маркетингові, організаційні, управ-

лінські та стратегічні інновації, і «традиційна діяльність» − продукто-

ві, процесні і технологічні інновації. Автори пов'язують ці режими з 

виробничими компаніями і приходять до висновку, що «розширені» і 

«прямі» інновації не замінюють, а швидше доповнюють один одного. 

Підприємства, що практикують обидва типи діяльності, демонстру-

ють вищу продуктивність. 

Разом із тим, значимість технологічних інновацій для економі-

ки визначається тим, що: технологія в кінцевому підсумку генерує 

багатство, яке є ключовим моментом для політичної та економічної 

влади; технологія є головним чинником підвищення продуктивності 

та конкурентоспроможності; технологія є засобом об'єднання інте-

ресів науки, бізнесу і уряду; технологія вимагає нової філософії мене-

джменту і практики.  

Технологічні інновації є основою для реалізації життєво важли-

вих стратегій майбутнього технологічного зростання, вони збільшу-

ють продуктивність економіки. Економічні досягнення залежать від 

того, наскільки швидко розпізнаються і використовуються потенціали 

технологій. Для цього науково-технічні результати повинні розвива-

тися і своєчасно передаватися для використання, бізнес повинен бути 

керованим, а державне регулювання має бути спрямованим на своєча-

сне і ефективне використання технологічних інновацій.  

В Україні більшість галузей якщо і націлені на технологічні ін-

новації, віддають перевагу їх процесній складовій (табл. 2.1). Це сто-

сується, наприклад, будівельної галузі, хоча світові будівельні компа-

нії створюють саме  продуктові інновацій (вкладення). 

Кожна галузь економіки має характерні особливості ведення 

господарської діяльності і свої види інноваційної активності. В роботі 
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Таблиця 2.1 – Коефіцієнт питомої ваги інноваційно активних підпри-

ємств у загальній кількості підприємств за видами ін-

новацій та економічної діяльності
*
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Усього 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Промисловість 1,05 1,43 1,51 1,33 1,33 0,84 

Добувна промисло-
вість   0,78 0,75 0,31 1,09 1,09 0,80 

Переробна промис-
ловість 1,13 1,56 1,75 1,26 1,26 0,90 

Постачання елект-
роенергії, газу, пари 
та кондиційованого 
повітря 0,71 0,89 0,37 2,00 2,00 0,61 

Водопостачання; 
каналізація,   пово-
дження з відходами 0,56 0,81 0,42 1,71 1,71 0,42 

Оптова торгівля, 1,07 0,46 0,42 0,57 0,57 1,42 

Транспорт 0,55 0,39 0,21 0,67 0,67 0,65 

Інформація та теле-
комунікації 1,12 0,99 1,01 0,90 0,90 1,20 

Фінансова та стра-
хова діяльність 1,36 1,15 0,53 1,79 1,79 1,49 

Діяльність у сферах 
архітектури та ін-
жинірингу 0,78 0,75 0,89 0,49 0,49 0,80 

Наукові досліджен-
ня та  розробки 1,33 2,83 2,62 1,75 1,75 0,49 

Рекламна діяльність 1,21 0,79 0,84 0,81 0,81 1,45 
Сірим кольором виділено види діяльності, в яких питома вага підприємств з тех-

нологічними та продуктовими інноваціями є найбільшою.  

* Складено авторами за даними Державної служби статистики України.
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[2] запропоновано методику, відповідно до якої галузі умовно поділе-
но на чотири типи за домінантними джерелами інновацій: науковий, 
інженерний, споживчий та тип ефективності. Галузі одного типу ха-
рактеризуються загальної специфікою, що дозволяє визначити зако-
номірності появи та розвитку інновацій. Використання такого підходу 
дає можливість виробляти дієві рекомендації для конкретних галузей, 
оскільки особливості розвитку інновацій, які характерні для одного 
типу, для іншого можуть бути другорядними (рис.2.1).  

Інновації, орієнтовані на підвищення ефективності характе-
рні для капіталомістких і трудомістких галузей, таких як гірничодо-
бувна, хімічна, нафтогазова, деревообробна, текстильна промисло-
вість, металургія і сільське господарство, де інвестиції в інфраструк-
туру, виробництво та обладнання складають близько третини виручки 
при низькому рівні витрат на маркетинг. Інноваційний процес для 
даного типу визначається глибиною розуміння виробничих процесів і 
продуктів, здатної забезпечити скорочення витрат при збереженні або 
підвищенні якості. 

Інновації, які визначаються інженерними розробками, при-
пускають проектування і створення нових продуктів завдяки інтегра-
ції технологій з партнерами по ланцюжку поставок. До галузей інже-
нерного архетипу відносяться, наприклад, машинобудування, елект-
роенергетика і будівництво. Рівень витрат на НДДКР в цих галузях 
знаходиться в діапазоні від 3% до 10% виручки, а життєвий цикл про-
дукції становить 5-10 років. 

Інновації, орієнтовані на споживачів дозволяють задовольня-
ти їх потреби та запити завдяки забезпеченню пропозицій нових про-
дуктів, послуг і створенню альтернативних бізнес-моделей. Приклади 
галузей даного типу − телекомунікації, банки, торгівля, IT, транспорт, 
освіта, сфера розваг, харчова і текстильна промисловість. Ці галузі 
характеризуються високими витратами на маркетинг, від 3% до 7% 
виручки, і порівняно коротким періодом розробки продуктів. 

Інновації, які визначаються науковими дослідженнями, припуска-

ють розробку нових продуктів на основі комерціалізації фундамента-

льних наукових досліджень. Низка галузей, таких як фармацевтика 

або нафтохімія, можуть витрачати на НДДКР від 15% до 30% своєї 

виручки. Процес розробки і впровадження інновацій в цих галузях 

включати в себе фундаментальні дослідження і характеризується  

тривалим циклом: з моменту початкового дослідження до комерціалі-

зації може пройти від 10 до 20 років. Інновації цього типу передбача-

ють тісне співробітництво бізнесу, науки та освіти на національному і 

міжнародному рівнях. 
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Рис 2.1 – Галузі за типом інновацій* 
* Джерело: [2, с. 24] 
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Принцип визначення галузей за науковим джерелом інновацій 
досить близький за аналогією до компетенції дослідницької інтенсив-
ності, що використовують фахівці ОЕСР. Індикатором технологічного 
рівня галузі (виду діяльності), за концепцією дослідницької інтенсив-
ності, є співвідношення між витратами на дослідження й розробки та 
обсягами реалізації або валової доданої вартості. У вітчизняній науці 
використовується критерій інноваційної  інтенсивності, який враховує 
рівень загального обсягу витрат на інноваційну діяльність в розраху-
нку на одиницю реалізованої продукції, що викликано розбіжностями 
в економічному і технологічному рівні вітчизняної промисловості та 
промисловості розвинених країн. Останні, маючи високий рівень ефе-
ктивності, добробуту і технологічного розвитку, основну увагу приді-
ляють стимулюванню передусім досліджень і розробок. Україна, реа-
лізуючи модель наздоганяючого розвитку, використовує переважну 
частину своїх інноваційних ресурсів для придбання нових технологій, 
машин, обладнання, установок та інших основних засобів на умовах 
трансферу з розвинених країн. Тому технологічний рівень галузей 
(видів діяльності) української промисловості функціонально значно 
більше пов'язаний із загальним обсягом витрат на інноваційну діяль-
ність, ніж з витратами на дослідження і розробки [3, с. 305-307; 4, с. 16].  

Рис. 2.2 демонструє як за загальним обсягом витрат на іннова-
ційну діяльність серед видів економічної діяльності промисловості 
лідирує металургійне виробництво (57%), виробництво фармацевтич-
них (12%) та харчових (11%) продуктів. Однак, на дослідження та 
розробки найбільше витрачають фармацевтичні підприємства (45%) 
та машинобудування: підприємства з виробництва машин і устатку-
вання (22%), виробництва автотранспортних засобів (11%), виробни-
цтва електричного устаткування (6%) та виробництва комп’ютерів 
(5%). Саме ці галузі в даній роботі вважатимуться як галузі, в яких 
інновації визначаються науковими дослідженнями.  

Класифікація галузей у строгій відповідності до типів інновацій 
не є безперечною, оскільки кожній з галузей одночасно присутні різні 
типи та види інновацій. 

Рівень інноваційного розвитку Придніпровського економічного 
району визначається насамперед рівнем розвитку промислового поте-
нціалу Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей, 
які входять до його складу. Дніпропетровська та Запорізька області є 
промислового розвиненими і разом генерують 26% реалізованої про-
мислової продукції в Україні. Значно меншим є вклад Кіровоградсь-
кої області – 1,3%.   



Рисунок 2.2 – Розподіл загального обсягу витрат на інноваційну діяльність за видами економічної діяльності 
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* Складено авторами за даними Державної служби статистики України
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Майже кожне шосте промислове підприємство та кожне шосте 

інноваційне промислове підприємство України знаходиться у При-

дніпровському економічному районі.  

Аналіз ситуації серед промислових підприємств Придніпровсь-

кого економічного району дозволяє зробити такі висновки: питома 

вага інноваційно активних підприємств за останні 10 років збільши-

лась, хоча абсолютна кількість тих, що здійснювали наукові дослі-

дження та розробки значно скоротилась. Значно зменшилась питома 

вага дослідницького потенціалу промислових підприємств Придніп-

ровського економічного району. Більшість з них стали віддавати пе-

ревагу придбанню машин, обладнання та програмного забезпечення, а 

не проведенню наукових досліджень та розробок.   

Приведена загальна характеристика інноваційного розвитку 

ПЕР стосується промислових підприємств. Оцінка рівня інноваційної 

активності галузей економіки має враховувати специфіку, а саме, вид 

та тип інновацій, який притаманний кожній з них. За даними табл. 2.2 

у ПЕР переважають підприємства з нетехнологічними (маркетинго-

вими та/або організаційними) інноваціями. Разом із тим відсоток під-

приємств з технологічними інноваціями є вищим, ніж у середньому в 

Україні (41,1% та 35,9% відповідно), зокрема це стосується і підпри-

ємств з продуктовими інноваціями (12,8% та 9,4% відповідно).  

 

Таблиця 2.2 – Розподіл інноваційно активних підприємств ПЕР за  

технологічними та нетехнологічними інноваціями
*
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о
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Україна 35,9 9,4 12,7 13,9 64,1 

Дніпропетровська 34,8 9,3 13,0 12,5 65,2 

Запорізька 35,5 13,9 4,3 17,3 64,5 

Кіровоградська 53,0 15,2 20,7 17,1 47,0 

В середньому по 

ПЕР 41,1 12,8 12,7 15,6 58,9 
* Складено за даними Державної служби статистики. 
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Для визначення типу інновацій, які найбільш притаманні галу-

зям економіки ПЕР доцільно визначити рейтингову оцінку їх розвит-

ку за інтенсивністю (темпами зростання виробництва) та результати-

вністю (внеском у ВРП) розвитку. Методологія інтегрального вимі-

рювання розвитку видів економічної діяльності ПЕР базується на ба-

льній оцінці за показниками інтенсивності та результативності та їх 

сумарному значенні. Кожен з показників є виключно важливим, тому 

ваговий вплив кожного прийнято на рівні 50% (0,5 × 2 = 1). Результа-

ти бальної оцінки приведено в табл. 2.3.  

 

Таблиця 2.3 – Бальна оцінка розвитку галузей ПЕР за інтенсивністю 

та ефективністю розвитку у 2012-2018 роках
*
 

 

Інтенсивність розвитку 
Результативність  

розвитку 

Всьо-

го 

балів  

Індекс 

фізичного 

обсягу 

випуску 

Бальна  

оцінка 

 

Бальна  

оцінка 
 

зага-

льна 

зва-

жена 

зага-

льна 

зва-

жена 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Загалом по ПЕР 102,2 1 
 

17,3 1 
  

Сільське, лісове та 

рибне господарство 
129,7 1,269 0,635 13,5 0,780 0,390 1,025 

Добувна промисло-

вість 
99,3 0,972 0,486 36,5 2,110 1,055 1,541 

Переробна промисло-

вість 
94,1 0,921 0,460 27,1 1,566 0,783 1,244 

харчова промисло-

вість 
98,7 0,966 0,483 12,0 0,695 0,347 0,830 

легка промисловість 97,0 0,949 0,474 10,6 0,612 0,306 0,780 

деревообробна проми-

словість 
99,0 0,969 0,484 7,2 0,414 0,207 0,691 

виробництво коксу та 

продуктів нафтопере-

роблення 

97,1 0,950 0,475 19,1 1,106 0,553 1,028 

хімічне виробництво 96,2 0,942 0,471 26,1 1,509 0,755 1,225 

фармацевтика0,280 0,033 0,065 1,1 0,247 0,494 50,5 ٭ 

виробництво гумових 

і пластмасових виро-

бів 

106,9 1,046 0,523 20,2 1,168 0,584 1,107 
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Закінчення табл. 2.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

металургійне вироб-

ництво 
100,0 0,978 0,489 53,0 3,062 1,531 2,020 

машинобудування 80,3 0,785 
 

21,7 1,255 0,627 0,627 

Постачання електрое-

нергії, газу, пари та 

кондиційованого пові-

тря 

86,7 0,848 0,424 19,0 1,098 0,549 0,973 

Будівництво 110,3 1,079 0,540 9,6 0,555 0,277 0,817 

Торгівля 86,2 0,843 0,422 10,0 0,578 0,289 0,711 

Транспорт 102,9 1,007 0,503 10,2 0,590 0,295 0,798 

Готельний та ресто-

ранний бізнес 
108,2 1,059 0,529 11,1 0,642 0,321 0,850 

Інформація та телеко-

мунікації 
140,2 1,372 0,686 6,8 0,393 0,197 0,882 

Фінансова та страхова 

діяльність 
118,9 1,163 0,582 12,8 0,740 0,370 0,952 

Операції з нерухомим 

майном 
142,0 1,389 0,695 13,4 0,775 0,387 1,082 

Професійна, наукова 

та технічна діяльність 
88,6 0,867 0,433 6,4 0,370 0,185 0,618 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуго-

вування 

111,4 1,090 0,545 10,3 0,595 0,298 0,843 

Освіта 96,7 0,946 0,473 14,3 0,827 0,413 0,886 

Охорона здоров'я та 

надання соціальної 

допомоги 

96,8 0,947 0,474 13,7 0,792 0,396 0,870 

Мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок 
99,1 0,970 0,485 9,2 0,532 0,266 0,751 

-Відсутні дані за індексами випуску фармацевтичної промисловості у Дніпропе ٭

тровській та Запорізькій областях. 

* Розраховано та складено за даними Державної служби статистики України 

 

Рейтинг видів економічної діяльності ПЕР за інтенсивністю та 

результативністю розвитку на основі бальної оцінки представлено на 

рис. 2.3.   
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 Інновації, орієнтовані на 

ефективність 
 

Інновації, орієнтовані на 

споживачів 

 
Інновації, що визнача-

ються інженерними  

розробками 

 Інновації, які визначаються 

науковими дослідженнями 

 

Рисунок 2.3 – Рейтинг видів економічної діяльності ПЕР за інтенсив-

ністю та результативністю розвитку у 2012-2018 роках* 
* Побудовано авторами.  
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коксу та продуктів нафтоперероблення. Надати реальну оцінку розви-

тку фармацевтичної галузі у ПЕР немає можливості, оскільки вітчиз-

няна статистика на надає данні за індексами випуску фармацевтичної 

промисловості у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Тому 

бальна оцінка ґрунтувалась лише на даних індексу випуску у Кірово-

градській області, а також обсягах реалізованої фармацевтичної про-

дукції всіх областей, що входять до складу ПЕР.  

Розгляд методики, відповідно до якої галузі умовно поділено на 

чотири типи за домінантними джерелами інновацій: науковий, інже-

нерний, споживчий та тип ефективності, а також складання та аналіз 

рейтингу видів економічної діяльності за інтенсивністю та ефективні-

стю розвитку дозволяють зробити такі спостереження. За типами ін-

новацій у ПЕР інтенсивніше та ефективніше розвиваються галузі, орі-

єнтовані на ефективність. Підприємства цих видів діяльності впрова-

джують технологічні інновації (процесові та продуктові), технологіч-

ний рівень галузей є середньонизьким. Види діяльності, які орієнто-

вані на наукові інновації з продуктовим їх видом – машинобудування, 

професійна наукова діяльність та технічна діяльність, фармацевтика − 

находяться вкінці рейтингу галузей ПЕР за інтенсивністю та резуль-

тативністю розвитку (табл. 2.4).  

 

Таблиця 2.4 – Галузі економіки Придніпровського економічного ра-

йону за типами та видами інновацій
*
 

Види економічної 

та промислової 

діяльності  Р
ей

т
и

н
г 

Типи  

інновацій 

Переваж- 

ний вид  

інновацій 

Техноло-

гічний  

рівень галу-

зей промис-

ловості 

1 2 3 4 5 

Металургійне ви-

робництво 
1 

Інновації, орієнтовані 

на ефективність 

Продуктові 

та процесові 

Середньо-

низький 

Добувна проми-

словість 
2 

Інновації, орієнтовані 

на ефективність 
Процесові 

Середньо-

низький 

Хімічне вироб-

ництво   
3 

Інновації, орієнтовані 

на ефективність 

Продуктові 

та процесові 

Середньо-

високий 

Виробництво гу-

мових і пластмасо-

вих виробів 

4 
Інновації, орієнтовані 

на ефективність 

Продуктові 

та процесові 

Середньо-

низький 

Виробництво коксу 

та продуктів 

нафтоперероблення  

5 
Інновації, орієнтовані 

на ефективність 

Продуктові 

та процесові 

Середньо-

низький 
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Закінчення табл. 2.4. 
1 2 3 4 5 

Сільське, лісове та 
рибне господарство 

6 
Інновації, орієнтовані 
на ефективність 

Продуктові 
та процесові 

 

Постачання 
електроенергії, 
газу, пари та кон-
диційованого по-
вітря   

7 
Інновації, що визна-
чаються інженерними 
розробками 

Продуктові 
та процесові 

 

Фінансова та стра-
хова діяльність 

8 
Інновації, орієнтовані 
на споживачів 

Нетехно- 
логічні 

 

Освіта 9 
Інновації, орієнтовані 
на споживачів 

Нетехно- 
логічні 

 

Інформація та те-
лекомунікації 

10 
Інновації, орієнтовані 
на споживачів 

Нетехно- 
логічні 

 

Охорона здоров'я 
та надання соці-
альної допомоги 

11 
Інновації, орієнтовані 
на споживачів 

Нетехно- 
логічні  

Готельний та рес-
торанний бізнес 

12 
Інновації, орієнтовані 
на споживачів 

Нетехно- 
логічні 

 

Харчова промисло-
вість    

13 
Інновації, орієнтовані 
на споживачів 

Продуктові 
та процесові 

Низький 

Будівництво 14 
Інновації, що визна-
чаються інженерними 
розробками 

Процесові  

Транспорт 15 
Інновації, орієнтовані 
на споживачів 

Нетехно-
логічні 

 

Легка промисло-
вість 

16 
Інновації, орієнтовані 
на ефективність 

Продуктові 
та процесові 

Низький 

Мистецтво, спорт, 
розваги та відпо-
чинок 

17 
Інновації, орієнтовані 
на споживачів 

Нетехно-
логічні 

 

Торгівля 18 
Інновації, орієнтовані 
на споживачів 

Нетехно-
логічні 

 

Деревообробна 
промисловість   

19 
Інновації, орієнтовані 
на ефективність 

Продуктові 
та процесові 

Низький 

Машинобудування   20 
Інновації, які визна-
чаються науковими 
дослідженнями 

Продуктові 
та процесові 

Високий 
Середнь-
овисокий 

Професійна, нау-
кова та технічна 
діяльність 

21 
Інновації, які визна-
чаються науковими 
дослідженнями 

Продуктові 
інновації 

 

Фармацевтика   22 
Інновації, які визна-
чаються науковими 
дослідженнями 

Продуктові 
та процесові 

Високий 

* Складено авторами. 
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На підставі проведеного дослідження можна зробити такі ви-

сновки.  

Інституціональне забезпечення формування інноваційної еко-

системи залежить від того, на який тип та вид інновацій націлені про-

відні види економічної діяльності, які розвиваються в обмеженому 

географічному просторі та реалізують локальні інноваційні процеси.  

Якщо в ПЕР буде продовжуватися тенденція до розвитку видів 

економічної діяльності, інновації в яких орієнтовані на підвищення 

ефективності (насамперед це металургійна галузь), для яких найваж-

ливішим є наявність розвиненої система партнерств, що сприяє ефек-

тивній взаємодії постачальників, виробників і замовників, а витрати 

на інноваційну діяльність здійснюються у напрямі придбання нових 

технологій, машин та обладнання, то впровадження нових інновацій-

них рішень має здійснюватися у напрямках: 

модернізації устаткування з обов’язковим введенням нових 

екологічних систем і удосконаленням виробничих процесів, з метою 

збільшення сортаменту продукції;  

впровадження цифрових технологій на всіх етапах виробницт-

ва: IoT-платформ, хмарних технологій, інтелектуальних датчиків, мо-

більних пристроїв, «розумних» машин та механізмів, адитивних тех-

нологій (ЗD-друк), які забезпечують просунуті інтерфейси для взає-

модії людини і машини, багаторівневу взаємодію з клієнтами та збір 

клієнтської інформації, перевірку достовірності та виявлення фактів 

шахрайства тощо.  

Для розвитку таких галузей локальна інноваційна екосистема 

має забезпечувати підготовку STEM-персоналу
1
, який володіє та ре-

гулярно оновлює сучасні цифрові навички, завдяки різноманітним 

програмам, які спрямовані на популяризацію в регіоні освіти впро-

довж життя, налагодженню партнерських відносин із бізнесом у сфері 

формування розвитку STEM-персоналу, реформування системи осві-

ти та методів професійної підготовки персоналу, а також регулюван-

ню інвестицій в освіту впродовж життя завдяки упровадженню пода-

ткових пільг та преференцій. 

Серед видів діяльності, інноваційна активність яких визнача-

ється інженерними розробками та науковими дослідженнями у ПЕР 

найбільш перспективною є машинобудівна галузь. Для збільшення 

обсягів виробництва завдяки створенню та впровадженню нових та 

покращених технологій необхідно проведення наукових досліджень 

                                                           
1 Наука, технології, інженерія, математика (англ. Science, Math, Engineer-

ing and Technology) 
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та розробок, в яких виробники тісно взаємодіють в мережі із науко-

вими установами, університетськими факультетами, науковими 

центрами. Необхідні професійні кадри і бізнес-середовище, що забез-

печує надійний захист інтелектуальної власності; наявність розвине-

них промислових кластерів, а також політика, що сприяє отриманню 

більш широкого доступу до глобальних джерел технологій, знань і 

висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів. 

Довгострокові зусилля, яких вимагають наукові інновації, обо-

в'язково передбачають наявність сприятливого середовища на націо-

нальному рівні.  Одними з перших кроків у цьому напрямі можуть 

стати внесення відповідних коректив до Стратегії інноваційного роз-

витку України щодо створення груп високого рівня за ключовими 

технологіями; визначення та періодичне оновлення національного 

переліку ключових технологій; підвищення рівня фінансування 

НДДКР мінімум до 2% ВВП; стимулювання довгострокових інвести-

цій в НДДКР, доведення частки приватного фінансування в загально-

му обсязі фінансування до 50%, жорсткі заходи щодо захисту інтелек-

туальної власності, що гарантують отримання компаніями прибутку 

від продажів нових продуктів на основі своїх винаходів.  

Успішне формування інституційної структури, сприятливої для 

встановлення розвинутої мережі партнерських відносин господарюю-

чих суб’єктів з вектором на інноватизацію можливе лише у сполучен-

ні із обмеженням сфери дії інституційних пасток у вигляді корупції, 

адміністративних бар’єрів, незахищеності прав власності.  

 

Перелік посилань до розділу 2 
1. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innova-

tion. Paris: OECD. Eurostat. 2018. P. 20. URL: https://www.oecd-ilib 

rary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?expires=1590089941&id=id& 

accname=guest&checksum=9F93B4A8551667E6DE6B4C1A61FFEF2C 

2. Инновации в России – неисчерпаемый источник роста. Центр 

по развитию инноваций McKinsey Innovation Practice. 2018. 112 с. 

3. Кіндзерський Ю.В., Якубовський М.М., Галиця І.О. Потенці-

ал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розви-

тку: монографія / За ред. Ю.В. Кінзерського; НАН України; Ін-т екон. 

та прогнозування. К., 2009. 928 с. 

4. Якубовский Н.Н., Солдак М.А. Выбор структурных акцентов 

активизации развития промышленности Украины. Економіка промис-

ловості. 2017. 2(78). С. 5-21.  
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РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ЕКОСИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ ПРИДНІПРОВСЬ-

КОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ НАН УКРАЇНИ ТА 

МОН УКРАЇНИ 

 
Мета Концепції – розширення функціоналу регіональних нау-

кових центрів НАН України та МОН України шляхом націлювання їх 
на науково-методичне забезпечення та супровід створення сучасної 
моделі збалансованого сталого розвитку та інтеграції до європейсь-
ких науково-освітнього та інноваційного просторів на базі форму-
вання регіональних інноваційних екосистем економічних районів 
України (які відповідають рівню NUTS-1 територіальних одиниць 
статистики ЄС) шляхом розвитку людського капіталу і спроможно-
го до інновацій трудового потенціалу, формування інституційних 
передумов неоіндустріальної модернізації економіки і промислових 
секторів, виявлення логістичних переваг (на основі створення відпо-
відних транспортно-логістичних кластерів), ефективного викорис-
тання виробничих, природних і трудових ресурсів областей та заді-
яння невичерпних резервів неформальної складової економіки в умовах 
децентралізації, модернізації та смарт-спеціалізації.  

Концепцію пропонується реалізувати як експеримент у При-
дніпровському економічному районі на базі Придніпровського науко-
вого центру НАН України та МОН України для подальшої дуплікації 
й тиражування в інших економічних районах України. Концепція мо-
гла би доповнити Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності 
на період до 2030 року, метою якої є розбудова національної іннова-
ційної екосистеми, але у якій регіональний рівень чітко не простежу-
ється. У Стратегії не передбачено заходів щодо підтримки розвитку 
регіональних інноваційних екосистем ані на рівні області, ані на рівні 
економічного району, хоча саме регіональний рівень відіграє ключову 
роль в стимулюванні розвитку національних економік і вважається 
найбільш придатним для здійснення інновацій [1].  

 
3.1 Аналіз регіональної інноваційної екосистеми  

Придніпровського економічного району 
3.1.1 Стан регіональної інноваційної екосистеми  

за повнотою учасників 
 
Концептуально регіональну інноваційну екосистему пропону-

ється розглядати як співвідношення таких структурних елементів 
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(учасників), згрупованих у шість секторів відповідно до їх призначен-
ня в екосистемі [2]:  

підприємницький сектор – створює інновації та формує основ-

ний попит на інновації  – представлений підприємствами всіх сфер 

економічної діяльності, форм власності та розмірів, українськими та 

іноземними, сталими і молодими (стартапами);   

державний сектор – сприяє (підтримує) або блокує інновації, 
формує попит на інновації – органи державної влади і регіонального 

управління, які визначають та реалізують державну та регіональну 

інноваційну політику; інші владні структури, які своїми управлінсь-

кими рішеннями впливають на перебіг інноваційних процесів;  

науково-освітній сектор – навчає, нарощує людський потенці-
ал; продукує нові знання, ідеї, відкриття – включає заклади освіти 

всіх рівнів; організації, які займаються фундаментальними та прикла-

дними дослідженнями і розробками всіх інституційних секторів (дер-

жавного, підприємницького, приватного неприбуткового, вищої осві-

ти);  

сектор фінансового забезпечення – фінансує інновації упро-
довж інноваційного циклу – включає державні фонди та установи; 

українські венчурні фонди; банки; зарубіжні програми і фонди та ін-

ші;  

сектор інфраструктурної підтримки – з’єднує акторів в одній 

локації, здійснює інкубацію, тестування, апробацію, просування на 
ринок – представлений суб’єктами інноваційної інфраструктури;  

сектор громадських об’єднань – надає і поширює інформацію, 
об’єднує акторів у вирішенні спільних цілей –  включає недержавні 

неприбуткові самоврядні організації, спілки, асоціації, які своєю дія-

льністю впливають на розвиток інноваційної екосистеми, допомагаю-

чи долати соціальні бар’єри між людьми.  

Відповідно до цього групування, проаналізуємо стан РІЕС 

Придніпровського економічного району за секторами учасників на 

предмет їх повноти та якості.  

Підприємницький сектор. Придніпровський економічний район 

у складі трьох областей – Дніпропетровської, Запорізької та Кірово-

градської – є одним із найбільш технологічно розвинених і потужних 

багатогалузевих економічних районів України.  

Провідне місце у структурі промислового комплексу областей 

економічного району посідають гірничо-металургійний комплекс, 

харчова промисловість, машинобудування та електроенергетика. 

Дніпропетровська і Запорізька області мають виражений індустріаль-
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ний характер економіки, Кіровоградська область – аграрно-

індустріальний (табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1 – Структура випуску за деякими видами економічної дія-

льності по областях Придніпровського економічного 

району у 2017 р.
2
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Дніпропетровська 100,0 6,1 17,1 42,8 2,9 

Запорізька 100,0 9,4 1,7 52,5 9,5 

Кіровоградська 100,0 31,1 5,8 21,8 2,4 

* Складено за даними Державної служби статистики України  

 
За станом інноваційної діяльності підприємств промисловості 

області економічного району суттєво відрізняються між собою, але 
кожна з них має свої переваги: Запорізька область є лідером на сту-
пенем новизни реалізованої інноваційної продукції (нової для ринку); 
Кіровоградська область утримує лідерські позиції за рівнем іннова-
ційної активності промислових підприємств (рис. 3.1), обсягами реа-
лізованої інноваційної продукції; Дніпропетровська область має про-
гресивнішу структуру інноваційних витрат підприємств, які витрача-
ють приблизно однакові суми на внутрішні, зовнішні дослідження і 
розробки та придбання обладнання (табл. 3.2).  

Така ситуація обумовлена різною галузевою спеціалізацією об-
ластей, технологічним рівнем їх базових галузей, сформованим інсти-
туційним середовищем, політикою місцевої влади та керівництва під-
приємств. Так, підприємства гірничодобувної та металургійної галу-
зей, які займають провідне місце у структурі промислового комплексу 
Дніпропетровської області, мають низьку наукомісткість, їх техноло-
гії є відносно стабільними, а продукція – однотипною й нерізноманіт-
ною. Натомість, підприємства харчової промисловості (основний вид 
діяльності переробної промисловості Кіровоградської області) та 
машинобудування (найважливіша галузь промислового комплексу 

                                                           
2 Останні доступні дані Державної служби статистики України 
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Запорізької області) сприйнятливіші до інновацій і більшою мірою 
потребують освоєння інноваційно-ринкових механізмів господарю-
вання для виходу їх виробництв на конкурентоспроможні позиції на 
світовому й внутрішньому ринках.  

 

 
Рисунок 3.1 – Частка інноваційно-активних промислових підпри-

ємств, у % до загальної кількості промислових підпри-

ємств відповідних областей* 

* Побудовано за даними: Державної служби статистики України, головних управлінь 

статистики у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.  

 

Усі області мають потенціал розвитку стартапів: у Дніпропет-

ровській області зареєстровано три стартапи (OWOX BI, molfar.io, 

Flyy.io), у Запорізькій і Кіровоградській областях – по одному старта-

пу (Callfound та Delibroom відповідно), який з урахуванням зростаю-

чих обсягів венчурних інвестицій у технологічний сектор України
3
 

потребує активізації свого використання.   

                                                           
3 У 2019 р. у технологічний сектор України було залучено 544 млн дол 

США венчурних інвестицій, що на 38,4% більше, ніж у 2018 р. та в 2,1 і 6,8 разів 

більше, ніж у 2017 р. і у 2016 р. відповідно. Сумарно за 2014-2019 роки в українські 

технологічні компанії інвестовано 1400 млрд дол США, що робить Україну однією 

з найбільш інвестиційно привабливих країн Центральної та Східної Європи. 
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Таблиця 3.2 – Частка витрат на інновації підприємств за напрямами 

інноваційної діяльності, у % до загального обсягу ви-

трат підприємств відповідної області у 2018 р.
*

Внутріш-

ні НДР 

Зовніш-

ні НДР 

Придбан-

ня машин, 

обл-ння та 

ПЗ 

Придбан-

ня інших 

зовнішніх 

знань 

Інша інно-

ваційна 

діяльність 

П
**

 ПП
**

 П ПП П ПП П ПП П ПП 

Україна 31,4 22,2 8,6 4,1 52,2 68,1 1,1 0,4 6,7 5,2 

Дніпропетровсь-

ка область 
36,2 3,6 30,8 к

***
 30,0 85,5 - к 3,0 10,3 

Запорізька об-

ласть 
28,0 6,2 1,9 2,1 69,8 91,5 0,1 к 0,3 к 

Кіровоградська 

область 
37,2 43,4 0,6 к 41,6 32,5 0,1 - 20,5 к 

** П – підприємства всіх видів економічної діяльності; ПП – промислові підпри-

ємства. 

*** к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону 

України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інфор-

мації. 

* Складено авторами за даними Державної служби статистики України.

Науково-освітній сектор. Основна частина науково-освітнього 

потенціалу Придніпровського економічного району сконцентрована у 

Дніпропетровській області як за кількістю наукових організацій і 

закладів освіти всіх рівнів, так і за чисельністю учнів, студентів та 

науковців. Тенденція виснаження кадрового потенціалу наукової сфе-

ри торкнулася всіх областей, але меншою мірою Кіровоградської об-

ласті, що загалом логічно, ураховуючи набагато менший науковий і 

науково-технічний потенціал області порівняно з іншими областями 

економічного району (табл. 3.3).  

За різноманітністю діючих осіб наукова сфера економічного 

району виглядає більш-менш збалансованою, на її території діють
4
:

1. Наукові установи НАН України, Національної академії агра-

рних наук (НААН) України і Національної академії медичних наук 
(НАМН) України:  

4 У наведеному переліку представлено приклади ключових організацій 

наукової сфери областей Придніпровського економічного району. Пункт перший 

містить наукові організації лише тих національних галузевих академій наук, які 

представлені в економічному районі.  
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Таблиця 3.3 – Динаміка чисельності працівників наукових організацій 

за категоріями персоналу України та Придніпровського 

економічного району, осіб*  

 
Дніпропетровська 

область 

Запорізька  

область 

Кіровоградська 

область 2 0 1 0 р . 2 0 1 6 р . 2 0 1 8 р . 2 0 1 0 р . 2 0 1 6 р . 2 0 1 8 р . 2 0 1 0 р . 2 0 1 6 р . 2 0 1 8 р . 

Усього 11231 9675 8658 5755 4203 3913 544 480 467 

у тому числі          

дослідники 5782 6039 5216 1661 1458 1295 318 348 353 

техніки 1713 1816 1887 730 419 404 91 48 41 

допоміжний 

персонал 
1794 1820 1555 2609 2326 2214 96 84 73 

інші 1942 - - 755 - - 39 - - 
* Складено авторами за даними Державної служби статистики України 

 

у Дніпропетровській області: Інститут геотехнічної механіки 

ім. М.С. Полякова НАН України; Інститут проблем природокористу-

вання та екології НАН України; Інститут чорної металургії імені З.І. 

Некрасова НАН України; Інститут чорної металургії НАН України; 

Інститут технічної механіки НАН України і Державного космічного 

агентства України; Інститут зернових культур НААН України; Інсти-

тут гастроентерології НАМН України та інші;  

у Запорізькій області: Інститут олійних культур НААН Украї-

ни; Інститут зрошуваного садівництва НААН України; Кам’янсько-

Дніпровська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації 

НААН України та інші.  

2. Науково-дослідні, проектно-конструкторські та інші орга-

нізації, у тому числі підпорядковані міністерствам і відомствам 

України:  

у Дніпропетровській області: ДП «Конструкторське бюро «Пі-

вденне» ім. М.К. Янгеля», ПАТ «Український науково-дослідний ін-

ститут технології машинобудування», ДУ «Український науково-

дослідний інститут промислової медицини», підпорядкована Мініс-

терству охорони здоров’я України;  

у Запорізькій області: Науково-технічний центр панорамних 

акустичних систем НАН України;  

у Кіровоградській області: ДП «Інженерний центр твердих 

сплавів «Світкермет», підпорядковане Міністерству розвитку еконо-

міки, торгівлі та сільського господарства України, ДП «Кропивниць-

кий науково-дослідний і проектний інститут землеустрою».  
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3. Наукові підрозділи підприємств: 
ДП «Південмаш» (Дніпропетровська область), АТ «Мотор Січ» 

(Запорізька область). 
4. Заклади вищої освіти III-IV рівнів акредитації (університе-

ти, академії, інститути) та їх структурні підрозділи (навчально-
наукові інститути, науково-дослідні, науково-виробничі та проектні 
інститути, навчально-науково-виробничі центри (сектори, комплек-
си тощо), для яких, відповідно до п. 1 статті 65 Закону України «Про 
вищу освіту», провадження наукової і науково-технічної діяльності є 
обов’язковим:  

у Дніпропетровській області: Національний технічний універ-
ситет «Дніпровська політехніка», Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України, Національна металургійна академія України;  

у Запорізькій області: Запорізька державна інженерна академія, 
Запорізький національний університет, Національний університет 
«Запорізька політехніка»;  

у Кіровоградській області: Центральноукраїнський національ-
ний технічний університет, Центральноукраїнський державний педа-
гогічний університет ім. Винниченко.  

5. Громадські наукові організації та об’єднання, у тому числі 
аналітичні центри державної та недержавної форм власності:  

Академія гірничих наук України, Інститут розвитку міста Кри-
вого Рогу (м. Кривий Ріг), Дніпровський центр соціальних досліджень 
(м. Дніпро).  

Сектор інфраструктурної підтримки. У стратегіях розвитку 
всіх трьох областей констатується низька забезпеченість територій 
суб’єктами інноваційної інфраструктури, у зв’язку із чим ставиться 
завдання поширити їх мережу. Проведений аналіз дозволив визначи-
ти, що в економічному районі:  

1. Зареєстровано два наукових парки – ТОВ «Науковий парк 
«Хімічні технології» (м. Дніпро), ТОВ «Науковий парк Національної 
металургійної академії України» (м. Дніпро). В Україні зареєстровано 
32 наукових парки.  

2. Зареєстровано один технологічний парк – «Машинобудівні 
технології» (м. Дніпро). В Україні створено 16 технопарків, з них за-
реєстрованих – 12. Але у зв’язку з відміною у 2005 р. спеціального 
режиму інноваційної діяльності технопарків ці структури на даний 
час не виконують своїх функцій.  

3. Створено або зареєстровано 6 індустріальних парків, з них:  
у Дніпропетровській області зареєстровано 3 індустріальні па-

рки: індустріальний парк «Кривбас», індустріальний парк «Павло-
град», індустріальний парк «ІNNOVATION FORPOST»;  
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у Запорізькій області створено, але не зареєстровано, три інду-
стріальні парки: індустріальний парк «Konecranes» на базі підприємс-
тва ПАТ «Запоріжкран»; індустріальний парк «Мелітополь»; індуст-
ріальний парк «Запоріжжя-2».  

у Кіровоградській області зареєстровано один індустріальний 
парк: індустріальний парк «Олександрія».  

4. Діє мережа бізнес-інкубаторів (вони можуть створюватися у 
складі наукових парків, при ЗВО, а також як окремі структури за іні-
ціативою бізнесу чи держави), з них:  

у Дніпропетровській області створено різні види бізнес-
інкубаторів, зокрема: перший в Україні інкубатор для стартапів у 
космічній галузі Space Hub; регіональний бізнес-інкубатор 
InnovationBOX на базі Університету імені Альфреда Нобеля за ініціа-
тивою Дніпропетровської обласної ради; віртуальний бізнес-
інкубатор Криворізького ресурсного центру; регіональний офіс 1991 
Open Data Incubator – некомерційний інкубатор, який надає підтрим-
ку IT-розробникам у створенні стартапів та сервісів на основі відкри-
тих даних, які будуть корисні громадянам, бізнесу та державним ор-
ганам;  

у Запорізькій області бізнес-інкубатори активно формуються 
на базі закладів вищої освіти, наприклад: бізнес-інкубатор Запорізь-
кого національного технічного університету; бізнес-інкубатор на базі 
економічного факультету Запорізького національного університету 
«БІ-ЗАПОРІЖЖЯ»; бізнес-інкубатор при Комунальному закладі ви-
щої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна акаде-
мія»; бізнес-інкубатор при Запорізькій державній інженерній академії; 
бізнес-інкубатор Бердянського державного педагогічного університе-
ту;  

Кіровоградська область відстає від інших областей за кількіс-
тю цих структур, на її території створено: Світловодський іннова-
ційний бізнес-інкубатор; інноваційний бізнес-інкубатор при Кірово-
градській регіональній торгово-промисловій палаті України, який 
спеціалізується на стартапах у сферах інформаційних та інформацій-
но-комунікаційних технологій.  

5. Створено одиничні центри трансферу технологій, здебіль-
шого при університетах, наприклад: Центр трансферу технологій на 
базі Запорізького національного університету (м. Запоріжжя); Україн-
ський центр комерціалізації та трансферу технологій (м. Дніпро).  

6. Відсутні технологічні платформи.  

7. Створено більше 10 кластерів, у тому числі: Дніпровський 

космічний кластер (м. Дніпро); Український аерокосмічний кластер 
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(м. Дніпро); «Дніпро ІТ Ком’юніті» (м. Дніпро); Горіхово-медовий 

інноваційний кластер (Дніпропетровська область); «Інжиніринг. Ав-

томатизація. Машинобудування» (Запорізька область); «Айсіті клас-

тер Запоріжжя» (м. Запоріжжя); «Купуй запорізьке. Обирай своє» (За-

порізька область); Кластер бджільництва «Бджола не знає кордонів» 

(Запорізька область); Інноваційно-технологічний кластер «АгроБУМ» 

(Запорізька область); Мелітопольський туристичний кластер (Запорі-

зька область); ІТ-Альянс 4.0 (Кіровоградська область). Проте лише 

одиниці з них відповідають європейським практикам, інші є звичай-

ними об’єднаннями підприємств, зазвичай, у формі громадських спі-

лок.  

Сектор фінансового забезпечення. Промислові підприємства та 

підприємці економічного району обмежені у своїх можливостях за-

йматися інноваціями. Однією з причин цього є брак фінансових ресу-

рсів: майже єдиним джерелом фінансування інноваційної діяльності 

підприємств є їх власні кошти, на які припадає 74,0%, 83,4% і 78,5% 

загального обсягу фінансування інновацій у Дніпропетровській, Запо-

різькій та Кіровоградській областях відповідно. Незважаючи на це, 

підприємства економічного району не є інноваційно пасивними, вони 

закуповують обладнання та програмне забезпечення, спрямовують 

кошти на дослідження і розробки. Проте, через інертність державної 

інноваційної політики, діючі екстрактивні інститути, відсутність ін-

новаційної інфраструктури та фінансових стимулів вони схильні інве-

стувати кошти у менш ризиковані проєкти та обмежуватися придбан-

ням готових технологій.  

Високий рівень податкового навантаження не дозволяє підпри-

ємствам спрямовувати вивільнені кошти на інноваційні цілі. Держав-

на підтримка інноваційних процесів є мізерною, її отримують: з уряду 

– 1,2% інноваційно активних підприємств; з місцевих і регіональних 

органів влади – 8,4% інноваційно активних підприємств. Позитивною 

тенденцією останніх місяців є суттєве зниження облікової ставки На-

ціонального банку України, яка з 04.09.2020 р. зафіксована на рівні 

6,0% річних. Це здешевить кредити та фінансування інвестиційних 

проєктів, але інвестиційну привабливість країни суттєво не покра-

щить, якщо врахувати підвищені ризики неплатежів для кредиторів та 

несприятливі інституційні умови для інвесторів. Крім того, в інших 

країнах створені набагато кращі умови інвестування. Так, Європейсь-

кий центральний банк зафіксував процентні ставки за основними опе-

раціями рефінансування і відсоткові ставки по кредитах і депозитах 

на рівнях 0,00%, 0,25% і 0,50% відповідно [3]. Федеральна резервна 
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система США ухвалила рішення про зниження процентної базової 

ставки на 1% до 0-0,25% через економічний спад на тлі пандемії ко-

ронавірусу [4].  

Банки, як правило, неохоче кредитують інноваційні проєкти че-

рез їх високу ризикованість і неспроможність МіСП надати надійні 

гарантії повернення позик. У розвинених країнах нестача коштів на 

інноваційні цілі підприємств і підприємців, особливо на ранніх стаді-

ях інноваційного проєкту, компенсується коштами венчурних інвес-
торів. Для підприємств, які розробляють принципово нові технології 

венчурний капітал часто є єдиним доступним джерелом фінансуван-

ня. В Україні на частку венчурного капіталу припадає лише 0,08% 

ВВП; у середньому по ЄС – 0,68% ВВП. При цьому переважна біль-

шість венчурних фондів, які зацікавлені в технологічних інвестиціях 

та підтримці технологічних стартапів, сконцентровані в столиці, такі 

як AVentures, ICU, u.ventures, WannaBiz, SMRK VC Fund, Digital 

Future.  
Сектор громадських об’єднань. Важливими системоутворюю-

чими елементами інноваційної екосистеми є громадянське суспільст-

во, громадські організації та спілки. У ЄС посилення ролі громадян 

виражається у відкритті всіх сфер суспільства для діалогу влади та 

населення: в політиці через «партисипативну демократію» 

(Participatory Democracy), в державному управлінні через «відкритий 

уряд» (Open Government), в економіці через «відкриті інновації» 

(Open Innovation), в науці через «відкриту науку» (Open Science).  

У Придніпровському економічному районі активно діють гро-

мадські об’єднання, що покликані посприяти розвитку науково-

освітньої та інноваційної сфери областей, серед них: ГО «Інститут 

реформ та інновацій» (м. Дніпро), ГО «Лабораторія наукових ініціа-

тив» (м. Дніпро), ГО «Відкрите знання» (м. Дніпро), ГО «Центр прак-

тичних інновацій» (м. Дніпро), ГО «Солянка» (Дніпропетровська об-

ласть), ГО «Інновації та інвестиції» (м. Запоріжжя), ГО «Інститут ін-

новаційної освіти» (м. Запоріжжя), ГО «Простір взаємодії» 

(м. Кропивницький), ГС «Обрій» (м. Кропивницький). Діяльність цих 

організацій свідчить про високий рівень інноваційної культури місце-

вого населення, що проявляється в усвідомленні громадянами крити-

чної важливості освіти, науки та інновацій у забезпеченні конкурен-

тоспроможності економіки, про високу зацікавленість широкої гро-

мадськості в інноваційному оновленні регіонів і країни в цілому.  

Регіональна влада областей визнає необхідність залучення гро-

мадськості до обговорення та участі у вирішенні нагальних проблем 
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регіонального та місцевого розвитку, проте не створює для цього на-

лежних умов – усі ключові рішення приймаються кулуарно на ко-

ристь тих гравців, які використовують адміністративний ресурс та 

лобіюють свої інтереси у владі. Це вимагає розвитку зовсім іншої ку-

льтури відносин між владою і населенням, заснованої на принципах 

відкритості, довіри і партнерства. З цих позицій та в контексті євро-

пейської інтеграції досвід ЄС щодо відкриття всіх сфер суспільства 

для активного діалогу з громадянами має бути показовим для облас-

тей та України в цілому.   

Державний сектор. Гарантом інноваційного розвитку країни та 

регіонів є держава, оскільки інноваційна екосистема не може базува-

тися виключно на інтересах бізнесу. Мета бізнесу – максимізація при-

бутку в короткостроковому періоді з найменшим ризиком, що не су-

місно з інноваціями, принаймні з проривними, новими для світу. Ефе-

ктивна держава покликана формувати сприятливий податковий, мит-

ний, валютно-фінансовий клімат для продукування інновацій, підт-

римувати інклюзивні та блокувати екстрактивні інститути, створюва-

ти умови для налагодження співпраці та консолідації інтересів усіх 

зацікавлених в інноваційному процесі сторін. Автоматично на ринко-

вих засадах така співпраця не може бути забезпечена, необхідна ко-

ординація спільної діяльності як з боку держави, так і з боку громад-

ськості шляхом створення єдиного центру, який мав би для цього дос-

татньо повноважень.  

В Україні держава не є активним учасником інноваційних про-

цесів та не зацікавлена в інноваційних перетвореннях. У більшості 

обласних державних адміністрацій немає єдиного органу по забезпе-

ченню інноваційного розвитку територій, а такі функції розпорошені 

між різними департаментами, це стосується, у тому числі Придніп-

ровського економічного району. На рівні економічного району відсу-

тні адміністративні органи управління, а області, що входять до його 

складу, здебільшого незалежно здійснюють інноваційну діяльність 

без будь-якої співпраці. Однак в умовах відкритих та взаємо-

пов’язаних інноваційних процесів вони покликані забезпечити широ-

ку міжрегіональну взаємодію і співпрацю науки, освіти, бізнесу, гро-

мадськості для відкриття можливості формування інноваційних еко-

систем на рівні економічних районів.  

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що за різ-
ними секторами учасників області Придніпровського економічного 

району знаходяться на різних рівнях готовності до формування регі-
ональної інноваційної екосистеми.  
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Найрозвинутішими секторами учасників є підприємницький та 

науково-освітній, але з поправкою на нерівномірність їх розосере-

дження по областях, структурну розбалансованість промислового 

комплексу та поступове виснаження кадрового потенціалу наукової 

сфери. Але ці вузькі місця не зменшують внутрішніх резервів облас-

тей для суттєвого підвищення інноваційності та конкурентоспромож-

ності регіональної економіки. Кожна з них має свої переваги: Запорі-

зька область є лідером на ступенем новизни реалізованої інновацій-

ної продукції (нової для ринку); Кіровоградська область утримує лі-

дерські позиції за рівнем інноваційної активності промислових підп-

риємств, обсягами реалізованої інноваційної продукції; Дніпропет-
ровська область має прогресивнішу структуру інноваційних витрат 

підприємств, які витрачають приблизно однакові суми на внутрішні, 

зовнішні дослідження і розробки та придбання обладнання. Така си-

туація обумовлена різною галузевою спеціалізацією областей, техно-

логічним рівнем їх базових галузей, сформованим інституційним се-

редовищем, політикою регіональної влади та керівництва підпри-

ємств. Усі області мають потенціал у розвитку стартапів. 

Основна частина науково-освітнього потенціалу Придніпров-

ського економічного району сконцентрована у Дніпропетровській 

області як за кількістю наукових організацій і закладів освіти всіх рі-

внів, так і за чисельністю учнів, студентів та науковців. Тенденція 

виснаження кадрового потенціалу наукової сфери торкнулася всіх 

областей, але меншою мірою Кіровоградської області. За різноманіт-

ністю учасників наукова сфера економічного району виглядає більш-

менш збалансованою, на її території діють: наукові установи НАН 

України, двох галузевих академій наук (аграрних і медичних); науко-

во-дослідні, проектно-конструкторські організації, підпорядковані 

міністерствам і відомствам; чимало освітніх установ, закладів вищої 

освіти III-IV рівнів акредитації; громадські наукові організації, аналі-

тичні центри, а також наукові підрозділи промислових підприємств. 

Найбільш критичними за кількістю та якістю учасників є дер-
жавний сектор, сектор фінансового забезпечення та інфраструкту-

рної підтримки інновацій. У цих секторах є мало діючих осіб, а ті, що 

існують, по-перше, не виконують або неякісно виконують свої функ-

ції, не завжди відповідають той ролі, яку покликані відігравати в еко-

системі; по-друге, існують формально, а на ділі майже ніяк не впли-

вають на інноваційні процеси. Ті одиничні структури, які з’являються 

останнім часом і дійсно прагнуть запустити інноваційні зміни в обла-

стях (кластери, бізнес-інкубатори, індустріальні парки) не здатні са-
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мотужки підтримувати стабільність інноваційних процесів, поширю-

вати їх позитивний вплив на економіку економічного району та краї-

ни в цілому. Тут потрібна активна участь держави у створенні (спри-

янні створенню) відсутніх учасників, підвищенні якості діючих та 

формуванні умов (макроекономічних, інституційних, технологічних), 

які підтримуватимуть кожний сектор учасників екосистеми, стиму-

люючи їх взаємне підсилення та співпрацю. 

Сектор громадських об’єднань є розвинутим, але громадські 

об’єднання не мають дієвих важелів впливу на дії посадовців, усі 

ключові рішення приймаються кулуарно на користь тих гравців, які 

використовують адміністративний ресурс та лобіюють свої інтереси у 

владі. У контексті європейської інтеграції досвід Європи щодо відк-

риття всіх сфер суспільства для активного діалогу з громадянами має 

бути показовим для України.   

 

3.1.2 Венчурне інвестування як дієвий інструмент  

підтримки регіональної інноваційної екосистеми 

 

Венчурні інвестиції є важливим стратегічним ресурсом розвит-

ку інноваційного підприємництва. Використання ризикового венчур-

ного інвестування в умовах побудови інноваційно-інвестиційної мо-

делі розвитку національної економіки при обмежених коштах сприя-

тиме активізації науково-технічної та інноваційної діяльності, струк-

турній трансформації економіки, створенню робочих місць тощо. Од-

нією зі складових національної інноваційної системи України в умо-

вах сталого розвитку країни є інститути венчурного інвестування. 

Наразі в Україні ще не сформовані умови для розвитку інституцій 

венчурного інвестування, які у більшості економічно розвинутих єв-

ропейських країн вважаються одними з найефективніших інструмен-

тів забезпечення процесів впровадження інновацій, залучення інвес-

тицій в інноваційну сферу. 

У цьому контексті пропонується визначити умови функціону-

вання мережі венчурних фондів в екосистемі інноваційного інвесту-

вання, а також на прикладі ПЕР проаналізувати інститути спільного 

інвестування на предмет їх наявності, достатності та якості.  

Український сектор управління активами, зокрема, інститутів 

спільного інвестування, у 2019 році продовжував здебільше зростати 

кількісно і вартісно, попри незначне скорочення чисельності компаній 

з управління активами наприкінці року. Дані табл. 3.4 щодо функціо-

нування інститутів інвестування по регіонах України свідчать: у 
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2019 р. за кількістю компаній з управління активами венчурних та 

недержавних фондів (КУА) (майже 8,64 %); ІСІ, до яких належать 

пайові інвестиційні фонди і корпоративні інвестиційні фонди (8,05%); 

венчурних фондів (9,71%) питома вага Придніпровського економіч-

ного району є значною І поступається тільки м. Києву та Київської 

області (відповідно – 71,3%; 73,4%; 72,2%); частка недержавних фон-

дів є значно меншою – складає тільки 3,39%, де Дніпропетровська 

область разом з трьома іншими (Донецькою, Львівською та Харківсь-

кою) поділяє третє місце після м. Києва та Київської області, а також 

Івано-Франківської області.  

 

Таблиця 3.4 – Регіональний розподіл КУА з активами венчурних фон-

дів, ІСІ та їх активів в управлінні Придніпровського 

економічного району (станом на 31.12.2019 р.), у % до 

підсумку * 

№ 

п/п 
Області КУА ІСІ 

Активи в 

управ-

лінні 

Вен-

чурні 

фонди 

Недер-

жавні 

фонди 

1. Дніпропетровська 6,57 6,02 5,79 6,86 3,39 

2. Запорізька 1,38 1,89 1,97 1,69 0 

3. Кіровоградська 0,69 0,14 0,24 0,16 0 

 Придніпровський еко-

номічний район- усього 8,64 8,05 8,00 9,71 3,39 

4. Донецька 1,73 1,28 0,65 0,97 3,39 

5. Львівська 3,46 5,61 5,18 6,48 3,39 

6. Одеська 2,42 0,88 0,54 0,49 0 

7. Харківська 6,57 5,95 3,96 6,22 3,39 

8. Івано-Франківська 1,73 3,18 0,45 3,40 5,08 

9. м. Київ та Київська  

область 
71,28 73,36 80,79 72,19 76,28 

10. Інші 4,15 1,69 0,43 1,54 5,08 

 Україна- усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
*  Складено авторами за: [5; 6]  

 

Таким чином, концентрація інститутів спільного інвестування 

(ІСІ) у Придніпровському економічному районі має значну вагу серед 

усіх регіонів країни, але його частка за показником питомої ваги вен-

чурних фондів майже у 8 раз поступається столиці та Київській області,  

де триває зростання рівня концентрації фондів венчурного бізнесу.  
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Наразі у ПЕР учасниками ринку венчурного інвестування є 
компанії з управління активами, котрі були засновані в 2006-2016 ро-
ках. Головною метою таких сучасних компаній є забезпечення стабі-
льного функціонування і подальшого розвитку ринку капіталу в Укра-
їні, залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвес-
торів, сприяння розвитку ринкових відносин на національному, регіо-
нальному, а також локальному ринках, вирішення економічних та со-
ціальних інтересів своїх клієнтів і отримання відповідного прибутку. 
Основним видом діяльності всіх компаній, що аналізуються, є ефек-
тивне управління активами інституційних інвесторів (інститутів спі-
льного інвестування як пайових, так  і корпоративних інвестиційних 
фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній. ІСІ є  
новою для українського інвестора можливість вкладення своїх заоща-
джень з метою їх приросту, а також виступає як альтернатива звич-
ним банківським вкладам.Основними учасниками на венчурному ри-
нку інвестування у Придніпровському економічному районі є 
(табл. 3.5):  

у Дніпропетровській області – 18 КУА, у склад яких входять - 
84 венчурних фондів, а також 7 невенчурних фондів; 

у Запорізькій області – 4 КУА, у склад яких входять – 31 венчу-
рний фонд; 

у Кіровоградській області -  2 КУА, у склад яких входять – 2 
венчурних фонди. 

Проведений аналіз за 2017-2019 рр. дозволив визначити, що в 
економічному районі: декілька фондів економічного району – 7 вен-
чурних фондів - ліквідовано, перереєстровано або припинена їх дія-
льність. На розгляді у Господарчому суді України знаходяться 4 спра-
ви чотирьох венчурних фондів. 

Основними видами діяльності КУА на території Придніпровсь-
кого економічного району у всіх областях, за рахунок яких йде кількі-
сний вплив фінансових активів на суспільне виробництво, що мобілі-
зуються та розподіляються за допомогою інститутів спільного інвес-
тування  та які несуть основний тягар при виконанні інвестиційних 
рішень є наступні: 

66.30 Управління фондами; 
64.20 Діяльність холдингових компаній; 
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти; 
65.30 Недержавне пенсійне забезпечення; 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендова-

ного нерухомого майна; 
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керу-

вання. 
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Таблиця 3.5 – Учасники ринку управління активами у Придніпровсь-

кому економічному районі 

№ 

п/п 
Компанії з управління активами 

Венчурні 

фонди 

Невенчурні 

фонди 

1 2 3 4 

Дніпропетровська область 

1. ТОВ КУА «Альтус ассетс актівітіс"  16 - 

2. ТОВ "КУА "АДВАЙТА 2 - 

3. ТОВ "КУА "Академія Інвестментс» 2 1 

4. ТОВ «КУА «АКТИВ ІНВЕСТ» 10 - 

5. ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» 12 - 

6. ТОВ «КУА «АУРУМ» 2 - 

7. ТОВ «КУА «ГРАНД ЕССЕТ МЕНЕ-

ДЖМЕНТ» 

1 - 

8. ТОВ КУА «ДЕЛЬТА» 3 - 

9.. ТОВ «КУА «ЛОГОС-КАПІТАЛ» 2 - 

10. ТОВ «КУА «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕ-

НЕДЖМЕНТ» 

- - 

11. ТОВ «КУА «ПФМ» 2 1 

12. ТОВ "КУА "ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

4 - 

13. ТОВ "КУА "Фінансовий вектор" 3 1 

14. ТОВ "КУА "ФІнансовий капІтал" 14 - 

15. ТОВ "КУА "Фінгрін" 8 3 

16. ТОВ "КУА "ХЕДЖ ІНВЕСТ" 1 - 

17. ТОВ "КУА "Цімеконінвест" 5 - 

18. ТОВ «КУА "Фінтехнології" 3 1 

Запорізька область 

19. ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" 21 - 

20. ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП» 1 - 

21. ТОВ "КУА "Стандарт Інвест" 1 - 

22. ТОВ КУА "Український капІтал" 6 - 

Кіровоградська область 

23. ТОВ "КУА "АГРО СИСТЕМА" 1 - 

24 ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" 1 - 

 

Аналіз свідчить, що венчурні фонди практично не вкладають 

кошти у високотехнологічні галузі, за виключенням деяких напрямів 

фінансових послуг та інформаційно-комунікаційних технологій. Най-
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поширеніші випадки надання фінансової підтримки з боку венчурно-

го капіталу в ПЕР стосуються таких видів економічної діяльності, як: 

будівництво, торгівля, готельний і туристичний бізнес, переробка 

сільгосппродукції, страхування, видавнича діяльність.  

У ПЕР за часткою чистих активів лідерство утримує ТОВ КУА 

«Альтус ассетс актiвiтiс» (2,66%), яка здійснює свою діяльність у 

Дніпропетровському районі, але і у Запорізькій області є управлінська 

кампанія, яка зайняла друге місце - ТОВ КУА "Український капітал" 

(1,84%) (табл. 3.6). Компанії Кіровоградської області мають дуже сла-

бкі позиції, хоча і здійснюють свою діяльність з 2015 року, як і лідери 

інвестиційному ринку.  
 

Таблиця 3.6 – Регіональний розподіл КУА за вартістю чистих активів 

у Придніпровському економічному районі на 

31.12.2019 р. 

№
 п

/п
 

К
о

м
п

ан
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1 2 3 4 6 7 

 Дніпропетровська  

область 

    

1. ТОВ КУА "Альтус ассетс 

актiвiтiс"  

09.11.2015 5 946 141,0 2,66 1 

2. ТОВ "КУА "АДВАЙТА" 07.10.2014 927176,0 0,42 7 

3. ТОВ "КУА "Академія Ін-

вестментс" 

11.07.2012 13010,0 0,01 24 

4. ТОВ "КУА "АКТИВ ІН-

ВЕСТ" 

29.04.2015 298097,0 0,10 17 

5. ТОВ "КУА "АРБ ІН-

ВЕСТМЕНС" 

29.04.2013 213155,0 0,09 18 

6. ТОВ "КУА "АУРУМ" 20.07.2015 53396,0 0,02 23 

7. ТОВ "КУА "ГРАНД ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

24.05.2007 273600,0 0,12 15 

8. ТОВ КУА "ДЕЛЬТА" 16.02.2016 283 817,0 0,14 13 
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Закінчення табл. 3.6 

9. ТОВ "КУА "ЛОГОС-

КАПІТАЛ" 

18.08.2008 271 245,0 0,12 16 

10. ТОВ "КУА "ПРАЙМ ЕС-

СЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" 

10.08.2013 1 568 889,0 0,70 6 

11. ТОВ "КУА "ПФМ" 12.12.2006 871 523,0 0,37 8 

12. ТОВ "КУА "ФАЙНЕНШЛ 

РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ" 

06.08.2007 323 230,0 0,14 14 

13. ТОВ "КУА "Фінансовий век-

тор" 

17.04.2012 158 610,0 0,07 20 

14. ТОВ "КУА "ФІнансовий 

капІтал" 

25.09.2015 803 935,0 0,36 9 

15. ТОВ "КУА "Фінгрін" 12.12.2007 2357857,0 1,06 3 

16. ТОВ "КУА "ХЕДЖ ІНВЕСТ" 19.06.2007 42 696,0 0,02 22 

17. ТОВ "КУА "ЦІМЕКОНІН-

ВЕСТ" 

13.02.2012 151 446,0 0,07 21 

18. ТОВ «КУА "Фінтехнології" 26.01.2016 1 731 937,0 0,78 5 

 Запорізька область     

19. ЗАО "КУА "Славутич-

Инвест"  

11.06.2015 2 226 082,0 1,00 4 

20. ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП» 22.12.2015 479 927,0 0,22 12 

21. ТОВ "КУА "Стандарт Інвест" 15.11.2012 74975,0 0,33 10 

22. ТОВ КУА "Український 

капітал" 

09.06.2015 4 109 499,0 1,84 2 

 Кіровоградська область     

23. ПВНЗІФ «АГРОФОНД» 01.10.2015 669 136,0 0,30 11 

24. ЗПНВІФ «Партнер-Фонд» 30.01.2015 194 427,0 0,09 19 

 

Аналіз табл. 3.7 показує, що найбільшими за розміром вартос-

ті чистих активів були венчурні регіональні фонди, які зосереджені в 

Дніпропетровській і Запорізьких областях.  

Зіставлення таблиць 3.6 і 3.7 показує, що розвиток венчурних 

інвестиційних фондів по території України є диференційованим. Це 

пов'язано з проблемами, які існують в конкретному економічному 

районі і на різних рівнях господарювання, позначимо деякі з них: не-

розвиненість регіональної інфраструктури, що забезпечує появу но-

вих інноваційних підприємств; відсутність економічних стимулів для 

залучення прямих інвестицій у високотехнологічні підприємства;  

низька значимість інноваційної підприємницької діяльності у сфері 

малого і середнього бізнесу в окремих регіонах; недостатня інформа-

ційна підтримка венчурного бізнесу; відсутність кваліфікованих кері-

https://www.uaib.com.ua/amc/23848885
https://www.uaib.com.ua/amc/23848885
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вників венчурними фондами;  низький рівень інвестиційної культури 

підприємців.  

 

Таблиця 3.7 – Основні гравці у венчурному бізнесі ПЕР (2017-2019 рр.) 

№ 

п/п 

Назва венчурного 

фонду 

Вартість чистих активів станом 

на, тис. грн. 
Компанія з управ-

ління активами 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Дніпропетровська область 

1. 
АТ «ЗНВКІФ 

«Боноскітум» 
70 365,0 104 387,0 213 071,0 

"Альтус ассетс 

актівітіс" ТОВ КУА 

2. 
АТ "ЗНВКІФ 

"Технології" 
294 452,0 665 260,0 988 973,0 

"Альтус ассетс 

актівітіс" ТОВ КУА 

3. 
НВПІФ "888 Ін-

вест" 
248000,0 281763,0 281 255,0 

"Альтус ассетс 

актівітіс" ТОВ КУА 

4. 
ЗНВПІФ "Альтус-

К" 
693416,0 795882,0 851 173,0 

"Альтус ассетс 

актівітіс" ТОВ КУА 

5. 
ЗНВПІФ"Альтус-

Каскад" 
1478167,0 1924077,0 2703 134,0 

"Альтус ассетс 

актівітіс" ТОВ КУА 

6. 

ПАТ "ЗНВКІФ 

"Транс Експрес 

Капітал" 

146841,0 151416,0 196 892,0 
"Альтус ассетс 

актівітіс" ТОВ КУА 

7. 

ПАТ "ЗНВКІФ 

"КОМІНМЕТ-

КЕПІТАЛ" 

628 662,0 513 661,0 577 599,0 
ТОВ "КУА "АД-

ВАЙТА" 

8. 
ПАТ "ЗНВКІФ 

"СЛАВБУД" 
659797,0 568 479,0 349577,0 

ТОВ "КУА "АД-

ВАЙТА" 

9. 
ЗНВПІФ "Гранд 

Інвест" 
0 271051,0 273600,0 

ТОВ "КУА 

"ГРАНД ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

10. 
ПЗНВІФ «Спів-

дружність -2» 
1219 806,0 508 574,0 274 162,0 

ТОВ КУА "ДЕЛЬ-

ТА" 

11. 
ЗНВПІФ  "ЛО-

ГОС» 
212 363,0 263 871,0 269 270,0 

ТОВ "КУА "ЛО-

ГОС-КАПІТАЛ" 

12. 
АТ ЗНВКІФ 

«КАНДЕР» 
730 426,0 905 935,0 787 540,0 

ТОВ "КУА 

"ПРАЙМ ЕССЕТС 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

13. 
ПАТ ЗНВКІФ 

«ПРИНЦИПАЛ» 
311 732 318 443,0 296 027,0 

ТОВ "КУА 

"ПРАЙМ ЕССЕТС 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

14. 
ПАТ ЗНВКІФ 

«ТЕЛОР» 
378 663,0 391 949 380 779,0 

ТОВ "КУА 

"ПРАЙМ ЕССЕТС 

МЕНЕДЖМЕНТ" 
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Закінчення табл. 3.7 
1 2 3 4 5 6 

15. 
ЗНВПІФ «ПФМ-
Капітал» 

698 865,0 792 780,0 767 632,0 ТОВ "КУА "ПФМ" 

16. 
ЗНВПІФ "ФРМ-
ПРИБУТОК" 

254 498 232 677,0 290 340,0 
ТОВ "КУА "ФАЙ-
НЕНШЛ РЕСОРС 
МЕНЕДЖМЕНТ" 

17. 
ПВІФ "Бест 
Фонд" 

194 286,0 189 611,0 250 305,0 
ТОВ "КУА "Фінан-
совий капітал" 

18. 
ЗНВПІФ "Фінгрін 
фінанс" 

709 928,0 752 691,0 780 231,0 
ТОВ "КУА "Фін-
грін" 

19. 
ЗНВКІФ «Інно-
вація» 

1413 310,0 1 486 651,0 1459 539,0 
ТОВ "КУА "Фін-
грін" 

20. 
ЗНВПІФ «Ціме-
контранс» 

144 277 134 618,0 145 215,0 
ТОВ "КУА "Ціме-
конінвест" 

21. 
ПВНЗІФ "Кон-
цепт" 

2 598 246 1 838 505,0 1731 937,0 
ТОВ "Фінтехно-
логії" 

Запорізька область 

22. 
ПВІФНЗ "Проми-
словий капітал" 

609 748,0 802 287,0 944 930,0 
ЗАО "КУА "Славу-
тич-Инвест" 

23. 
ПВІФНЗ "Фондо-
вий капітал" 

203 687,0 255 609,0 207 941 
ЗАО "КУА "Славу-
тич-Инвест" 

24. 
ПВІФНЗ "Ін-
терінвест" 

346 404,0 422 574,0 479 927,0 
ТОВ «КУА «ІНВЕ-
СТГРУП» 

25. 
ПЗВНІФ "Прем'єр 
капітал" 

3946957,0 4 009 394,0 4091 101,0 
ТОВ КУА "Україн-
ський капітал " 

26. 
ПВНЗІФ «АГРО-
ФОНД» 

564 672,0 640 253,0 669 136,0 
ТОВ "КУА "АГРО 
СИСТЕМА 

Кіровоградська область 

27. 
ЗПНВІФ «Парт-
нер-Фонд» 

169 383,0 189 988,0 194 427,0 
ТОВ "КУА "Парт-
нер-Інвест" 

 
Отже, аналіз показав, що всі області ПЕР мають потенціал для 

розвитку інституту венчурного інвестування. Венчурні фонди, що 
здійснюють свою діяльність у Дніпропетровській області, мають у 
своєму керівництві закордонних співвласників фондів. У Запорізькій 
та Кіровоградській областях таких учасників немає. Іноземні учасни-
ки венчурного бізнесу, як правило, інвестують в економічну діяль-
ність на території ПЕР тільки перші три-п’ять років на початку ство-
рення нової компанії. Це потребує проведення збалансованих змін у 
науково-технічній, інноваційно-інвестиційній політиці, які необхідні 
для активізації інноваційної діяльності суб’єктів господарювання ре-
гіонів, що дозволить активізувати  формування мережі венчурних фо-
ндів на території ПЕР.   
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3.1.3 Система взаємозв’язків між учасниками 

регіональної інноваційної екосистеми  

на предмет їх наявності та інтенсивності 

Взаємозв’язки між учасниками інноваційного процесу та їх вза-

ємодія із зовнішнім середовищем відіграють вирішальну роль в успі-

ху інноваційних екосистем. Навіть, якщо існує достатня кількість ор-

ганізацій, що виконують різні функції та ролі, а їх якість та результа-

ти діяльності є задовільними, екосистема не буде розвиватися за від-

сутності налагоджених взаємозв’язків і взаємодій між ними.  

Створення інновацій часто залежить від здатності організацій 

використовувати різні джерела інформації та знання або співпрацю-

вати з іншими організаціями при їх розробленні. У ЄС для вимірю-

вання ступеня залучення підприємств до інноваційного співробітниц-

тва використовується індикатор Innovative SMEs collaborating with 

others. Він обмежується малими і середніми підприємствами (МіСП), 

оскільки вважається, що всі великі підприємства апріорі залучені до 

інноваційного співробітництва. У середньому по ЄС цей показник 

складає 11,8%, а у деяких країнах-членах ЄС перевищує 20%. В Укра-

їні цей показник в рази менше навіть країн-аналогів для нашої держа-

ви (рис. 3.2), що свідчить про недооцінку малими і середніми підпри-

ємствами важливості внеску інших організацій в процес продукуван-

ня інновацій.  

У розрізі регіонів по цьому показнику в топ-20 країн-членів 

ЄС
5
 входять 12 регіонів Великобританії, регіони Австрії та Бельгії, що

відповідають рівню NUTS 1, а також регіони Норвегії, Фінляндії та 

Греції, що відповідають рівню NUTS 2 [8, с. 58]. В Україні цей інди-

катор не вимірюється.  

Іншим показником, який свідчить про наявність зв’язків між 

наукою і бізнесом, є кількість державно-приватних спільних публіка-

цій у розрахунку на млн населення (Public‑private co‑publications per 

million population). Цей показник фіксує державно-приватні зв’язки та 

активну співпрацю між дослідниками бізнес-сектору і державного 

сектору, які ведуть до академічних публікацій. Україна також значно 

відстає від ЄС за цим показником. Якщо у середньому по ЄС він 

складає 81,7 публікацій на млн населення, то в Україні він у 14 разів 

менше (рис. 3.3).  

5 Станом на 2019 р., до виходу Великобританії з Європейського Союзу 
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Рисунок 3.2 – Частка інноваційних МіСП, які уклали угоди про спів-

працю у сфері інноваційної діяльності з іншими підпри-

ємствами та установами протягом останніх трьох років, 

у загальній кількості МіСП, % (станом на 2019 р.)
*

* Побудовано авторами за [7, с. 81-83, 89]

Рисунок 3.3 – Кількість спільних державно-приватних академічних 

публікацій у розрахунку на млн населення, одиниць
*

* Побудовано авторами за: [7, с. 81-83, 89] 
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На регіональному рівні активність державно-приватного спів-
робітництва, яке виражається у кількості спільних публікацій, безпо-
середньо залежить від наявності в регіоні дослідницького інституту 
чи університету. Тому у столицях цей показник є зазвичай високим. 
Найкращі результати демонструють регіони країн Скандинавії, 
Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, які відповідають рівню NUTS 2, 
а також регіони NUTS 1 Австрії, Бельгії і Великобританії [8, с. 60]. В 
Україні цей індикатор не вимірюється.  

Для аналізу наявності та інтенсивності взаємозв’язків між 
учасниками регіональної інноваційної екосистеми Придніпровського 
економічного району використаємо доступну статистичну інформа-
цію, що надається Державною службою статистики України.  

Дані офіційної статистики свідчать, що більше половини зага-
льної кількості інноваційно активних підприємств України залучені 
до інноваційного співробітництва (58,3%). На перший погляд таке 
значення може здатися непоганим. Але, якщо враховувати, що мова 
йде про частку інноваційно активних підприємств України, тобто про 
28,1% загальної кількості підприємств, виходить, що інноваційною 
співпрацею займається лише кожне шосте підприємство (16,4%). З 
цих 58,3% інноваційно активних підприємств 5,8% співпрацюють із 
закладами вищої освіти (ЗВО) і 9,6% - з науковими установами 
(табл. 3.8). Перераховуючи ці значення до загальної кількості підпри-
ємств України, отримуємо дуже низькі показники: із закладами вищої 
освіти співпрацюють 1,6%, а з науковими установами – 2,7% підпри-
ємств. Однією з можливих причин такої ситуації є низька зацікавле-
ність підприємств в реалізації інноваційних стратегій розвитку і на-
дання переваги запозиченню зарубіжних готових рішень у вигляді 
машин, технологій і обладнання. Індиферентне відношення підпри-
ємств до взаємодії з виробниками знань також частково може визна-
чатися відсутністю ефективних механізмів захисту прав інтелектуа-
льної власності в країні.  

У регіональному розрізі ситуація дещо інша. У табл. 3.8 наве-
дено області-лідери та області-аутсайдери, а також області Придніп-
ровського економічного району, одна з яких (Кіровоградська область) 
належить до найактивніших у плані інноваційного співробітництва 
підприємств, а інша (Запорізька область) – до групи областей, які де-
монструють найгірші показники, але виключно через низьку співпра-
цю інноваційних підприємств з постачальниками обладнання, матері-
алів тощо, оскільки саме підприємства Запорізької області на фоні 
інших областей Придніпровського економічного району найактивні-
ше співпрацюють із закладами вищої освіти та науковою сферою. 
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Таблиця 3.8 – Розподіл інноваційно активних підприємств, залучених 

до інноваційного співробітництва, за типами партнерів 

в Україні, ПЕР та деяких інших областях, % до загаль-

ної кількості інноваційно активних підприємств
** 

Області 

Усього 

У тому числі 

постачальники 
обладнання, 
матеріалів … 

клієнти ЗВО 
наукові 

установи 

2016-
2018 
роки 

+, -
*
 

2016-
2018 
роки 

+,-
*
 

2016-
2018 
роки 

+, -
*
 
2016-
2018 
роки 

+,-
*
 
2016-
2018 
роки 

+, -
*
 

Україна 58,3 23,9 52,0 25,9 16,4 2,7 5,8 -0,1 9,6 1,2 

Вінницька 75,8 23,9 54,5 29,2 9,1 -2,3 4,5 -0,6 21,2 16,1 

Волинська 80,4 47,1 78,6 48,4 5,4 2,2 1,8 -
*
 1,8 0,2 

Дніпропет-
ровська 

58,1 29,6 54,1 34,2 25,2 13,3 5,2 -1,3 10,4 1,2 

Донецька 76,1 29,2 59,7 27,0 23,9 3,5 13,4 1,2 26,9 8,5 

Запорізька 28,8 3,4 23,2 5,1 15,2 5,1 10,4 3,2 12,0 1,1 

Івано-
Франківська 

25,0 -3,8 22,2 3,0 6,9 -5,4 -
*
 -

*
 2,8 -5,4

Кіровоград-
ська 

86,2 63,3 81,6 63,0 13,8 8,1 2,3 0,9 5,7 2,8 

Луганська 92,3 38,5 76,9 30,7 15,4 0 -
*
 -

*
 15,4 -3,8

Одеська 66,1 33,6 60,0 35,6 8,7 -4,4 10,4 4,1 12,2 2,2 

Сумська 58,9 25,6 38,4 10,9 23,3 3,0 6,8 -0,4 19,2 9,1 

Черкаська 18,6 1,0 15,7 3,9 1,4 -1,5 1,4 -0,1 4,3 1,4 

Чернівецька 26,7 -16,2 20,0 -13,3 13,3 -1,0 -
*
 -

*
 13,3 -1,0

* приріст/зменшення відносно попереднього періоду обстеження підприємств за

2014-2016 роки; «-» – дані відсутні.

** Складено авторами за даними Державної служби статистики України

Лідером серед усіх регіонів України за цими показниками є До-
нецька область. Не найгіршу позицію займає і Луганська область, це 
свідчить, що, незважаючи на значні втрати промисловості, інфрастру-
ктури і соціальних об’єктів, міграцію населення, окупацію частини 
території, Донецький економічний район ще зберігає внутрішні резе-
рви для підвищення інноваційності та конкурентоспроможності регі-
ональної економіки. Така ситуація обумовлена, насамперед, історично 
сформованими умовами розвитку цих областей, які відрізнялися ва-
гомим промисловим і науково-технічним потенціалом, високою кон-
центрацією основних промислово-виробничих фондів і компетентних 
кадрів, значною щільністю населення. Наразі підприємства Донецько-
го економічного району намагаються відновити свою діяльність, по-
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будувати нові ланцюжки поставок і матеріально-технічного забезпе-
чення з іншими регіонами, запустити процеси відновлення галузевої 
диверсифікації шляхом співпраці з науковими установами та освітніми 
закладами. Що стосується Дніпропетровської області, то вона займає 
середні позиції серед інших регіонів України. Найактивніше підприєм-
ства Дніпропетровської області співпрацюють з постачальниками і клі-
єнтами, найменш розвинутими є зв’язки із закладами вищої освіти.  

Серед інноваційно активних підприємств України лише 7,4% 
вважають державні наукові установи і заклади вищої освіти важливим 
джерелом інформації для інновацій; пріоритет у цьому плані відда-
ється постачальникам і клієнтам (табл. 3.9). Такий підхід обмежує 
інноваційну спроможність підприємств, оскільки міжорганізаційні 
зв’язки та джерела інформації є таким самим стратегічним вибором 
підприємств, як і інвестиції, які вони вкладають у розробку продуктів, 
поліпшення обслуговування або у розвиток навичок.  

 
Таблиця 3.9 – Розподіл інноваційно активних підприємств за най-

більш важливими джерелами інформації для іннова-
ційної діяльності у 2014-2016 років в Україні та деяких 
областях, % до загальної кількості інноваційно актив-
них підприємств

**
  

Області 

Джерела 

В
н

у
тр

іш
н

і 
(в

 м
еж

ах
 п

ід
п

-
р
и

єм
ст

в
а)

 

ринкові інституційні інші 

п
о
ст

а-
 

ч
ал

ь
н

и
к
и

 

к
л
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н

ти
 

З
В

О
 

д
ер

ж
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Н
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к
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н

ф
ер

ен
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я
р
м
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к
и
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в
и

-
ст
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к
и

 

н
ау

к
. 
ж

у
р

-
н

ал
и

/р
ек

л
. 

в
и

д
ан

н
я
 

Україна 37,0 26,8 22,5 2,8 4,6 14,7 10,0 
Вінницька 46,8 36,7 21,5 2,5 5,1 19,0 13,9 

Дніпропетровська 36,2 20,2 17,8 1,2 3,6 12,2 7,1 

Донецька  44,9 28,6 24,5 6,1 14,3 14,3 6,1 

Житомирська 34,8 29.2 20,2 6,7 4,5 20,2 12,4 

Запорізька 32,6 25,4 20,3 3,6 9,4 10,9 10,9 

Кіровоградська 30,0 18.6 18,6 1,4 -
*
 14,3 11,4 

Луганська  34,6 34,6 19,2 3,8 3,8 15,4 23,1 
Хмельницька  27,3 38,6 18,2 6,8 4,5 18,2 13,6 

Чернівецька  23,8 33,3 23,8 9,5 14,3 23,8 14,3 
*«-» – дані відсутні.   
** Складено авторами за даними Державної служби статистики України 
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Серед регіонів науковим установам і закладам вищої освіти як 

джерелу інформації віддають належне значення знову ж таки підпри-

ємства Донецької області, а також Чернівецької, Хмельницької, Жи-

томирської та Запорізької областей. Підприємства Дніпропетровської 

і Кіровоградської областей за цим показником суттєво поступаються 

іншим регіонам України. Як окреме джерело інформації потрібно від-

значити наукові журнали і рекламні видання, які вважаються най-

більш цінними підприємствами Луганської області. На конференціях, 

виставках та ярмарках інформацію отримує значна частка підпри-

ємств у багатьох регіонах України – цей показник коливається від 

4,8% (у Волинській області) до 23,8% (у Чернівецькій області). При-

дніпровський економічний район за цими показниками займає середні 

позиції серед інших регіонів України.  

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

як національній та регіональним інноваційним екосистемам України, 

у тому числі Придніпровського економічного району, бракує ефекти-

вних взаємозв’язків і, насамперед, між ключовими учасниками – біз-

несом, наукою, владою і громадськістю. Це потребує створення від-

повідного координаційного центру, у ролі якого запропоновано розг-

лядати регіональні наукові центри.  

 

 

3.2 Придніпровський науковий центр НАН України  

та МОН України як драйвер розвитку  

регіональної інноваційної екосистеми 

 

Для посилення співпраці між усіма вищепереліченими учасни-

ками РІЕС Придніпровського економічного району потрібен коорди-

наційний центр, в якості якого запропоновано розглядати регіональні 

наукові центри. Однак повноваження РНЦ з координації зв’язків між 

складовими чотирьохланкової спіралі (бізнес – наука – влада – гро-

мадськість), а також фінансовими структурами та усіма іншими заін-

тересованими сторонами не передбачені законодавством і не пропи-

сані в Типовому статуті РНЦ та Статуті НАН України. 

Тому 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 нау-

ково-технічну діяльність» [9] у такій редакції:  
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«1. Регіональні наукові центри створюються з метою підвищення 

ролі науки в розробленні ефективної регіональної політики, її орієн-

тації на поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів з ме-

тою забезпечення стійкого випереджаючого інноваційного розвитку 

країни, наукове забезпечення розв’язання актуальних проблем соціа-

льно-економічного та інноваційного розвитку регіонів та економіч-

них районів, як неадміністративних агрегацій, що відповідають рівню 

NUTS 1 територіальних одиниць Європейського Союзу.  

2. Регіональні наукові центри створюються Національною ака-

демією наук України, національними галузевими академіями наук спі-

льно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-

вання і реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності, за погодженням з від-

повідними місцевими органами виконавчої влади.  

3. Регіональні наукові центри, відповідно до законодавства 

України, Типового статуту регіонального наукового центру НАН 

України і МОН України, статутів Національної академії наук Украї-

ни та національних галузевих академій наук виконують функції між-

відомчої координації зв’язків між учасниками регіональних інновацій-

них екосистем в межах ареалів їх дії, які відповідають рівню еконо-

мічного району.  

Відповідні зміни доцільно прописати в Типовому статуті РНЦ, 

статутах Національної академії наук України і національних галузе-

вих академій наук.  

Реалізація додаткових функцій РНЦ має здійснюватися за ра-

хунок коштів державного та місцевих бюджетів, переважно, на заса-

дах державно-приватного партнерства із залученням коштів бізнес-

структур, українських та іноземних інвестицій, коштів європейських 

програм, кредитів, грантів та інших джерел, не заборонених законо-

давством. Для цього потрібно внести доповнення до щорічних законів 

про державний бюджет, в яких передбачити фінансування діяльності 

РНЦ у цьому напрямі.  

Регіональні наукові центри також потребують посилення кад-

рової складової, у тому числі молодими науковцями, і систематичного 

залучення до співпраці представників бізнесу та громадськості. Як 

показує практика країн-членів ЄС, держава не може бути єдиним ре-

гулятором інноваційних процесів, наразі успішний інноваційний роз-

виток країни неможливий без активної участі суспільства в процесі 

ухвалення державних рішень.  
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Мережа регіональних наукових центрів та їх можливих філій та 

представництв при наукових і освітніх закладах країн-членів ЄС по-

винна стати реальним і дієвим осередком, науково-організаційним 

ядром розвитку регіональних інноваційних екосистем економічних 

районів України.  

Придніпровському науковому центру пропонується провести 

експеримент з формування Придніпровської регіональної іннова-

ційної екосистеми в межах однойменного економічного району для 

подальшої дуплікації й тиражування досвіду в інших економічних 

районах України. Науково-методичний супровід міг би здійснювати 

Інститут економіки промисловості НАН України та його Дніпровсь-
ке відділення. Інститут має угоди про співпрацю з Дніпровським на-

ціональним університетом ім. О. Гончара, Національним універси-
тетом «Дніпровська політехніка», Дніпровським державним хіміко-

технологічним університетом, Університетом ім. А. Нобеля, які мог-

ли б стати базовими учасниками проєкту. Для надання такому екс-
перименту юридичної сили пропонується розробити та затвердити 

окремим розпорядженням Кабінету Міністрів України Концепцію 

розвитку Придніпровської регіональної інноваційної екосистеми, в 
основу якої закласти пропозиції, викладені авторами у цій роботі.  

Центр має для цього достатній потенціал і досвід, а саме: підт-

римує співпрацю з державною і місцевою владою (зокрема, з Мінеко-

номрозвитку України, Національним офісом інтелектуальної власнос-

ті, місцевими радами і обласними державними адміністраціями), нау-
ково-виробничими об’єднаннями (зокрема, з ТОВ «Екотехсервіс»), 

репрезентативними органами роботодавців (зокрема, з Федерацією 

організацій роботодавців Дніпропетровщини), науковими установами 

інших регіонів (зокрема, з Інститутом економіки промисловості НАН 

України), громадськими спілками (наприклад, з ГС «Центр інновацій 

«Сходи в Майбутнє»), спільно з якими проводить наукові та експери-

ментальні дослідження і розробки, організовує семінари і конферен-

ції, бере учать у розробленні державних стратегічних документів (се-

ред останніх – Національна стратегія розвитку інтелектуальної влас-

ності України на 2020-2030 рр.), готує науково-методичні рекоменда-

ції щодо забезпечення інноваційного розвитку Придніпровського 

економічного району. Придніпровський науковий центр успішно 

здійснює науковий супровід діяльності потужних промислових підп-

риємств економічного району, які працюють в космічній та авіацій-

ній, вугільній та гірничо-металургійній, енергетичній, машинобудів-

ній та агропромисловій галузях.   
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Виходячи з мети Концепції, можна виділити 4 великі блоки за-
вдань, які сформують відповідні наукові напрями діяльності Придні-
провського наукового центру.  

1. Науково-методичне забезпечення та супровід стратегій ви-

переджаючого, збалансованого сталого (соціо-, економіко-, екологі-
чного) розвитку Придніпровського економічного району: а) діагно-
стика та на її основі обґрунтоване корегування обласних та розробка 
Концепції загальної для Придніпровського економічного району Стра-
тегії збалансованого сталого (соціо-, економіко-, екологічного) розвит-
ку, які будуть використовувати можливості розумної (smart) спеціалі-
зації територій та неформальної складової економіки регіонів як неви-
черпний резерв її модернізації в пост- та неоіндустріальному напрямку; 
б) формування мережі Корпорацій випереджаючого розвитку: Корпо-
рація випереджаючого розвитку економічного району, Корпорація ви-
переджаючого розвитку областей, корпорацій розвитку адміністратив-
них районів, міст і ОТГ; створення при корпораціях регіонального роз-
витку мережі Фондів регіонального розвитку: Фондів розвитку вироб-
ництва – для фінансування проєктів в індустріальних парках, регіона-
льних та місцевих кластерів та «точок зростання», формування фінан-
сової інфраструктури; Фондів інновацій та науково-технічного роз-

витку – для фінансування проєктів в бізнес-інкубаторах, наукових па-
рках, технопарках, ДіР пріоритетних середньострокових  науково-
технічних напрямів регіонів, районів, міст, громад; Фондів соціального 
розвитку – для фінансування проєктів розвитку освіти (середньої, ви-
щої, спеціальної, освітнього простору «від школи до Європи»), охорони 
здоров’я, рекреації, туризму, житлово-комунального господарства; в) 
оцінка трудового потенціалу регіону, міграційних потоків, можливість 
залучення трудових ресурсів із віддалених регіонів та переселенців для 
розвитку промислового потенціалу; г) оцінка економічної безпеки регі-
ону та її підприємств, визначення ризиків та загроз; д) аналіз ринку 
праці та створення умов для ефективної зайнятості безробітних у сфері 
промисловості регіону та залучення їх для модернізації промисловості; 
е) надання консультативної допомоги територіальним громадам у ви-
значенні проблем, їх опису, визначення шляхів їх вирішення та розроб-
ки Стратегій розвитку; є) формування та розробка пропозицій з удо-
сконалення інституційного середовища регіону в умовах децентраліза-
ції (законодавчих та нормативних актів).  

2. Науково-методичне забезпечення та супровід стратегії 
формування регіональної інноваційної екосистеми Придніпров-

ського економічного району та інтеграція її в європейські науко-
во-освітній та інноваційний простори: а) формування «Інновацій-
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ного офшору – Дніпро» шляхом створення спеціальних стимулюючих 
режимів (податкового, кредитного, митного, валютного курсу) для 
реалізації інвестиційних та інноваційних проєктів на території Дніп-
ропетровської, Запорізької, Кіровоградської областей; б) імплемента-
ція Стратегії смарт-спеціалізації Європейської Комісії (англ. Smart 
Specialisation Strategy, далі – S3), гармонізація підходів щодо визна-
чення «розумних» спеціалізацій регіонів; в) обґрунтування створення 
територій пріоритетного розвитку в областях, на яких розміщуються 
переважно стратегічно важливі інноваційні підприємства, а залуча-
ються до роботи висококваліфіковані фахівці; г) оцінка інноваційного 
потенціалу регіону, визначення пріоритетних напрямів розвитку еко-
номіки 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 забез-
печення реалізації концепції інтеграції в європейський науково-
освітній та інноваційний простори «Інноваційний ліфт: від школи до 
Європи»»; є) проведення маркетингового аналізу привабливості зов-
нішніх ринків для експортерів регіону; надання консалтингових пос-
луг 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 Придніпровського економічного району; и) аналіз ін-
струментів торговельного захисту СОТ, розробка рекомендацій та 
надання консультацій підприємствам регіону щодо ефективності їх 
використання (антидемпінгові розслідування тощо); і) розробка екс-
портної стратегії економічного району; розробка пропозицій щодо 
цифровізації економічного району.  

3. Науково-методичне забезпечення та супровід стратегії 

розвитку регіональної логістики та виробничої інфраструктури 
(транспорт, будівництво, фінанси): а) діагностика та аналіз вироб-
ничої інфраструктури Придніпровського економічного району (зок-
рема, її логістичної складової); б) розробка проєктів щодо оптимізації 
транспортної інфраструктури, визначення пріоритетних напрямів її 
вдосконалення; в) аналіз та оцінка банківського сектору регіону з ме-
тою визначення надійних джерел кредитних ресурсів, надання консу-
льтативних послуг щодо фінансової грамотності підприємців; г) ана-
ліз стану та надання пропозицій щодо розвитку транспортної та тури-
стичної інфраструктури; д) енергоаудит промислових підприємств 
регіону; е) розробка системи навчання на курсах підвищення кваліфі-
кації з питань «Управління енергоефективністю», «Енергетичного 
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менеджменту та енергоаудиту» для держслужбовців, які пов’язані з 
програмами енергозбереження; є) розробка стратегії енергозбережен-
ня; моделювання та оптимізація систем ЖКГ; ж) аудит інфраструкту-
ри для розвитку Індустрії 4.0 з метою оцінки головних факторів кон-
курентоздатності та можливості долучення до Індустрії 4.0; з) попу-
ляризація та просування технологій Індустрії 4.0 як обов’язкового 
фактору підвищення конкурентоспроможності промислових підпри-
ємств на міжнародних ринках; и) імплементація міжнародних станда-
ртів у галузі автоматизації промислового виробництва та застосуван-
ня інформаційних технологій у промисловості; і) залучення промис-
лових компаній до фінансування розвитку Індустрії 4.0 за рахунок 
фондів ЄС (зокрема, за рамковими програмами ЄС з досліджень та 
інновацій Horizon 2020, Horizon Europe); к) сприяння інтеграції існу-
ючих 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 клас-
терів до програм підтримки ЄС (COSME, Horizon 2020, Horizon Eu-
rope тощо); л) створення сприятливих умов для розвитку кластерів, 
зокрема, аналіз моделі функціонування кластерів з точки зору діючо-
го законодавства та вирішення питання щодо необхідності врегулю-
вання організаційно-правової форми кластерів, правил їх створення і 
діяльності, а також гармонізація критеріїв визначення кластерів згідно 
найкращих практик, запроваджених в ЄС; м) підвищення рівня поін-
формованості та проведення навчання представників промислових та 
інфраструктурних підприємств щодо моделі утворення кластерних 
ініціатив та можливостей, що відкриваються для їхніх учасників.  

4. Розширення співпраці академічної та університетської 

науки та інтеграція в європейські науково-освітній та інновацій-
ний простори. Процес інтеграції академічних інститутів та ЗВО в 

європейські науково-освітній та інноваційний простори на базі ство-
рення міждержавних і транскордонних інноваційних систем і класте-
рів (на прикладі просування нано- та біотехнологічних розробок) має 

включати наступні кроки:  
1. Створення Філії головного по проблемі інституту НАН 

України при відповідній кафедрі українського університету-партнера. 

2. Укладання Угоди про співпрацю з іноземним університе-
том-партнером. 

3. Забезпечення структурних підрозділів, що займаються на-

но- та біотехнологічними дослідженнями, взаємодоповнюючим обла-
днанням. 
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4. Забезпечення кадрами, стажування, наукові обміни. 
5. Забезпечення фінансування шляхом залучення коштів єв-

ропейських, національних та регіональних програм, місцевих бізнес-
структур або через систему різноманітних фондів. 

6. Підготовка пропозицій до вироблення національних та ре-
гіональних стратегій «розумної» спеціалізації та диверсифікації тра-
диційних галузей спеціалізації регіонів і територій країн-партнерів. 

7. Введення на фізичних та біологічних спеціальностях універ-
ситетів партнерів спецкурсів «Основи економіки та підприємницької 
діяльності», «Економіка нанотехнологій», «Економіка біотехнологій». 

8. Забезпечення бізнес-інкубування малих підприємств і ти-
ражування нано- та біорозробок на базі місцевих інкубаторів, науко-
вих, технологічних та індустріальних парків. 

Пропонується таке кадрове забезпечення реалізації пропонова-
них напрямів діяльності Придніпровського наукового центру.  

1. Вводиться посада Директора Придніпровського наукового 
центру з координації наукових програм стратегічного розвитку еко-
номічного району.  

2. У структурі Придніпровського наукового центру створюєть-
ся науковий відділ «Проблем стратегічного розвитку Придніпровсь-
кого економічного району» (10 ставок – див. нижче) у складі: 

- сектору проблем координації регіональних стратегій та про-
грам розвитку;  

- сектору стратегічного розвитку логістики та виробничої ін-
фраструктури; 

-  сектору проблем розвитку регіональної інноваційної інфра-
структури; 

- сектору проблем інтеграції в європейський науково-освітній 
простір.  

 

№ Найменування (посади) 
Кількість 
одиниць 

1 Завідувач сектором  (4х0,25) 1 

2 Головний науковий співробітник, д.е.н. 3 

3 Провідний науковий співробітник, д.е.н., к.е.н 3 

4 Старший  науковий співробітник 2 

5 Науковий співробітник 1 

Загалом 10 

 
Штатний розпис відділу проблем стратегічного розвитку При-

дніпровського економічного району.  
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Працівники зайняті як правило за сумісництвом на 0,5 та 0,25 
ставки. 

Оклади та надбавки призначаються згідно чинного законодав-
ства для наукових установ НАН України. 

Для проведення роботи з реалізації виділених чотирьох блоків 
завдань та її науково-методичного супроводу пропонується створити 
з залученням коштів проєктів міжнародної технічної допомоги 
«Центр стратегування та оргпроєктування «Придніпровья-2030» 
як неприбуткову громадську спілку за участю експертної спільноти: 
Академії економічних наук України, підприємців регіону, торгово-
промислових палат та Агенцій регіонального та місцевого розвитку. 
Цей центр у тісній співпраці з Придніпровським науковим центром 
може стати «мозковим центром» розробки стратегічних сценаріїв нео-
індустріальної модернізації шляхом «розумної спеціалізації» Придні-
провського економічного району.  

З метою об’єднання зусиль промисловців, підприємців, науково-
освітньої експертної спільноти, представників державного управління 
та місцевого самоврядування в справі відновлення економічного поте-
нціалу та неоіндустріального відродження Придніпров’я пропонується 
заснувати Громадянську платформу «Індустрія Придніпров’я – 4.0». 
Як ініціатори такого руху могли б виступити Академія економічних 
наук України, Агенції регіонального розвитку, торгово-промислові па-
лати, а також місцеві ради директорів промислових підприємств, При-
дніпровський науковий центр, обласні відділення УСПП та інші.  

На базі Придніпровського наукового центру за участю експерт-
ної 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 іннова-
ційного розвитку «Придніпров’я». Ця платформа може стати постій-
но діючим комунікаційним майданчиком між державою, науково-
освітньою експертною спільнотою, бізнесом та громадськістю для 
обміну інформацією, виявлення спільних проблем і завдань іннова-
ційного розвитку, колегіального вироблення рішень та консолідації 
ресурсів на розв’язання найбільш гострих проблем наукової, науково-
технічної та інноваційної сфери Придніпровського економічного ра-
йону. У тісній співпраці з Придніпровським науковим центром ця 
платформа може стати «фабрикою думки» щодо шляхів і засобів пе-
резавантаження відносин між учасниками регіональної інноваційної 
екосистеми та неоіндустріального відродження Придніпров’я.  
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Створення таких структур дозволить державним інституціям на 
постійній основі комунікувати з усіма зацікавленими сторонами роз-
витку РІЕС Придніпров’я, оперативно відстежувати їх думку з різних 
питань та, виходячи з цього, запроваджувати, а у разі необхідності, 
корегувати заходи з реалізації регіональної інноваційної політики для 
досягнення кращих результатів. Це також дасть можливість попере-
дити неефективне витрачання державних коштів і спрямовувати їх до 
сфер найбільшого зацікавлення промисловців і підприємців, виходячи 
з «розумних» спеціалізацій областей та мети розбудови дієвої регіо-
нальної інноваційної екосистеми Придніпров’я.  
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РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЧНІ СЦЕНАРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ 
ДО 2027 РОКУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА 
СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 
4.1 Структура, індикатори та визначення  

меж безпечного існування 
 

4.1.1 Необхідність нової парадигми розвитку суспільства 
 
Виникнення нової парадигми розвитку суспільства - сталого 

розвитку спонукало до активних пошуків національних підходів до 
управління сталим розвитком в Україні, результатом чого стало роз-
роблення низки проектів концепцій сталого розвитку [1]. Тому, якщо 
країни не будуть робити кроків за всіма трьома напрямками – підтри-
мувати економічне зростання, сприяти соціальному розвитку та праг-
нути до екологічної стійкості – і по досягненню компромісних рішень 
між ними, то малоймовірно, що такі країни далеко просунуться на 
шляху до сталого розвитку. Така концепція безпосередньо узгоджу-
ється з трактуванням безпеки. 

Нову парадигму сталого розвитку доцільно розуміти не лише в 
контексті зміни відносин людини і природи задля розширення мож-
ливостей економічного зростання, але і як скоординовану глобальну 
стратегію виживання людства, орієнтовану на збереження й віднов-
лення навколишнього середовища.  

Вищевикладене обумовлює актуальність розробки сучасної ме-
тодології ідентифікації та стратегування у сфері національної безпе-
ки, яка дозволяє порівнювати індикатори різних сфер безпеки та об-
ґрунтовувати стратегічні сценарії безпекового розвитку. Основою 
методології є концепція сталого розвитку з позицій безпеки [2, c. 
41-46], що базується на  трьох китах: прикладна теорія систем, теорія 
управління та економічна кібернетика. Теоретичним та практичним 
наслідком цього є розроблення методологічного інструментарію ви-
значення стану і стратегічних орієнтирів сталого розвитку, методів 
оцінки тіньової економічної діяльності та заходів щодо детінізації як 
резерву модернізації економіки, розширення виробничої функції Коб-
ба–Дугласа для врахування інноваційних факторів й апробації роз-
роблених підходів на різних рівнях застосування.  

Отже, концепція сталого розвитку з позицій безпеки – 
управлінська конструкція, що містить загальне системне уявлення 
щодо шляхів переходу від поточного становища об’єкта управління 
до бажаного та включає наступні етапи: 
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- визначення структури сталого розвитку; 
- визначення меж безпечного існування; 
- ідентифікація рівня сталого розвитку; 
- визначення дисбалансів сталого розвитку; 
- обґрунтування стратегічних орієнтирів сталого розвитку; 
- визначення впливу загроз та розроблення інституційних захо-

дів. 
Універсальність запропонованої концепції дозволяє її застосо-

вувати не тільки на рівні складових сталого розвитку країни, але і на 
рівні будь-якої країни, видів економічної діяльності, регіонів та підп-
риємств.  

 
4.1.2 Визначення структури сталого розвитку 

 
Етап визначення структури передбачає деталізацію складових 

та їх індикаторів, формування динаміки індикаторів та їх приналеж-
ність до стимуляторів (збільшення яких бажано), або де стимуляторів 
(зменшення яких бажано). З урахуванням викладеного запропонована 
структура сталого розвитку регіонів України, яка включає три скла-
дові сталого розвитку: економічну, соціальну та екологічну з відпові-
дним ієрархічним наповненням підпорядкованих складових з ураху-
ванням доступності макропоказників в офіційних джерелах інформа-
ції та можливості розрахунку за допомогою макроекономічних моде-
лей загальної макроекономічної рівноваги [3, 4] (рис. 4.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 4.1 – Структура сталого розвитку регіонів України 

Сталий розвиток регіонів України 

Соціальна 

підсистема 

Економічна 

підсистема 

Екологічна 

підсистема 

- макроекономічна 

(структурна, 

формальна та 

неформальна); 

- інвестиційно-

фінансова; 

- інноваційна; 

- зовнішньо-

внутрішна  

- рівень життя; 

- демографіч-

на; 

 

- атмосферне повіт-

ря, земельні ресур-

си, ліси, водні ресу-

рси, поводження з  

відходами); 
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Кожна складова має відповідний набір індикаторів [2, c. 59-

65]. Визначений перелік складових та їх індикаторів не є догмою і 

може змінюватися залежно від цілей та глибини дослідження (табл. 

4.1, 4.2, 4.3). Також підлягають періодичному перегляду порогові зна-

чення. Індикатори, що відображають тіньові аспекти економічної дія-

льності, розраховувались методом “соціальної справедливості [5]”. 

 

Таблиця 4.1 – Складові та індикатори економічної підсистеми сталого 

розвитку регіонів України  

Скла-

дові  
Індикатори 

1 2 

М
а

к
р

о
ек

о
н

о
м

іч
н

а
 

1
.1

. 
С

т
р

ук
т

ур
н
а

 с
к
ла

д
о

ва
 - ВВП на одну особу, грн / чол. (S); 

- питома вага доданої вартості у сільському господарстві у ВВП, 
% (S);  
- питома вага доданої вартості у промисловості до ВВП, % (S); 
- питома вага доданої вартості у сфері послуг до ВВП, % (S); 
- питома вага зайнятих у сільському господарстві до загальної 
зайнятості, % (S); 
- питома вага зайнятих у промисловості до загальної зайнятості, 
% (S); 
- питома вага зайнятих у сфері послуг до загальної зайнятості,  
% (S) 

1
.2

. 
Ф

о
р

м
а

ль
н
а

 
т

а
 н

еф
о

р
м

а
ль

-
н
а

 с
к
ла

д
о

ві
 - рівень технології виробництва (частка ВВП у випуску) (S); 

- рівень тінізації економіки, % від офіційного ВВП (D); 
- рівень використання потенційних можливостей (потенційного 
ВВП повного завантаження макрофакторів) (S); 
- коефіцієнт тіньового завантаження капіталу (D); 
- рівень тіньового проміжного споживання, % до офіційного (D) 

1
.3

. 
Ін

ф
р
а

ст
р

ук
т

ур
н
а

 с
к
ла

д
о

ва
 - транспортоємність ВРП по залізничному транспорту, прив.  

т-км/$, D); 
- транспортоємність ВРП по автомобільному транспорту, прив.  
т-км/$, D); 
- щільність залізничних колій загального користування, 1/км (S); 
- щільність автомобільних доріг загального користування, 1/км (S); 
- інтенсивність перевез. вантажів автомобільним транспортом, 
т/км (S); 
- інтенсивність перевезення пасажирів автомобільним транспор-
том, ос/км (S); 
- інтенсивність перевезення пасажирів залізничним транспортом, 
ос./км (S); 
- інтенсивність перевезення вантажів залізничним транспортом, 
т/км (S); 
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Закінчення табл. 4.1 
1 2 

Ін
в

ес
т
и

ц
ій

н
о

-ф
ін

а
н

с
о

в
а

 

- рівень інвестування (відношення капітальних інвестицій до 
ВРП),% (S); 
- частка приросту прямих іноземних інвестицій (акціонерний капі-
тал) щодо ВРП,%(S); 
- рівень оновлення основних засобів, % (S). 
- рівень перерозподілу ВРП через зведений бюджет (відношення 
доходів зведеного бюджету до ВРП), % (S); 
- рівень дефіциту бюджету, % до ВРП, (D); 
- рівень трансфертів з державного бюджету, % до ВРП, (D); 
- рівень втрат доходів зведеного бюджету внаслідок тінізації, %  
до офіційного бюджету, (D); 
- інфляція (ІСЦ), приріст за рік, % (D); 
- вартість банківських кредитів, % за рік, (D). 

Ін
н

о
в

а
ц

ій
н

а
 - рівень видатків на науково-технічні роботи, % від ВРП (S); 

- темп науково-технологічного прогресу, % за рік (S); 
- рівень фінансування інноваційної діяльності, % від ВРП (S); 
- питома вага реалізованої інноваційної продукції у загальному 
обсязі реалізованої промислової продукції, % (S): 
- рівень винахідницької активності (кількість отриманих охорон-
них документів – патентів на 1 млн осіб населення), (S). 

З
о

н
іш

н
ь

о
ек

о
н

о
-

м
іч

н
а

 

- коефіцієнт покриття експортом імпорту (S); 
- рівень експортної залежності, % до ВРП (S); 
- рівень імпортної залежності, % до ВРП (D); 
- рівень інноваційної продукції у товарному експорті, % (S); 
- частка імпорту товарів у внутрішньому споживанні, % (D); 
- рівень економічної незалежності (міжрегіональні. перетоки  
додаткового чистого експорту, % до ВРП (S); 
- рівень тіньового чистого експорту, % до ВРП (D); 

 
Таблиця 4.2 – Складові та індикатори соціальної підсистеми сталого 

розвитку регіонів України 
Скла-
дові 

Індикатори 

1 2 

Р
ів

ен
ь

 ж
и

т
т
я

 

- рівень використання праці (відношення оптимального попиту  
на працю до її пропозиції) (S); 
- рівень оплати праці у випуску (S); 
- рівень офіційного ВВП, створеного тіньовою оплатою праці, % ВВП (D); 
- рівень видатків на освіту до випуску, % (S); 
- рівень видатків на охорону здоров’я до випуску, % (S); 
- відношення середньої заробітної плати до прожиткового мінімуму (S); 
- питома вага заробітної плати у структурі доходів населення, % (S); 
- рівень сукупних витрат домогосподарств на продовольчі товари, % (D);
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Закінчення табл. 4.2 
Д

ем
о

г
р

а
ф

іч
н

а
 

- очікувана тривалість життя при народженні, років (S); 

- умовний коефіцієнт депопуляції (відношення числа померлих до 

числа народжених)(D); 

- загальний коефіцієнт смертності (число померлих на 1000 осіб 

наявного населення), (D); 

- смертність немовлят (число дітей, померлих у віці до 1 року, на 

1000 народжених живими), (D); 

- сумарний коефіцієнт народжуваності (дітей на 1 жінку репродук-

тивного віку), (S); 

- коефіцієнт демографічного навантаження (осіб пенсійного віку 

до ефективної чисельності платників страхових внесків), % (D); 

 

Таблиця 4.3 – Складові та індикатори екологічної підсистеми сталого 

розвитку регіонів України  

Скла-

дові 
Індикатори 

Е
к

о
л

о
г
іч

н
а

 

- рівень викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 

розрахунку на 1 км
2
, т (D); 

- рівень використання свіжої води на 1 ос., м
3 
(D); 

- рівень обсягу оборотної  та послідовно (повторно) використа-

ної води на 1 ос., м
3 
(S); 

- рівень скидання забруднених зворотних вод у поверхневі вод-

ні об’єкти на 1 ос., м
3 
(D); 

- потужність очисних споруд за рік, млн. м
3
 (S); 

- рівень відтворення лесів, тис. га / млн. ос.(S);
 

Т
у

р
и

ст
и

ч
-

н
о

-р
ек

р
е-

а
ц

ій
н

а
 

- питома вага курортно-рекреаційної території у загальний  

території регіону, % (S); 

- частка місць санаторно-курортних закладів до 1000 населення, 

(S); 

- рівень використання місткості готелів, (S); 

- частка культурних закладів на 1 особу (S). 

 

 

4.1.3 Визначення меж безпечного існування 
 
Системне дослідження проблеми сталого розвитку з позицій 

безпеки має включати визначення меж безпечних умов життєдіяльно-
сті системи, без знання яких є неможливим захист життєво важливих 
інтересів об’єктів безпеки. Саме тому для кожного індикатора необ-

хідно визначити вектор порогових значень: нижнє критичне ( н
крх ), 
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нижній поріг ( н
порх ), нижнє оптимальне ( н

оптх ), верхнє оптимальне  

( в
оптх ), верхній поріг ( в

порх ), верхнє критичне ( в
крх ). (рис 4.2). Пара 

оптимальних значень визначають гомеостатичне плато, в межах якого 
існують найкращі умови функціонування системи та від’ємній зворо-
тній зв’язок. Вперше поняття гомеостатичного плато” було запро-
поновано Ван Гігом [6] в прикладній теорії систем, яке включало саме 
плато та руйнування системи з обох боків.  

Зазвичай для більшості досліджень достатньо порогових та оп-
тимальних значень, а для більш глибоких досліджень доцільно роз-
ширити вектор порогових значень додаванням ще двох порогових 

значень: нижнє критичне ( н
крх ), верхнє критичне ( в

крх ), порушення 

яких може призвести до катастрофічного руйнування системи. 
З урахуванням визначення вектора порогових значень пропону-

ється розширити «гомеостатичне плато», запропоноване Ван Гігом, 
шляхом додавання сфер порогових та критичних значень з нейтраль-
ним та додатнім оберненим зв’язком [2, c. 66-72].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 4.2 – Гомеостатичне плато динамічної системи. 
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Кожна динамічна система має запас стійкості, тому перетинан-

ня критичних точок не визначає відразу зміну типу оберненого 

зв’язку: спочатку обернений зв'язок зменшується за експонентою, а 

потім наростає інший тип зв’язку також за експонентою. Серед низки 

методів визначення вектору порогових значень найбільш адекватни-

ми та доступними є методи макроекономічних моделей, які адекватно 

відображають наслідки впливу дестабілізуючих факторів для умов 

конкретної країни в поточний період часу;  функціональних залежно-

стей (макро-/мікроекономічні аналітичні або статистичні рівняння; а 

також [7, c. 96]: Ахієзера-Гольца; теорії інформації; «золотого пере-

тину»); стохастичні (t-критерію; діагностування: кластерний аналіз, 

нечітких множин; логістичної регресії);  

Найбільш доступним з них є метод “t-критерію”, якій полягає у 

побудові для заданої вибірки функції щільності ймовірності та розра-

хунку статистичних характеристик: математичного очікування, сере-

дньоквадратичного відхилення та коефіцієнта асиметрії. З усього ро-

змаїття видів функції щільності ймовірності для всіх індикаторів мо-

жна виділити типи з характерним типом розподілу: нормальним (рис. 

4.3, а), логнормальним (рис. 4.3, б) та експоненціальним (рис. 4.3, в), 

для яких визначено формули розрахунку вектора порогових значень 

[2, c.70-72] (табл. 4.4).  

 

Таблиця 4.4 – Формалізовані значення вектора порогових значень 

Тип функцій 

щільності 

ймовірності 

індикаторів 

Нижнє  

порогове 

значення 

Нижнє  

оптима-

льне 

Верхнє 

оптима-

льне 

Верхнє  

порогове 

значення 

Нормальний     
Логнормальний 

(хвіст вправо)     

Логнормальний 

(хвіст вліво)     

Експоненціа-

льний 

(хвіст вправо) 
    

Експоненціа-

льний 

(хвіст вліво) 
    

Джерело: [3]. Для критичних значень замість t застосовується або більше 

для коротких вибірок. 

  t       t

askt /  ask/      t

  t  
ask/  askt / 

ask/       t

  t   
ask/ 

3
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Рисунок 4.3 – Характерні типи функцій щільності ймовірності індика-
торів. 

 

У роботі використано масив статистичних даних та індикато-
рів (із національних – Держстат України (по регіонах), та міжнарод-
них джерел - Офіційний сайт Євростату (2017), що характеризують 
рівень та структуру сталого розвитку за останні 5 років. 

Для конкретних індикаторів обирались країни або регіони (пере-
важно України), що мають  найкращі значення відповідних індикаторів 
та можуть бути взірцем на майбутню перспективу. Аналогічну думку 
висловлює академік Е.М. Лібанова [8, c. 4]: “… При выработке гипоте-
зы нужно учитывать не только текущие тенденции в своей стране, но и 
параметры их развития в других странах, особенно в тех, которые мож-
но считать эталонными для Украины”. Отже, визначення вектору поро-
гових значень аналогічно конструюванню гіпотетичної країни (регіону) 
- еталону з найкращим рівнем сталого розвитку за всіма індикаторами. 
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4.2 Ідентифікація та стратегування сталого розвитку  
Придніпровського економічного району 

 
4.2.1 Методологія визначення інтегральних індексів 

 
Цей етап передбачає інтегральне оцінювання рівня сталого роз-

витку у порівнянні з інтегральними пороговими значеннями та вклю-
чає: вибір форми інтегрального індексу, нормування індикаторів та 
порогових значень, визначення вагових коефіцієнтів [9]. Таким чи-
ном, визначення інтегральних індексів економічної системи та їх по-
рівняння з інтегральними пороговими значеннями переводить понят-
тя “розвиток”  в поняття  “оцінки безпеки підсистем та складових”. З 
урахуванням виявлених недоліків існуючих підходів запропоновано 
методологію інтегрального оцінення рівня економічної безпеки (дер-
жави, регіону, підприємства), яка характеризується наступним:  

форма інтегрального індексу – мультиплікативна:  
      

       (1.1) 
 

де I – інтегральний індекс; z – нормований індикатор; a – ваговий ко-
ефіцієнт. 

Метод нормування – комбінований:  
      

(1.2) 
 

де x – значення індикатора; нормk  – нормувальний коефіцієнт. 

Вагові коефіцієнти – динамічні: на основі застосування методу 
“Головних компонент” та методу “Ковзної матриці” (Харазішвілі Ю.М.); 

  
 
 

(1.3) 
 
 
 

де С – матриця абсолютних величин факторних навантажень; D –  
вектор-матриця дисперсій.  

 
Суттєві зміни в політичній та зовнішньоекономічній ситуації 

призводять через деякій час до радикальних змін емпіричних оцінок 
економетричних взаємозв’язків, а це, у свою чергу, спричиняє зміни 
вагових коефіцієнтів. Метод “ковзної матриці”[2, c. 79-80], заснований 
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на застосуванні методу “головних компонент”, полягає у послідовному 
зсуві матриці мінімально необхідного розміру вздовж періоду часу та 
визначення вагових коефіцієнтів за даний часовий період. Застосовую-
чи зазначені підходи, отримаємо динаміку інтегральних індексів оцінки 
підсистем та складових сталого розвитку Дніпропетровського економі-
чного району (Кіровоградська, Запорізька та Дніпропетровська області) 
у порівнянні з інтегральними пороговими значеннями (рис. 4.4).  
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Рисунок 4.4 – Інтегральні індекси економічної підсистеми сталого 

розвитку Придніпровського економічного району 
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Структурна складова – відображає дотримання пропорцій су-

часного структурного розвитку за рівнем економічного розвитку, за-

вантаженням промислового виробництва, сільського господарства та 

сфери послуг. Практично вісь досліджуваний період (2000-2018 рр.) 

всі три області знаходились у критичній зоні – нижче нижнього поро-

гу, за виключенням Кіровоградської області у 2012 та 2018 рр., яка 

перетинала нижнє порогове значення та входила у кризисну зону. 

Рейтинг за структурній складовій: Кіровоградська, Запорізька, Дніп-

ропетровська (рис.4.4, а). 

Формальна та неформальна складова – відображає рівні техно-

логічності та використання потенційних можливостей офіційного ви-

робництва та базові характеристики тіньового сектору. Найкраще 

становище у Кіровоградський області – кризисна зона, найгірше – 

Дніпропетровська та Запорізька області – критична зона (рис.4.4, б). 

Інфраструктурна складова – відображає характеристики тран-

спортної системи для надання відповідних послуг щодо транспортоє-

мності, щільності та інтенсивності перевезень вантажів та пасажирів 

залізничним та автомобільним транспортом. Безперечна перевага на 

боці Дніпропетровської області, потім Запорізької та Кіровоградської 

областей (рис. 4.4, в). 

Макробезпека – відображає збалансованість макроекономічних 

відтворювальних пропорцій, стійкість економіки до внутрішніх та 

зовнішніх дестабілізуючих факторів та здатність до економічного ро-

звитку. Всі області знаходяться у критичній зоні. Рейтинг макробез-

пеки: Дніпропетровська, Кіровоградська, Запорізька, (рис.4.4, г). 

Інвестиційно-фінансова безпека – відображає розширене відт-

ворення, раціональну реструктуризацію і технологічне переозброєння 

та спроможність формувати, зберігати від знецінення та використову-

вати фінансові ресурси для забезпечення соціально-економічного роз-

витку та обслуговування фінансових зобов’язань. Рейтинг інвестицій-

но-фінансовий безпеці: Кіровоградська, Дніпропетровська – балансу-

ють на рівні нижнього порогового значення у кризисній та критичній 

зонах, Запорізька – у критичній зоні (рис.4.4, д). 

Інноваційна безпека – відображає якісні зрушення у виробницт-

ві, можливість протистояти зовнішнім технологічним загрозам та за-

безпечувати конкурентоспроможність країни на світовому ринку тех-

нологій. Всі три області знаходяться у критичній зоні, за виключен-

ням окремих періодів Запорізької області. Рейтинг інноваційний без-
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пеки: Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська області 

(рис.4.4, е). 

Зовнішньо-внутрішня безпека – відображає спроможність про-

тистояти впливу зовнішніх та внутрішніх загроз від негативних еко-

номічних чинників та мінімізувати заподіяні ними збитки. Всі три 

області знаходяться у кризисній зоні – між нижнім оптимальним та 

нижнім пороговими значеннями з епізодичним перетинанням опти-

мальної зони. Рейтинг зовнішньо-внутрішньої безпеки: Кіровоградсь-

ка, Запорізька та Дніпропетровська області (рис.4.4, ж). 

Рівень життя – відображає забезпечення високими стандарта-

ми життя населення (матеріальний рівень і соціальні складові). На 

жаль, всі три області засвідчують критично низький рівень життя, 

тобто знаходження у критичній зоні з наступним розташуванням об-

ластей: Кіровоградська, Запорізька та Дніпропетровська області 

(рис.4.4, з). 

Демографія – відображає захищеність основних життєво важ-

ливих демовідтворювальних процесів незалежно від впливу реальних 

і потенційних, внутрішніх та зовнішніх загроз. Так само всі три обла-

сті демонструють знаходження у критичній зоні з від’ємною динамі-

кою в останні роки. Рейтинг демографії з відносно кращими показни-

ками: Дніпропетровська, Запорізька та  Кіровоградська області 

(рис.4.4, і). 

Екологія – відображає рівень захищеності території від впливу 

забруднюючих речовин. Відносно кращі екологічні характеристики 

мають Дніпропетровська та Запорізька області – знаходження між 

нижнім оптимальним та нижнім пороговими значеннями, тоді як Кі-

ровоградська демонструє критичний рівень захищеності від впливу 

забруднюючих речовин (рис.4.4, к).  

Тур.-рекреація – відображає рівень привабливості території для 

туризму та відпочинку. Найбільш привабливими у цьому сенсі є Кі-

ровоградська та Запорізька області, які балансують на рівні нижнього 

оптимального значення. Найменш привабливою є Дніпропетровська 

область (рис.4.4, л). 

Результати розрахунків засвідчують знаходження всіх трьох пі-

дсистем сталого розвитку (економічної, соціальної та екологічної) 

нижче нижнього порогового значення (рис. 4.4,з, рис.4.4, л, рис. 4.4, о) 

та, як наслідок, находження рівня сталого розвитку Дніпропетровсь-

кої області за остання 17 років у критичній (червоній) зоні на межі, 

наближеного до катастрофічного стану (рис. 4.5).  
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Рисунок 4.5 – Інтегральні індекси сталого розвитку промислових  

областей 

 

Трохи краще у Кіровоградський області, а Запорізька балансує 

на межи нижнього порогового значення. Це обумовлено незадовіль-

ним станом кожної складової сталого розвитку: підсистем - економіч-

ної, соціальної, екологічної. 

 

4.2.2. Визначення дисбалансів сталого розвитку 

 

Одним із основних підходів до ідентифікації загроз полягає у 

порівнюванні «поточних» значень вибраних параметрів опису систе-

ми та «цільових» (метод дисбалансів сталого розвитку). 

Використовуючи отриману динаміку інтегральних індексів 

складових сталого розвитку та інтегральні порогові значення, можна 

обчислити  відхилення інтегральних індексів від їх середніх оптима-

льних значень, які можна вважати критеріями досягнення сталого 

розвитку, що засвідчує диспропорційність їхнього розвитку (рис. 4.6). 

Саме одночасне нормування та інтегральна згортка індикаторів 

та їхніх порогових значень дозволяє порівнювати в одному масштабі 

відхилення інтегральних індексів від відповідних середніх оптималь-

них порогових значень (критеріїв сталого розвитку). 

За розрахунками найбільш відстають від рівня сталого розвитку 

на кінець 2018 р. соціальна  і економічна складові,  потім – екологіч-

на. Головне завдання сталого розвитку – ліквідувати дисбаланси, тоб-

то зменшити до нуля відхилення кожної складової сталого розвитку. 
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Вирівнювання диспропорційності та зведення до нуля відхилень буде 

забезпечувати збалансований сталий розвиток. 

 

 
Рисунок 4.6 – Дисбаланси підсистем сталого розвитку Дніпропет-

ровської (а), Запорізької (б) та Кіровоградської (в)  

областей. 

 

Більш зрозумілу картину дисбалансів можна отримати за під-

порядкованими складовими, а потім за відповідними індикаторами 

кожної складової, з якої слідує, що кожна область має свої специфічні 

проблеми досягнення рівня сталого розвитку та потребує окремих 

відповідних заходів. 

Отже, для визначення переліку загроз використовуються дві 

критеріальні ознаки: 
- за віддаленістю від точки сталого розвитку (визначається пе-

релік та важливість загроз); 

- за вагомістю впливу через розрахунок коефіцієнтів еластич-

ності (визначається міра впливу загроз). 
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Для визначення вагомості впливу загроз обчислюються коефі-

цієнти еластичності кожної складової та індикаторів, які пояснюють 

міру впливу окремих складових та індикаторів на рівень сталого роз-

витку (на скільки відсотків змініться вихідна величина y при зміні на 

1% вхідної величини x), та є необхідною інформацією для розроблен-

ня пріоритетних заходів впливу. 

y x
E

x y


 


,                                             (1.4) 

де: x – будь-якій індикатор сталого розвитку; y – інтегральний показ-

ник; x – приріст відповідного індикатора; y  – приріст інтегрально-

го показника. 

Головне завдання сталого розвитку – ліквідувати дисбаланси, 

тобто зменшити до нуля відхилення кожної складової сталого розвит-

ку, наприклад, до кінця 2027 року. Вирівнювання диспропорційності 

та зведення до нуля відхилень від критерію сталого розвитку буде 

забезпечувати збалансований сталий розвиток. 

 

4.2.3 Методологія обґрунтування стратегічних  

орієнтирів сталого розвитку 

 

Стратегічне бачення сталого розвитку передбачає спочатку ви-

значення: на якій відстані від сталого розвитку знаходиться інтегра-

льний індекс сталого розвитку, а також його складові: економічна, 

соціальна та екологічна складові, визначити стратегічні цілі, які обу-

мовлюють бажані сценарії сталого розвитку, а потім – застосовува-

ти теоретичні підходи до обґрунтування стратегічних орієнтирів до-

сягнення сценаріїв сталого розвитку. Отже, у кожному році ми знаємо 

бажані значення інтегрального  індексу (рис. 4.7). 

Отже, з рис. 4.8 для кожної області випливають три сценарію 

розвитку: 

1. Реалістичний – досягнення рівня нижнього порогового зна-

чення (для Запорізької – досягнення середнього значення між нижнім 

пороговими та нижнім оптимальними значеннями). 

2. Оптимістичний – досягнення рівня нижнього оптимального 

значення (входження в оптимальну зону країн ЄС). 

3. Збалансований сталий розвиток – досягнення повноцінного 

рівня сталого розвитку (критерію сталого розвитку). 
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Рисунок 4.7 – Динаміка інтегральних індексів Дніпровського еконо-

мічного району зі стратегічними цілями та сценаріями 

розвитку 

 

Обґрунтування стратегічних орієнтирів передбачає вирішення 

задачі послідовної декомпозиції інтегральних індексів, тобто завдання 

синтезу необхідних значень складових та їх індикаторів для знахо-

дження інтегрального індексу у заданих межах шляхом вирішення 

зворотної задачи. 

Цілком очевидно, що класичні методи прогнозування динаміки 

інтегральних індексів за допомогою поліномів або регресійних рів-

нянь тут недоречні. По-перше, прогнозування дає продовження існу-

ючих тенденцій на майбутнє, по-друге, прогнозування завжди містить 

помилку. По-третє, нам необхідно знати, як повинні змінюватись 

складові та індикатори сталого розвитку для досягнення бажаного 

стану розвитку? Потрібні інші підходи. 

 Вирішення такої задачі для кожної складової сталого розвитку, 

коли відомо (або задано) його необхідне значення, дозволяє з ураху-

ванням чутливості складових або індикаторів, вагових коефіцієнтів 

впливу та адаптивних методів регулювання з теорії управління [10] 

(рис. 4.8) визначити необхідні значення складових та їх індикаторів 

впродовж періоду прогнозування у кожному році, які задовольняють 

визначеним цілям. Така процедура виконується спочатку на рівні 

складових, а потім на рівні індикаторів сталого розвитку. 
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Узагальнена схема адаптивної системи регулювання реалізова-

на на мові програмування “C++” як стандартна процедура “Strategy” 

та може бути використана для різних застосувань. Виконуючи відпо-

відні розрахунки та використовуючи формули нормування в зворот-

ному порядку, отримаємо стратегічні значення складових та індика-

торів на задану перспективу для складових сталого розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок –  4.8 Узагальнена схема адаптивної системи регулювання. 

 

Цілком очевидно, що розраховані стратегічні значення індика-

торів (це відносні величини), які визначаються відношенням макро-

показників, можна отримати за безліччю їх значень, тому для порів-

няння отриманих сценаріїв необхідно прив’язатися до стратегічних 

значень якогось найважливішого макропоказника, відносно якого 

можна порівняти стратегічні сценарії України. Таким макропоказни-

ком може бути “ВВП на одну особу” за поточним обмінним курсом. 

Тоді, виконуючи прогнозні розрахунки цього показника для порівня-

льних країн (Польщі, Грузії) з урахуванням середніх темпів зростан-

ня, динаміки дефлятора ВВП(ВРП) за 10 років та девальвацію обмін-

ного курсу на 1,8 % за рік, можна обрати стратегічну ціль для кожної 

області на середньострокову перспективу – до 2027 року для різних 

сценаріїв (рис. 4.10, а). 
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Дніпропетровська область 

Стратегічні значення складових та індикаторів сталого розвит-

ку Дніпропетровської області наведені у відповідних додатках: еко-

номічної (Додаток А, табл. А.1), соціальної (Додаток А, табл. А.2) та 

екологічної (Додаток А, табл. А.3). 

За визначеними сценаріями Дніпропетровська область за крите-

рієм “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 на-

ближається до рівня Польщі; при сценарії збалансованого сталого 

розвитку випереджає Польщу у 2026 р.  

Якщо аналізувати динаміку ВРП Дніпропетровської області у 

порівняльних цінах 2010 р., реалістичний сценарій назавжди відстає 

від траєкторії 2011-2013 рр.; оптимістичний сценарій випереджає рі-

вень 2011-2013 рр. у 2023 р.; сценарій збалансованого сталого розвит-

ку має безперечну перевагу (рис.4.9, б). 

Використовуючи відповідні формули обчислення індикаторів 

кожної складової сталого розвитку, отримаємо стратегічні орієнтири 

ключових макропоказників, які сумісно з стратегічними значеннями 

індикаторів є кінцевою метою регулювання сталого розвитку, за яки-

ми можна слідкувати через моніторинг для контролю виконання 

Стратегії розвитку та оцінювати політику Уряду (Додаток Б, 

табл. Б.1). 
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Рисунок 4.9 – Динаміка стратегічних сценаріїв розвитку Дніпропет-

ровської області  

0

10

20

30

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027

Збалансований СР_10 % 
Оптиміст_сцен._6,5 % 
Реаліст_сцен.-2,6% 
Грузія 
Польща 

ВРП 1 ос., тис. дол. США 

0

50

100

150

200

250

300

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027

Збалансований СР(10%) Оптимістичний (6,5%)
Реалістичний (-2,6%)

ВРП за сценаріями у цінах 2010 року, млрд. грн



 

89 

 

Запорізька область 

Стратегічні значення складових та індикаторів сталого розвит-

ку Запорізької області наведені у відповідних додатках: економічної 

(Додаток В, табл. В.1), соціальної (Додаток В, табл. В.2) та екологіч-

ної (Додаток В, табл. В.3). 

За визначеними сценаріями Запорізька область за критерієм 

“ВРП на 1 особу в тис. дол. США” за реалістичним сценарієм (0,82 %) 

незначно випереджає Грузію (рис.4.10, а). 

За стратегічним оптимістичним сценарієм (середньорічне зрос-

тання 7,27 %) випереджає Грузію у 2020 р. З урахуванням впливу па-

ндемії 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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Рисунок 4.10 – Динаміка стратегічних сценаріїв розвитку Запорізької 

області 

 

Якщо аналізувати динаміку ВРП Запорізької області у порівня-

льних цінах 2010 р., реалістичний сценарій навіть не наздоганяє трає-
кторію 2011 р.; оптимістичний сценарій випереджає рівень 2011 р. у 

2023 р.; сценарій збалансованого розвитку має безперечну перевагу 

(рис. 4.11, б). 
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Використовуючи відповідні формули обчислення індикаторів 

кожної складової сталого розвитку, отримаємо стратегічні орієнтири 

ключових макропоказників, які сумісно з стратегічними значеннями 

індикаторів є кінцевою метою регулювання сталого розвитку, за яки-

ми можна слідкувати через моніторинг для контролю виконання 

Стратегії розвитку та оцінювати політику Уряду (Додаток Г, табл. 

Г.1).  

Кіровоградська область 
Стратегічні значення складових та індикаторів сталого розвитку 

Кіровоградської області наведені у відповідних додатках: економічної 

(Додаток Д, табл. Д.1), соціальної (Додаток Д, табл. Д.2) та екологіч-

ної (Додаток Д, табл. Д.3). За визначеними сценаріями Кіровоградська 

область за критерієм “ВРП на 1 особу в тис. дол. США” за реалістич-

ним сценарієм (-5,19 %) назавжди відстає від Грузії (рис.4.11, а).  

За стратегічним оптимістичним сценарієм (середньорічне зрос-

тання 4,7%) наздоганяє Грузію у 2027 р. За стратегічним сценарієм 

збалансованого сталого розвитку (15,76 %) з урахуванням впливу па-

ндемії 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 по-

рівняльних 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.4.11, б). 

 

 
Рисунок 4.11 – Динаміка стратегічних сценаріїв розвитку Кіровоград-

ської області 
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Використовуючи відповідні формули обчислення індикаторів 

кожної складової сталого розвитку, отримаємо стратегічні орієнтири 

ключових макропоказників, які сумісно з стратегічними значеннями 

індикаторів є кінцевою метою регулювання сталого розвитку, за яки-

ми можна слідкувати через моніторинг для контролю виконання 

Стратегії розвитку та оцінювати політику Уряду (Додаток Е, табл. Е.1). 

Визначені стратегічні орієнтири сталого розвитку на рівні інди-

каторів та макропоказників є необхідними для порівняння з фактич-

ними значеннями для визначення ступеня наближеності до сталого 

розвитку та ефективності заходів макроекономічної політики.  
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РОЗДІЛ 5. НЕФОРМАЛЬНА СКЛАДОВА В СТРУКТУРІ ЕКО-

НОМІКИ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РАЙОНУ  ЯК РЕЗЕРВ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

5.1 Опис проблеми тіньової економіки 

Проблеми оцінки розмірів та впливу тіньової економіки постій-
но перебувають у центрі уваги урядів і вчених більшості країн світу. 
Поширення тіньової економіки поряд із макроекономічною розбалан-
сованістю та обмеженістю ресурсів визнані Всесвітнім економічним 
форумом (ВЕФ) ключовими глобальними ризиками майбутнього де-
сятиріччя [1]. Тіньова економіка – це настільки ж важливе, наскільки і 
спірне (і щодо ії  складу, і щодо ії обсягів) питання. Тіньову економі-
ку вивчають десятки років, намагаючись знайти способи її регулю-
вання, але ще нікому не вдавалося знайти спосіб її викорінювання. 

Цілком очевидно, що тіньова економічна діяльність значно 
знижує ефективність макроекономічного регулювання, погіршує інве-
стиційний клімат і таким чином знижує конкурентоспроможність 
економіки  країни. Виникає питання: чи можна взагалі оцінювати 
економіку України без урахування її тіньової складової? “…Не врахо-
вуючи цей феномен, визнаємо, що не знаємо, як виглядає українська 
економіка загалом і який фактичний рівень споживання українських 
громадян…” [2]. Разом з тим, кожен новий уряд, що приходить до 
влади, ініціює розробку стратегій розвитку країни до n-го року, не 
враховуючі в повній мирі тіньові аспекти економіки. Як правило, такі 
стратегії мало відповідають реальній дійсності.  

Негативні наслідки, породжувані тіньовою економікою, цілком 
очевидні. Вихід у “тінь” з легального обігу значної грошової маси 
об’єктивно знижує життєздатність кредитно-фінансової системи, 
обумовлює негативну ситуацію з хронічними неплатежами, погіршує 
інвестиційний клімат у країні, руйнує соціальну інфраструктуру, 
створює умови для нелегального вивозу капіталу за кордон і, крім 
того, є живильним середовищем для активізації організованої злочин-
ності. Подібного роду ситуація неминуче веде до втрати державою її 
керівних, контрольних та інших найважливіших соціально-суспільних 
функцій та провокує тіньову зайнятість.  

Але разом з тим, зайнятість у тіньовій економіці сприяє розвит-
ку нових підприємницьких спроможностей людини, більш повній ре-
алізації її здатності до праці, до виконання функції адаптування робо-
чої сили визначеної кількості й якості до сучасних ринкових умов. 
Можливість реалізації працівником своєї здатності до праці й його 
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особистісна мотивація щодо одержання гідної винагороди за працю (у 
більшості випадків) обумовлюють відносно високу ефективність ме-
ханізму формування зайнятості в умовах тіньової економіки. Отже, 
така зайнятість певним чином у тіньовій сфері дає змогу зберегти 
трудовий потенціал, сприяє вирішенню проблеми доходів і навіть 
елементарному виживанню деякої частки населення. Отже, “…з одно-
го боку, тіньова економіка – наслідок та головний економічний базис 
корупції, з іншого – деякий компенсатор економічних та фінансових 
шоків, особливо для малого та середнього бізнесу” [3]. 

Тому кожний уряд ініціював вживання заходів щодо детінізації 
економіки, покладаючи великі надії на позитивний результат. Але 
марно, з одного боку, через недосконале знання щодо механізмів іс-
нування тіньової економіки, з іншого – через занадто ліберальні захо-
ди детінізації. Т. Ковальчук з приводу занадто ліберальних заходів 
детінізації висловлює таку думку: «Повної сплати податків уникають 
не тому, що вони надмірні й непосильні (податкові ставки в Україні 
не вищі, ніж у країнах, де рівень тінізації значно нижчий), а головним 
чином тому, що це стало звичною і, як правило, безкарною практи-
кою. Податкове поле регулюється не законами, а в «ручному режимі», 
тобто «телефонним правом». Отже, зниження податкових ставок не 
приведе до суттєвого зниження рівня тінізації, зате зменшення мож-
ливостей бюджету приведе до нового імпульсу тіньової активності» 
[4].  

У таких умовах дослідження проблеми тіньової економічної ді-
яльності, її впливу та внеску в економіку України та її регіонів, а та-
кож заходів щодо її зменшення набувають особливої актуальності.  

Дослідженню проблем та визначенню обсягів тіньової економі-
ки присвячено багато праць як вітчизняних, так і зарубіжних авторів: 
В. Бородюка і О. Турчинова [5], З. Варналія [6], І. Мазур [7], В. Попо-
вича [8], Ф. Шнайдера [9], Ю. Ерке [10] та ін.  

В Україні на офіційному рівні розрахунками обсягів тіньової 
економіки займається Мінекономрозвитку [11] та Держстат України 
[12]. Змістовний аналіз недоліків існуючих методів оцінення тіньової 
економічної діяльності дозволяє зробити висновок, що відмінною ри-
сою існуючих методів оцінки масштабу тіньової економіки є те, що 
вони приблизно визначають відносні зміни тіньової економіки і до-
сить приблизно − її абсолютні розміри. Прийняті припущення обумо-
влюють значну похибку. Оцінки тіньової економіки, засновані на ре-
гресійних залежностях, у яких деякі коефіцієнти не витримують пере-
вірки на 5 %-й рівень статистичної значимості, також практично не-
прийнятні. Спроби зміни в монетарних методах базового періоду, де 
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припускається відсутність тіньової економіки, призводять до істотних 
змін результатів оцінок, що підриває довіру до таких методів. Опиту-
вання населення й експертні оцінки повні суб'єктивізму і не в змозі 
відобразити реальну дійсність[13] .  

Отже, тіньова економіка використовує такі витончені мето-

ди відходу від оподаткування, що вимірити її вибірковими обсте-

женнями, опитуваннями чи з використанням бланків статистич-
ної звітності просто неможливо. У кращому разі, тільки її части-

ну. 
Однак, визначення обсягів тіньової економіки, це тільки поло-

вина справи. Інша половина справи полягає у питанні – яка частина 
обчисленого тіньового ВВП є додатком до офіційного, що не врахо-
вується Держстатом (зовнішня складова тіньового ВРП), а яка части-
на офіційного ВВП створюється за рахунок тіньової оплати праці?  

Жодна із існуючих на сьогодні моделей оцінок тіньової еконо-
міки не дає відповіді на це питання, за виключенням методу “соціаль-
ної справедливості”[14, c. 22-45] як складової моделі загальної макро-
економічної рівноваги “Альфа”. Отже, метою  дослідження є спроба 
визначення та модельної оцінки обсягів та впливу тіньової економіки 
на офіційний ВВП (ВРП, ВДВ) щодо її внутрішнього та зовнішнього 
внеску, зокрема на прикладі областей Придніпровського економічно-
го району з використанням методу “соціальної справедливості”. 

 
 

5.2 Оцінка неформальної складової в структурі економіки  
Придніпровського економічного району 

 
Використовуючи викладену інтерпретацію рівня тіньової еко-

номіки, оцінимо неформальну складову в структурі економіки Дніп-
ропетровської області, а саме: рівень та обсяги тінізації області, ті-
ньової зайнятості та тіньової заробітної плати (для частини ВДВ, яка 
не спостерігається Держстатом України) та основних ВЕД (промис-
ловості в цілому, сільського господарства, будівництва, транспорту і 
зв’язку, традиційним послугам – торгівля, готелі і ресторани, операції 
з нерухомим майном, надання комунальних послуг). 

Базовою інформацією для оцінки неформальної складової є ча-
стка оплати праці у випуску в цілому по області та по основним ВЕД 
[14, c. 28-31] (рис. 5.1). Як слідує з розрахунків, частка оплати праці у 
випуску в областях Придніпровського економічного району значно 
відстає від рівня економічно розвинених країн, як в цілому по облас-
тях, так і за окремими видами економічної діяльності. 
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Рисунок 5.1 – Динаміка частки оплати праці у випуску за ВЕД в Дніп-

ропетровської (а), Запорізької (б) та Кіровоградської (в) 
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Найбільше відставання спостерігається у промисловості та буді-
вництві. Це означає, що зростання заробітної плати суттєво відстає від 
зростання випуску та обумовлює значний рівень тіньової економіки як 
по областях в цілому, так й окремих видів діяльності [14] (табл. 5.1). 

 
Таблиця 5.1 – Оцінка загального рівня тінізації економіки областей 

Придніпровського економічного району, % офіц. ВРП
 * 

Рік 
2

0
1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

Дніпропетровська          

Загальний  рівень тіні-
зації  

48,52 54,53 52,53 50,57 55,19 56,05 59,07 58,42 56,80 

Зовнішній  рівень тіні-
зації, % ВРП 

38,95 43,28 42,06 40,61 43,71 44,20 44,09 43,75 42,88 

Рівень офіційного ВРП, 
створеного тіньовою 
оплатою праці

6
, % ВРП 

24,71 29,03 27,02 25,70 29,61 30,58 38,65 37,84 35,92 

Запорізька          

Загальний  рівень тіні-
зації  

49,90 50,75 50,65 48,51 52,70 50,08 59,77 58,24 55,73 

Зовнішній  рівень тіні-
зації,  % ВРП 

40,89 41,45 41,40 39,94 42,60 40,27 45,11 44,26 42,95 

Рівень офіційного ВРП, 
створеного тіньовою 
оплатою праці, % ВРП 

23,25 24,01 23,85 22,09 26,06 25,32 37,83 36,06 32,99 

Кіровоградська          

Загальний  рівень тіні-
зації  

29,83 35,71 36,19 31,18 39,03 42,96 48,40 39,31 36,32 

Зовнішній  рівень тіні-
зації,  % ВРП 

25,93 30,33 30,81 27,19 32,73 35,07 37,23 31,44 29,77 

Рівень офіційного ВРП, 
створеного тіньовою 
оплатою праці, % ВРП 

10,06 13,88 13,88 10,29 16,27 20,36 28,84 20,31 16,90 

* Розрахунки авторів 

 
Виконуючи аналогічні розрахунки для основних видів економі-

чної діяльності: промисловість в цілому; сільське господарство; буді-
вництво; транспорт і зв'язок; послуги традиційні (торгівля, готелі та 
ресторани, операції з нерухомим майном, комунальні послуги), отри-
маємо динаміку рівня зовнішньої складової тіньової ВДВ, що не вра-

                                                           
6 При розрахунку внутрішнього рівня тінізації використано мультипліка-

тор споживання  (2,58)  для економіки України в цілому, але можливо для області 

та інших видів економічної діяльності він буде дещо  відрізнятись. 
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ховується Держстатом України (рис. 5.2,а,в,д), та рівня офіційної 
ВДВ, що створюється тіньовою оплатою праці (рис. 5.2, б,г,е) віднос-
но офіційної ВДВ. 

 

 

 
Рисунок 5.2 – Динаміка оцінки рівнів зовнішньої тінізації Дніпропет-

ровської (а), Запорізької в), Кіровоградської (д) та від-

повідно рівня офіційної ВДВ, створеної тіньовою опла-

тою праці (б, г, е). 
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Проведені розрахунки дозволяють стверджувати, що “лідерами” 

тінізації економіки є промисловість та будівництво. Аналогічний ви-

сновок зроблений Інститутом економічних досліджень та політичних 

консультацій [15]: “Незвичайним є те, що Держкомстат приписує бі-

льше ніж три четверті створеної в тіньовій  економіці доданої вартості 

домогосподарствам і лише одну частину – нефінансовим корпораці-

ям. Український стереотип говорить про протилежне: специфіка ті-

ньової економіки в Україні в тому, що вона зосереджена на великих 

підприємствах, включаючи великі державні підприємства”.  

 

 

5.3. Інституційні шляхи детінізації та антикорупційні заходи 

 
Тіньова економіка - наслідок і головний економічний базис ко-

рупції, з одного боку, а з іншого - деякій компенсатор економічних і 

фінансових шоків, особливо для малого і середнього бізнесу [3].  

Як свідчить досвід детінізації економіки Грузії [16], необхідни-

ми і достатніми виявилися три одночасні складові успіху:  

1) знищення корупції у фіскальних органах;  

2) значне зниження податків;  

3) жорстке адміністрування податків.  

Для України слід додати такі складові:  

4) деолігархізація; 

5) демонополізація; 

6) деофшоризація; 

7) детінізація ринку праці; 

8) децентралізація економіки; 

9) відновлення рівноваги між злочином та покаранням; 

10) відновлення довіри до влади; 

11) доступне кредитування реального сектору економіки; 

12) фінансова підтримка наукового потенціалу, без якого інно-

ваційний розвиток є неможливим.  

Виконання цих заходів дозволить забезпечити не “догоняючу”, 

а випереджальну, інноваційну стратегію розвитку, гідний рівень жит-

тя населення, високий рівень конкурентоспроможності та, як наслі-

док, відновлення довіри до всіх гилок державної влади,   

Не викликає сумнівів, що тіньова економіка має як негативні, 

так і позитивні риси. Не можна також не погодитись з тим, що тіньова 

та офіційна економіки не існують як дві паралельні реальності, тобто 

існує частина тіньового ВВП, яка є додатком до офіційного, а також 
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офіційний ВВП включає деяку частину ВВП, яка створена тіньовою 

економічною діяльністю. Єдиним методом, що здатний розраховувати 

ці частини ВВП, є метод “соціальної справедливості”, за яким запро-

понована інтерпретація показника тіньової економіки, констатує той 

факт, що існують дві частини тіньового ВВП (ВДВ, ВРП) – перша, 

яка не враховується Держстатом України та є додатком до офіційного 

ВВП через штучне збільшення проміжного споживання (зовнішня 

частина); друга – створена тіньовою оплатою праці та через мультип-

лікатор споживання є частиною офіційного ВВП [17, c. 110-128].  

 З відомої макроекономічної тотожності випливає, що випуск 

(V) дорівнює сумі проміжного споживання (ПС) та ВВП. Тобто кож-

ного року випуск в економіці зумовлений існуючими фінансовими, 

матеріальними та людськими ресурсами та дорівнює двом своїм скла-

довим: проміжному споживанню і ВВП. Якщо обсяги проміжного 

споживання штучно збільшуються, то це автоматично зменшує вели-

чину ВВП. 

Власники великих підприємств (переважно промислових та 

будівельних), використовуючи фіктивні статті витрат і завищуючи 

реальні витрати через “фирми-прокладки”, а також використовуючи 

інші механізми, домагаються підвищення тарифів, що призводить до 

збільшення собівартості продукції  (рис. 5.3).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Функціональна схема збільшення собівартості вироб-

ництва 

 

За існуючою реальністю виникає негативний кумулятивний 

ефект – дуті тарифи підвищують собівартість всіх інших виробників в 

економіці, реально збільшуючи їх статті витрат, при цьому, висмок-

туючи кошти, які могли б піти на підвищення зарплат, соціальне за-

безпечення і інвестиції в економіку, які так необхідні Україні. Завдяки 

цьому забезпечується існуючій рівень тінізації (рис. 5.4). 

Приклад “Укроборонпрому” засвідчує, що “фірми-прокладки” 

можуть збільшувати собівартість товарів в декілька разів (3-5). Таких 

“фірм-прокладок” може бути декілька. 
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Рисунок 5.4 – Фактичні рівні тінізації України (а), Дніпропетровської 

(б), Запорізької (в) та Кіровоградської (г) областей: за-

гальний, до сплати тіньових заробітних плат (ромб); 

зовнішній рівень тінізації після сплати тіньових заробі-

тних плат (квадрат); рівень офіційного ВРП, створеного 

тіньовою оплатою праці (трикутник) 

  

Як правило, “фірми-прокладки” створюються саме власниками 

великих виробництв, а “зароблені” гроші виводяться через офшори, 

або витрачаються на розкіш: колекції він, картин, автомобілів, літаків, 

човнів та інше. Якщо законодавчо заборонити підвищення ціни  

постачальника товару для “фірм-прокладок” не більше, наприклад,  

5-10 % (не може така фірма, що немає ніяких основних засобів для 

перероблення продукції та створення доданої вартості, підвищувати 

ціну у рази), тобто забезпечити зовнішній рівень тінізації економіки 

на рівні до 15 % ВВП, отримаємо обсяги та перевищення проміжного 

споживання до і після відповідних заходів для України та областей 

Придніпровського економічного району (рис. 5.5). 
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Рисунок 5.5 – Динаміка обсягів та перевищення проміжного спожи-

вання до і після відповідних заходів 

 

Характерним індикатором перевищення проміжного спожи-

вання та, як наслідок, відповідного заниження офіційного ВВП (ВРП), 

є коефіцієнт технологічності виробництва (відношення ВВП, ВРП до 

випуску), якій за існуючих реалій знаходиться у діапазоні 0,34-0,46 

(рис. 5.6).  

В той же час для економічно розвинених країн ЄС він стано-

вить 0,5-0,65, де рівень тінізації економіки не перевищує в середньо-

му 15-20 %. Отже, різниця між фактичним перевищенням та переви-

щенням після відповідних заходів проміжного споживання буде ви-

значати додатковий резерв офіційного ВВП(ВРП) (табл. 5.5), якій 

може бути спрямований на інвестиції, соціальне забезпечення, підви-

щення заробітних плат та інше. 

Проведені розрахунки ілюструють розподіл тінізації економі-
ки України, якій засвідчує лідерство зловживань переважно в про-

мисловості та будівництві, що є наслідком принизливо низькою  

часткою валової доданої вартості у випуску через штучне завищення 
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Рисунок 5.6 – Динаміка коефіцієнта технологічності виробництва до 

(ромб) і після (квадрат) відповідних заходів 

 

проміжного споживання олігархами – власниками великих промисло-

вих та будівельних підприємств. Запровадження заходів обмеження 

націнки фірм-прокладок приводить до значень коефіцієнта технологі-

чності виробництва до рівня економічно розвинених країни ЄС з від-

повідним рівнем тінізації економіки. Загальний ефект у 2019 р. запро-

вадження обмежень націнки по Україні складає 638,5 млрд. грн., для 

областей Придніпровського економічного району у 2018 р.:  

Дніпропетровська область – 108,6 млрд. грн.; 

Запорізька область – 41,11 млрд. грн.; 

Кіровоградська область – 9,51 млрд. грн. 

Вочевидь, аналогічні розрахунки можна провести по кожному 

регіону та видах економічної діяльності в регіонах, що дає загальну 
картину обсягів резервів для модернізації економік регіонів. Отже, 

наслідком штучного перевищення проміжного споживання є перекру-

чені пропорції перерозподілу доходів між працею та капіталом. 
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Таблиця 5.5 – Ефект від обмежень націнки фірм-прокладок по Україні та областях Придніпровського еконо-

мічного району
* 

Рік Фактичний ВВП, 

млрд. грн 

ВВП(ВРП) після заходів, 

млрд. грн 

Додатковий ВВП(ВРП), 

млрд. грн 
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2010 1079,3 116,1 42,73 15,75 1269,2 143,9 53,86 17,46 189,8 27,8 11,07 1,72 

2011 1299,9 140,0 49,52 20,04 1540,2 179,6 62,61 23,11 240,2 39,6 13,09 3,07 

2012 1404,7 147,9 54,83 22,05 1644,4 188,0 69,30 25,54 239,8 40,0 14,48 3,49 

2013 1465,1 152,9 54,35 25,31 1686,8 192,1 67,90 28,39 221,7 39,2 13,56 3,09 

2014 1586,9 176,5 65,97 28,76 1849,4 227,2 84,17 33,85 262,5 50,7 18,20 5,09 

2015 1988,5 215,2 89,06 38,45 2366,2 278,0 111,5 46,15 377,6 62,8 22,50 7,71 

2016 2385,4 244,5 104,3 46,02 2842,2 315,6 135,7 56,25 456,8 71,1 31,41 10,23 

2017 2983,9 313,8 130,3 53,03 3513,8 404,1 168,5 61,74 529,9 90,25 38,15 8,71 

2018 3558,7 382,7 147,1 64,44 4170,1 491,3 188,1 73,94 611,4 108,6 41,11 9,51 
    * Розрахунок авторів. 
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Використовуючи середнє значення частки оплати у випуску в 

країнах ЄС (а=0,29), отримаємо значення середньої та мінімальної
1
 

заробітної плати, яка повинна була б бути в областях Придніпровсь-

кого економічного району та за основними ВЕД у 2018 р. на прикладі 

Дніпропетровської області (табл. 5.6). 

 

Таблиця 5.6 – Існуюча та прогнозована оцінка параметрів заробітної 

плати у 2018
*
 р. 
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Дніпровська обл. 0,1446 8862 3723 0,29 17778 8889 2,00 

Промисловість 0,0993 10367 3723 0,29 30270 15135 2,92 

С. гос-ство 0,2032 6632 3723 0,29 9468 4734 1,43 

Будівництво 0,1098 7941 3723 0,29 21028 10514 2,65 

Тр. і зв’язок 0,2492 9219 3723 0,29 10724 5362 1,16 

Послуги (трад.) 0,1745 6290 3723 0,29 10452 5226 1,66 

Запорізька обл. 0,1652 8726 3723 0,29 15315 7658 1,76 

Кіров-ська обл. 0,2117 7191 3723 0,29 9850 4925 1,37 
* Розрахунки авторів 

 

Вочевидь, не може бути однакових заробітних плат в різних об-

ластях, так само як і по видах економічної діяльності. Отже, розмір 

заробітної плати залежить від обсягів випуску, що може стимулювати 

найманого працівника. 

З розрахунків слідує, що, найбільше заробітна плата відстає від 

прогнозованої оцінки у промисловості в будівництві, послугах та 

сільському господарстві. Наведені дані можуть слугувати підґрунтям 

щодо висновків та розроблення відповідних заходів щодо їхнього ре-

гулювання. Приклад розрахунків щодо мінімальної заробітної плати 

за основними ВЕД показує неправомірність застосування принципу 

“всіх під один гребінець” (мінімалка 3723). Середня заробітна плата 
повинна бути різною для регіонів та видів економічної діяльності в 

                                                           
1 За рекомендаціями МОП мінімальна заробітна плата повинна складати 

0,5 від середньої, а в ЄС – 0,6. 
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залежності від обсягів випуску, тобто за принципом “більше виробля-

єш-більше заробляєш”. Отже, для кожного регіону, виду економічної 

діяльності, підприємства можна розрахувати по одній формулі частку 

оплати праці у випуску (існуючу та стратегічну – яка повинна бути), 

середню заробітну плату та, відповідно, мінімальну заробітну плату. 

Саме через це попередні спроби детінізації виявилися марними. 

Таким чином, наближення до правильного перерозподілу дохо-

дів між працею та капіталом (підвищення рівня оплати праці у випус-

ку за рахунок тіньової частини ВВП, яка не обраховується Держста-

том України, хоча б до середнього рівня економічно розвинених країн 

- 0,29) може привести до збереження наукових та трудових кадрів, 

зменшення тіньових доходів, збільшення рівня оплати праці у випус-

ку, внутрішнього споживання, інвестицій та, як наслідок, до збіль-

шення ВВП (ВРП, ВДВ)  та відрахувань до пенсійного фонду України 

(ПФУ). Одночасно зі зниженням податків та збільшенням заробітної 

плати необхідно втілювати перерозподіл соціальної відповідальності, 

що може дати збільшення прибутку для всіх економічних суб’єктів – 

найманих працівників, роботодавців, держави, ПФУ [18, 19], а також 

податкових надходжень від заробітної плати до регіональних та міс-

цевих бюджетів. 
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РОЗДІЛ 6. ВРАХУВАННЯ ІННОІВАЦІЙНОГО ФАКТОРУ В 

ФУНКЦІЇ КОББА-ДУГЛАСА НА ПРИКЛАДІ ПРИ-

ДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ 
 

6.1 Обґрунтування необхідності інноваційного розвитку 

 

Ідея перспективності інноваційного зростання національної 

економіки із усім її очевидним позитивним ефектом не нова і не ви-

кликає сумнівів. Саме тому інноваційна економіка на сьогодні цілком 

справедливо заявлена як один із пріоритетних напрямів розвитку, а її 

потенціал усвідомлений на загальнодержавному рівні. Успіх іннова-

ційної діяльності належною мірою залежить від достатності ресурс-

ного забезпечення, у тому числі і від інвестиційної забезпеченості. 

Отже, управління інноваціями має враховувати особливості інвести-

ційної діяльності. Поступальне збільшення інвестицій має низхідну 

віддачу, що обумовлено структурною кризою – старі технологічні 

рішення не приносять очікуваного прибутку, і продовження інвесту-

вання в традиційні напрямки обертається збитками, тобто знеціню-

ванням капіталу. Тут працює добре відомий в теорії науково-

технологічного прогресу закон, згідно з яким в життєвому циклі будь-

якої технології настає етап насичення, коли кожне наступне підви-

щення інвестицій дає спадну віддачу. Будь-яка технологія наближу-

ється зрештою до моменту, коли ніякі інвестиції вже не спроможні 

дати необхідний прибуток і в цій фазі розвитку настає стадія знеці-

нення капіталу, вкладеного в цю технологію. Подальше зростання 

можливе тільки за рахунок впровадження новітніх технологій, прин-

ципово інших, тобто за рахунок інноваційного розвитку – переходу 

від відтворювального до інноваційного типу розвитку. 

“Інноваційність є визначальною характеристикою сучасних на-

уково-технічних, виробничих, соціально-економічних та усіх суспіль-

них процесів. Від оволодіння інноваційними механізмами розвитку 

залежить доля України: чи рухатиметься вона в напрямі входження до 

числа розвинених країн, чи залишиться стагнуючою країною на уз-

біччі науково-технічного і соціального прогресу… Інноваційність – 

це не тільки ключ до динамічного розвитку, добробуту, особистого 

успіху, а й засіб забезпечення суверенітету країни, її конкурентосп-

роможності у сучасному надскладному світі“ [1].            

Основним засобом оцінення ролі та інноваційного внеску в 

економічне зростання є модель функції сукупної пропозиції, зазвичай, 

на базі виробничої функції Кобба–Дугласа. У зв’язку з цим набуває 
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особливої актуальності розроблення модифікації функції Кобба–

Дугласа для оцінення інноваційного внеску в економічне зростання, 

зокрема старопромислових регіонів України. 

Кількісна оцінка впливу факторів інноваційної діяльності на 

динаміку економічного розвитку й ендогенне визначення його внеску 

в економічне зростання країни в зарубіжних працях ототожнюється з 

визначенням впливу науково-технологічного прогресу (НТП). До та-

ких досліджень відносяться праці Р. Солоу [2], Е. Денісона [3], К. Оп-

пенлендера [4], В. Вельфе [5] та інші, короткий аналіз яких здійснено 

в праці Ю. Харазішвілі [6], де аналізуються підходи Р. Солоу і Дж. 

Кендрика, З. Гриліхиса і Д. Джоргенсона, Н. Калдора, С. Басу, Н. 

Хессе, Ж. Брінкмана. 

Узагальнюючи аналіз прикладів застосування виробничої фун-

кції Кобба–Дугласа для оцінення інноваційного внеску в економічне 

зростання, можна визначити наступні зауваження [6, с. 8-9]: 

по-перше, існує неточність, ідентична помилці, що має місце 

при використанні рівняння обміну кількісної теорії грошей. За еконо-

мічним змістом та у трактуванні самого І. Фішера [7, с. 43-46] (автора 

рівняння), враховується вся створена товарна маса, тобто випуск. У 

практичних розрахунках у функції Кобба–Дугласа в лівій частині рів-

няння використовується показник ВВП. Аналогічно у виробничій фу-

нкції макрочинники (праця й капітал) забезпечують випуск продукції 

(випуск дорівнює сумі проміжного споживання та ВВП), а не ВВП, 

який є тільки частиною випуску, обумовленою коефіцієнтом техноло-

гічності виробництва ( - відношення ВВП до випуску), що завжди 

менше одиниці. Використання у лівій частині рівняння ВВП, а не ви-

пуску та відсутність перерахунку капіталу на дефлятор, призводить 

до перерозподілу коефіцієнтів еластичності на користь праці, а не ка-

піталу, що не відповідає реальній дійсності; 

по-друге, використання показника загальної чисельності зайня-

тих або кількості відпрацьованих людино-годин замість затрат праці 

L [6, c. 9] (добутку ефективний чисельності платників податків на ве-

личину середньорічної номінальної заробітної плати W) призводить 

до розбіжності розмірностей у лівій і правій частинах рівняння (3.1), 

що неприпустимо; 
по-третє, у виробництві випуску беруть участь не лише най-

мані працівники, але й інші зайняті. Однак некоректно під парамет-
ром N розуміти загальну зайнятість – суму чисельності найманих 
працівників та іншої категорії зайнятих, оскільки останні не отриму-
ють установлену для найманих працівників заробітну плату і платять 
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інші податки. Тому чисельність іншої категорії зайнятих необхідно 
привести до еквіваленту найманих працівників за рівнем середньомі-
сячної заробітної плати й усіма податками, які платяться за найманих 
працівників, тобто у підсумку визначити ефективну чисельність плат-
ників податків, яка і повинна використовуватись у виробничій функ-
ції Кобба–Дугласа; 

по-четверте, у процесі експлуатації капітал зношується та пе-
реносить свою вартість на продукт виробництва, тобто амортизується. 
У розглянутому періоді (зазвичай рік) в економіці країни спостеріга-
ється певна інфляція (дефляція), тому вартість капіталу має переоці-
нюватися з урахуванням загального індексу інфляції Р – дефлятора 
ВВП. Припустімо, що часовий лаг впливу інвестицій у виробничий 
капітал дорівнює року. Викладене дає змогу стверджувати, що вар-
тість капіталу, працюючого в періоді t, визначається у попередньому 
періоді (t –1)

1
, тобто: 

1 1 1 1t t t t tK K P A I      ,        (3.3) 

де 
1tA 
– номінальне споживання основного капіталу; 

1tI 
 – номінальні капітальні інвестиції; 

1tP
 – дефлятор ВВП. 

по-п’яте, оскільки капітал практично не може бути задіяний у 

повному обсязі, необхідно ввести коефіцієнт його завантаження . 

При проведенні розрахунків реального ВВП у періоді t необхідно ве-

личину переоціненого капіталу 
tK  помножити на коефіцієнт його 

завантаження 
t , аби визначити величину вартості завантаженого 

капіталу: 
tZ t tK K , якій безпосередньо приймає участь у створенні 

випуску;  
по-шосте, не зовсім зрозуміло, що таке середня продуктивність 

макрофакторів, чи постійний середній рівень технології, і як його мо-
жна оцінити, а тим більше, спрогнозувати. Такими ж  середніми бу-
дуть результати і, на жаль, постійними помилки; у викладеній конце-
пції цей параметр фактично виконує роль компенсатора для співпа-
діння лівої та правої частин рівняння; 

по-сьоме, застосування статистичних методів для визначення 

коефіцієнтів еластичності початково містить помилки усереднення, 

що знижує наукову та практичну цінність результатів; зазначені кое-

                                                           
1 Вартість капіталу попереднього періоду 1tK   розраховується як середнє 

арифметичне на початок і на кінець цього періоду. 
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фіцієнти еластичності не є постійними, вони змінюються в часі, від 

періоду до періоду, особливо в перехідній і трансформаційній еконо-

міці; тому при статистичному визначенні коефіцієнтів виробничої 

функції виникає необхідність перевірки прийнятної похибки відобра-

ження результуючої змінної на відомих періодах, перш ніж розрахо-

вувати внесок різних факторів в економічне зростання, не говорячи 

вже про обґрунтування прогнозної спроможності. 

 

 

6.2 Розширення виробничої функції через включення  

інноваційного фактору та моделювання його внеску  

на прикладі Придніпровського економічного району 

 
За методологічну основу створення концепції моделі функції 

сукупної пропозиції обрано підхід, що поєднує неокейнсіанський і 

неокласичний підходи та дає змогу розраховувати не скалярну вели-

чину сукупної пропозиції, а її функцію від зміни загального рівня 

цін – дефлятора ВВП, тобто рівень цін впливає на економічну актив-

ність. 

Отже, модель функції сукупної пропозиції ґрунтується на неок-

ласичній виробничій функції Кобба–Дугласа зі сталістю віддачі від 

масштабу у формі Я. Тінбергена [8], з нейтральним за Дж. Гіксом те-

хнічним прогресом, спадаючої граничної продуктивності макрофак-

торів з обмеженістю їх взаємозамінності, що забезпечує причинно-

наслідковий функціональний (а не статистичний) зв’язок між вхідни-

ми та вихідними змінними, характеризується динамічними коефіцієн-

тами еластичності,  коефіцієнтом завантаження капіталу
1
 та теорети-

чним підходом врахування інноваційного чинника в кожному окре-

мому періоді [9, с. 16]: 

,1

,( ) e [ ( ) ] ( ) ( );t t in ta aS t t

t t ef t t sn t t

t t

GW
V P N P k K

P P

   
  (3.4) 

де V – реальний випуск; e t
– науково-технологічний прогрес НТП); 

γ – темп НТП; L – затрати праці ( , ( ) t

ef t t sn

t

W
L N P k

P
 ); ,ef t t tN N  – 

ефективна чисельність платників податків (наймані працівники плюс 
інша категорія зайнятих, приведена до еквіваленту найманих праців-

ників за всіма податками та заробітній платі); 
t  – частка чисельності 

                                                           
1 За модифікацією автора [6]. 
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платників податків у загальній зайнятості; 
tN – загальна зайнятість; 

W – середньорічна номінальна заробітна плата найманих працівників; 

snk  – коефіцієнт соціальних навантажень;  – коефіцієнт завантажен-

ня капіталу; K – затрати капіталу;  – коефіцієнт еластичності при 

затратах праці;  – коефіцієнт еластичності при інноваційних затра-

тах; 1    – коефіцієнт еластичності при затратах капіталу; inG
 – 

номінальні інноваційні витрати; 
tP  – дефлятор ВВП; t – період часу. 

Перехід від випуску до ВВП (ВРП) здійснюється через коефіці-

єнт технологічності виробництва (
t ), якій в кожному періоді визна-

чається відношенням ВВП (ВРП) до випуску згідно макроекономічної 

тотожності “випуск дорівнює сумі проміжного споживання та ВВП”: 

( ) ( ).s

t t t t tВВП P V P .  (3.5) 

Отже, у виробничій функції поряд з затратами праці та капіталу 

пропонується відокремлення затрат на інноваційні фактори, які, на 

відміну від [9], відокремлюють витрати на інновації та можливий 

ефект від їхнього запровадження (обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, обсяг інноваційної продукції у товарному експорті та ін.) 

та включають: обсяги валових внутрішних витрат на НДР, обсяг ви-

трат на інновації та обсяг загальних витрат на освіту: 

, , ,( ),in t HTP t іннов,t освіту tG G G G               (3.6) 

де ,HTP tG – номінальний обсяг валових внутрішніх витрат на НДР; 

іннов,tG  – номінальний обсяг витрат на інновації; 

,освіту tG  – номінальний обсяг загальних витрат на освіту; 

В розвиток теоретичного підходу, запропонованого в [9], виве-

демо формалізовані рівняння внеску макрофакторів в економічне зро-

стання, використовуючи метод ”залишку Солоу” як в [6, с. 10-11], а 

саме, через логарифмування та отримання логарифмічних похідних: 
ln (ln ln 0,001 ln 12 ln ln )

(1 )(ln ln ) (ln ln );

sn

inn

V t N W P k

K G P
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де , , , , , , , , – темпи відповідних змінних; 
. . .

, ,    – похідні темпу НТП (прискорення) та коефіцієнтів еластич-

ності при затратах праці та інноваційних витратах (N – задається у 

млн. чол., W – грн. за місяць; всі інші вартісні величини – у млрд. 

грн.). 

Темпи приросту зазначених змінних розраховуються з викорис-

танням відповідних дефляторів поточного (для випуску та заробітної 

плати) та попереднього (для капіталу) періодів. Отже, внесок НТП у 

темп приросту випуску, упредметненого у праці, становить (3.9), 
.

. . . .

_ (ln ln 0,001 ln12 ln ln )

( );

Темп L N W P ksn

N W P

N W P

 





     

   

 (3.9) 

НТП, упредметненого в капіталі (3.10): 

    

(3.10) 

 

НТП, упредметненого в інноваціях (3.11): 

           

(3.11) 

 

Знаючи внесок кожного фактора в економічне зростання ви-

пуску або ВВП, можна визначити темп науково-технологічного про-

гресу для рівняння ВВП або випуску : 

для рівняння ВВП: 
 

 (3.12) 

 для рівняння випуску: 

 

  (3.13) 

Виконуючі відповідні розрахунки для старопромислових регіо-

нів, а саме для Придніпровського економічного району: Дніпропет-

ровської, Запорізької та Кіровоградської областей, отримаємо динамі-

ку кількісного внеску макрофакторів в економічне зростання ВРП як 

відсоток приросту. Усереднені результати за період 2001-2018 рр. їх-
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нього впливу в економічне зростання зазначених областей України 

наведені у табл. 6.1. 

 

Таблиця 6.1 – Середньорічні значення внеску факторів виробництва в 

зростання ВРП
*
, % приросту за рік 

Області ВРП НТП L K  Innov 

Дніпропетровська 2,017 -3,061 2,728 0,0212 1,226 0,6598 

Запорізька 2,345 -4,208 3,179 1,612 0,947 0,711 

Кіровоградська 4,538 -5,049 4,604 2,6 0,8 0,79 
* Розрахунки авторів 

 

Аналіз динаміки середньорічного (за 18 років) внеску факторів 

виробництва в зростання темпів приросту ВРП старопромислових 

регіонів України свідчить, що найбільший вплив в зростання ВРП 

мають у наступній послідовності: 

- у Дніпропетровській області: затрати праці, технологічність 

виробництва, інноваційні фактори, затрати капіталу, науково-техно-

логічний прогрес; 

- у Запорізькій області: затрати праці, затрати капіталу, техно-

логічність виробництва, інноваційні фактори, науково-технологіч-ний 

прогрес; 

- у Кіровоградській області: затрати праці, затрати капіталу, те-

хнологічність виробництва, інноваційні фактори, науково-технологіч-

ний прогрес; 

На превеликий жаль, за визначений період НТП мав негативний 

внесок у всіх розглянутих областях України, тобто зменшував віддачу 

від макрофакторів. Інноваційні фактори, усереднені за 18 років, ма-

ють наступний вплив на економічне зростання, що обмежується внес-

ком 0,66-0,79% приросту реального ВРП та відображається наступ-

ним усередненим відсотковим внеском в зростання ВРП: 

- Дніпропетровська область – 32,7 %; 

- Запорізька область – 30,3 %; 

- Кіровоградська область – 17,4 %. 

Динаміка внеску інноваційних факторів в економічне зростання 

ВРП промислових регіонів Придніпровського економічного району 

наведено на рис. 6.1. Розглянемо роль, важливість та вплив головних 

факторів економічного зростання. 
Важливість затрат праці – оплати праці (добуток ефективної 

чисельності платників податків, заробітної плати та коефіцієнта соці-
ального навантаження роботодавців) в економічному зростанні регіо-
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нів України (і не тільки) спостерігається у всіх регіонах України. Це 
означає, що мультиплікатор оплати праці є найважливішим (найбіль-
шим та найшвідким) серед всіх інших факторів економічного зрос-
тання з різним впливом його складових: позитивний вплив заробітної 
плати та зайнятості та негативний – збільшення соціального наванта-
ження роботодавців. 

 

 
Рисунок 6.1 – Динаміка внеску інноваційних факторів в економічне 

зростання ВРП 
 

Тому слід збільшувати заробітну плату та якість зайнятості 

для економічного зростання. Питання полягає в тому: до яких значень 

слід збільшувати оплату праці? Безпосереднє порівняння обсягів за-

робітної плати в різних країнах є некоректним, тому що не враховує 

рівень розвитку окремої країни. Для врахування цього фактору слід 

відносити оплату праці до випуску товарів і послуг кожної окремої 

країни. Однак, найчастіше її відносять до ВВП. Якщо в економічно 

розвинених країнах це цілком адекватно, в країнах з високим рівнем 

корупції та тіньової економіки призводить до абсурду, тому що таке 

порівняння засвідчує лідерські позиції України щодо рівня оплати 

праці у ВВП, що не відповідає реальній дійсності. 

Якщо це було б в дійсності, українські працівники не тікали б 

за кордон у пошуках гідної винагороди за свою працю. Така ситуація 

пояснюється штучним збільшенням проміжного споживання та від-

повідним зменшенням ВВП в країнах з високим рівнем тінізації, від-

носно якого розраховуються індикатор оплати праці.  
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Розрахунки Ф. Шнайдера [10] за період 2003-2010 рр. і дані Єв-

ростату щодо частки оплати праці у випуску підтверджують гіпотезу 

про існування оберненої залежності між часткою оплати праці у ви-

пуску (коефіцієнтом еластичності а) та рівнем тінізації економіки [11, 

с. 28-29] (рис.6.2).  

 

 
Рисунок 6.2 – Взаємозалежність рівня тінізації та частки оплати праці 

у випуску в країнах ЄС 

 

За розрахунками рівень оплати праці у випуску в областях 

Придніпровського економічного району суттєво відстає від рівня еко-

номічно розвинених країн ЄС (рис. 6.3).  

 

 

Рисунок 6.3 – Динаміка частки оплати праці у випуску областей При-

дніпровського економічного району 

 

Країна Рівень тінізації, 

% ВВП 

(за Шнайдером) 

Частка оплати 

праці у випуску 

Болгарія 32,5 0,17 – 0,185 

Данія 14,3 0,30 – 0,324 

Німеччина  14,6 0,26 – 0,300 

Естонія 29,6 0,20 – 0,210 

Іспанія 19,5 0,24 – 0,245 

Франція 11,8 0,285 – 0,295 

Італія 22,0 0,200 – 0,218 

Угорщина 23,5 0,205 – 0,226 

Нідерланди 10,2 0,258 – 0,278 

Португалія 19,5 0,270 – 0,290 

Швеція 15,4 0,282 -0,310 

а 
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Отже, бажаним є досягнення середнього рівня частки оплати 

праці економічно розвинених країн ЄС – 0,29. Збільшення частки 

оплати праці у випуску за рахунок збільшення заробітної плати  

приводить до збільшення купівельної спроможності населення та 

внутрішнього споживання, що через мультиплікатор споживання  

(  збільшує обсяги ВВП (ВРП) та темпи його зростання.  

Під технологічністю виробництва розуміється відношення 

ВВП (ВРП) до випуску, яке визначає, яка частка випуску формує 

ВВП, а яка відноситься до проміжного споживання – затратної части-

ни. Існування тіньової економіки призводить до штучного завищення 

проміжного споживання та, як наслідок, зменшення ВВП. Власники 

великих підприємств (переважно промислових та будівельних), вико-

ристовуючи фіктивні статті витрат і завищуючи реальні витрати через 

“фірми-прокладки”, а також використовуючи інші механізми, дома-

гаються підвищення тарифів, що призводить до збільшення собівар-

тості продукції – штучного збільшення проміжного споживання та, як 

наслідок, до автоматичного зменшення ВВП. Тому, законодавче об-

меження націнок фірм-прокладок може сприяти збільшенню коефіці-

єнта технологічності та, як наслідок, рівня оплати праці у випуску, 

ВВП, та зменшення рівня тінізації. 

Збільшення затрат капіталу, тобто збільшення обсягів основ-

них засобів та коефіцієнта його завантаження приводить до збільшен-

ня обсягів та темпів економічного зростання. Збільшення основних 

засобів характеризується індикатором оновлення основних засобів – 

відношенням капітальних інвестицій до переоцінених обсягів основ-

них засобів. Збільшення обсягів основних засобів та коефіцієнта його 

завантаження доцільно при збільшенні попиту на продукцію, що ви-

робляється – зовнішнього або внутрішнього, яке безпосередньо зале-

жить від купівельної спроможності населення, тобто від оплати праці 

та, відповідно, від обсягів заробітної плати. 

Інноваційні фактори впливу є найбільш перспективними, якіс-

ними та довгостроковими, від яких залежать новітні технологічні роз-

робки та перехід до вищого технологічного укладу. Можна стверджу-

вати, що ніяка країна або уряд не можуть бути конкурентоздатними 

без наукової підтримки, а це, у свою чергу, досягається відповідним 

фінансуванням НДР, видатками на інноваційну діяльність та освіту і 
охорону здоров’я, тобто вкладеннями в людський капітал. 

Перелічені вище фактори безпосередньо впливають на науково-

технологічний прогрес. Ефективність витрат на інноваційні фактори 

можна оцінити співвідношенням одержаного ефекту від інноваційної 

)58,2
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діяльності (обсягу реалізованої інноваційної продукції) до загальних 

витрат на інноваційні витрати: обсяги валових внутрішних витрат на 

НДР, обсяг витрат на інновації та обсяг загальних витрат на освіту 

(рис. 6.4). 

 

Рисунок 6.4 – Динаміка індикатора ефективності інноваційних витрат 

областей Дніпровського економічного району 

 

Вочевидь, якщо цей індикатор більше одиниці, інноваційні 

вкладення можна вважати ефективними. Причому, динаміка цього 

індикатору корелюється з динамікою частки оплати праці у випуску, 

тому що саме наймані працівники є авторами інноваційних рішень, а 

їхня оплата праці – стимулом до інноваційної діяльності. В таблиці 

6.2 наведено існуючі рівні та обсяги фінансування інноваційних фак-

торів, а також їх можливі значення для досягнення 5 % (оптимістич-

ний сценарій для Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської 

областей) щорічного зростання до 2027 року (табл. 6.2), виходячи зі 

стратегічних сценаріїв сталого розвитку за сучасною методологією 

стратегування [12, с. 83-88]. 

Отже, на основі аналізу кількісної оцінки впливу факторів ін-

новаційної діяльності на динаміку економічного розвитку й ендогенне 

визначення його внеску в економічне зростання країни виявлено, що в 

зарубіжних працях він ототожнюється з визначенням впливу науково-
технологічного прогресу. Основний апарат такого визначення – це 

функція Кобба–Дугласа в різноманітних модифікаціях. Однак, окремо 

вплив інноваційних факторів на економічне зростання не розгляда-

ється.  
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Таблиця 6.2 – Існуючи та бажані значення оцінки рівнів та обсягів 
фінансування інноваційних факторів розвитку

* 

Області 

2018 2027 

Рівень, 
% 

Обсяг, 
млрд. 
грн 

Рівень,  
% 

Обсяг, 
млрд. 
грн 

Дніпропетровська     

Фінансування НДР, % ВРП 0,8116 3,1062 2,88 51,06 

Фінансування іннов. витрат, 
% ВРП 

0,1798 0,6880 1,477 26,19 

Фінансування освіти, % ви-
пуску 

0,2098 1,9517 2,979 94,2 

Запорізька      

Фінансування НДР, % ВРП 0,9505 1,3979 1,613 11,52 

Фінансування іннов. витрат, 
% ВРП 

2,8648 4,2136 3,036 21,67 

Фінансування освіти, % ви-
пуску 

1,956 7,3504 2,536 40,85 

Кіровоградська      

Фінансування НДР, % ВРП 0,1564 0,1007 1,663 3,83 

Фінансування іннов. витрат, 
% ВРП 

0,2542 0,1638 1,157 2,67 

Фінансування освіти, % ви-
пуску 

3,195 4,3896 4,114 19,56 

* Розрахунки авторів  

 
Спроби такого визначення у вітчизняних працях, наприклад у 

УкрІНТЕІ, заслуговують на увагу серед інших вітчизняних праць, але, 
на нашу суб’єктивну думку, обмежуються відомими підходами: мето-
ди інтегрального оцінювання, методи експертних оцінок, метод муль-
типлікаторів, економетричні моделі. Більшість розглянутих підходів 
орієнтовано на визначення інноваційного впливу на економічний роз-
виток, а не на економічне зростання.  

Основним засобом  оцінення ролі та інноваційного внеску в 
економічне зростання є модель функції сукупної пропозиції, зазвичай, 
на базі виробничої функції Кобба–Дугласа. Проведений аналіз вико-
ристовуваних підходів виявів низьку зауважень щодо економетрічних 
підходів. На противагу цьому запропоновано підхід, що ґрунтується 
на неокласичній виробничій функції Кобба–Дугласа зі сталістю від-
дачі від масштабу у формі Я. Тінбергена, з нейтральним за Дж. Гіксом 
технічним прогресом, спадаючої граничної продуктивності макрофа-
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кторів з обмеженістю їх взаємозамінності, що забезпечує причинно-
наслідковий функціональний (а не статистичний) зв’язок між вхідни-
ми та вихідними змінними, не потребує довгих динамічних рядів, ха-
рактеризується динамічними коефіцієнтами еластичності, коефіцієн-
том завантаження капіталу та теоретичним підходом врахування ін-
новаційного чинника в кожному окремому періоді. 

Запропоновано розширення виробничої функції Кобба–Дугласа 
через включення окрім НТП, затрат праці та капіталу також іннова-
ційного фактору, якій включає: обсяг валових внутрішніх витрат на 
НДР, обсяг витрат на інновації, обсяг загальних витрат на освіту. Для 
визначення внеску інноваційного фактору в економічне зростання 
застосовано “метод залишку Солоу“, який через логарифмування та 
отримання логарифмічних похідних у виробничій функції дозволяє 
отримати формалізовану інформацію про внесок кожного фактора в 
економічне зростання та розробляти необхідні заходи регулювання. 
Метод апробований на рівні країни та старопромислових регіонах 
України: Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
Придніпровського економічного району України. 

Інноваційні фактори, усереднені за 18 років, мають наступний 
вплив на економічне зростання, що обмежується внеском 0,66-0,79 % 
приросту реального ВРП та відображається наступним усередненим 
відсотковим внеском в зростання ВРП: Дніпропетровська область – 
32,7 %; Запорізька область – 30,3 %; Кіровоградська область – 17,4 %. 
Розглянуто роль, важливість та вплив головних факторів економічно-
го зростання поряд з інноваційними зі сторони сукупної пропозиції та 
оцінено ефективність витрат на інноваційні фактори. 

Доведена можливість паралельного застосування методології 
стратегування сталого розвитку регіонів та методу визначення інно-
ваційного внеску в економічне зростання випуску або ВВП кожного 
окремого фактору: НТП, затрат праці, затрат капіталу, технологічнос-
ті виробництва та затрат на інновації, що дозволяє отримати необхідні 
значення обсягів інноваційних факторів у кожному році на майбутні 
визначені періоди. 

Запропонований метод розширення виробничої функції Кобба–
Дугласа через включення додатково до макрофакторів НТП, затрат 
праці, затрат капіталу також інноваційного фактору, є універсальним 
та може бути застосований до будь-якої країни, регіону або виду еко-
номічної діяльності. Його застосування дозволяє отримати необхідну 
інформацію щодо поточного впливу та майбутніх значень стратегіч-
них орієнтирів інноваційних факторів розвитку, що є основою страте-
гічного планування та розробки відповідних стратегічних сценаріїв.   



 

120 

 

Перелік посилань до розділу 6 
1. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. 

В.М. Гейця та ін.; НАН України.  К., 2015. 336 с. 
2. Solow R. Growth Theory. Companion to Contemporary 

Economic Thought. L., 1991. P. 393-415. 
3. Denison E. F. The Sources of Economic Growth in the United 

States and the Alternatives Before. Us. New-York : Committee for Eco-
nomic Department, 1962. 

4. Оппенлендер К. Технический прогресс. Воздействие. Оцен-
ки. Результаты. Мюнхен. 1980. 176 с.  

5. Вельфе В. Детермінанти зростання у формуванні економіч-
ного потенціалу (приклад Польщі). Економіка та прогнозування. 
2002. № 4. С. 9–35. 

6. Харазішвілі Ю.М. Оцінка внеску науково-технологічного 
прогресу в економічне зростання промислових регіонів України. Еко-
номіка промисловості. 2018. № (83). С. 5-20. doi: http://doi.org/10. 
15407/econindustry2018.03.005 

7. Фишер И. Покупательная сила денег /М.: НКФ СССР, 1926.  
С. 43–46. 

11. Тинберген Я. Математические модели экономического ро-
ста. М.: Прогресс, 1967. 167 c. 

8. Харазішвілі Ю.М. Теоретичні засади визначення інновацій-
ного внеску в економічне зростання. Управління економікою: теорія і 
практика. Восьмі Чумаченківські читання: зб. наук. праць. Київ, 
2019. С. 12-22. 

9. Friedrich Schneider. “Size and Development of the Shadow 
Economy of 31 European Countries from 2003 to 2010,” July 2010.  
URL: http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/Latest  
Research2010/Shade Europe31 _Sept2010_Revised Version.pdf 

10. Харазішвілі Ю.М. Світло та тінь економіки України: резер-
ви зростання  та модернізації. Економіка України.  2017.  № 4(665) . 
С. 22-45. 

11. Харазішвілі Ю.М. Системна безпека сталого розвитку: ін-
струментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації.: моно-
графія. НАН України, Ін-т економіки пром-сті.  Київ, 2019.  304 с. 

 

  



121 

РОЗДІЛ 7. ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО І НАУ-

КОВОГО ПОТЕНЦІАЛІВ ПРИДНІПРОВСЬКОГО 

І ДОНЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ В 

УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННО-

ВАЦІЙНИХ ЕКОСИСТЕМ 

7.1 Аналіз динаміки трудового потенціалу та його 

спроможності до інноваційної діяльності 

Найважливішою умовою створення регіональних інноваційних 

екосистем є формування та ефективне використання людського капі-

талу та спроможного до інновацій трудового потенціалу (ТП) регіо-

ну – чисельності економічно активного населення, яке володіє відпо-

відною професійною підготовкою й необхідними для інноваційної 

діяльності рисами. Аналіз різних підходів до поняття інноваційного 

трудового потенціалу [1, 2, 3] дав змогу визначити його як сукуп-

ність працівників, схильних до інноваційного мислення й інновацій-

ної діяльності, та систематизувати притаманні йому  якісні риси, такі 

як: високий освітній й інтелектуальний рівень на базі сучасних знань; 

наявність навичок опанування новими знаннями, здатність знаходити, 

аналізувати й відбирати необхідну інформацію; готовність працівни-

ків до змін та новацій, до освоєння нових технологій, продуктів, сфер 

і видів діяльності; креативність, здатність продукувати та сприймати 

нові ідеї або явища; професійна мобільність, готовність до безперерв-

ного навчання, до зміни професії і сфер діяльності; наявність навичок 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Формування інноваційного трудового потенціалу залежить як 

від рівня технологічного розвитку і структури економіки, що формує 

потребу в кадрах інноваційного типу, так і від розвитку сфери освіти, 

рівня і якості загального та професійного навчання, широкого залу-

чення населення до професійно-технічної та вищої освіти, до системи 

безперервного навчання, що формує людський капітал країни, регіо-

нів.  

Аналіз ТП Придніпровського і Донецького економічних райо-

нів здійснено за показниками економічної активності населення 

(ЕАН), рівня зайнятості, освітнього рівня та структури зайнятості за 

ВЕД. Аналіз статистичних даних показав, що за 2015-2018 роки чисе-

льність ЕАН скоротилася в усіх досліджуваних регіонах: найбільше у 

Дніпропетровській області – на 4,5%, Луганській – на 3,3% та Доне-

цькій – на 2%. Відповідно зменшилася і зайнятість на 5,3%, 1,7% та 
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2%. Це обумовлено негативними демографічними процесами, стагна-

цією економічної діяльності, а для Донецької і Луганської областей і 

тим, що на їх території тривають воєнні дії. 

В таких умовах особливо важливим є забезпечення зростання 

освітнього рівня робочої сили. Динаміка частки ЕАН і зайнятих за 

рівнем професійної освіти наведено у табл. 7.1, яка свідчить, що тру-

довий потенціал областей має досить високий освітній потенціал – 

більше 50% мають повну, базову або неповну вищу освіту, за винят-

ком Луганської обл. Частка осіб з вищою освітою зростала, отже якіс-

ні параметри робочої сили поліпшувалися. Однак при цьому рівень 

забезпечення економіки кваліфікованими кадрами (з вищою і профе-

сійно-технічною освітою) у більшості регіонів, окрім Дніпропетров-

ської, суттєво не зріс, а в Донецькій та Луганській областях знизився.  

Таблиця 7.1 – Розподіл ЕАН та зайнятого населення Придніпровсько-

го і Донецького економічних районів за освітнім рівнем 

у 2015 та 2018 роках, %  

Області, що входять 

в економічні райони 

Повна вища 

освіта 

Базова і непов-

на вища освіта 

Професійно-

технічна освіта 

Економічно актив-

не населення 

2015 2018 % до 

2015 

2015 2018 % до 

2015 

2015 2018 % до 

2015 

Дніпропетровська 26,6 33,6 126 26,6 22,7 85 25,7 25,8 100 

Запорізька 32,9 33,5 102 20,5 20,8 101 28,2 28,1 100 

Кіровоградська 27,7 31,0 112 24,4 22,2 91 27,7 28,5 103 

Донецька 24,4 31,2 128 25,6 23,1 90 34,0 29,3 86 

Луганська 27,8 26,6 96 21,5 25,0 116 34,8 33,0 95 

Зайняте населення 

Дніпропетровська 26,9 33,7 125 27,2 23,1 85 25,0 25,8 103 

Запорізька 32,0 33,3 104 20,6 20,9 101 28,5 27,7 97 

Кіровоградська 29,0 31,0 107 24,5 23,8 97 27,1 27,0 100 

Донецька 25,7 30,8 120 26,5 24,1 91 33,0 29,4 89 

Луганська 29,1 28,0 96 20,0 24,9 125 33,9 30,3 89 
* Розраховано і складено за: [4, с. 75-74; 5, с. 70-71]

Аналіз динаміки зайнятості за ВЕД свідчить про негативні те-

нденції в структурі трудового потенціалу Придніпровського і Доне-

цького економічних районів, які стосуються їх спроможності до інно-

ваційної діяльності, а саме:  

скорочення ТП промисловості, де сконцентровані висококвалі-

фіковані інженерні та робітничі кадри, які мають більше навичок до 
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інноваційної діяльності, що обумовлено досить інтенсивними проце-

сами деіндустріалізації економіки. У Дніпропетровській обл. частка 

зайнятих в промисловості знизилася з 25,2% до 24%, найбільше - в 

Донецькій та Луганській областях - відповідно з 33% до 26% та з 31% 

до 20%; 

збільшення частки ТП в низькотехнологічних сферах діяльнос-

ті, які використовують робочу силу нижчих рівнів кваліфікації: торгі-

влі, сільському господарстві, транспорті, складському господарстві, 

тимчасовому розміщенні;  

залишається низькою частка зайнятих у сферах, важливих для 

інноваційного розвитку - у сферах інформації й телекомунікації, про-

фесійної й науково-технічної діяльності, фінансової та страхової дія-

льності. У 2018 р. частка зайнятих у них була: в Дніпропетровській 

обл. 6,4%, Запорізькій - 3,1%, Кіровоградській - 2,9%, Донецькій -

3,7%, Луганській - 4%;   

зменшення чисельності зайнятих сфери освіти, в якій форму-

ється кадровий потенціал економіки, майже в усіх областях: у Дніп-

ропетровській обл. на 6%, Запорізькій - на 3,6%,  Донецькій - на 6,3%, 

Луганській - на 14%. Лише в Кіровоградській обл. відбулося незначне 

його зростання.  

Для узагальнюючої оцінки можливості ТП регіонів здійснюва-

ти інноваційну діяльність розроблено індекс можливої інноваційності 

трудового потенціалу на основі таких вихідних положень: інновацій-

ну діяльність здійснює зайняте населення; більшу спроможність до 

інноваційної діяльності мають працівники з професійною освітою; 

найбільшу можливість для інновацій мають працівники промисловос-

ті,  інформації й телекомунікації, професійної й науково-технічної 

діяльності, фінансів і страхування, освіти.  

Розрахунок Індексу можливої інноваційності трудового поте-

нціалу (ІМІТП) здійснено за наведеною нижче формулою і представле-

но в табл. 7.2. 

ІМІТП = РЗ * КПО * КЗп+втс ; (7.1) 

де: РЗ – рівень зайнятості у % до економічно-активного населення; 

КПО – коефіцієнт зайнятих з професійною освітою (повною, ба-

зовою і неповною вищою та професійно-технічною), який виражає в 

абсолютних одиницях їх частку в загальній чисельності зайнятих; 

КЗп+втс – коефіцієнт сукупності зайнятих у промисловості та ви-

сокотехнологічних ВЕД і освіті, який виражає в абсолютних одини-

цях їх частку в загальній чисельності зайнятих. 
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Таблиця 7.2 – Вихідні дані та розраховані ІМІТП Придніпровського і 

Донецького економічних районів у 2015 та 2018 роках* 

Україна та обла-

сті, що входять 

 в економічні  

райони 

РЗ КПО КЗп+втс ІМІТП 

2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Україна 90,9 91,2 0,787 0,80 0,305 0,292 21,8 21,3 

Дніпропетровська 92,8 92,0 0,791 0,826 0,391 0,384 28,7 29,2 

Запорізька 90,3 90,1 0,811 0,819 0,343 0,341 25,1 25,2 

Кіровоградська 88,6 88,4 0,806 0,818 0,252 0,251 18,0 18,2 

Донецька 86,2 86,0 0,852 0,843 0,437 0,365 32,1 26,5 

Луганська 84,4 84,9 0,83 0,832 0,411 0,299 29,1 21,1 
* Розраховано на основі статистичних збірників Економічна активність населення

України у 2015 та 2018 роках.

Виявлено, що: 1) ІМІТП в наших регіонах, окрім Кіровоградсько-

го, є вищим, ніж в середньому по Україні; 2) динаміка значення ІМІТП 

вказує на незначне зростання інноваційності ТП в Придніпровському 

районі та його зниження в Україні та Донецькому економічному ра-

йоні внаслідок суттєвого зменшення зайнятості у промисловості; 3) в 

регіонах рівень інноваційності ТП суттєво відрізняється, найвищим 

він був у Дніпропетровській обл. (29,2), найнижчий – у Кіровоградсь-

кій (18,2). 

7.2 Аналіз та оцінка потенціалу науково-дослідної 

сфери регіонів в контексті формування  

регіональних інноваційних екосистем 

Науково-дослідна сфера є невід’ємним структурним елементом 

будь якої інноваційної екосистеми. В концепції ендогенного зростан-

ня саме дослідницький сектор та виробництво проміжних капітальних 

товарів (засобів виробництва) забезпечують технологічний прогрес і 

зростання [6]. У дослідницькому секторі використання наявного в 

ньому людського капіталу формує нове знання (наукові розробки, 

відкриття), яке матеріалізується в вигляді нових технологій. Приріст 
нового знання залежить від кількість працівників науково-дослідного 

сектору та параметрів їх наукової продуктивності, що безпосередньо 

впливає на рівень інноваційного розвитку країни та її регіонів. У роз-

винених країнах частка виконавців НДР динамічно зростає, в Україні 
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навпаки - неухильно скорочується. Це характерно і для досліджува-

них регіонів. 

За 2010-2018 рр. кількість науково-дослідних організацій зме-

ншилася у Дніпропетровській обл. на 28%, в Запорізькій – на 22%, у 

Донецькій майже в 4 рази, у Луганській на 70%. А трудовий потенці-

ал науково-дослідної сфери складав мізерну частку в загальній чисе-

льності зайнятих у регіонах і при цьому вона скорочувалася 

(табл. 7.3). Найвищою частка виконавців НДР в складі зайнятих була 

у Дніпропетровській обл. – 0,68% у 2016 р. та 0,62% у 2018 р., дещо 

меншою – в Запорізькій обл. (0,53% у 2018 р.) В інших трьох регіонах 

вона була критично низькою - в Кіровоградській і Луганській облас-

тях в межах 0,10-0,12% в загальній кількості зайнятих. Особливо в 

Донецькій обл., яка фактично втратила свій науковий кадровий по-
тенціал, оскільки працівники науково-дослідного сектору складають 

лише 0,03% зайнятих.  

Зроблено висновок, що наявний науково-дослідний сектор регі-
ональних економік практично не в змозі впливати на їх інноваційний 

розвиток. Його потенціал є на порядок, а то і більше, нижчим від роз-

винених країн світу  та низки постсоціалістичних країн, які раніше 

мали досить сектор НДР. Так, за даними Євростату у 2015 році частка 

виконавців НДР, у тому числі дослідників була у Фінляндії  3,21% і 

2,35%, Австрії - 3,10% і 1,92%, у Польщі - 1,0% і 0,75%, в Болгарії -

1,0% і 0,65% [7, с. 33], що значно вище за рівень України і її регіонів. 

Проблемою як для України, так і для досліджуваних регіонів також є 

те, що відбувається зменшення частки дослідників молодшого віку, 

так в Запорізькій обл. вона становила 31,7%, а  у Донецькій – 24,6%. 

Важливим є аналіз розподілу виконавців НДР за секторами на-

уки. Джерелом технологічних інновацій, які вкрай необхідні цим ре-

гіонам для модернізації і розвитку промисловості, є здебільшого ре-

зультати діяльності дослідників у сфері технічних наук. В середньому 

по Україні частка дослідників у сфері технічних наук становить 42%. 

Позитивним є те, що у Придніпровському економічному районі вона є 

значно вищою: у Дніпропетровській обл. – 80%, у  Запорізькій і Кіро-

воградській – 76%.  В Донецькій обл. дослідників технічного профілю 

дуже мало і вони складають лише 23% від усієї їх чисельності, в Лу-

ганській обл. - 29%. Зроблено висновок, що в Придніпровському еко-

номічному районі хоч і відбувається скорочення кадрового потенціа-

лу науково дослідної сфери, однак зберігається значна кількість нау-

ковців технічного профілю, необхідних для технологічної модерніза-

ції. У Донецькому економічному районі на сучасному етапі практич-
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но немає внутрішнього наукового потенціалу для забезпечення тех-

нологічного інноваційного розвитку його економіки. Він був втраче-

ний внаслідок воєнного конфлікту на їх території. Якщо для областей 

Придніпровського  району стоїть завдання його відродження та роз-

витку, то для Донецького – фактично формування нового кадрового 

потенціалу НДР. 

 

Таблиця 7.3 – Динаміка чисельності працівників Придніпровського і 

Донецького економічних районів, зайнятих у сфері нау-

кових досліджень та розробок, у 2016-2018 роках, осіб*  

 
Дніпро-

петровська 

Запо-

різька 

Кірово-

градська 

Доне-

цька 

Луган-

ська 

Кількість працівників, задіяних у виконанні НДР 

2016 9675 4203 480 217 369 

2017 8954 4216 503 238 350 

2018 8658 3913 467 226 301 

2018 у % до 2016 89,5 93,1 97,3 104,1 81,6 

З них дослідники      

2016 6039 1458 348 146 195 

2017 5604 1508 382 170 186 

2018 5216 1295 353 158 168 

2018 у % до 2016 86,4 88,8 101,4 108,2 86,2 

Частка працівників, задіяних у виконанні НДР,  

у % до всіх зайнятих в регіонах 

2016 0,68 0,57 0,12 0,03 0,12 

2017 0,64 0,59 0,13 0,032 0,12 

2018 0,62 0,53 0,12 0,03 0,10 

2018 до 2016, +,- -0,06 -0,04 0 0 -0,02 
* Складено за даними статистичних збірників Наукова та інноваційна діяльність 

України за відповідні роки. 

 

Виявлено, що існує проблема відтворення кадрового потенціа-

лу науково-дослідної сфери внаслідок зменшення обсягу їх підготов-

ки в аспірантурі (табл. 7.4).  

Не дивлячись на зростання кількості магістрів, кількість аспі-

рантів зменшилась в усіх регіонах, найбільше в  Кіровоградській, До-

нецькій та Луганській. В регіональному розрізі підготовка докторів 

філософії здійснюється дуже нерівномірно: Дніпропетровська – 5,4% 

від загальної кількості аспірантів України, в Кіровоградській обл. – 

лише 0,5%. 
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Таблиця 7.4 – Динаміка підготовки магістрів та аспірантів* 

 Випуск магістрів, осіб Кількість аспірантів, осіб 

 2015 2017 2018 

% 

до 

2015 

На 

1.01. 

2014 

2015 2018 
% до 

2015 

Україна 80412 79107 157113 195 31482 28487 22829 80,1 

Дніпропетровська 4444 3636 12178 274 1455 1380 1224 88,7 

Запорізька 2516 3074 5518 219 809 890 828 90,0 

Кіровоградська 392 814 2205 562 215 176 123 69,9 

Донецька 1403 1075 2794 199 1610 339 266 78,5 

Луганська 1028 916 2727 265 809 381 224 58,8 
* Складено за: [8; 9, с.35; 10] 

 

Зменшення обсягів підготовки фахівців найвищої кваліфікації в 

аспірантурі підриває можливості відтворення наукових кадрів дослі-

джуваних регіонів. Найбільша загроза цього проявляється в Донець-

кій та Луганській областях, які раніше були значними науковими 

центрами. В них зменшення чисельності дослідників та аспірантів 

була значно більшим порівняно з іншими регіонами. Вкрай низькі 

обсяги фінансування науково-дослідного сектору, що склалися в 

Україні в цілому і особливо в старопромислових регіонах, не моти-

вують до наукової діяльності висококваліфікованих і креативних лю-

дей, особливо молодь. 

 

 

7.3 Проблеми розвитку освітнього комплексу регіону  

в контексті потреб формування трудового потенціалу  

(на прикладі Запорізької області) 

 

Трудовий потенціал характеризується продуктивними здібнос-

тями людини, які формуються переважно у сфері освіти та професій-

ної підготовки, перепідготовки  і підвищення кваліфікації як в навча-

льних закладах, так і на виробництві в ході виробничого навчання. 

Саме освіта, яка формує загальний рівень знань, культурного й інте-

лектуального розвитку, забезпечує здобуття спеціальних професійних 

знань, навичок і компетенцій є основою формування сучасної робочої 

сили, здатної не лише до продуктивної зайнятості, але й до креативної 

та інноваційної праці. При цьому важливе значення мають як  загаль-

на середня освіта, так і професійно-технічна і вища освіта. 
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Аналіз проблем освітнього комплексу здійснено на прикладі 

Запорізької області, яка являє собою розвинений промисловий регіон, 

частка валового регіонального продукту в загальному обсязі країни 

складала у 2018 р. 4,1%. Вона забезпечувала 8% загальнодержавного 

обсягу реалізованої промислової продукції, за підсумками 2019 року -

  4 місце серед регіонів України [11]. В той же час в регіоні має місце 

інертність у зміні структури промислової діяльності на користь висо-

котехнологічної продукції, високий ступінь зносу основних фондів у 

традиційних галузях (більше 70 %), відбувається стагнація інновацій-

ної діяльності. Це говорить про необхідність найскорішої технологіч-

ної і структурної модернізації економіки регіону, що можливо зроби-

ти лише на основі якісного розвитку людського потенціалу, нагрома-

дження людського капіталу, провідна роль в чому належить освіті.  

Вагомість освіти підтверджує той факт, що вона входить до пе-

реліку Цілей сталого розвитку. В Україні визначено Ціль 4 - Якісна 

освіта. В умовах переходу до економіки знань та інтенсивних техно-

логічних змін, широкої інформатизації суспільства ставиться завдан-

ня забезпечити безперервне навчання населення. 

Запорізька область має розвинену систему загальної середньої, 

професійно-технічної і вищої освіти, здатної забезпечити формування 

людського потенціалу регіону. В області навчається 4,2% учнів усіх 

закладів загальної середньої освіти України, функціонують значна 

кількість професійно-технічних і вищих навчальних закладів. В той 

же час мають місце і проблеми розвитку даної сфери. По-перше, від-

бувається зменшення чисельності навчальних закладів. За період з 

2010 по 2018 роки кількість загальноосвітніх НЗ зменшилася на 13%, 

не дивлячись на те, що за даний період чисельність учнів зросла на 

5,9%. Чисельність ПТНЗ скоротилася на 17% (з 46 до 38 одиниць), 

кількість ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації зменшилася з 16 до13 закладів.  

По-друге, відбувається зменшення чисельності осіб, що навча-

ються у системі професійно-технічної освіти (табл. 7.5). Якщо в сис-

темі загальної середньої освіти чисельність учнів зростала як в ціло-

му, так і в розрахунку на 10 тис. осіб населення, то в системі профе-

сійно-технічної освіти чисельність учнів скоротилася на 30% та на 

27% в розрахунку на 10 тис. населення. Відбувається процес згорнен-

ня сфери професійно-технічної освіти. Міністерство освіти і науки 

відзначає, що в регіонах і в цілому по Україні не забезпечується набір 

у ПТНЗ у відповідності до обсягів регіональних замовлень. Така тен-

денція не відповідає потребам ринку праці регіону, оскільки на сучас-
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ному етапі має місце брак кадрів робітничих професій внаслідок як 

скорочення обсягу їх підготовка, так і трудової міграції населення, 

оскільки в області існує проблема відтоку кваліфікованих робітників 

за кордон. Також це свідчить про проблему співпраці  ПТНЗ з робо-

тодавцями, проблеми технічного оснащення навчального процесу, 

низьку якість формування регіонального замовлення на підготовку 

робітничих кадрів. 

 

Таблиця 7.5 – Динаміка чисельності населення, учнів та студентів 

усіх навчальних закладів Запорізької області (на поча-

ток навчального року)* 

Показники 

2
0

1
0

/1
1
 

2
0

1
4

/1
5
 

2
0

1
5

/1
6
 

2
0

1
6

/1
7
 

2
0

1
7

/1
8
 

2
0

1
8

/1
9
 

%
 

Середня чисельність 

населення, тис. осіб 
1806,5 1770,1 1759,1 1745,8 1730,5 1713,7 94,9 

Кількість учнів загаль-

ноосвітніх навчальних 

закладів, тис. осіб 

159, 1 159,7 159,5 161,3 163,3 168,5 105,9 

Кількість учнів ЗОНЗ 

на 10 тис. осіб насе-

лення 

883 904 909 927 948 983 111,3 

Кількість учнів, слуха-

чів ПТНЗ, осіб 
19042 15978 15214 14090 13580 13367 70,2 

Кількість учнів/слух. 

ПТНЗ на 10 тис. осіб 

населення 

106 90 87 81 79 78 73,4 

Кількість студентів у 

ВНЗ І-ІІ р. а., тис. осіб  
10,9 8,7 8,3 7,7 7,4 7,0 64,2 

Кількість студентів 

ВНЗ І-ІІ р.а. на 10 тис. 

осіб населення  

60 49 47 44 43 40 66,7 

Кількість студентів у 

ВНЗ ІІІ-ІVр.а. тис. осіб 
92,3 66,9 63,1 62,1 60,1 62,3 67,5 

Кількість студентів 

ВНЗ ІІІ-ІV р. а. на 10 

тис. осіб населення  

510 377 357 354 345 362 71,0 

*Розраховано і складено за джерелами [8, 12, 13] 
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По-третє, аналогічні процеси зменшення кількості навчальних 

закладів і студентів відбуваються у сфері вищої освіти (табл.6.5). Чи-

сло студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації зменшилося на 35,8%, уні-

верситетів, інститутів – на 32.5%. Це обумовлено зменшенням чисе-

льності населення регіону, зниженням престижності вищої освіти, яка 

не забезпечує гідної зайнятості, і можливо тим, що рейтинги регіона-

льних ВНЗ поступаються рейтингам інших вузів України. В умовах, 

коли якісна освіта стає все більшою цінністю, молодь нерідко вибирає 

хоч і більш віддалені, однак більш престижні навчальні заклади.  

По-четверте, недостатньо високий рівень якості шкільної осві-

ти, про що свідчать результати зовнішнього незалежного оцінювання 

(ЗНО). Значна частка випускників шкіл (15-20% і більше), які прохо-

дили тестування ЗНО, не подолали визначений мінімальний поріг у 

100 балів. Найбільше таких серед тестувальників з природничих пре-

дметів (фізики, хімії), математики та англійської мови.  Високий рі-

вень оцінювання (160-200 балів) з більшості предметів отримали ме-

нше 20% учнів, що проходити ЗНО. Найменше – з історії України 

(12%), фізики (16%), математики і біології (18%). Негативним є те, що 

зменшується частка тих осіб, які складають ЗНО з таких важливих 

дисциплін як математика, фізика, хімія, які входять до блоку так зва-

ної STEAM-освіти, що формує фахівців з технічних напрямків [14]. 

На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що за пара-

метрами освіти умови людського розвитку регіону погіршуються, що 

створює ризики у формуванні людського капіталу та забезпеченні 

економіки області кадрами з високим рівнем кваліфікації,  необхідних 

для інноваційного розвитку. В регіоні розроблено та затверджено 

Стратегію регіонального розвитку Запорізької області на період до 

2027 року [15], в якій підкреслюється, що у сучасних умовах саме на-

копичений у регіоні людський капітал може стати драйвером розбу-

дови економіки на інноваційних засадах. Однак в Стратегії недостат-

ня увага приділяється розвитку освітньої сфери, особливо підготовці 

висококваліфікованих фахівців у ВНЗ, розвитку яких не приділяється 

жодної уваги. Зроблено пропозицію, що окрім затвердженої Стратегії 

регіонального розвитку, має бути розроблена Програма підтримки і 

розвитку вищої освіти та науки Запорізької області на довгостро-

ковий та середньостроковий період, з детальним викладенням тих 

завдань, які стоять перед регіоном в освітньо-науковій та інноваційній 

сферах, та з конкретними формами підтримки ВНЗ і наукових установ 

та залучення їх до вирішення проблем розбудови інноваційної екоси-

стеми. 
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7.4 Систематизація причин погіршення умов формування  

трудового і наукового потенціалів Придніпровського  

і Донецького економічних районів та шляхів їх розвитку 
 

Негативна динаміка трудового потенціалу регіонів в цілому та 

їх науково-дослідної сфери обумовлена низкою причин, серед яких 

найбільш вагомими є такі.  

Передусім, процеси деіндустріалізації та примітивізації стру-
ктури економіки. На ринку праці в останні роки найбільш динамічно 

зростала потреба в малокваліфікованій робочій силі. Несприятливі 

умови зайнятості та низька заробітна плата в більшості сфер економі-

чної діяльності виштовхували висококваліфіковану робочу силу за 

межі регіонів, а також України, формуючи масштабну трудову мігра-

цію. Відсутність прогресивних технологічних і структурних змін в 

економіці призводить до погіршення якісних характеристик трудово-

го потенціалу, що стає перешкодою на шляху інноваційного розвитку. 

На сучасному етапі в Україні виник дефіцит кваліфікованих кадрів, 

що стримує прогресивний інноваційний розвиток економіки в цілому 

і досліджуваних регіонів. Сформувалося так зване «замкнене коло»: 

низький розвиток та певна деградація трудового потенціалу обумов-

лена низьким технологічним розвитком економіки, що, в свою чергу, 

стає перешкодою на шляху інноваційної модернізації економіки 

України. В найбільшій мірі це стає перешкодою в регіонах, які були 

раніше промислово розвиненими – Донецькому, Луганському, Дніп-

ропетровському, Запорізькому. В перших двох областях базові види 

промислового виробництва необхідно створювати заново, вони були 

фактично знищені внаслідок воєнних дій та тимчасової окупації тери-

торій України. Загальні процеси деіндустріалізації економіки та висо-

кий рівень зносу основних засобів виробництва, який у більшості га-

лузей перевищив 60%, призвели до занепаду базових галузей в інших 

регіонах. Їх відродження на інноваційній основі буде потребувати 

кадрів високої кваліфікації. Тим більше це стосується нових галузей, 

які без висококваліфікованих фахівців створити неможливо. 

Низький технологічний рівень економіки України і досліджува-
них регіонів, стагнація інноваційної діяльності.  Сьогодні в Україні 

переважно розвинуті ІІІ та ІV технологічні уклади з індустріальними 

технологіями розвитку машинного виробництва, їх сумарна питома 

вага складає 95%. На V технологічний уклад приходиться 5%, а шос-

тий взагалі відсутній [16]. Третій та четвертий  технологічні уклади 

базуються на вугільній промисловості, чорній металургії, електротех-
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нічному, важкому машинобудуванні, виробництві та прокаті сталі, 

неорганічній хімії,  лініях електропередач. Саме ці галузі, які мають 

низьку сприятливість до інновацій, домінують у старопромислових 

регіонах. Тому в регіонах відбувається зменшення кількості іннова-

ційно активних підприємств, частка яких в структурі великих і серед-

ніх підприємств даних областей коливається в межах 4-7%.  Так, за 

даними державної служби статистики, кількість інноваційно активних 

промислових підприємств у Запорізькій обл. зменшилася з 42 у 2017 

р. до 36 у 2018 р., в Луганській обл. відповідно з 7 до 5, у Донецькій 

обл. їх чисельність складала 22 і 23 одиниці, у Кіровоградській - 24 і 

26, тобто зросла не суттєво. І лише Дніпропетровська обл. показала 

більш значну динаміку - відповідно 51 та 71 інноваційно активне під-

приємство [17, с. 643]. При цьому інноваційна діяльність в основному 

зводиться до придбання машин, обладнання та програмного забезпе-

чення, здебільшого із-за кордону. Підприємства виділяють мізерні 

кошти на дослідження і розробки на придбання зовнішніх знань.  Така 

ситуація обумовлює згорнення науково-дослідної сфери, оскільки  

відсутній попит на вітчизняні науково-технічні розробки, що обумов-

лює зниження потреби у формуванні і використанні кадрів вищої ква-

ліфікації.  

Слід відзначити, що науковий потенціал будь якої країни або 

регіону розвивається в контексті загальної динаміки соціально-

економічного розвитку. Високотехнологічний розвиток економіки 

створює попит на інтелектуальні нематеріальні активи та науковців, 

які їх продукують. В Україна саме низький рівень технологічного ро-

звитку економіки, а також, як відзначають інші дослідники, стиснення 

сектору промисловості, відсутність процесів його модернізації, нас-

лідком чого є примітивізація структури господарства (зменшення час-

тки високотехнологічних секторів на користь низько технологічних 

ВЕД) [18], гальмує розвиток науково-дослідного сектору. 

Низькі обсяги фінансування науково-дослідної сфери, які не за-

безпечують проведення якісних наукових досліджень та матеріальну 

мотивацію працівників даної сфери. Україна має катастрофічно низькі 

обсяги фінансування науково-дослідної сфери,  у 2019 р. їх частка у 

ВВП становила 0,43% [19]. За даними 2016 р., частка обсягу витрат на 

НДР у ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 2,03% [20]. 

У регіонах України рівень і динаміка цих витрат суттєво відріз-

няються. Дані табл. 7.6 свідчать, що в поточних цінах у 2018 р. відно-

сно 2016 р. витрати на виконання НДР у досліджуваних регіонах зро-

сли, однак меншими темпами ніж в середньому по Україні.  А в До-
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нецькій області вони скоротилися на 25%. Розраховані обсяги витрат 

у цінах 2015 р. мають негативну динаміку в усіх досліджуваних регі-

онах, окрім Кіровоградського. У розрахунку на одного дослідника 

найвищий рівень витрат мала Запорізька область - більше 400 тис. 

грн. у 2018 р., у Дніпропетровській цей показник майже вдвічі ниж-

чий і зменшується. Найгірше фінансове забезпечення дослідницької 

сфери мають Донецька і Луганська області - 100-50 тис. грн. на одно-

го дослідника, яке практично не дає змоги здійснювати ефективну 

наукову діяльність. 

 

Таблиця 7.6 – Внутрішні поточні витрати на виконання наукових до-

сліджень і розробок, млн грн* 

 

Витрати на виконан-

ня НДР в поточних 

 цінах 

Витрати на  

виконання НДР 

в цінах 2015* 

Витрати на  

1 дослідника  

в цінах 2015** 

тис.грн. 

 2016 2018 % 2016 2018 2016 2018 

Україна 10954,7 16009,3 146.1 9355,00 9702,60 146,87 168,36 

Дніпропетровська 1809,64 1910,20 105,6 1545,38 1157,70 255,90 221.95 

Запорізька 681,61 865,12 126,9 582,08 524,32 399.23 404.88 

Кіровоградська 68,85 98,29 142,8 58,80 59,57 168.97 168.75 

Донецька 17,70 13,23 74.75 15,12 8,02 103.56 50.76 

Луганська 23,05 25,85 112,1 19,68 16,67 100.92 99.23 
* Складено за: [17] 

** розраховано на основі дефлятора ВВП у постійних  цінах 2010 року 

 

При такому низькому рівні фінансування науково-дослідної 

неможливо здійснити якісні в глибокі дослідженні, результати яких 

суттєво впливали би на технологічний і соціально економічний роз-

виток країни. При низькій оплаті праці неможливо залучити у цю 

сферу та утримувати високопрофесійних та креативних дослідників.  

Внаслідок цього в Україні відбулося зниженням популярності науко-

вої діяльності, низьким є рівень престижності кар’єри вченого, що 

обумовлено недостатністю матеріального стимулювання, а також ни-

зьким рівнем суспільного усвідомлення вагомості наукової діяльності 

для забезпечення прогресивного розвитку на інноваційній основі. 

Зменшення трудового  потенціалу економіки регіонів та їх нау-
ково-дослідного сектору стримує розвиток регіональної інноваційної 

екосистеми, які знаходяться в тісному взаємозв’язку. Інноваційна ак-

тивність є інтерактивним процесом між освітою, наукою, виробницт-

вом, вона забезпечує одночасне створення й поширення знань всере-
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дині та ззовні підприємств та організацій. Тим самим забезпечується 

розвиток науково-дослідного сектору, наукомістких виробництв, пе-

редусім високотехнологічної обробної промисловості, інноваційної 

інфраструктури, зокрема сфера бізнес-послуг, освітніх послуг тощо. 

Це, в свою чергу, формує попит на наукові розробки,  наукові кадри 

та висококваліфікованих фахівців.  Відсутність прогресивних техно-

логічних і структурних змін в економіці призводить до занепаду нау-

ково-дослідної сфери, що, в свою чергу, стає перешкодою на шляху 

інноваційного розвитку.  Виникає замкнуте коло науково-

технологічної деградації, яка поглиблює занепад регіонів, особливо 

старопромислових.  

Можна зробити висновок, що для інноваційного розвитку дос-

ліджуваних регіонів необхідна комплексна модернізація соціально-

економічних комплексів Придніпровського та Донецького економі-

чних районів, яка має забезпечувати паралельні процеси розвитку 

освітньо-наукової сфери, формування трудового потенціалу, людсь-

кого й інтелектуального капіталу, з одного боку, та технологічного 

розвитку всіх сфер економічної діяльності на інноваційній основі, з 

іншого боку. З цією метою для економічних районів та областей, що 

входять в них, необхідно здійснити  такий комплекс заходів. 

По-перше, забезпечити відновлення та розвиток регіонального 
промислового комплексу на новій технологічній основі. Необхідно ро-

зробити та реалізувати нову регіональну промислову політику, спря-

мовану на розвиток пріоритетних галузей, в яких регіони мають кон-

курентні переваги та забезпечити їх розвиток. Необхідно забезпечити 

пріоритетний розвиток Індустрії 4.0. Передусім слід створити умови 

для розвитку високотехнологічних видів переробної промисловості з 

високою часткою доданої вартості, які сприяють створенню значної 

кількості робочих місць та є найважливішою сферою прикладання 

висококваліфікованої праці. В національних Цілях сталого розвитку 

до 2030 року ставиться завдання: «Сприяти прискореному розвитку 

високо- та середньотехнологічних секторів переробної промисловос-

ті, які формуються на основі використання ланцюгів «освіта – наука – 

виробництво» та кластерного підходу за напрямами: розвиток іннова-

ційної екосистеми; розвиток інформаційно-телекомунікаційних тех-

нологій (ІКТ); застосування ІКТ в АПК, енергетиці, транспорті та 

промисловості; високотехнологічне машинобудування; створення 

нових матеріалів; розвиток фармацевтичної та біоінженерної галузей» 

[21].
 
Саме на реалізацію таких пріоритетів мають бути спрямовані 

регіональні стратегії розвитку. 
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Необхідно забезпечити реіндустріалізацію регіональних еконо-

мічних комплексів шляхом:  модернізації та розвитку на новій техно-

логічній основі базових галузей, в яких регіони мають конкурентні 

переваги; прискореного розвитку високо- і середньотехнологічних 

секторів переробної промисловості; розвитку виробництв Індустрії 

4.0, які базуються на кіберфізичних системах і повністю автоматизо-

ваному виробництві; повсюдного запровадження інформаційно-

комунікаційних систем, інтернет-технологій.  

По-друге, необхідно здійснити модернізацію системи профе-

сійної освіти для підвищення якості підготовки кадрів та формуван-

ня інноваційного трудового потенціалу. Це потребує суттєвого онов-

лення матеріально-технічної бази професійно-технічних і вищих на-

вчальних закладів, забезпечення їх сучасними засобами та методами 

навчання, новітніми освітніми стандартами. Важливо впровадити су-

часні технології навчання, забезпечити розвиток вузівської науки, 

підвищити рівень матеріального і морального стимулювання викла-

дачів. Розвиток вищої освіти в сучасних умовах виходить за націона-

льні межі та стає драйвером розвитку економіки, вагомим джерелом 

валютних надходжень та залучення інтелектуальних ресурсів в країну 

і регіони. Так, європейські країни зараз проводять агресивну політику 

залучення студентів з інших країн, забезпечуючи таким чином розви-

ток зайнятості у сфері вищої освіти та залучення і відбору талантів 

для власної економіки. Така стратегія може реалізуватися і на рівні 

регіоні. 

По-третє, забезпечити відродження і  розвиток регіональних 

науково-дослідних секторів -  науково-дослідних підрозділів академі-

чного, вузівського та підприємницького секторів, їх тісну взаємодію 

та спрямованість діяльності на потреби інноваційного розвитку регіо-

нів. Для цього необхідно:  

забезпечити суттєве збільшення фінансування дослідницького 

сектору, в тому числі академічної науки. На сучасному етапі розвиток 

науки в основному здійснюється за рахунок бюджетного фінансуван-

ня, яке має бути збільшено і держава має нести відповідальність за 

фінансове забезпечення державних наукових установ. Необхідно та-

кож стимулювати суттєве підвищення фінансування наукових розро-

бок підприємницьким сектором; 

створити сприятливі умови для продуктивної діяльності науко-

вців шляхом модернізації дослідницької матеріально-технічної бази 

та підвищення матеріального стимулювання науковців, налагодження 
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їх тісної співпраці з реальним виробництвом для підвищення рівня 

його технологічного розвитку; 

створити умови для залучення талановитих вчених і молоді в 

регіональні науково-дослідні установи. Це можливо на основі підви-

щення престижності праці науковця та її оплати, залучення молодих 

вчених до реалізації важливих регіональних і національних проектів, 

забезпечення їх творчого і кар’єрного зростання через відповідні про-

грами стажування за кордоном, обмін досвідом та участь у виконанні 

міжнародних наукових проектів. 

 

Перелік посилань до розділу 7 
1. Ровенська В. В., Редькіна Ю. О. Формування та розвиток ін-

новаційної складової трудового потенціалу України . Науковий вісник 

Мукачівського державного університету, Серія Економіка. Випуск 

2(4). Частина 1. 2015, с. 181-188. 

2. Лавриненко Л.М. Інноваційний розвиток трудового потен-

ціалу в сучасних умовах/ Сталий розвиток економіки. 2014, №1 (23), 

с. 18-25. 

3. Щербак В. Г. Рейтингування трудового потенціалу як інтера-

ктивний інструментарій стимулювання інноваційної діяльності. Віс-

ник КНУТД, Серія: економічні науки. 2018, № 5 (127), с. 90-101 

4. Економічна активність населення України 2018: Стат. збір-

ник / Державна служба статистики України. Київ, 2019. 205 с.  

5. Економічна активність населення України 2015: Стат. збір-

ник/ Державна служба статистики України. Київ, 2016. 201 c. 

6. Romer, P.M., 1986. Increasing Returns and Long-Run Growth / 

P.M. Romer // Journal of Political Economy, 94, October, 1986. pp.1002-

1037. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/261420 

7. Наукова та інноваційна діяльність України у 2017 році. Стат. 

збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2018. 178 с.  

8. Вища освіта в Україні у 2015, 2017, 2018 роках. Статистична 

інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/;  

9. Наукова та інноваційна діяльність України у 2018 році. Стат. 

збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2019. 108 с.  

10. Підготовка наукових кадрів у 2013 і 2015 роках. Статис-

тичні бюлетені. Державна служба статистики. URL: 

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

11. Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької 

області на 12.02.2020. URL: https://www.zoda.gov.ua/news/48947/pro-

http://dx.doi.org/10.1086/261420
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.zoda.gov.ua/news/48947/pro-pidsumki-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-zaporizkoji-oblasti-na-12.02.2020.html


 

137 

 

pidsumki-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-zaporizkoji-oblasti-na-

12.02.2020.html 

12. Чисельність населення у регіонах України. Статистична  

інформація. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat. 

gov.ua/ 

13. Загальна середня та професійна (професійно-технічна) осві-

та в Україні. Статистична інформація. Державна служба статистики.  

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/;  

14. Статистичні дані основної сесії ЗНО за 2016, 2017, 2018, 

2019 роки. Регіональні дані. Український центр оцінювання якості 

освіти. URL:  https://zno.testportal.com.ua/stat 

15. Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на пе-

ріод до 2027 року. URL: https://www.zoda.gov.ua/article/1669/strategiya-

regionalnogo-rozvitku.html 

16. Федорова Ю. В. Перспективи інноваційного  розвитку Укра-

їни: технологічні уклади. Вісник Хмельницького національного уні-

верситету 2016, № 1, с. 123-126 

17. Регіони України 2019. Частина ІІ. Стат. збірник / Державна 

служба статистики України. Київ, 2020. 640 с.  

18. Сіденко В.Р. Глобальні структурні трансформації та тренди 

економіки України. Економіка і прогнозування. 2018, № 1. 

19. Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за 

видами робіт за 2010-2019 роки. Статистична інформація. Державна 

служба статистики.  URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

20. Здійснення наукових досліджень і розробок у 2017 році. 

Статистична інформація. Державна служба статистики. URL: 

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

21. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь/ Мі-

ністерство економічного розвитку і торгівлі України. Київ, 2017, 

с. 70-71. 

 

 

 

  

https://www.zoda.gov.ua/news/48947/pro-pidsumki-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-zaporizkoji-oblasti-na-12.02.2020.html
https://www.zoda.gov.ua/news/48947/pro-pidsumki-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-zaporizkoji-oblasti-na-12.02.2020.html
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/zag_ser_prof_osv/zag_ser_profes_osvit_19.xls
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/zag_ser_prof_osv/zag_ser_profes_osvit_19.xls
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zno.testportal.com.ua/stat
https://www.zoda.gov.ua/article/1669/strategiya-regionalnogo-rozvitku.html
https://www.zoda.gov.ua/article/1669/strategiya-regionalnogo-rozvitku.html
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


138 

РОЗДІЛ 8. НЕОІНДУСТРІАЛЬНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІ-

КИ ЯК ОСНОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ПРИДНІПРОВСЬКОГО І ДОНЕЦЬКОГО 

ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ В УМОВАХ СМАРТ-

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

8.1 Оцінка неоіндустріальної модернізації  

Придніпровського та Донецького економічних районів 

Придніпровський економічний район та Донецький економіч-

ний район як головні носії індустріального бренду України минулого 

успадкували основні її структурні проблеми, а саме: середньотехно-

логічний рівень виробничої бази (рис. 8.1), недостатність коштів для 

закупівлі та впровадження інноваційних технологій, незначні обсяги 

державного фінансування інноваційних розробок, неможливість 

отримання кредитних ресурсів для їх інтенсивного впровадження. 

Рисунок 8.1 – Частка середньотехнологічного виробництва у структу-

рі промисловості областей України* 
* Джерело: розраховано авторами

Економіка Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Луган-

ської областей пов’язана насамперед з традиційними галузями проми-

словості 3-го і 4-го технологічних укладів. «Галузеве ядро» цих еко-

номік представлено гірничо-металургійним виробництвом (табл. 8.1).  
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Таблиця 8.1 – Технологічна структура промисловості ПЕР та ДЕР за 

видами економічної діяльності, %* 

Технологічна структура виробництва 

У
к
р

аї
н

а
 

Області 

Д
н

іп
р

о
п

е-
тр

о
в
сь

к
а
 

Д
о

н
ец

ь
к
а
 

З
ап

о
р

із
ь
к
а 

Л
у

га
н

сь
к
а
 

Високотехнологічні галузі 1,6 0,1 0,1 0,9 2,1 

Виробництво комп’ютерів, електронної 
та обчислювальної техніки 

0,6 0,1 — 0,7 1,8 

Виробництво основних фармацевтич-
них продуктів 

1,0 — 0,1 0,2 0,3 

Середньовисокотехнологічні галузі 10,1 6,3 6,9 16,9 21,4 

Виробництво електричного устаткування 1,5 0,6 1,6 4,6 0,1 

Виробництво машин і устаткування, не 
віднесених до інших груп 

2,3 1,1 3,4 1,6 0,6 

Виробництво автотранспортних засобів 2,8 1,6 0,4 9,0 11,0 

Виробництво хімічних речовин та хімі-
чної продукції 

3,5 3,0 1,5 1,7 9,7 

Середньонизькотехнологічні галузі 35,2 70,6 64,1 45,4 60,4 

Металургійне виробництво 16,6 37,7 41,7 35,4 38,2 

Виробництво коксу та продуктів нафто-
переробки 

3,3 1,7 6,1 4,4 3,0 

Добувна промисловість та розробка кар’єрів 10,8 26,8 14,3 3,2 18,4 

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів та іншої неметалевої мінераль-
ної продукції 

4,5 4,4 2,0 2,4 0,8 

Низькотехнологічні галузі 53,1 23,0 28,9 36,8 16,1 

Виробництво харчових продуктів, напо-
їв, тютюну 

21,2 8,3 7,2 9,2 1,2 

Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри та інших матеріалів 

0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 

Виготовлення виробів з деревини, папе-
ру, поліграфічна діяльність 

3,1 1,5 0,5 0,5 5,1 

Виробництво меблів та іншої продукції 2,1 1,7 2,0 3,3 0,8 

Постачання електроенергії, газу, пари, 
повітря 

24,6 9,5 17,0 228 8,2 

Водопостачання, каналізація, пово-
дження з відходами 

1,3 1,7 2,0 0,8 0,6 

* Складено авторами за: [1] 
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Промисловість зазначених областей орієнтується переважно на 

сировинну та первинну обробку, і це не сприяє створенню високотех-

нологічної доданої вартості та здійсненню неоіндустріальної модерні-

зації. Технологічний склад виробництв практично не має перспектив 

для розвитку, залишаючись консервативним саме через сировинний 

фактор. 

Наявний стан промисловості цих регіонів свідчить про необ-

хідність модернізації її «традиційних» галузей, формування «неоінду-

стріальної» інфраструктури та інститутів регіонального розвитку. 

Для визначення перспектив неоіндустріальної модернізації в 

цих районах було проаналізовано її рівень та динаміку. Це дало змогу 

виявити області з високим та середнім рівнем активності неоіндустрі-

альних модернізаційних процесів (рис. 8.2). 

 

 
 

Рисунок 8.2 – Індекс неоіндустріальної модернізації Придніпровсько-

го та Донецького економічних районів* 
*Джерело: розраховано авторами 

 

У зв’язку з подіями на сході України та через відсутність дос-

товірної статистичної інформації щодо всієї території регіону індекс 

неоіндустріальної модернізації для Донецької та Луганської областей 

знизився в кілька разів. Це свідчить про обмеженість можливостей 

модернізації економіки та актуалізує посилення заходів, спрямованих 

на науково-технологічний розвиток міст, підвищення рівня іннова-
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ційності продукції, зростання обсягів інвестицій у модернізацію ви-

робництв, впровадження передових технологій у виробничу діяль-

ність та збільшення частки фінансування науково-дослідних та дослі-

дно-конструкторських робіт. 

Водночас Дніпропетровська і Запорізька області завдяки диве-

рсифікації економічної діяльності та орієнтації на наукомісткі галузі 

демонструють позитивні зрушення. 

Загалом на сьогодні потенціал Дніпропетровської області щодо 

неоіндустріалізації є значно вищим, ніж у інших досліджуваних обла-

стях.  

На рис.8.3 наведено результати оцінки деяких міст обласного 

значення Дніпропетровської області.  

 

 
 

Рисунок 8.3 – Індекс неоіндустріальної модернізації міст Дніпропет-

ровської області 
Джерело: розраховано авторами 

 

Структурний аналіз валової доданої вартості в розрізі основних 

видів економічної діяльності підтверджує посилення значущості сфе-

ри послуг, частка якої є індикатором активності постіндустріальних 

процесів. Збільшення цього показника до рівня 45–50% свідчить про 

поступовий перехід до неоіндустріальної модернізації економіки. За 

цими індикаторами міста Дніпро та Павлоград мають перевагу.  
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Для визначення можливостей зміцнення сильних та мінімізації 

слабких сторін Придніпровського та Донецького економічних районів 

в контексті smart-спеціалізації, створення умов для впровадження 

неоіндустріальної моделі розвитку пропонується активізація інститу-

ційної складової модернізації, зокрема інститутів регіонального роз-

витку.  

 

 

8.2 Система інститутів сприяння регіональному розвитку  

на засадах смарт-спеціалізації 

 

У контексті інтеграції України до Європейського Союзу крити-

чно важливою є інституційна спроможність регіону щодо впрова-

дження стратегії смарт-спеціалізації.  

У 2019 р. Україна посідала 85-те місце серед 141 країни у гло-

бальному рейтингу конкурентоспроможності (57 балів з можливих 

100) [2]. Одним з важливих чинників, що стримують зростання кон-

курентоспроможності, є слабкі інститути регіонального розвитку. Ця 

складова характеризує кількість і якість публічних та приватних ін-

ститутів, що функціонують на території регіону. 

Наявність ефективних інститутів розвитку підвищить спромо-

жність регіону впроваджувати реформи, генерувати та реалізовувати 

проєкти, дозволить об’єднати потенціал і ресурси економічних аген-

тів для здійснення неоіндустріальних перетворень. Інституційна 

спроможність є ключовою передумовою екстенсивного розвитку ре-

гіонів.  

Такі інститути мають різну організаційно-правову форму та рі-

зне спрямування діяльності. Це фонди підтримки підприємництва, 

інвестиційні фонди, регіональні фонди і агенції розвитку, бізнес-

інкубатори, інформаційно-аналітичні центри, торгово-промислові па-

лати, страхові і консалтингові компанії, кредитні спілки, організації 

роботодавців, громадські об’єднання, бізнес-центри тощо. Однак їх 

спільною рисою є спрямованість на активізацію економічного зрос-

тання, підвищення конкурентоспроможності регіонів (стимулювання 

інновацій, формування кластерів та виробничих мереж), забезпечення 

реалізації стратегічного підходу до розвитку регіонів у контексті 

smart-спеціалізації, фокусування на специфічних потребах регіону або 

пріоритетних проєктах. 

Для ефективного функціонування інститутів регіонального роз-

витку важливою є організація взаємодії економічних агентів. На рис. 
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8.4 наведено схему взаємодії держави, бізнесу, громадянського суспі-

льства та інститутів, яка свідчить про можливість викривлення інфо-

рмації у кожній гілці взаємодії. Крім того, трансакційні витрати зрос-

тають, оперативність прийняття рішень, як і їх якість, знижується, що 

негативно позначається на результативності взаємодії. 

Рисунок 8.4 – Схема взаємодії держави, бізнесу, громадянського сус-

пільства та інститутів: G — держава; B — бізнес; S — 

суспільство; G1, G2, B1, B2, S1, S2 — інформаційні си-

гнали* 
*Джерело: авторська розробка

Тому при створенні інститутів регіонального розвитку доцільно 

якомога точніше обґрунтувати необхідність організаційних модифі-

кацій та змін у регіональній системі управління. Наприклад, критері-

єм прийняття рішень щодо створення або реорганізації інститутів 

може бути оцінка викривлень інформаційних потоків.  

Результати аналізу діяльності наявних на сьогодні інститутів 
регіонального розвитку, проведеного за трьома напрямами — фінан-

сово-кредитним, інформаційно-аналітичним та організаційно-

технічним, свідчать про відсутність чітко визначених функцій для 

кожного інституту, дублювання цих функцій, розбалансованість та 
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нескоординованість дій між різними інститутами, адже вони здатні 

виконувати свою місію тільки за умови чіткої координації дій і «по 

вертикалі», і «по горизонталі», яка здійснюється насамперед у рамках 

системи регіонального розвитку (рис. 8.5). 

Рисунок 8.5 – Розподіл інститутів регіонального розвитку 
Джерело: розраховано авторами 

Спираючись на європейський досвід, варто зазначити, що ін-

ститути сприяння регіональному розвитку мають бути адаптовані до 

особливостей територіального розвитку регіонів з різним економіч-

ним потенціалом і географічним розташуванням. В Євросоюзі вико-

ристовують єдину класифікацію для територіального поділу країн 

NUTS [3-4]. На її основі пропонуємо для Придніпровського та Доне-

цького економічних районів систему інститутів сприяння регіональ-

ному розвитку на засадах смарт-спеціалізації [5], яка дозволить про-

водити узгоджену політику в цій сфері (рис. 8.6). 

Запропонована система дає змогу по-новому підійти до управ-

ління розвитком територій, здійснивши якісний перехід у перерозпо-

ділі бюджетних коштів від цільово-проєктного (фінансується 

набір проєктів, які не розв’язують проблему в цілому) до про-

грамного/проєктного управління розвитком (фінансуються лише 

ті проєкти, які вписуються у загальну логіку вирішення проблеми) 

[6; 7]. 
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Рисунок 8.6 – Система інститутів сприяння регіональному розвитку 

на засадах smart-спеціалізації 
Джерело: авторська розробка 

8.3 Регуляторний режим міжнародно-публічно- 

приватного партнерства для прискорення  

неоіндустріальної модернізації економіки 

У процесі неоіндустріальної модернізації економіки постає не-
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кого кола учасників. Результатом цієї взаємодії є реалізація проєктів у 

пріоритетних сферах, інфраструктурних проєктів та постійна взаємо-

дія держави, бізнесу, суспільства і науки [8]. 

Публічно-приватне партнерство доцільно розширити міжнаро-

дною складовою з урахуванням інвестицій міжнародних організацій 

та міжнародних донорів з метою фокусування на специфічних потре-

бах регіону або пріоритетних проєктах, та ввести в науковий та прак-

тичний обіг поняття «режим міжнародно-публічно-приватного парт-

нерства» - режим регуляторного стимулювання, що заохочує залу-

чення інвестицій, поєднуючи систему стимулів і пільг, обов’язкових 

умов й обмежень для дотримання балансу інтересів міжнародних до-

норів, держави і бізнесу. Режим міжнародно-публічно-приватного 

партнерства це особливий порядок правового регулювання відносин 

міжнародних інституцій, держави та бізнесу, який встановлюється 

відповідно до українських та зарубіжних інвесторів на конкретній 

території (рис. 8.7). 

Рисунок 8.7 – Режим міжнародно-публічно-приватного партнерства 
Джерело: складено авторами 

Складовими регуляторного режиму міжнародно-публічно-
приватного партнерства (RJIPPP) визначено такі: 

RJIPPP = {G; S; I; R; P}, 
де G – цілі, які декларується досягти введенням режиму; S – суб’єкти, 
на яких поширюється дія режиму; I – стимули, пільги та обмеження 
необхідні для досягнення декларованих цілей; R – ресурси, що задіяні 
у процесі реалізації режиму; P – алгоритм дій для реалізації режиму. 
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Визначимо кожну складову [9-13]: 
1. Цілі введення режиму є створення нових центрів соціально-

економічного розвитку та мережі територіально-виробничих і турис-
тичних кластерів, що реалізують конкурентний потенціал територій 
на засадах smart-спеціалізації.  

2. Суб’єктами, на яких поширюється дія режиму, є вітчизняні
та зарубіжні інвестори, зокрема й міжнародні організації. Для того, 
щоб реалізувати намічені цілі з зазначеними суб’єктами необхідно 
створити привабливе інституційне середовище для участі інвестора.  

3. Умовами, необхідними для досягнення декларованих цілей є
використання спеціальних податкових, митних, кредитних режимів та 
режимів валютного курсу для стимулювання інвестицій, зокрема: ди-
ференціація податкових ставок залежно від соціально-економічного 
значення галузі та її продукції; податкові канікули або повне звіль-
нення від податків новостворених суб’єктів господарської діяльності 
на початку їхньої діяльності; інвестиційний податковий кредит; звіль-
нення або зниження ставки податку на імпорт обладнання, сировини і 
будівельних матеріалів, а також на експлуатацію та технічне обслуго-
вування проекту тощо. 

Крім того, інструментами фінансової підтримки з боку держави 
для інвесторів є субсидії, фінансові інструменти (придбання урядом 
акцій, облігацій проектної компанії) та гарантії. 

Обмеженнями ведення режиму є вимоги, які висуваються до 
інвесторів в рамках здійснення своєї діяльності. По-перше, це відпо-
відність інвестиційного  проєкту Державній стратегії регіонального 
розвитку на 2021-2027 рр., Стратегіям регіонального розвитку області 
на період 2021-2027 рр., концепціям і стратегіям розвитку галузей 
економіки на середньостроковий і довгостроковий періоди. По-друге, 
це наявність позитивного соціально-економічного та бюджетного 
ефекту від реалізації інвестиційного проекту.  

4. Ведення режиму не може бути здійснене без відповідної ре-
сурсної бази – фінансового забезпечення. Ресурсами, що задіяні у 
процесі реалізації режиму, є фінансові ресурси приватних інвесторів 
як українських, так й зарубіжних; запозичені фінансові ресурси; кош-
ти державного та місцевого бюджетів; кошти міжнародних організа-
цій. Механізмами фінансування можуть бути кредитний механізм фі-
нансування (залучення позикових коштів), змішаний механізм фінан-
сування (залучення власних коштів двох та більше партнерів) або гіб-
ридний механізм (кошти партнерів можуть бути власними в поєднан-
ні з позиковими коштами). Найбільш активну роль у фінансуванні 
мають банки розвитку. Підтримкою проектів публічно-приватного 
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партнерства займаються Європейські банк реконструкції та розвитку і 
європейська група Світового банку. Також існують фонди, що орієн-
товані на сприяння розвитку публічно-приватного партнерства, а са-
ме: Консультативна інституція з підтримки публічно-приватного ін-
фраструктури (Public-Private Infrastructure Advisory Facility - PPIAF), 
Програма підготовки інфраструктурних проектів ЄБРР (IPPF), Глоба-
льна Інфраструктурна Програма (GIF ). Крім того, існує технічна до-
помога, що здійснюється за рахунок Структурних фондів ЄС за таки-
ми напрямами: інструменти фінансового інжинірингу; секторально 
сфокусовані гранти, які просувають проекти пан-європейських інтересів; 
гранти, що підтримують політику ЄС або індивідуальних членів ЄС. 

5. Алгоритм введення регуляторного режиму міжнародно-
публічно-приватного партнерства складається з двох етапів. На пер-
шому етапі Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України ініціює введення регуляторного режиму публі-
чно-приватного партнерства. У рамках цього етапу створюються спе-
ціальні спрощені податкові, митні, кредитні режими та режими валю-
тного курсу для залучення інвесторів. На другому етапі залучаються 
міжнародні фінансові організації для реалізації масштабних інвести-
ційних проектів. На цьому етапі регуляторний режим доповнюється 
міжнародною складовою та отримує новий статус – міжнародно-
публічно-приватного. Для ведення режиму необхідна концентрація 
наявних ресурсів держави і реалізація Кабінетом Міністрів України і 
Верховної Ради України розумної та зваженої політики через введен-
ня стимулюючого регуляторного режиму міжнародно-публічно-
приватного партнерства. Необхідне фокусування Міністерства розви-
тку економіки, торгівлі та сільського господарства України на реалі-
зацію шляхів мінімізації політичних, економічних, валютних та фі-
нансових ризиків. 

Формування режиму міжнародно-публічно-приватного парт-
нерства створить передумови для конструювання та збалансованого 
використання інструментів (стимулів, обмежень, правил тощо) для 
прискорення модернізації на засадах смарт-спеціалізації. Режим між-
народно-публічно-приватного партнерства актуалізує залучення як 
міжнародних, так і вітчизняних інвесторів для реалізації інфраструк-
турних проєктів. 

Зазначені пропозиції та рекомендації можуть бути використані 
органами державної влади для посилення обґрунтованості розробле-
них стратегій smart-спеціалізації і програм промислового розвитку, а 
також для аналізу перспективного та поточного стану неоіндустріаль-
ної модернізації. 
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Зокрема, пропозиції щодо перспектив оцінки неоіндустріальної 
модернізації економіки Придніпровського та Донецького економіч-
них районів на засадах smart-спеціалізації було використано для сти-
мулювання інвестиційної діяльності, сприяння створенню промисло-
вих, наукових та технологічних парків, розвитку інфраструктури; під 
час розроблення на засадах смарт-спеціалізації стратегій та планів 
заходів з їх реалізації для Луганської, Донецької, Дніпропетровської 
областей, а запропоновану систему інститутів сприяння регіонально-
му розвитку визнано перспективною. 

8.4. BCG-аналіз як інструмент посилення конкурентних  

переваг економіки Придніпровського економічного району 
в розробці стратегії smart-спеціалізації 

Розвиток Придніпровського економічного району на сучасному 
етапі передбачає формування динамічної економічної структури в 
рамках впровадження стратегії smart-спеціалізації із завданням пошу-
ку унікальних характеристик і активів регіону, диверсифікації еконо-
мічної активності, розвитку високотехнологічних галузей та сфери 
послуг. Однією із умов такої політики є формування сприятливого 
інвестиційного клімату, що стимулює залучення в регіон приватного 
вітчизняного та іноземного капіталу для розвитку смарт-пріоритетів.  

Для цього використаємо методологію Бостонської  консалтин-
гової  групи  (Boston Consulting Group – ВСG). Матриця BCG розроб-
лена засновником Бостонської консалтингової групи Брюсом Д. Хен-
дерсеном в 1960-х роках для аналізу актуальності продуктів компанії.  

Дана матриця відображає окремі характеристики портфельних 
стратегій за такими показниками як «темп росту ринку» та «відносна  
частка на ринку» та використовується для зіставлення стратегічних 
зон господарювання. Темп росту ринку визначається як темпи зрос-
тання галузі, що становлять 50% і більше, розглядаються як високі. 
Відносна частка ринку визначається діленням частки ринку розгляну-
тої галузі на частку ринку найбільшого конкурента. Значення віднос-
ної частки ринку, що дорівнює одиниці, відокремлює ринкових ліде-
рів від послідовників. 

Матриця BCG дозволяє визначити стратегічну позицію  щодо 
кожного виду економічної діяльності та на основі аналізу цієї позиції 
обрати  оптимальну стратегію перерозподілу фінансових потоків між 
різними видами економічної діяльності. 
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Для побудови матриці Бостонської консалтингової групи фік-
суємо по горизонтальній осі значення «Відносна частка ринку, по ве-
ртикальній – значення «Темп росту» галузі. Далі, розділивши дану 
площину на чотири частини, отримуємо необхідну матрицю, яка 
представлена на рис. 8.8. Кожен вид економічної діяльності потрап-
ляють в один з квадратів матриці відповідно до темпу зростання галу-
зі і відносної частки ринку. Графічно позиції галузі зазвичай відобра-
жаються кругом, площа якої відображає відносну значимість даної 
галузі, що оцінюється за обсягом реалізованої продукції. 
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Рисунок 8.8 – Загальний вигляд матриці BCG 
Джерело: складено за даними [14] 

Інтерпретуючи даний метод до особливостей промислових сек-
торів отримуємо такі сегменти матриці як стратегічні лідери, перспе-
ктивні лідери, поточні лідери та депресивні сектори (рис. 8.9). 

Стратегічні лідери – це ринкові лідери, що мають досить кош-
тів для того, щоб підтримувати високу частку та динамічно розвива-
тися, але незважаючи на стратегічно привабливу позицію, чистий 
грошовий дохід досить низький, оскільки потрібні істотні інвестиції 
для забезпечення високих темпів зростання. Якщо ж зменшити інвес-
тиції з метою збільшення прибутку, в довгостроковій перспективі да-
на галузь може перейти в «Поточні лідери». Тому важливі не поточні 
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доходи, а майбутні доходи галузей, що входять у квадрат «Стратегічні 
лідери». Відносно даних галузей застосовується стратегія збереження 
лідерства. 
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Рисунок 8.9 – Інтерпретація значень матриці BCG до специфіки видів
промислової продукції (товарів, послуг) за видами 
економічної діяльності 

Джерело: складено за даними [15] 

Поточні лідери – це галузі, що займають лідируючі позиції на 
ринку з низьким темпом росту. Вони не потребують великих інвести-
цій та забезпечують значні грошові потоки. Їх особливість полягає у 
тому, що вони не тільки окупають себе, але і забезпечують фонди для 
інвестування в нові проекти, що спрямовані на підтримку частки рин-
ку та пошук нових ринкових ніш. Для цих галузей застосовується 
стратегія отримання максимального прибутку, що спрямовується на 
розробку нових товарів та підтримання товарів галузей стратегічних 
лідерів. 

Перспективні лідери – це галузі, у яких спостерігається високий 
темп росту, низька норма прибутку в короткостроковому періоді та 
високі витрати на їх підтримку та розвиток. Відносно даних галуей 
застосовуються стратегії інвестування або селективного розвитку. 

Депресивні сектори – це галузі, які мають низьку частку ринку 
та не мають можливостей для зростання, адже чисті грошові потоки 
або нульові, або негативні. Переважно входять «зрілі» галузі.  
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Суть аналізу полягає у визначенні того, у яких галузей вилучи-
ти ресурси (за логікою BCG вилучають у «поточних лідерів») і кому 
їх передати (переважно віддають «стратегічним лідерам» або «поточ-
ним лідерам»).  

Результати розрахунків матриці BCG видів промислової діяль-
ності для Придніпровського економічного району наведено на рис. 
8.10, де на горизонтальній осі наведено значення частки ринку, а на 
вертикальній – темп росту. Розмір бульбашок характеризує показник 
обсягу реалізованої промислової продукції в Придніпровського еко-
номічного району у 2020 році. Для аналізу даних використано дані 
обсягу реалізованої промислової продукції Донецького економічного 
району за 2020 р. 

Познаки на рисунку: 1 – добувна промисловість і розроблення кар’єрів; 2 – 
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 3 –текстильне 
виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; 
4 – виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяль-
ність; 5 – виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; 6 – виробницт-
во хімічних речовин і хімічної продукції; 7 – виробництво основних фармацевтич-
них продуктів і фармацевтичних препаратів; 8 – виробництво гумових і пласт-
масових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; 9 – металургійне ви-
робництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткуван-
ня; 10 –машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування; 11 –
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 12 –
водопостачання; каналізація, поводження з відходами.  

Рисунок 8.10 – Матриця BCG для Придніпровського економічного 
району 

Джерело: розраховано авторами 
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Відповідно до наведених вище даних стратегічними лідерами є: 
1 – добувна промисловість і розроблення кар’єрів; 2 – виробництво 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 3 – текстильне ви-
робництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших ма-
теріалів; 6 – виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; 8 – 
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мі-
неральної продукції; 10 –машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устаткування; 12 –водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами.. Як зазначають, вчені [15] стратегічні лідери – це іннова-
ційні сектори, які генерують високу додану вартість, залучають висо-
кокваліфікованих фахівців, мають значний потенціал освоєння нових 
ринків та створюють необхідність розвитку малих і середніх іннова-
ційних підприємств, що постачають їм продукцію та послуги. 

Перспективні лідери сприяють прискоренню розвитку високо-
технологічного виробництва і забезпечення якісною екосистемою для 
розгортання високотехнологічного бізнесу. У рамках оновлених лан-
цюгів постачання потенційні лідери можуть стати експортоорієнтова-
ними. До групи перспективних лідерів входять такі види діяльності 
як: 4 – виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та полі-
графічна діяльність; 5 – виробництво коксу та продуктів нафтопере-
роблення; 7 – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фа-
рмацевтичних препаратів; 9 – металургійне виробництво, виробницт-
во готових металевих виробів, крім машин і устаткування; 11 –
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. 

На рис. 8.11, 8.12 та 8.13 наведено матриці BCG для Дніпропет-
ровської, Запорізької та Кіровоградської областей відповідно.  

Отже, стратегічними лідерами є: 1 – добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів; 4 – виготовлення виробів з деревини, виробни-
цтво паперу та поліграфічна діяльність; 6 – виробництво хімічних 
речовин і хімічної продукції. 

Перспективними лідерами є: 2 – виробництво харчових продук-
тів, напоїв та тютюнових виробів; 3 –текстильне виробництво, вироб-
ництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; 5 – вироб-
ництво коксу та продуктів нафтоперероблення; 7 – виробництво ос-
новних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; 8 – 
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мі-
неральної продукції; 9 – металургійне виробництво, виробництво го-
тових металевих виробів, крім машин і устаткування; 10 –
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування; 
11 –постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 
12 –водопостачання; каналізація, поводження з відходами. 
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Познаки на рисунку: 1 – добувна промисловість і розроблення кар’єрів; 2 – 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 3 –текстильне 

виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; 

4 – виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяль-

ність; 5 – виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; 6 – виробницт-

во хімічних речовин і хімічної продукції; 7 – виробництво основних фармацевтич-

них продуктів і фармацевтичних препаратів; 8 – виробництво гумових і пласт-

масових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; 9 – металургійне ви-

робництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткуван-

ня; 10 –машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування; 11 –

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 12 –

водопостачання; каналізація, поводження з відходами.  

Рисунок 8.11 – Матриця BCG для Дніпропетровської області 
Джерело: розраховано авторами 

Для Запорізької області стратегічними лідерами (рис. 8.12) є: 

7 – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтич-

них препаратів; 10 –машинобудування, крім ремонту і монтажу ма-

шин і устаткування; 11 –постачання електроенергії, газу, пари та кон-

диційованого повітря. 

Перспективними лідерами є: 1 – добувна промисловість і роз-

роблення кар’єрів; 2 – виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів; 3 –текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; 4 – виготовлення виробів 

з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність; 5 – виро-

бництво коксу та продуктів нафтоперероблення; 6 – виробництво хі-

мічних речовин і хімічної продукції; 8 – виробництво гумових і плас-
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тмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; 9 – мета-

лургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування; 12 –водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами. 

Познаки на рисунку: 1 – добувна промисловість і розроблення кар’єрів; 2 – 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 3 –текстильне 

виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; 

4 – виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяль-

ність; 5 – виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; 6 – виробницт-

во хімічних речовин і хімічної продукції; 7 – виробництво основних фармацевтич-

них продуктів і фармацевтичних препаратів; 8 – виробництво гумових і пласт-

масових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; 9 – металургійне ви-

робництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткуван-

ня; 10 –машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування; 11 –

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 12 –

водопостачання; каналізація, поводження з відходами.  

Рисунок 8.12 – Матриця BCG для Запорізької області 
Джерело: розраховано авторами 

Для Кіровоградської області стратегічними лідерами (рис. 8.13) 

є: 2 – виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 

3 –текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів; 4 – виготовлення виробів з деревини, ви-

робництво паперу та поліграфічна діяльність.  
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Познаки на рисунку: 1 – добувна промисловість і розроблення кар’єрів; 2 – 
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 3 –текстильне 
виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; 
4 – виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяль-
ність; 5 – виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; 6 – виробницт-
во хімічних речовин і хімічної продукції; 7 – виробництво основних фармацевтич-
них продуктів і фармацевтичних препаратів; 8 – виробництво гумових і пласт-
масових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; 9 – металургійне ви-
робництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткуван-
ня; 10 –машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування; 11 –
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 12 –
водопостачання; каналізація, поводження з відходами.  

Рисунок 8.13 – Матриця BCG для Кіровоградської області 
Джерело: розраховано авторами 

Перспективними лідерами є: 1 – добувна промисловість і роз-
роблення кар’єрів; 6 – виробництво хімічних речовин і хімічної про-
дукції; 8 – виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неме-
талевої мінеральної продукції; 9 – металургійне виробництво, вироб-
ництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування; 10 –
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування; 
11 –постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 
12 –водопостачання; каналізація, поводження з відходами. 

Депресивними секторами є: 3 – текстильне виробництво, виро-
бництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; 5 – виро-
бництво коксу та продуктів нафтоперероблення; 7 – виробництво ос-
новних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препара-
тів.Отже, залежно від того, яку позицію займає та чи інша галузь, 
обирається відповідна стратегія її подальшого розвитку (рис. 8.14). 
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Примітка: цифра вказує на пріоритетність дій 

Рисунок 8.14 – Стратегічна послідовність дій при використанні мат-

риці BCG  
Джерело: складено на основі [14, c. 59] 

Таким чином, для реалізації стратегії smart-спеціалізації слід 
зосередитися на таких стратегічних зонах як стратегічні лідери та по-
тенційні лідери. Для забезпечення розвитку зазначених галузей необ-

хідна державна підтримка. Роль держави для стратегічних лідерів 
полягає у запровадженні прямого фінансування, податкових стимулів 
для найму висококваліфікованих кадрів, інвестицій в інновації та нау-

кові розробки, державних гарантій, кредитування та страхування; для 
перспективних лідерів –  проектного фінансування (без застави), пуб-
лічно-приватного партнерства, державних гарантій,  страхування ри-

зиків експорту, податкових пільг для підвищення якості продукції; 
переоснащення виробництва та стимулювання експорту; для поточ-
них лідерів – державних гарантій, страхування ризиків експорту, по-

даткових пільг; для депресивних секторів – заходів державної бюдже-
тної підтримки, виконання цільових державних програм та створення 

регуляторних режимів. 
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Розділ 9. ІННОВАЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ХІМІЧНОГО КОМ-

ПЛЕКСУ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РАЙОНУ НА ЗАСАДАХ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТА 

СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

9.1 Аналіз стану та динаміки розвитку 

хімічного комплексу Придніпров’я 

Основу індустріального потенціалу Придніпровського економі-

чного району становлять добувна промисловість і металургійне виро-

бництво, які у сукупності забезпечують більше половини обсягів реа-

лізованої промислової продукції та експорту товарів промислової 

групи. Згідно з потребами базових галузей у регіоні сконцентровані 

відповідна обслуговуюча, логістична, соціальна інфраструктура, кад-

ровий, освітній та науково-технічний потенціали.  

Однак домінування виробництв, які належать до середньо-

низького технологічного рівня, обумовлює певне відставання техно-

логічної структури району від структури інших промислових регіонів 

і блокує його структурно-технологічну модернізацію. Одночасно во-

ни створюють високе техногенне навантаження на довкілля і поглиб-

люють регіональні екологічні проблеми. 

Одним із перспективних в інноваційно-технологічному плані 

сегментів сучасного промислового комплексу є хімічне виробництво. 

Згідно з класифікацією галузей переробної промисловості за рівнем 

технологічної інтенсивності Євростату
1
, виробництво хімічних речо-

вин і хімічної продукції належить до середньо-високого технологіч-

ного рівня, а виробництво основних фармацевтичних продуктів і фа-

рмацевтичних препаратів – до високотехнологічного. Хімічна індуст-

рія має системний вплив на процеси неоіндустріальної модернізації 

інших секторів економіки через виготовлення і постачання новітніх 

матеріалів та впровадження технологічних смарт-інновацій у різно-

манітних ланцюгах вартості. Тому випереджальний розвиток хімічно-

го комплексу є необхідною передумовою реалізації неоіндустріальної 

моделі економіки на національному і регіональному рівнях [1-7]. 

Але така точка зору на його роль ще не набула достатнього по-

ширення у вітчизняній промислово-інноваційній політиці. Переважає 

1 Розподіл галузей промисловості за рівнем технологічної інтенсивності 

здійснюється на основі кодів NACE Rev. 2 – поточної версії Statistical 

classification of economic activities in the European Community. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/ cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf. 
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традиційне розуміння хімічної індустрії як сукупності великотоннаж-

них, ресурсоємних і шкідливих виробництв з відповідними ресурсни-

ми, соціальними й екологічними проблемами. 

Отже, в процесі стратегічного планування модернізації еконо-

міки Придніпров’я доцільно опрацювати питання вдосконалення сек-

торальної інноваційної екосистеми району і залучення наявних ресур-

сів хімічного комплексу до формування сфер регіональної смарт-

спеціалізації, у тому числі шляхом створення нових видів економічної 

діяльності і виробництв, які мають інноваційний потенціал і екологі-

чну спрямованість, покращують технологічну структуру економіки 

регіону, підвищують його інвестиційну привабливість та конкуренто-

спроможність. 

Хімічний комплекс Придніпровського економічного району ві-

діграє значну роль у загальноукраїнському хімічному виробництві. За 

підсумками 2013 р. економічний район забезпечував 17,2% обсягів 

реалізованої хімічної продукції, у тому числі понад 19% базових хімі-

катів
1
, рис. 9.1, 9.2. 

 
 

Рисунок 9.1 – Динаміка обсягів реалізації хімічної продукції по обла-

стях, млрд грн 

                                                           
1 Тут і далі розрахунки здійснені на основі статистичної інформації Дер-

жавної служби статистики України та Головних управлінь статистики у Дніпро-

петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
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Рисунок 9.2 – Динаміка частки Придніпровського економічного райо-

ну в обсягах реалізації хімічної продукції України, % 

Унаслідок втрати Україною частини територій та хімічних ак-

тивів, значного скорочення використання потужностей виробництв 

базової хімії, що залишилися у Донецькому економічному районі, 

питома вага Придніпров’я в обсягах реалізації хімічної продукції кра-

їни сягнула 21,4% у 2015 р. Цей результат був забезпечений значним 

зростанням по базових хімікатах, частка яких вже у 2017 р. сягнула 

32,0% і впродовж 2018-2019 рр. стабілізувалася на рівні 26%. За ін-

шими секторами хімічного комплексу відбулося скорочення питомої 

ваги регіону: до 1,4% – по фармацевтичному сегменту, до 15,4% – по 
виробництву гумових і пластмасових виробів та будівельній хімії. У 

підсумку, падіння саме в останньому секторі, який є найбільшим у 

хімічному комплексі регіону, спричинило загальну низхідну динаміку 

частки Придніпровського економічного району (до 16,5% у 2019 р.), 
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що є індикатором випереджального спаду та значного недовикорис-

тання виробничо-технологічного потенціалу регіонального хімічного 

комплексу.  

Детальніша динаміка виробництва хімічної продукції у розрізі 

секторів та областей представлена у табл. 9.1. 

Таблиця 9.1 – Індекси промислової продукції за видами діяльності та 

областями, % 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
За пе-
ріод 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (20) 

Україна 

80,7 85,8 84,8 101,1 118,4 117,4 112,9 98,8 

Дніпропетровська область 

97,4 94,9 82,5 108,2 99,9 105,5 109,0 99,1 

Запорізька область 

75,9 93,1 95,0 92,5 135,5 103,5 95,4 96,9 

Кіровоградська область 

113,0 109,5 94,8 85,4 131,0 87,4 87,8 100,1 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів 
 і фармацевтичних препаратів (21) 

Україна 
111,8 101,9 92,4 104,4 106,9 101,1 103,7 103,5 

Дніпропетровська область 
…* …* …* …* …* …* …*

- 

Запорізька область 
…* …* …* …* …* …* …*

- 

Кіровоградська область 

81,9 36,0 260,9 89,5 83,3 88,1 103,6 89,8 

Виробництво гумових і пластмасових виробів,  
іншої неметалевої мінеральної продукції (22, 23) 

Україна 
97,4 91,2 92,8 108,5 108,2 99,5 106,7 100,5 

Дніпропетровська область 
91,5 97,4 83,3 103,1 105,3 97,6 102,5 96,5 

Запорізька область 

97,5 95,2 95,0 109,6 111,0 89,4 99,5 99,2 

Кіровоградська область 

93,8 99,3 119,3 92,5 130,2 109,2 81,3 102,9 
*Дані не оприлюднені з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну 

«Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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Частка Придніпровського економічного району у загальних по-

казниках хімічної індустрії України зменшилася і за обсягами експор-

ту (з 14,2% у 2013 р. до 12,9% у 2019 р.) й імпорту (з 20,8% до 8,7% 

відповідно). Структура зовнішньої торгівлі хімікатами по областях у 

2019 р. представлена на рис. 9.3.  

Динаміка ключових показників виробничо-комерційної та зов-

нішньоторговельної діяльності виробників хімічної продукції При-

дніпровського економічного району впродовж 2013-2016 рр. свідчить, 

що регіону вдалося уникнути обвального падіння хімічного виробни-

цтва (порівняно із загальноукраїнською динамікою) завдяки перебу-

дові традиційних вартісних ланцюгів та заміщенню втрачених (або 

зупинених) хімічних потужностей у Донбаському регіоні. Але При-

дніпров’я меншою мірою скористалося потенціалом відновлювально-

го зростання, яке спостерігається в українській хімії, починаючи з 

2017 р., тож його роль у хімічному комплексі України поступово ско-

рочується. 

Водночас хімічний комплекс кожної області має свої структур-

но-технологічні та інституційні особливості, які обумовлюють вибір 

напрямів його модернізації і розвитку. 

До хімічного комплексу Дніпропетровської області сьогодні 

відноситься близько 500 підприємств різних розмірів і спеціалізації, 

на яких працює понад 17 тис. осіб. Основними виробниками хімічної 

продукції є АТ «ДНІПРОАЗОТ», ПрАТ «Хімдивізіон», ПрАТ «Дніп-

ровський завод мінеральних добрив», ПрАТ «Лінде Газ Україна», ДП 

«НВО «Павлоградський хімічний завод», ТОВ «СП «Мефферт Ганза 

Фарбен», ТОВ «Капарол Дніпро», ТОВ «Дніпровський лакофарбовий 

завод». Дані рис. 9.1 свідчать, що область відіграє провідну роль у 

хімічному комплексі Придніпров’я. У 2019 р. частка області за обся-

гами реалізації хімічної продукції становила 75,7%. 

За період 2013-2019 рр. обсяги реалізації базової хімічної про-

дукції області зростали швидше, ніж по Україні в цілому (219,3% 

проти 164,4%), а у виробництві гумових і пластмасових виробів, ін-

шої неметалевої мінеральної продукції – навпаки (216,5% проти 

280,7%). Водночас хіміко-фармацевтичне виробництво, яке належить 

до високотехнологічних, майже не помітно в економіці області. 

Частка хімічного комплексу в обсягах реалізації продукції пе-

реробної промисловості області скоротилася впродовж 2013-2019 рр. 

на 0,5 в.п. і зараз становить 12,7% проти 15,3% в цілому по Україні. 

Це свідчить насамперед про випереджальне зростання обсягів збуту 

продукції інших виробництв переробної промисловості.  
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Рисунок 9.3 – Структура експорту-імпорту хімічної продукції по об-

ластях у 2019 р., млн $ 
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Але також можна стверджувати, що наявний потенціал хіміч-

ного виробництва використовується не повною мірою, і його вплив на 

економіку регіону дещо скоротився. 

Табл. 9.1 відображає той факт, що область зазнала меншого за 

загальноукраїнське кумулятивне падіння та меншої амплітуди коли-

вань у виробництві хімічної продукції завдяки більшої диверсифікації 

та виготовленню різноманітної продукції стійкого споживчого попи-

ту. Разом з тим посткризове відновлення обсягів виробництва гумо-

вих і пластмасових виробів, будівельної хімії відбувається низькими 

темпами. 

Фінансові результати виробників базової хімії Дніпропетров-

щини впродовж 2013-2019 рр. (табл. 9.2) також були більш позитив-

ними порівняно з величезними збитками галузі в цілому по Україні 

(до 35 млрд грн у 2015 р.), обумовленими переважно нестабільною дія-

льністю компаній холдингу Ostchem. Починаючи з 2017 р., регіональне 

виробництво основної хімії демонструє позитивну рентабельність, що є 

здебільше наслідком сприятливого впливу чинників зовнішнього се-

редовища та загалом повторює загальноукраїнські тенденції в даному 

секторі. Ситуація у виробництві гумових і пластмасових виробів, ін-

шої неметалевої мінеральної продукції також покращилась та є більш 

оптимістичною ніж в цілому по Україні. Лише виробництво фармаце-

втичних продуктів та препаратів в області поки ще відстає від загаль-

ної динаміки розширення пропозиції вітчизняної фармопродукції.  

Дані табл. 9.3 свідчать, що динаміка реалізації продукції базо-

вого хімічного виробництва області добре корелює з динамікою до-

ходів від реалізації продукції АТ «ДНІПРОАЗОТ». До 2018 р. стабі-

льний прибутковий розвиток підприємства ґрунтувався на застосу-

ванні давальницької схеми забезпечення природним газом. Втрата 

інституційного чинника конкурентних переваг спричинила простої 

основних цехів, падіння виробничо-комерційних показників, збитко-

вість підприємства та актуалізувала питання пошуку нової моделі ро-

звитку. Суттєве зростання обсягів реалізації у 2019 р. (на 78%) обумо-

влене насамперед сприятливими ситуативними ринковими чинника-

ми, і не може розглядатися як довготермінова стійка перспектива. 

Відмітною рисою зовнішньоторговельної діяльності хімічної 

галузі області є великі обсяги імпорту та значне від’ємне торговельне 

сальдо, рис. 9.4. Упродовж 2013-2019 рр. надходження від експорту 

хімічної продукції скоротилися на третину, насамперед за рахунок 

падіння обсягів експорту неорганіки та гумових виробів. Обнадійли-

вим виглядає значне зростання експорту добрив (у 4,3 р.) у 2019 р. 
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Таблиця 9.2 – Фінансові результати до оподаткування підприємств 

хімічного комплексу України та Дніпропетровської 

області, млн грн 

Види економічної 

діяльності  

(код за КВЕД-2010) 2
0

1
3

 р
. 

2
0

1
4

 р
. 

2
0

1
5

 р
. 

2
0

1
6

 р
. 

2
0

1
7

 р
. 

2
0

1
8

 р
. 

2
0

1
9

 р
. 

Україна 

Виробництво хімі-

чних речовин та 

хімічної продукції 

(20) 

-8082,0 -35508,5 -34299,8 -18021,2 -5993,5 1976,9 16647,01 

Виробництво ос-

новних фармацев-

тичних продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів (21) 

1422,9 892,0 2050,3 3002,2 3681,5 4554,9 5784.7 

Виробництво гу-

мових і пластма-

сових виробів, 

іншої неметалевої 

мінеральної про-

дукції (22, 23) 

-428,8 -15244,6 -12996,0 -397,8 3345,2 -8894,8 18940,2 

Дніпропетровська область 

Виробництво хімі-

чних речовин та 

хімічної продукції 

(20) 

75,5 -518,7 -594,6 -120,1 809,7 107,021 1326,9 

Виробництво ос-

новних фармацев-

тичних продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів (21) 

1,3 0,5 2,2 -1,5 …* …* …* 

Виробництво гу-

мових і пластма-

сових виробів, 

іншої неметалевої 

мінеральної про-

дукції (22, 23) 

-263,9 -2042,4 -2683,6 -546,4 349,4 1162,7 1915,8 

*Дані не оприлюднені з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну 

«Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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Таблиця 9.3 – Внесок АТ «ДНІПРОАЗОТ» в обсяги реалізації проду-

кції базового хімічного виробництва Дніпропетровсь-

кої області у 2013-2019 рр. 
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2
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1
9

 р
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Т
ем

п
и

 

р
о

ст
у

 з
а 

п
ер

іо
д

, 
%

 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, млн. грн 

7697,7 10906,9 17803,0 14159,1 17633,1 13616,1 16882,4 219,3 

у тому числі АТ «ДНІПРОАЗОТ», млн. грн / % 

2740,9 / 

35,6 

3529,8 / 

32,4 

5616,9 / 

31,6 

5245,3 / 

37,0 

7303,2 / 

41,4 

3932,5 / 

28,9 

6999,7 / 

41,5 
255,4 

інші виробники, млн. грн / % 

4956,8 / 

64,4 

7377,1 / 

67,6 

12186,1 

/ 68,4 

8913,8 / 

63,0 

10329,9 

/ 58,6 

9683,6 / 

71,1 

9882,7 / 

58,5 
199,4 

Рисунок 9.4 – Динаміка зовнішньої торгівлі хімічними товарами у 

Дніпропетровській області, $млн 

Підприємства хімічного комплексу Запорізької області вироб-

ляють певну номенклатуру хімікатів, зокрема неорганічні та органічні 

речовини, мінеральні добрива, промислові гази, полімерні матеріали, 
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пластмасові та гумотехнічні вироби, лакофарбові матеріали, мастила, 

оливи, фотоматеріали, клеї, мила, косметичні та мийні засоби, засоби 

для чищення, фармацевтичні препарати, будівельну хімію.  

Дані рис. 9.1 демонструють впевнене зростання обсягів реалі-

зації хімічної продукції (у 2,7 р. впродовж 2013-2019 рр.) та збіль-

шення частки області у показниках Придніпров’я з 17,2% до 20,5%. 

Найбільша динаміка зафіксована у виробництві гумових і пластмасо-

вих виробів та будівельної хімії (у 3,1 р.). Остання тенденція забезпе-

чила зростання частки сектору в обсягах реалізації продукції переро-

бної промисловості області до 4,1% у 2019 р., хоча завдяки падінню 

питомої ваги базової хімії загальний внесок хімічного комплексу сут-

тєво не змінився і становить 6,7%. 

Індекси промислової продукції за період, що аналізується,  

свідчать про певне падіння фізичних обсягів хімічного вироб- 

ництва (96,9% у виробництві основних хімічних продуктів та 99,2%  

у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметале- 

вої мінеральної продукції). Глибина падіння у базовому хімічно- 

му виробництві області виявилася більшою за загальноукраїнський 

показник та відповідні індекси Дніпропетровської та Кіровоградсь- 

кої областей. 

Упродовж 2013-2019 рр. зовнішньоторговельний оборот хіміч-

ної галузі області скоротився на 16,8% через зменшення як експорту 

(на 31,6%), так і імпорту (на 12,1%). Випереджальне падіння експорту 

спричинило формування у 2016-2017 рр. значного від’ємного торго-

вельного сальдо, рис. 9.5, але подальше зростання експорту в 2018 р. 

обумовило тенденцію вирівнювання балансу. У 2019 р. хімічна індус-

трія забезпечила 3,5% експортних надходжень області та 8,2% імпор-

тних поставок (у 2013 р. – 4,3% і 7,9% відповідно). 

Кіровоградська область, як і дві інші розглянуті вище області, 

належить до індустріальних регіонів України з домінуванням промис-

лового сектору за показниками зайнятості працівників та обсягів реа-

лізації продукції. Однак частка продукції її хімічної галузі у Придніп-

ровському економічному районі набагато менша ніж у решти облас-

тей (3,8% проти 75,7% Дніпропетровської та 20,5% Запорізької). Вра-

ховуючи зазначене, на даному етапі вважаємо недоцільним детальний 

аналіз виробничого потенціалу хімічної промисловості Кіровоградсь-

кої області в контексті пошуку можливостей її інноваційної модерні-

зації на засадах кластеризації та смарт-спеціалізації. 
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Рисунок 9.5 – Динаміка зовнішньої торгівлі хімічними товарами у 

Запорізькій області, $млн 

 

 

9.2 Модернізація потенціалу хімічного виробництва  

на кластерних засадах як смарт-орієнтована ціль  

розвитку Дніпропетровської області 

 

Аналіз стану та структурної динаміки розвитку українського 

хімічного сектору свідчить, що потенціал домінуючого раніше стра-

тегічного напряму розвитку хімічної індустрії, пов’язаного з розвит-

ком багатотоннажного базового хімічного виробництва на основі дос-

тупу до дешевих ресурсів, поступово вичерпується. Нові перспективи 

розвитку галузевого виробництва та підвищення його конкурентосп-

роможності слід шукати на шляху диверсифікації та структурно-

технологічної модернізації на неоіндустріальних засадах. Інструмен-

том здійснення такої модернізації має стати стратегія смарт-

спеціалізації із застосуванням кластерних технологій. 

У процесі розроблення Стратегії розвитку Дніпропетровської 

області на 2021-2027 роки науковцями Інституту економіки промис-

ловості НАН України було обґрунтовано доцільність опрацювання 
питання визначення одного з пріоритетів смарт-спеціалізації староп-

ромислових областей на основі неоіндустріальної модернізації хіміч-

ного виробництва у рамках нової стратегічної мети «Неоіндустріаль-

на модернізація регіону» [8].  
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Неоіндустріальне зростання хімічного комплексу може відбу-

ватися завдяки продовженню наявних ланцюгів вартості та виготов-

ленню диференційованої продукції для споживчих ринків (складної 

агрохімічної продукції, розумних лакофарбових матеріалів, антипіре-

нів, товарів побутової хімії, косметичних засобів, реагентів для очи-

щення води, матеріалів для сучасних методів діагностики, будівельної 

хімії). Названі сегменти відрізняються значною участю іноземного 

капіталу, залученням провідних іноземних технологій і готовністю до 

подальшого інноваційного розвитку. Окремо слід відзначити завдання 

розширення хіміко-фармацевтичного виробництва, яке має високий 

інноваційно-технологічний рівень і значний потенціал імпортозамі-

щення. 

Інший перспективний напрям неоіндустріальної модернізації 

сектору ґрунтується на великому міжгалузевому значенні хімічного 

виробництва як ключового постачальника новітніх матеріалів для но-

вітніх технологічних рішень, зокрема у цифровій та смарт-економіці 

[9-13]. Високотехнологічні галузі-споживачі можуть стати вагомим 

джерелом зовнішніх інвестицій у розвиток хімічного виробництва. 

Отже, стратегічне завдання полягає в активізації співпраці із суміж-

ними галузями, пошуку своїх ніш у міжгалузевих інноваційних еко-

системах, організації та отриманні відповідних синергетичних ефек-

тів. Для Придніпровського економічного району такими галузями-

споживачами можуть бути машинобудування, зокрема високотехно-

логічне, ОПК, транспорт, енергетика, зокрема альтернативна, будів-

ництво. Виходячи із загальноукраїнської специфіки, серед перспекти-

вних партнерів хімічного виробництва також слід розглядати аграрне 

виробництво, зацікавлене в ефективних хімікатах для підвищення 

продуктивності, та його інноваційну екосистему. 

Подальший розвиток у рамках неоіндустріальної моделі перед-

бачає цифровізацію хімічного виробництва та впровадження техноло-

гій Індустрії 4.0. Наприклад, актуальним напрямом цифрового парт-

нерства між учасниками агрохімічного ланцюжку є реалізація конце-

пції «точного землеробства» (precision farming) [14-17]. 

У затвердженій Стратегії розвитку Дніпропетровської облас-
ті на період до 2027 року зазначено, що «Стратегія розвитку Дніпро-

петровської області ґрунтується на вимогах ЄС щодо визначення 

смарт-спеціалізації» [18, с. 72]. До переліку стратегічних цілей увійш-

ла одна смарт-орієнтована ціль – «Інноваційний розвиток регіону на 

основі смарт-спеціалізації», яку деталізують дві операційні цілі – 

«Смарт. А. Розвиток потенціалу хімічного комплексу» та «Смарт. В. 
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Поліпшення умов для розвитку наукоємного виробництва, зокрема, 

машинобудування». Зазначені операційні цілі виділили пріоритетні 

галузі, за якими необхідно здійснювати пошук пріоритетів смарт-

спеціалізації. Однак подальшого розкриття обраних напрямків у ви-

гляді основних завдань, етапів та механізмів реалізації даної стратегі-

чної цілі не відбулося, а у Плані реалізації Стратегії на 2021 – 2023 

роки стратегічна ціль «Інноваційний розвиток регіону на основі 

смарт-спеціалізації» взагалі відсутня. Стратегією розвитку області 

передбачається досягнення зазначеної цілі шляхом поступового пере-

ходу на кластерну модель розвитку економіки та створення, зокрема 

хімічного кластеру (с. 73-74).  

На важливості кластерів для розвитку регіонів зроблено акцент 

і в затвердженій цього року Державній стратегії регіонального розви-

тку на 2021-2027 роки [19], в якій зазначено, що досягнення стратегі-

чної цілі 2 «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів» бу-

де відбуватися у тому числі через досягнення сталого розвитку про-

мисловості (оперативна ціль 5), зокрема, шляхом розвитку пріоритет-

них видів економічної діяльності, визначених на засадах смарт-

спеціалізації та сприяння «створенню регіональних, міжрегіональних 

та національних кластерів світового рівня, а також інтернаціоналізації 

кластерних ініціатив». 

На перспективах розвитку хімічної галузі у регіоні та застосу-

вання кластерних утворень для модернізації і підвищення ефективно-

сті використання секторального виробничо-інноваційного потенціалу 

також наголошують автори публікацій [5, 20-22]. 

Актуальність такого галузевого фокусу демонструють і євро-

пейські регіони, які вже обрали конкретні сектори хімічного вироб-

ництва у якості смарт-пріоритетів. На європейській Платформі зі 

смарт-спеціалізації (Smart Specialisation Platform) у тематичній секції 

«Хімікати» (Chemicals) виділені чотири ключові пріоритети та п’ять 

проєктів смарт-спеціалізації, які розроблені у результаті міжгалузевої 

та міжрегіональної співпраці (табл. 9.4).  

Крім зазначених у табл. 9.4 регіонів до партнерства залучені 

також бельгійський регіон Валлонія (Wallonia), провінція Каскі-

Пох’янмаа (Keski-Pohjanmaa) у Фінляндії та Варшавське воєводство 

(Warszawski stoleczny) у Польщі. Зацікавленість у співробітництві 

проявляють голландські провінції Гронінген (Groningen), Дренте 

(Drenthe), Південна Голландія (Zuid-Holland) та німецька земля Бран-

денбург (Brandenburg), рис. 9.6.  
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Таблиця 9.4 – Пріоритети та проєкти смарт-спеціалізації за напрямом 

Chemicals, зареєстровані на Платформі S3 

Проєкт 
Відповідаль-

ний регіон 
Залучені регіони Інші актори 

Пріоритет – Альтернативна сировина (Alternative feedstock) 

1 2 3 4 

Переробка 

біомаси 

(Valorisatio

n of agro-

food 

biomass 

project) 

Ломбардія, 

Італія  

(Lombardy, 

Italy) 

Лімбург, Нідерланди 

(Limburg, Netherlands);  

Каталонія, Іспанія 

(Catalonia, Spain);  

Мазовія, Польща (Ma-

zowiecki, Poland) 

Assolombarda – асоціація 

компаній у провінціях 

Мілан, Лоді, Монца, Бріа-

нца, Павія 

(Milano, Lodi, Monza, Bri-

anza, Pavia) 

Технологія 

електрич-

ного крекі-

нгу 

(Electric 

cracking 

technology) 

Лімбург, 

Нідерланди 

(Limburg, 

Netherlands) 

Ломбардія, Італія  

(Lombardy, Italy);  

Каталонія, Іспанія 

(Catalonia, Spain) 

Brightlands Chemelot Cam-

pus – екосистема дослід-

ників, підприємців та сту-

дентів, що працюють над 

високоякісними матеріа-

лами, стійкими процесами 

та біомедичними інноваці-

ями. Лімбург, Нідерланди 

(Limburg, Netherlands) 

Пріоритет – Полімери (Polymers) 

Переробка 

пластмас 

(Plastics 

recycling) 

Лімбург, 

Нідерланди 

(Limburg, 

Netherlands) 

Саксонія-Анхальт, Ні-

меччина (Saxony-

Anhalt, Germany); Лом-

бардія, Італія (Lom-

bardy, Italy); Каталонія, 

Іспанія (Catalonia, 

Spain); Усті, Чехія 

(Usti, Czech Republic); 

Мазовія, Польща (Ma-

zowiecki, Poland) 

Brightlands Materials 

Center – науково-

дослідний інститут, який 

досліджує та впроваджує 

інновації в галузі стійкої 

енергетики, мобільності, 

здоров’я та добробуту. 

Лімбург, Нідерланди (Lim-

burg, Netherlands) 

Пріоритет – Хімічна переробка (Chemical recycling) 

Хімічна 

переробка 

(піроліз) 

(Chemical 

Recycling 

pyrolysis 

project) 

Усті (Чехія) 

(Usti, Czech 

Republic) 

Мазовія, Польща 

(Mazowiecki, Poland); 

Саксонія-Анхальт, Ні-

меччина  

(Saxony-Anhalt, 

Germany) 

Unipetrol Centre for Re-

search and Education – 

науково-дослідний та на-

вчальний центр, що про-

водить прикладні та фун-

даментальні дослідження в 

галузі промислової хімії. 

Усті, Чехія (Usti, Czech 

Republic) 
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Закінченя табл. 9.4 
1 2 3 4 

Пріоритет – Стійкі технологічні процеси (Sustainable process 

technologies) 

Хімія пото-

ку (Flow 

Chemistry 

project) 

Каталонія, 

Іспанія (Cat-

alonia, Spain) 

Ломбардія, Італія  

(Lombardy, Italy); 

Мазовія, Польща (Ma-

zowiecki, Poland); Сак-

сонія-Анхальт, Німеч-

чина  

(Saxony-Anhalt, 

Germany) 

Research of Catalonia 

(ICIQ) – інститут хімічних 

досліджень в двох основ-

них напрямках: каталіз і 

відновлювальна енергія. 

Каталонія, Іспанія  

(Catalonia, Spain) 

Джерело: складено за даними [23]. 
 

 
 

Рисунок 9.6 – Регіони смарт-партнерства за напрямом Chemicals 
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Сьогодні європейські регіони прагнуть до спільних дій і реалі-

зації спільних інвестиційних проєктів та досягнення сталого партнер-

ства для стратегічного міжрегіонального співробітництва у пріорите-

тних сферах розумної спеціалізації за тематичними платформами 

Smart Specialisation Strategy (S3), які визначені Європейською комісі-

єю [24]: агропродовольчої (Agri-Food), Енергетичної (Energy) та 

Промислової (Industrial) модернізації. Ці сфери стратегічного зрос-

тання мають стати орієнтиром для регіону у пошуках актуальних і 

життєздатних смарт-пріоритетів у напрямі євроінтеграції та європар-

тнерства. 

Дніпропетровська область має історично сформовану структу-

ру хімічної промисловості з акцентом на великотоннажний азотний 

сегмент, системність й інтегрованість галузевого бізнесу з утворенням 

різноманітних продуктових ланцюжків, багаторічні результативні 

зв’язки промислово-виробничого та науково-освітнього комплексів, 

наявність галузевого експертного середовища. Зазначене свідчить про 

тривале функціонування в регіоні формальних та неформальних ме-

режевих структур, потенціал яких треба залучити для визначення ре-

гіональних смарт-пріоритетів та створення формального хімічного 
кластеру на основі наявних економічних можливостей, новітніх галу-

зевих трендів та перспектив міжсекторального та міжрегіонально-
го співробітництва. 

Консолідація сконцентрованих у регіоні суб’єктів хімічного 

комплексу для пошуку нових інноваційних напрямів регіонального 

зростання має відбуватися на добровільних засадах, із застосуванням 

стимулюючих та підтримуючих заходів. Метою формування класте-
рних утворень має бути створення сприятливого середовища й меха-

нізмів активізації інноваційної діяльності, модернізації та диверсифі-

кації наявного виробництва, заснування нових бізнес-напрямків та 

сфокусованої інвестиційної підтримки обраних пріоритетів для отри-

мання синергетичного ефекту й підвищення конкурентоспроможності 

регіону. 

Сформований кластер повинен мати такі головні ознаки (до-

опрацьовано на основі джерела [25]): відкритість, що передбачає 

можливість вільного входу нових учасників та створення міжгалузе-

вих, міжкластерних, міжрегіональних зв’язків; поліструктурність, 

тобто використання різних організаційних форм всередині кластеру 

(наприклад, індустріальних парків, бізнес-інкубаторів, бізнес-

акселераторів тощо); цілісність – зв’язаність суб’єктів у єдине внут-

рішнє інформаційне, науково-освітнє середовище та взаємодія із зов-
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нішніми агентами з позиції цілісності системи (кластеру); компетен-

тність, що передбачає накопичення, трансфер і розвиток знань та 

досвіду учасників кластеру; динамізм – здатність кластерного утво-

рення змінюватися та розвиватися.  

Вивчення практики створення та функціонування європейських 

хімічних кластерів [26] показало, що вони суттєво відрізняються за 

такими характеристиками, як технологічна спрямованість, кількість 

учасників, співвідношення великих і малих підприємств, структура й 

управління, набір послуг та сервісів для учасників, ступінь державної 

підтримки. Стосовно останнього, слід підкреслити важливу роль вла-

дних структур у процесах успішного та довгострокового функціону-

вання кластерних утворень. Як свідчить світовий досвід [27], влада 

має бути фасилітатором, а не лідером кластерних ініціатив. Найус-

пішнішими з них є ті, що ґрунтуються на публічно-приватному парт-

нерстві та розвиваються при постійній зацікавленій участі всіх клю-

чових стейкхолдерів, а не лише влади. Політика останньої стосовно 

кластерів має бути збалансованою: з одного боку, зорієнтованою на 

створення сприятливого інноваційного та бізнес-середовища й довіри 

між державними і приватними акторами екосистеми, а з іншого, – 

здійснення державного впливу не може приводити до знищення або 

зменшення конкуренції на ринку.  

Конфігурація регіонального кластеру має бути динамічною, її 

трансформації залежатимуть від визначених у процесі підприємниць-

кого відкриття (entrepreneurial discovery process – EDP) пріоритетних 

видів діяльності хімічних підприємств та стратегічних цілей кластер-

ного утворення. Крім того, якість та результативність процесу підп-

риємницького відкриття будуть суттєво впливати на стійкість та ефе-

ктивність діяльності усього кластеру у подальшому.  

Успішна реалізація концепції смарт-спеціалізації передбачає ті-

сний взаємозв’язок та продуктивну співпрацю між регіональною вла-

дою, бізнесом, наукою і освітою. У кожній області України налаго-

дження такого партнерства почалося зі створення робочої групи, яку 

сформували представники всіх зацікавлених сторін.  

Аналіз структури створеної у Дніпропетровському регіоні ро-
бочої групи (рис. 9.7) показав, що місцеві органи влади на етапі роз-

робки проєкту регіональної стратегії виконували головну роль, що в 

цілому відповідає затвердженому Порядку розроблення регіональних 

стратегій та практиці європейських країн, в яких саме влада ініціює 

процес налагодження активного діалогу між всіма стейкхолдерами. 

Але залучення бізнесу до реалізації підходу смарт-спеціалізації на 
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даному етапі було дуже обмеженим. Підприємницький сектор був 

представлений співробітниками інфраструктурних підприємств дер-

жавної і комунальної власності, а також Федерації організацій робо-

тодавців Дніпропетровщини та Дніпропетровської торгово-

промислової палати, і взагалі були відсутні представники приватного 

бізнесу. 

Рисунок 9.7 – Структура робочої групи з формування проєкту Страте-

гії розвитку Дніпропетровської області на період до 

2027 року
1

Водночас активна участь підприємців у розробці і реалізації S3 

є необхідною передумовою її реалістичності та результативності, 

особливо це важливо на етапі EDP. Згідно з європейською методоло-

гією та розробленими на її основі методичними рекомендаціями 

Українського інституту міжнародної політики [28], склад учасників 

фокус-груп для стадії підприємницького відкриття має формуватися 

за принципом 40/40/20 (40% – приватний бізнес; 40% – науковці; 

20% – влада та громадськість).  

Потребують системного вирішення певні проблеми, що було 

виявлено на попередньому етапі впровадження підходу смарт-

спеціалізації:  
недостатнє інформаційне охоплення та залучення до процесів 

смарт-спеціалізації нових регіональних суб’єктів;  

1 Складено авторами за інформацією з розпорядження голови облдержад-

міністрації Дніпропетровської області від 11.04.2019 р. № Р-196/0/3-19, оприлюд-

неного на сайті ОДА. 

77% 

4% 

7% 

12% влада 

бізнес 

громадськість, установи, 

організації, міжнародні 

проекти і програми 
освіта та наука 
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складність набуття новими видами діяльності та інноваційними 
проєктами критичної маси;  

слабку комунікацію між підприємницькими, освітніми, науко-
вими, фінансово-інвестиційними структурами регіону, відсутність 
інституційних інструментів їхнього співробітництва, що перешкоджає 
прозорості та інклюзивності процесу смарт-спеціалізації, стримує 
процес підприємницького відкриття та розвиток регіонального інно-
ваційного потенціалу на смарт-засадах. 

Для забезпечення ефективного здійснення EDP необхідно про-
вести певну підготовчу роботу, яка має бути спрямована, головним 
чином, на ідентифікацію фокусного кола стейкхолдерів та налаго-
дження між ними ефективних комунікацій. У рамках підготовчого 
етапу доцільно здійснити такий перелік заходів: 

1. Враховуючи багатономенклатурний характер хімічного ви-
робництва та велику кількість суб’єктів господарювання області, що 
працюють у Дніпропетровській області за розділами КВЕД 20, 21, 22, 
– понад 500, здійснити аналіз статистичної інформації про кіль-
кість, розміри та динаміку економічної діяльності таких суб’єктів 
господарювання з деталізацією за групами і класами КВЕД. Мета: 
ідентифікувати сфери діяльності (напрями бізнесу) з найбільшою 
концентрацію підприємництва та/або високою динамікою розвитку. 

2. За ідентифікованими сферами діяльності (напрямами бізне-
су) визначити цільові підприємницькі структури, встановити комуні-
кації та провести попередні консультації (круглі столи, вебінари, 
опитування тощо). Мета: дослідити сучасний стан, конкурентні пере-
ваги, проблеми та перспективи розвитку наявних хімічних вироб-
ництв, необхідні ресурси для проєктів модернізації, диверсифікації і 
зростання та визначити попередній склад учасників процесу EDP від 
підприємницького сектору. 

3.  Оцінити освітньо-дослідницький та інноваційний потенці-
ал хімічного сектору регіону, встановити комунікації з профільними 
кафедрами Українського державного хіміко-технологічного універси-
тету та інших ЗВО, провідними інжиніринговими компаніями. Мета: 
ідентифікувати провідні дослідницькі групи, їх компетенції та науко-
во-технологічні розробки, оцінити потенціал впровадження результа-
тів прикладних досліджень для модернізації/організації нових хіміч-
них виробництв, визначити перспективні напрями досліджень і інно-
вацій хімічного сектору регіону з урахуванням динаміки ринкових 
потреб. 

4. Оцінити (на основі опитування представників виробничого 

сектору, інжинірингових компаній, закладів науки й освіти) регіона-



 

179 

 

льний потенціал хімічного та споріднених галузей для інноваційного 

вирішення вже визначених у Стратегії регіонального розвитку за-

вдань, а саме:  

 1.А.2. Розвиток наукоємних та інноваційних виробництв;  

 1.В.1. Створення сільськогосподарського виробництва на 

основі розвитку фермерства;  

 1.В.2 Розвиток переробної промисловості в агропромисловій 

сфері;  

 2.А. Створення умов для поліпшення стану довкілля;  

 2.В. Підвищення ефективності управління відходами. 

5. Сформувати попередню локальну секторальну інноваційну 
екосистему з урахуванням ключових акторів та наяв-

них/перспективних ланцюгів вартості, визначити потенціал і крите-
рії її розширення на основі міжгалузевого, міжрегіонального та між-

народного співробітництва.  

6. У межах зазначеної локальної секторальної екосистеми виді-
лити перспективні (з точки зору смарт-спеціалізації) види діяльнос-

ті, які можуть становити основу хімічного кластеру, розробити до-

рожню карту формування хімічного кластеру та обґрунтувати його 
попередній концепт.  

7. Для організації інформаційної підтримки та налагодження 

ефективної комунікації зацікавлених стейкхолдерів створити коор-

динаційний механізм у вигляді окремої секторальної науково-

технологічної платформи (або складової загальної регіональної нау-

ково-технологічної платформи як інституційного інструменту управ-

ління процесами смарт-спеціалізації у регіоні), яка забезпечить дос-

тупність, відкритість і регулярність діяльності, у тому числі при про-

веденні/обговоренні результатів EDP, і стане онлайн майданчиком 

для формування й розвитку майбутнього хімічного кластеру. 

Проведені дослідження передумов, методологічних проблем та 

перших результатів імплементації підходу смарт-спеціалізації в окре-

мих старопромислових областях України [8, 29] дозволяють зробити 

висновки про їх слабку кореляцію із завданнями досягнення Цілей 

сталого розвитку. Тому при формуванні Каталогу програм та проєк-
тів для реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Дніпропет-

ровської області на 2021-2027 роки надано ряд пропозицій проєктних 

ідей, пов’язаних з розв’язанням актуальних еколого-соціально-

економічних проблем області, зокрема утилізацією високомінералізо-

ваних шахтних вод Криворізького басейну та добуванням цінних 

компонентів [30].  
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9.3. Інноваційна придніпровська складова 
атомно-промислового комплексу України 

В умовах переходу до 6-го технологічного укладу провідними 
джерелами енергоресурсів стають геліо- та ядерна енергетика [1;2]. 
Сучасна Україна здійснює тільки випуск природного концентрату 
урану, що і є фактично сировинним продуктом з низькою доданою 
вартістю та підлягає у подальшому збагаченню для виробництва таб-
леток збагаченого двоокису урану з яких формуються тепловиділяючі 
елементи. Слід зазначити, що необхідна кількість, збагаченого урану 
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в ядерному паливі закуповується Україною тільки в РФ. Росія поста-
чає відвал урану-235 після збагачення не менше 0,3 %. Аналогічні 
розробки здійснює США у компанії Вестінгауз. 

Дослідженню проблем розвитку атомно-промислового ком-
плексу присвятили свої роботи А. Носовський [4], Л. Литвинський, О. 
Пуртов [5], О. Максимчук [6], А. Мохонько, К. Тарасенко [7].  

Незважаючи на значну увагу науковців, проблема формування 
умов інноваційно-орієнтованого розвитку атомно-промислового ком-
плексу потребує більш ретельного вивчення.  

Основною метою дослідження є розроблення послідовності фо-
рмування умов інноваційно-орієнтованого розвитку атомно-
промислового комплексу Україні на основі стратегічних детермінант. 

Розвиток економіки та збільшення чисельності населення є од-
нією з причин зростання попиту на енергію в сучасних умовах. За 
останні 20 років чисельність населення світу збільшилася на 1,6 млрд 
людей, а загальний реальний дохід населення і підприємств – на 87%. 
Обсяг споживання первинної енергії збільшився з 1900 р. у 22,5 раза, 
а за останні 20 років обсяг світового споживання первинної енергії 
зріс на 45%. Структура споживання первинних енергоносіїв окреми-
ми країнами світу визначається як наявністю природних ресурсів і 
транспортних можливостей, так і характером внутрішніх потреб. Зро-
стання світового попиту на первинну енергію визначають такі країни 
та регіони, як Китай, Індія, Бразилія та Близький Схід. Хоча історично 
атомна енергетика визріла з програм створення ядерної зброї, тут, 
звісно, можливий і реверс. В Україні збережені два підприємства з 
видобутку й переробки урану, існуючі  технології створення елек-
тронних компонентів і навіть спеціальна вимірювальна техніка для 
визначення ізотопного складу ядерних матеріалів. Крім того, за запа-
сами урану й цирконію Україна — одна з перших у світі. Та деяких 
технологій для організації замкненого ядерного циклу таки бракує.  

Дванадцять країн в 2018 році виробили чверть своєї електрое-
нергії з атомної. Франція отримує близько трьох чвертей енергії від 
свого енергобалансу. Угорщина, Словаччина і Україна отримують 
більше половини від ядерної енергії, в той час як Бельгія, Швеція, 
Словенія, Болгарія, Швейцарія, Фінляндія та Чеська Республіка отри-
мують третину або більше. Південна Корея зазвичай отримує більше 
30% своєї електроенергії від атомної енергетики, в той час як в США, 
Великобританії, Іспанії, Румунії та Росії близько однієї п'ятої 
електроенергії припадає на атомну енергію. 

Україна знаходиться на 7-му місці щодо виробництва атомної 
електроенергії (рис. 9.8). 
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Рисунок 9.8 – Атомна генерація за країнами у 2018 році [13] 

Слід зазначити,що багато країн відмовилося від атомної енерге-
тики. Але ці  країни не є енергетично ізольованими, і їхній енергетич-
ний ринок — складова та повністю інтегрована частина великого 
ринку ЄС, на якому ядерна генерація присутня. Серед таких країн 
Німеччина, яка демонструє відхід від ядерної енергетики, але вона 
входить до загальноєвропейського енергетичного ринку разом із 
Францією, в якій ядерна енергетика займає домінуюче становище. 
Окремим показовим прикладом є штат Каліфорнія, який десятиліття 
тому прийняв рішення щодо виведення з експлуатації атомних 
енергоблоків, розташованих на його території, але у 2019 році 
вирішив подовжити термін їхньої експлуатації. І це на тлі загального 
підйому й розвитку атомної енергетики та реакторних технологій у 
Сполучених Штатах. Не викликає жодних сумнівів, що Україна, мож-
ливо разом з Польщею, повинна зберегти та розвивати свій потенціал 
у ядерній енергетиці та суміжних галузях. Для збереження та розвит-
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ку української ядерної енергетики необхідно виконати ряд умов і ре-
алізувати комплекс заходів. 

Електроенергія українських АЕС нині взагалі найдешевша у 
світі. З поточним тарифом близько 2 центів за кіловат-годину вона в 
три-чотири рази дешевша за європейську та в 1,5 разу — російську. 
Однак така дешевизна не дає можливості накопичувати ресурси не 
тільки на розвиток, а й на безпечне виведення з експлуатації блоків 
АЕС із наступним приведенням ділянок, де вони розташовані, у без-
печний стан.Тобто відбувається знищення відновлювальної вартості 
та перекладання проблем на прийдешні покоління. 

Найбільш очевидний (і невеселий) сценарій: АЕС допрацюють 
свій ресурс (найшвидше, з урахуванням багаторазового подовження) і 
будуть закриті. Для видобувачів урану це означає, що 2050-го усохне 
й місцевий споживач урану. Але це далека, як сьогодні здається, про-
блема. Торік відповідно до звіту СхідГЗК було "реалізовано 1240 т 
уранового концентрату. Отримано загальний дохід на суму 4,2 млрд. 
грн і сплачено майже 1 млрд. грн.. податків" [12]. 

СхідГЗК, тим часом, було поставлено "надважливу мету: зни-
ження собівартості уранузі 105 дол. за кілограм у 2017 р. до 80 дол. 
упродовж 2018–2019 рр.".Друга цифра, до речі, теж вища за світові 
ціни, зростання яких чекають уже років 5–7. Як усе відбуватиметься 
на практиці, поки що не дуже зрозуміло. Резерви шламосховищ для 
зберігання відходів переробки урану вже в основному вибрані. Ро-
зробляти нові горизонти — немає грошей. Щоправда, можна приско-
рено закривати Смолінську шахту. Але один страйк на СхідГЗК уже 
був [21].  

На підприємствах України можливий лише початковий етап 
рудного збагачення урану. Слід зазначити що потребує інвестицій 
атомно-промисловий комплекс внаслідок відсутності технології та 
виробничих потужностей щодо будівництва реакторів великої та ма-
лої потужності. В Україні немає повного (замкненого) ядерно-
паливного циклу. Щоправда, є його окремі ключові елементи: видо-
буток, подрібнення та збагачення уранової руди з отриманням закису-
окису урану (UзO8); використання ядерного палива (енергетичні й 
дослідницькі реактори); зберігання відпрацьованого ядерного палива; 
перевезення свіжого й відпрацьованого палива та радіоактивних від-
ходів, зберігання й захоронення радіоактивних відходів. Тобто сучас-
ний атомно-промисловий комплекс України включає: видобуток ура-
нової руди, виробництво закису-окису, виробництво цирконієвого 
концентрату для потенційного виробництва оболонок (трубок) для 
тепловидільних елементів (ТВЕЛів) та діючі АЕС [3].  



186 

Безпосередньо атомно-промисловий комплекс, який є провід-
ною ланкою ядерно-енергетичного комплексу України, можна вважа-
ти комплексною галуззю національної економіки, що включає:  ура-
нове виробництво, що створює основу для задоволення потреби 
атомних електростанцій у природному урані на середньо- та довго-
строкову перспективу; цирконієве виробництво, яке передбачає нала-
годження випуску цирконію, що є основним конструкційним матеріа-
лом для виготовлення ТВЕЛівз огляду на його унікальні фізичні влас-
тивості слабкої взаємодії з нейтронним потоком в активній зоні реак-
тора; виробництво іонообмінних матеріалів та забезпечення ними в 
повному обсязі уранового виробництва України; наукове, проектне та 
інформаційне супроводження проведення науково-дослідних та дос-
лідно-конструкторських робіт з удосконалення технологій гірничого 
видобутку, переробки уранової сировини, забезпечення радіаційного 
захисту персоналу та населення, проведення оцінки впливу на навко-
лишнє природне середовище, технічного переоснащення науково-
дослідних установ і проектних організацій. 

За 2018 рік в Україні було реалізовано промислової продукції 
на 16% більше, ніж за 2017 рік. Згідно з даними Держстату, обсяг ре-
алізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 
в Україні у 2018 році становив 2,5 трлн грн, з нього обсяг продукції, 
реалізованої за межі країни, становив 681,927 млрд грн. 

Серед регіонів України перше місце за обсягами реалізованої у 
2018 році промислової продукції посіла Дніпропетровська область 
(481,2 млрд грн). На другому місці – Донецька (311,8 млрд грн), на 
третьому – Запорізька (211,4 млрд грн) області. У 2019  році реалізо-
вано 2480804,2 млн. грн. промислової продукції, добувної промисло-
вості 1002299.0 млн.грн, Добувна промисловість і розроблення кар'є-
рів- 394847,2 млн.грн, переробної промисловості - 1597451,8 млн.грн. 

В Україні спостерігається тенденція зростання енергоспожи-
вання на основі відновлюваних джерел у 2017-1018. У 2018 році скла-
ло 93165 тис.т. н.е. 

Енегомісткість промисловості має стабільну тенденцію  та 
склало у 2018 р. 0,148 т н.е./тис. міжнародних доларів.  

Таких елементів ядерно-паливного циклу, як конверсія урану 
(переведення закису-окису урану UзO8 у гексафторид урану UF6 — 
газоподібну сполуку, яка технологічно необхідна для подальшого зба-
гачення), ізотопне збагачення урану і його реконверсія (перетворення 
гексафториду збагаченого урану на окис урану), виготовлення па-
ливних таблеток із окису урану та фабрикація готових тепловиділь-
них збірок, — на сьогодні в Україні немає. Тобто країна не володіє  
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       Таблиця 9.5 – Енергоспоживання на основі відновлюваних джерел за 2007-2018 роки, [13]  

№ 
 Одиниця 

виміру 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2
 2018

3
 

1 Загальне поста-

чання первинної 

енергії 

тис. т 

н.е. 139330 134562 114420 132308 126438 122488 115940 105683 90090 94383 89462 93165 

із нього 

2 Гідроенергетика тис. т 

н.е. 872 990 1026 1131 941 901 1187 729 464 660 769 897 

3 у % до підсумку % 0,6% 0,7% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 1,0% 0,7% 0,5% 0,7% 0,9% 1,0% 

4 Енергія біопали-

ва та відходи 

тис. т 

н.е. 1508 1610 1433 1476 1563 1522 1875 1934 2102 2832 2989 3195 

5 у % до підсумку % 1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,6% 1,8% 2,3% 3,0% 3,3% 3,4% 

6 Вітрова та со-

нячна енергія 

тис. т 

н.е. 4 4 4 4 10 53 104 134 134 124 149 197 

7  у % до підсумку % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 

Усього енергія від відновлювальних джерел 

8 Загальне поста-

чання енергії від 

відновлювальних 

джерел 

тис. т 

н.е. 2384 2604 2463 2611 2514 2476 3166 2797 2700 3616 3907 4289 

9 Частка поста-

чання енергії від 

відновлювальних 

джерел % 1,7% 1,9% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,7% 2,6% 3,0% 3,8% 4,4% 4,6% 
 

1
8

7
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повним ядерно-паливним циклом (ЯПЦ) – відсутні стадії: отримання 

гексафториду урану; збагачення, конверсії і виготовлення паливних 

таблеток, одержання трубної заготовки та прокату; виробництво ком-

плектувальних виробів і тепловидільних збірок. Та й загалом наявний 

науковий потенціал і власна експериментальна база недостатні для 

науково-технічної підтримки створення ядерного циклу в Україні. 

Грандіозні фінансові проблеми є величезною перешкодою для реалі-

зації подібних амбіцій. Адже реальне фінансування більшості наявних 

програм зі створення ядерного циклу за роки незалежності не пере-

вищувало 10 відсотків заявленого рівня. Запаси урану України за да-

ними МАГАТЕ становлять 199,5 тис.т. В Україні здійснюється виро-

бництво тільки природного концентрату урану, фактично сировинно-

го продукту з низькою вартістю, непридатного для подальшого збага-

чення і виробництва таблеток збагаченого двоокису урану. Це не до-

зволяє Україні у повному обсязіповно використовувати ізотопи урану 

235 і 238. Необхідна кількість збагаченого урану в ядерному паливі до 

недавнього часу закуповувалась тільки в РФ. 

Незважаючи на те, що внесок атомно-промислового комплексу 

України у створення валового внутрішнього продукту не є значним, 

але його  роль важлива щодозабезпечення економічної безпеки та до-

сягнення енергетичної незалежності країни. Згідно з положенням 

Стратегії сталого розвитку України до 2030 р. та енергетичної страте-

гії України на період до 2035 р. розвиток атомної енергетики є одним 

із пріоритетів розвитку національної господарської системи.  

Управління розвитком атомно-промислового комплексу є 

складним, багатогранним процесом. Прийняття зважених та адекват-

них управлінських рішень можливе лише за умови, що вони ґрунту-

ються на використанні результатів об’єктивної оцінки, яка дає змогу 

ідентифікувати тип розвитку та визначити його рівень, створити 

підґрунтя для виявлення детермінантів розвитку. Провідні фірми сві-

ту укладають договори зі збагачення урану під контролем МАГАТЕ з 

отриманням відвалу урану-235 0,2 % і менше. Це дозволяє одержува-

ти ізотоп урану-235 не 67 %, а 80 % і більше.Україна працює в недос-

каналому правовому полі. Відсутній дієвий державний механізм   ре-

гулювання  розвитку атомно-промислового комплексу: не має інстру-

ментів ні державних програм. В Україні діяли такі програ-

ми:Державна цільова економічна програма «Ядерне паливо України», 

затверджена Постановою КМУ від 23.09.2009 р. № 1004 на період 

2009-2013 рр., що передбачалазбільшення обсягу виробництва конце-

нтрату природного урану; створення виробництва ядерного палива, 
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цирконієвого виробництва, виробництва комплектувальних виробів; 

наукове, проектне та інформаційне супроводження об'єктів ядерно-

паливного циклу; розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 

листопада 2016 р. № 943-р схвалено Концепцію Державної цільової 

економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на 

період до 2020 року; Концепціяорганізації на територіїУкраїнивироб-

ництва ядерного палива та його компонентів на базінаціональнихре-

сурсів природного урану та цирконію для зниженнярівнязалежності-

відіноземногопостачальника ядерного палива на атомніелектростанції 

[16]. 

Наступним кроком після схвалення Концепції є розробка прое-

кту програми, але на сьогоднішній день проект програми Кабінетом 

Міністрів України не затверджений. Постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 вересня 2009 р. № 1029 затверджено Державну цільову 

екологічну програму приведення в безпечний стан уранових об'єктів 

виробничого об'єднання «Придніпровський хімічний завод». Мета 

програми - ліквідація негативних екологічних наслідків діяльності 

виробничого об'єднання «Придніпровський хімічний завод», приве-

дення небезпечних уранових об'єктів, що перебувають на балансі 

державного підприємства «Бар'єр», в екологічно безпечний стан та 

забезпечення захисту населення і навколишнього природного середо-

вища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання. Строк ви-

конання програми 2009-2014 рр., тобто Програма вимагає оновлення. 

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 р. 

№ 680-34/VI затверджена Дніпропетровська обласна комплексна про-

грама (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату 

на 2016–2025 роки. В даній програмі не приділено достатньої уваги 

питанню утилізації радіоактивнихвідходів,хоча серед проблем згаду-

ється суттєве техногенне навантаженняна довкілля гігантських хвос-

тосховищ і шламонакопичувачів у м. Жовті Води та державного підп-

риємства «Бар’єр» (м. Кам’янське). 

Незважаючи на спад цін на сировинні ринки світу,енергетична 

безпека країни входить до кола національних інтересів держави. 

В Україні 21.06.2018 р прийнятий Закон№ 2469 –VIII «Про на-

ціональну безпеку». В Законі визначено терміни: «державна безпека - 

захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і де-

мократичного конституційного ладу та інших життєво важливих на-

ціональних інтересів від реальних і потенційних загроз невоєнного 

;характеру», «загрози національній безпеці України - явища, тенденції 

і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унемо-
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жливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збере-

ження національних цінностей України», «національна безпека - за-

хищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демок-

ратичного конституційного ладу та інших національних інтересів 

України від реальних та потенційних загроз» та  «національні  інте-

реси - життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реа-

лізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресив-

ний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльнос-

ті і добробут її громадян». Тому на цій основі можна узагальнити сис-

тему взаємодії суб’єктів, об’єктів та складових впливу національних 

інтересів. Наукове дослідження та розвиток атомно-промислового 

комплексу для сучасної розвинутої країни є як невід’ємною складо-

вою частиною реалізації та захисту національних інтересів держави, 

так і елементом державної і національної безпеки. Поняття «інтереси 

в сфері розвитку атомно-промислового комплексу»  формується в 

системі національних інтересів. Визначення «інтересів  в сфері розви-

тку атомно-промислового комплексу» має враховувати наступні фак-

тори: сукупність економічних інтересів; сукупність цілей держави 

щодо енергетичної безпеки; сукупність існуючих на цей час зовніш-

ніх та внутрішніх загроз. 

Другою проблемою виробництва урану є необхідність зростан-

ня видобутку уранової руди в 2,5-3 рази, до 2,6 тис.т в рік. Одним із 

наукових методів видобутку руди урану, який  доцільно використову-

вати в Україні - є свердловинне підземне вилуговування (СПВ) урану 

на розвіданих родовищах пісковикового типу. Даний метод викорис-

товують Казахстан та Узбекистан. У цих країнах  100 % урану видо-

бувається методом СПВ. Україна повинна зберегти і розвивати свій 

ядерний енергетичний потенціал, навіть всупереч тренду на політику 

відмови деяких держав від ядерної енергетики. Ядерна енергетика 

непросто частина енергетичної галузі. Це відображення певного рівня 

розвитку економіки, технології, освіти й навіть суспільних відносин. 

Ядерна енергетика – це індикатор, який підтверджує технологічну 

культуру і демонструє належність щодо вузького кола країн, рівень 

розвитку яких дозволяє безпечно й ефективно використовувати пере-

дові досягнення інженерної думки особливо в умовах переходу до 6-

го технологічного укладу. 

Розвиток, нові технології та горизонти. Експлуатуючи існу-

ючі енергоблоки, Україні надто важливо стежити та брати безпосе-

редню участь у розвитку нових технологій, а також впроваджувати їх. 

Серед основних напрямів можно зазначити: 
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Перший — це сучасні технології, які дозволяють модернізува-

ти, збільшувати ефективність, здійснювати заміну уже діючих енер-

гоблоків, в тому числі на агрегати малої потужності, підвищувати їх-

ню безпеку та подовжувати термін експлуатації. Бажано здійснювати 

це на вітчизняній машинобудівній базі з залученням сучасних техно-

логій США та Канади. Такі підприємства в Україні є і зараз виготов-

ляють окремі елементи арматури та устаткування для атомних реак-

торів. 

Другий напрям стосується нових реакторних техно-

логій. Енергетична стратегія країни вказує на необхідність визначити 

наступне покоління ядерних реакторів, які ми плануємо експлуатува-

ти. В України є унікальна можливість у співробітництві з техно-

логічними компаніями зі США отримати лідерські переваги в розвит-

ку технології малих модульних реакторів. Це нове покоління реак-

торних установок потужністю до 300 МВт, що мають суттєво вищі 

показники ефективності та безпеки. Крім використання нових техно-

логій для власних потреб, ми можемо стати регіональним інженерно-

технологічним хабом із експортним технологічним потенціалом та 

істотною локалізацією виробництва на вітчизняних машинобудівних 

підприємствах. 

Паливна диверсифікація і розширення власної бази — 

третій з напрямів, про які йдеться. Україні необхідно зберегти курс 

на паливну диверсифікацію і скорочення ризиків використання пали-

ва, що поставляється Російською Федерацією. Водночас наявна в 

Україні мінерально-сировинна й технологічна база дозволяє говорити 

про можливість і необхідність нарощувати обсяги власного видобутку 

урану. Ми також маємо послідовно рухатися в напрямку створення 

власного (або спільно з Польщею як країною-членом ЄС) вироб-

ництва ядерного палива, враховуючи обмеження, що накладають на 

нас наші міжнародні зобов'язання. Якісний розвиток атомної проми-

словості неможливий без такого самого розвитку системи поводжен-

ня з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. 

На сьогодні реалізується низка проектів, таких як будівництво цен-

тралізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, які дозво-

лять Україні піти від залежності та істотних фінансових втрат, пов'я-

заних зі зберіганням ВЯП у Росії[17]. 

Усе перелічене вище можливе у разі реалізації однієї умови. 

Відносно атомної енергетики має бути застосований дуже обережний 

і збалансований підхід, коли йдеться про виконання нею соціальних 

функцій з поставок електроенергії. Ядерна енергетика не може бути 
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єдиним і основним носієм навантаження. Тарифна політика має бути 

економічно обґрунтованою та дозволяти генеруючим підприємствам 

зберігати необхідний рівень безпеки й розвиватися. Необхідно виве-

сти цей вид генерації з дискримінованого (порівняно з іншими типами 

генерації) становища як у частині фінансово-економічних показників, 

так і в частині завантаження наявних потужностей. Реалізація зазна-

ченого комплексу заходів дасть можливість Україні зберегти та поси-

лити найпотужніший драйвер економіки, який зможе не тільки сприя-

тливо вплинути на фінансово-економічний і технологічний розвиток 

країни, а й стимулювати розвиток цілого ряду суміжних галузей». 

Безпека. Тут потрібно виділити два аспекти: експлуатаційний 

та виробничий. 

Безпека експлуатації атомних енергоблоків має багато скла-

дових. Одна з ключових — професійне та незалежне регулювання. 

Законодавчо закріплена незалежна позиція ядерного регулятора, її 

посилення, розширення бази матеріальної та технічної підтримки ре-

гулятора дозволять ставити питання безпеки на чільне місце та уника-

ти ситуацій, за яких тактичні економічні або політичні міркування 

можуть превалювати над безпекою. Незалежність ядерного регулято-

ра дасть можливість також уникати конфлікту інтересів. Дуже важли-

во на державному рівні протистояти спокусі управляти галуззю та 

регулювати її в "ручному" режимі. Ядерна енергетика потребує си-

стемного підходу в управлінні та незалежного регулювання. 

Безпека виробництва атомних реакторів, устаткування та 
інших компонентів ядерних технологій пов’язані з великими ризи-

ками витоку інформації та іншими, тому потребують спеціальних си-

стем захисту, які вітчизняні машинобудівні підприємства в сучасних 

умовах не в змозі забезпечити на належному рівні. Можливим вихо-

дом є організація співпраці на основі міжнародно-державно-

приватного партнерства з метою диверсифікації ризиків. Іноземний 

партнер надає технології, СБУ забезпечує захист від витоків секретної 

інформації, вітчизняні підприємства – технічне та технологічне забез-

печення виробництва сучасного устаткування. 

Освіта і кадри. Запит на підготовку кадрів, як і політика зі збе-

реження наявного кадрового потенціалу, включаючи його резервний 

компонент, прямо пов'язані з наступними факторами: з поточною 

фінансово-економічною ситуацією на підприємствах галузі та пер-

спективами розвитку галузі в частині будівництва та введення в 

експлуатацію нових потужностей.У питанні підготовки кадрів, мож-

ливо, має сенс сконцентрувати навчально-методологічну базу. Це 
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дасть змогу підвищити якість освіти та створити здорову конкуренцію 

за навчальні місця замість "розмазування тонким шаром" наявного 

ресурсу. Необхідно уникати ситуації, що склалася зараз, коли на-

повненість студентами груп із відповідної спеціальності становить 

лише близько 30%. Маючи за плечима потужну галузь, наші заклади-

вищоїосвіти, зокрема Дніпровський державний хіміко-технологічний 

університет, крім реалізації внутрішніх завдань, могли б системно 

розширити експортний потенціал вітчизняної системи вищої освіти в 

галузі ядерної енергетики. Доцільно розробити модульні блоки щодо 

надання професійних знань та досвіду, як продукту роботи галузі, а не 

пасивно спостерігати за тим, як ці знання та досвід витікають із краї-

ни з виїздом фахівців[16]. 

Для розвитку атомно-промислового комплексу доцільно  вико-

ристовувати інноваційний  підхід. Даний підхід представлено як су-

купність трьох взаємопов’язаних блоків, а саме:  

– методико-інформаційний блок – передбачає розроблення ме-

тодики оцінювання розвитку атомно промислового комплексу для 

підвищення рівня обґрунтованості рішень щодо формування умов 

його переорієнтації на інноваційній основі, а також збір та первинна 

обробка інформації для її подальшого використання в процесі оціню-

вання розвитку атомно-промислового комплексу; 

 – діагностично-орієнтувальний блок – передбачає здійснення 

на основі сформованої інформаційної бази за розробленою методи-

кою ідентифікації типу розвитку атомно-промислового комплексу 

України та визначення його рівня, а також розроблення рекомендацій 

щодо формування умов для інноваційно-орієнтованого розвитку 

атомно-промислового комплексу; 

– оціночно-процесуальний – передбачає проведення оцінки 

чинників як підґрунтя для подальшого визначення стратегічних де-

термінант інноваційно-орієнтованого розвитку, з урахуванням яких 

мають розроблятися заходи щодо формування умов для інноваційно-

орієнтованого розвитку атомно-промислового комплексу, а також 

прогнозування очікуваних результатів та впровадження розроблених 

заходів, що має супроводжуватися постійним контролем на основі 

співставлення отриманих результатів з прогнозованими. 

Надважливим також є питання управління радіоактивними від-

ходами уранових виробництв.Основними джерелами забруднення при 

видобутку та переробці урану є шахтні води, технологічні розчини 

гідрометалургійного заводу та тверді відходи видобутку та переробки 

уранової руди. Такі відходи накопичуються у відвалах та шламосхо-



 

194 

 

вищах. Небезпечними чинниками, які впливають на довкілля є пил та 

газ радон, які утворюються при видобутку та переробці уранових руд, 

забруднення прилеглих територій, поверхневих та підземних вод, 

перш за все в місцях розміщення шламосховищ радіонуклідами. 

На території м. Кам’янське та Дніпровського району Дніпро-

петровської області розрашовані хвостосховища 42 млн. т відходів 

уранового виробництва колишнього «Придніпровського хімічного 

заводу»: «Західне», «Центральний Яр», «Південно-східне», 

«Дніпровське», «Сухачівське» і сховище «База С». Всі вони є джере-

лами забруднення повітря, водних та земельних ресурсів. 

Шляхами подолання впливу небезпечних чинників є вдоскона-

лення технології очищення шахтних вод від урану та інших забруд-

нюючих елементів для упередження потрапляннях їх у водневі систе-

ми, в першу чергу річки та водосховища. 

Особливу увагу екологічним проблемам треба приділити у разі 

застосування методу свердловинного підземного вилуговування 

(СПВ) для запобігання накопичення під землею забруднюючих ком-

понентів. 

Виробництво ЯП, переробка відходів ядерного палива (ВЯП), 

вирішення екологічних проблем зажадають посилення участі держа-

ви, профільних інститутів НАН України, не тільки з причини високо-

го технологічного і технічного рівня виробництва ядерно-чистих ма-

теріалів, а й з-за наявності наукових кадрів і фахівців. Залучення інве-

стицій від приватного бізнесу в ядерній галузі, крім видобутку урану, 

малоймовірне, тому що її рентабельність невелика в умовах України. 

Загальна кількість рідких і шламоподібних відходів уранового 

виробництва на сьогодні перевищує 100 млн. т та є джерелом забруд-

нення ґрунтів, поверхневих та підземних водневих систем та повітря 

радіоактивними елементами. Актуальними є питання вдосконалення 

методів поводження з рідкими відходами уранового виробництва, 

реабілітації забруднених горизонтів підземних вод, а також ак-

тивізації розроблення нових захисних матеріалів для захоронення 

радіоактивних речовин. Важливим є також переробка хвостосховищ 

та відвалів з метою вилучення цінних компонентів та зниження 

навантаження на довкілля. 

Враховуючи вищенаведене надактуальним є вирішення про-

блеми утилізації відходів уранового виробництва, поліпшення управ-

ління радіоактивними відходами задля покращення екологічної ситу-

ації в Дніпропетровській області. 
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Започаткування та реалізація програми «Поліпшення управлін-

ня радіоактивними відходами задля покращення екологічної ситуації 

в Дніпропетровській області» дозволить вирішити екологічні пробле-

ми, пов’язані з утилізацією радіоактивних відходів уранового вироб-

ництва, шляхом переробки шламоподібних відходів в обсязі до 1 млн. 

т на рік. 

Серед інших загальних результатів виконання програми очіку-

ються такі: 

- скорочення техногенного навантаження на навколишнє сере-

довище; 

- зменшення рівня забруднення повітряного басейну області;

- захист водних ресурсів від виснаження та забруднення радіо-

активними відходами; 

- поліпшення стану земельних ресурсів;

- зменшення рівня накопичення промислових відходів;

- поліпшення системи управління промисловими відходами.

Розглядаючи життєво важливе питання екології, кажучи про

утилізацію відходів уранового виробництва на ДП «СхідГЗК» можна 

стверджувати, що в до теперішнього часу всі відходи (хвости) відка-

чували в найближчу балку від гідро-металургійного заводу (ГМЗ) і 

заливалися без гідроізоляції, в результаті цього в атмосферу і надра 

виділяється значна кількість природних радіонуклідів, що згубно 

впливає на екологію. Хвостосховища радіоактивних відходів є джере-

лом забруднення атмосфери радіоактивними газами, в першу чергу, 

радоном, який еманує практично зі всієї поверхні хвостосховища, ку-

ди надходить радій, що міститься в урановій руді. Єдина вимога, якої 

дотримувалися і дотримуються, те що шлами покриті шаром води, що 

захищає від утворення сухих пляжів. 

Низькорадіоактивні рідкі відходи у вигляді пульпи скидаються 

в хвостосховищі, створене в перегородженій греблі балки Щер-

баківська. Хвостосховище площею 25 га знаходиться в 1,5 км від 

міста Жовті Води. Воно складається з двох секцій - «старої» і «нової». 

«Стара» секція має довжину 1,6 км, ширину - 0,6 км, в даний час за-

повнено до проектних значень і вміщує 5,47 млн. м
3
 твердої фази або

9 млн. тонн хвостів. «Нова» секція хвостосховища розташована в 

західному відгалуженні балки. Площа секції становить 256 га, про-

ектний обсяг – 25,841 млн. м
3
. Тут поховано близько 40 млн. тонн

відходів (майже 80 % від проектного об'єму). Загальна альфа-

активність заскладованих радіоактивних відходів перевищує 50 тис. 
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Кюрі. Ніде в світі немає сховищ з таким обсягом небезпечних рідких 

відходів. 

Багаторічний досвід вітчизняної і зарубіжної уранодобувної 

промисловості показує, що проблеми раціонального освоєння при-

родних ресурсів, управління гірським тиском, підвищення повноти і 

якості вилучення корисних копалин, забезпечення безпеки гірничого 

виробництва, зниження виділення радону в гірничі виробки, збере-

ження денної поверхні вирішуються шляхом застосування систем ро-

зробки з твердіючою закладкою виробленого простору. 

В Україні закладні роботи ведуться на Запорізькому залізоруд-

ному комбінаті (ЗЗРК) і СхідГЗК. Системи з твердіючою закладкою 

показали на прикладі ЗЗРК і СхідГЗК хорошу конкурентоспро-

можність в частині високої якості вилучення корисних копалин навіть 

при видобутку менш цінних залізних руд. У складі закладки широко 

застосовується пісок, як інертний заповнювач використовується 

граншлак і вода в обсягах до 500 кг/м
3
. 

У той же час існує ряд недоліків закладки виробленого просто-

ру. 

- присутність водовіддачі штучним масивом в інфраструктуру 

шахтного водовідливу, що веде до проблеми очищення шахтних вод 

на денній поверхні; 

- нерівномірна міцність і стійкість оголень штучного масиву по 

довжині і висоті камер; 

- невисока міцність гідроізолюючих перемичок через при-

сутність гідростатичного тиску. 

Для приготування твердіючої закладки в якості наповнювачів 

відповідно до «Інструкції по технології приготування твердіючої за-

кладки на закладних комплексах СхідГЗК» допускається застосовува-

ти наступні матеріали: 

- кар'єрні піски, супіски, модуль крупності яких дорівнює 0,02-

0,1, вміст глинистих і мулистих частинок - 15-50 %; 

- відходи гірничого виробництва розміром мінус 25 мм (хвости 

купчастого вилуговування, породи і позабалансові руди) у вигляді 

домішок 25-50 % по масі до дрібного заповнювача; 

- хвости ГМЗ в їх натуральному вигляді. 

Найбільш раціональним єутилізація шламівшляхом приготу-

вання пастоподібної закладки. Головною метою такої закладки виро-

бленого простору є зменшення водовіддачі штучним масивом в ін-

фраструктуру шахтного водовідливу, що автоматично знизить обсяги 
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очищення шахтних вод на денній поверхні від розчинних солей гірсь-

кого масиву і мулоподібних частинок, втому числі і радієвого ряду 

урану. За основу може бути взята технологія, розроблена гірничодо-

бувною компанією Outotec, де закладка здійснюється сучасними пас-

топодібними сумішами, що твердіють. Застосовувані поршневі насоси 

дозволяють подавати тверду закладку на відстань до 12 км, при необ-

хідності, на висоту до 240 метрів, продуктивністю 230 м
3
/год. При 

цьому використовується пастоподібна закладка будь-якого грануло-

метричного складу (до 1/3 діаметра трубопроводу). Основним в'яжу-

чим є цемент в кількості від 1 до 10 %. Утилізація хвостів збагачення 

в пастоподібній закладці може досягати 80 %, при додаванні 10 % 

цементу, відповідно. 

У разі пастоподібної закладки, що закачується, зникає проблема 

міцності гідроізолюючих перемичок - немає гідростатичного тиску 

навіть у верхньому шарі, де закладка завжди є майже в рідкій фазі і 

тимчасово не втратила рухливості. Висока в'язкість складу дозволить 

виключити сегрегацію заповнювача і в'яжучого по площі камери, що 

забезпечить рівномірну міцність і стійкість оголень штучного масиву 

по довжині і висоті камер. Ця ж в'язкість дозволить утилізувати в 

складі закладки техногенні джерела іонізуючого випромінювання у 

вигляді шламів ГМЗ. У самопливної закладці шлам знаходиться в 

кількості більше 40 %, що різко знижує міцність штучного масиву 

через сегрегації гранскладу в шарі води, що покриває закладку, а у 

закладці, що закачується, вміст шламів можна довести до 80 % від 

обсягу, отримуючи при цьому однорідний рівноміцний по обсягу 

штучний масив. 

Впровадження нових технологій закладних робіт з утилізацією 

відходів переробки гірничих виробництв дозволить істотно поліпши-

ти екологічну обстановку, підвищити продуктивність і ефективність 

видобутку уранової руди. 

Важливим етапом є проведення спектрального та хімічного 

аналізу проб для визначення вмісту тих чи інших компонентів в кон-

кретному сховищі, а також аналіз їх радіоактивності. 

Переробка відходів в рідкому або сухому вигляді вимагає за-

стосування спеціального обладнання для зневоднення і класифікації 

шламів для приготування закладки. В ІГТМ НАН України розроблено 

вібраційне устакування для тонкої класифікації та зневоднення сип-

ких матеріалів – вібраційні полічастотні грохоти. При віброударному 

полічастотному збудженні робочого органу та ситових поверхонь 
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вібросита можливе ефективне розділення шламоутворюючих часток і 

видалення їх з технологічного циклу подрібнення на стадії макси-

мального розкриття часток уранових руд, зневоднення виділених ча-

сток та виділення пустої породи з лужного розчину для подальшої її 

утилізації. Це суттєво підвищує продуктивність та ефективність тон-

кої класифікації за крупністю і зневоднення на віброситах подріб-

нених уранових руд та відходів їх переробки. 

Оскільки транспортування трубопровідним транспортом від м 

Кам'янське до ГМЗ (м. Жовті Води) є витратним проектом, найбільш 

раціональним є доставка радіоактивних відходів залізничним або ав-

томобільним транспортом в спеціальних контейнерах. В ІГТМ НАН 

України створенні нові технології транспортування та довгостроково-

го безпечного зберігання радіоактивних відходів у спеціальних кон-

тейнерах з аномально високими РЗ властивостями, які суттєво підви-

щують радіаційну стійкість контейнерів для зберігання та поліпшення 

екологічного стану уранодобувних регіонів. 

Також в ІГТМ НАН України розроблена технологія рекульти-

вації земель колишніх шламосховищ. Запропоновані способи випуску 

пульпи і намиву шламосховища з урахуванням технологічних особ-

ливостей його будови, які дозволяють розділити матеріал за вмістом 

корисного компоненту, розмістити його у визначеній частині ємності 

накопичувача відходів та таким чином сформувати зони для перспек-

тивного промислового видобутку мінеральної сировини. 

Ще однією проблемою є скидання радіоактивних шахтних вод 

закритої шахти «Нова» (м. Жовті Води) в прилеглу річку. Для 

вирішення цієї проблеми може бути запропонована прокладка трубо-

проводу до ДП «СхідГЗК» для заміни технічної води, що використо-

вується шахтою в т.ч. для приготування закладних сумішей. 

В даний час шахта «Нова» підприємства «Схід-Руда» знахо-

диться в стані самовільного затоплення через низку економічних про-

блем. З кінця липня 2016 відкачка води з шахти припинена і шахтні 

води не потрапляють, як раніше, в річку Жовта. 

Будь-який варіант розвитку подій на шахті: або остаточне за-

топлення гірничих виробок і відпрацьованих камер, або відновлення 

роботи шахти неминуче призведе до відновлення скидання шахтних 

вод в кількості 450-480 м
3
/год в постійний водотік р. Жовта. 

При цьому кількість розчиненого урану при обох альтернатив-

них варіантах розвитку шахти буде близьким: із затопленої шахти 

будуть надходити менші добові обсяги шахтних вод, але з більшою 



 

199 

 

концентрацією урану (тепловою конвекцією будуть промиватися всі 

існуючі камери уранових блоків). Під час роботи шахти промивають-

ся тільки блоки нижче рівня затоплення - одна третина або одна 

чверть уранових блоків, з вмістом 0,4 г/м3, але з інтенсивною відкач-

кою близько 450 м
3
/год. 

Екологічно оптимальним є експлуатація повністю осушеної 

шахти, коли кількість розчиненого урану в шахтних водах буде зве-

дено до мінімуму. Такий варіант передбачається в разі залучення в 

експлуатацію поки незатребуваних промислових покладів комплекс-

них рідкоземельних-ванадій-скандієвих руд. 

Промислове вилучення урану з шахтних вод проводиться шля-

хом монтажу на території шахти сорбційної установки, що працює на 

іонообмінних смолах. Витяг урану повинен проводитися на ГМЗ 

СхідГЗК. 

Перед комбінатом стоїть завдання щодо прийняття оперативно-

го рішення по заміні технологічної води, що приймається від Водока-

налу шахтної водою ш. «Нова» (Жовті Води) з прокладкою трубопро-

воду необхідної довжини. З витягом з шахтної води уранової складо-

вої; 

Є технічна можливість очистити воду від урану і подати її для 

виробничих потреб на комбінат. Необхідно прокласти трубопровід на 

відстань, орієнтовно 7 км. Модульна установка вітчизняної розробки 

пройшла випробування і експлуатацію на комбінаті протягом багать-

ох років. Конструкція системи очищення води потребує до-

опрацювання виходячи з сучасних вимог з подальшим використанням 

втехнології. Отриманий продукт з ураном буде перероблятися в кон-

центрат на ГМЗ. 

Також під забудованою територією м. Жовті Води та прилеглих 

до шахт селищ знаходяться значні обсяги виробленого простору, яке 

на початку видобутку уранової руди в регіоні нічим не закладалися. 

Через це утворюються провали денної поверхні. Пропонується запов-

няти порожній вироблений простір закладною сумішшю, приготовле-

ною зі шламів ГМЗ. 

Після підземного видобутку уранової руди і підйому її на по-

верхню в шахтному просторі залишаються порожнечі, які необхідно 

заповнити замінником - матеріалом (сировиною, сумішшю і т. ін.), 

який має твердість порівнянну з видобутою рудою. 

Для закладання виробленого гірничого простору в даний час 

використовується твердіючі суміші, приготовані з піску, гранульова-



 

200 

 

ного металургійного шлаку і цементу. Суміш готується на території 

шахти і подається в шахтні пустоти по трубопроводу через ствол 

шахти. Протягом року комбінат закуповує і перевозить понад 100 тис. 

т гранульованого металургійного шлаку і 400 тис.м
3
 піску. Доставка 

піску і граншлака здійснюється залізничним і автотранспортом. 

Перед комбінатом стоїть завдання щодо прийняття оперативно-

го рішення по заміні в твердіючій закладці піску і граншлака на від-

ходи збагачення (з власних хвостосховищ) з природними сполучними 

(вапняк). 

Необхідно доопрацювати технологію з отримання твердіючої 

закладки з хвостів збагачення як уранового, так і залізорудного виро-

бництва в частині отримання сполучного матеріалу з недорогих ма-

теріалів природного походження, наприклад вапняк.  Важливою про-

блемою є переробка відвалів уранових шахт. Пропонується для 

вирішення цієї рооблеми переробляти відвал шахти «Інгульська» 

СхідГЗК на основі високоградієнтної магнітної сепарації та інтенсив-

ної гідрометалургії. 

Відвальна (порожня) порода, «позабалансова» руда і хвости 

радіометричного сортування вивозяться у відвал. В останні роки хво-

сти радіометричного сортування складуються в окремий відвал, що 

створює сприятливі умови для повторного радіометричного сорту-

вання Переробку гірської маси відвалів в процесі рекультивації тери-

торії проммайданчика пропонується здійснювати за допомогою ре-

алізації наступних технологій: 

- повторного радіометричного сортування хвостів РЗУ класу 

плюс 40 мінус 250 мм з виділенням концентрату (вміст ПК до 0,08 %, 

вихід - до 25 %) і вторинних хвостів з вмістом корисних компонентів 

до 0,06 % (II клас за радіоактивністю). Вторинні хвости можуть бути 

використані для засипки ерозійного яру, розташованого в 3 км від 

відвалів (глибина яру - до 8 м, площа - близько 15 га, об'єм - близько 

1,0 млн. м
3
); 

- високоградієнтним магнітної сортування мокрим способом 

гірської маси відвалів класу мінус 5 мм, подрібненої до класу мінус 

1,0 мм, з виділенням концентрату (вміст корисних компонентів - до 

0,1 %, вихід - до 20 %) і хвостів у вигляді піску, придатного для гідро-

закладки. Концентрат відвантажується на ГМЗ; 

- високоградіентного магнітного сортування сухим способом 

гірської маси відвалів класу плюс 5 мінус 10 мм з виділенням бідного 

концентрату (вміст корисних компонентів - до 0,05 %, вихід - до 30 
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%) і хвостів у вигляді дрібного щебеню II класу за радіоактивністю, 

придатного для засипки яру. 

При реалізації нових уранових проектів слід зважати на настрої 

людей істереотипами щодо атомної енергетики. 

Дніпропетровська облрада скасувала своє ж рішеннячотириріч-

ної давності, узгоджених геологічні дослідження і дослідно-

промисловуексплуатацію відразу двох родовищ уранових руд в 

регіоні - Новогурївського ділянкиі Сурської площі. 

Не здійснений атомний клондайк. Одержувачем узгодження 

була приватнакомпанія ТОВ «Атомні енергетичні системи України» 

(АЕСУ). Документ, виданийоблрадою в 2016 р, передбачав перспек-

тиву видобутку і збагачення урану на стикувідразу трьох районів об-

ласті - Солонянського, Криничанського і П’ятихатського впівсотні 

кілометрів від обласного центру і в двох десятках - від річки Дніпро. 

Однак перспектива перетворення добре обжитий аграрної території в 

приватнийурановий клондайк викликала серйозну стурбованість 

місцевих жителів.Тим більше що заява про планову діяльності АЕСУ, 

яке компанія розповсюдилапо місцевим сільрадам в рамках процеду-

ри оцінки впливу на навколишнє середовище,стало повною не-

сподіванкою не тільки для населення, але і для сільських голів, які 

ігадки не мали про те, що на їх території хтось збирається добувати 

сировину дляатомної промисловості. 

Розвиток атомної промисловості залишив свої відмітини і на 

території Дніпропетровської області, де розташоване відразу кілька 

великих підприємств іоб’єктів ядерно-паливного циклу. Перш за все 

це єдиний в Україні виробникзбагаченого урану - держпідприємство 

«Східний ГЗК» (м.Жовті води), ліквідований якюридична особа 

«Придніпровський хімічний завод» (м Кам’янське). Останній свого-

часу збагатив уран для першої радянської атомної бомби. 

За час свого існування співробітники ПХЗ стали авторами со-

тень винаходів ітехнологій, що використовуються в урановому і 

рідкоземельних виробництві напострадянському просторі і за його 

межами. 

На початку 90-х збагачення урану в Кам’янському було припи-

нено. Однак ПХЗзалишив після себе на довгу пам’ять найбільше в 

Європі хвостосховище відходіввиробництва уранових руд. Деякі з 

цих відходів розташовані досить близько і до річкиДніпро, і до кор-

донів обласного центру. Тому спроба відновити видобуток урану во-

колицях Дніпра, та ще й приватним способом, без перебільшення, 

справила ефектбомби, що розірвалася. Тим часом, за даними МАГА-
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ТЕ, велика частина світовогоурану в даний час видобувається для ко-

мерційних цілей. Не для власногоспоживання, а для продажу на 

світовому ринку.І хоча держави - господарі уранових родовищ нама-

гаються контролювати або якмінімум бути присутнім в уранових про-

ектах, значна частина світового уранувидобувається і збагачується 

приватними компаніями, такими як англо-авcтралійскаяRio Tinto, 

французька Areva, канадська Cameca 

Авраховуючи, що розвиток проектів, пов’язаних з видобутком-

збагаченням урану і виробництвом з нього палива для АЕС, вимагає 

чималих коштів і має тривалий термін окупності, тоідержавні ком-

панії, такі як найбільший світовий добувач урану -«Казатомпром», 

створюють спільн іпідприємства з приватниками або намагаються 

отримати фінансування на  світових фондових біржах. 

АЕСУ є першою приватною українською компанією, що заяви-

ла про своїінтереси в сфері видобутку і виробництва урану. У листо-

паді 2018 року вона отрималаспеціальні дозволи Державної служби 

геології та надр України на геологічне вивченнянадр і дослідно-

промислову розробку уранових руд на чотирьох ділянках вМико-

лаївській і Дніпропетровській областях. 

Крім Сурської площі і Новогурївського ділянки в Дніпропет-

ровській області,йдеться про Сафонівському і Михайлівському родо-

вищах в Миколаївській області. 

У АЕСУ стверджують, що ці родовища складні в експлуатації і 

нецікаві великимінвесторам. У той час як питання енергетичної неза-

лежності та забезпеченнясировиною для виробництва ядерного пали-

ва українських АЕС є актуальним. Однаквсі ці відомості «2000» зму-

шені були взяти з різних джерел і старих інтерв&#39;юкерівників 

АЕСУ. Тим часом ми заздалегідь направили свої питання на адресу-

компанії, але відповіді на них так і не дочекалися. 

При потребах близько 2,5 тис. n урану Східний ГЗК самостійно 

забезпечуєпотреби України в урановій сировині на 30-40%. Решта 

закуповується у російських іказахстанських постачальників. Заповни-

ти хоча б частину нестачі сировини длявиробництва ядерного палива і 

планує приватний добувач. 

На Пержанську комплексне родовище рідкісних металів в Жи-

томирській області, основним вмістом якого є берилій, застосовува-

ний в ядерній енергетиці, авіа-, ракетобудуванні та інших сферах 

промисловості. Крім того, АЕСУ підписали меморандум з американ-

ською компанією Holtec International, яка побудувала нове укриття на 

Чорнобильській АЕС, про спільне просування в Україні введення ма-
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лих модульних реакторів SMR-160, проектуванням якої займаються 

американці. Однак реалізація уранових проектів в центрі Європи в 

районах з високою щільністю населення пов'язана з жорсткими еко-

логічнимиобмеженнями і цілком зрозумілими страхами людей, які 

проживають поблизу від зонивидобутку.  

Будувати такі переробні центри АЕСУ намір, що називається, в 

чистому полі,поблизу від зони видобутку і в декількох кілометрах від 

житлової сільської забудови.Судячи з документації, такі підприємства 

можуть займати площу 3-4 га. 

Свердловини для видобутку урану глибиною 50-100 м (в за-

лежності від глибини продуктивних полів) робляться на відстані 

декількох десятків метрів один від одного і можуть зайняти в цілому 

до 100 га на кожному з родовищ. Хоча, як запевняють в АЕСУ, після 

відпрацювання та відповідної рекультивації землі будуть знову по-

вернуті в сільгоспобороту і будуть придатні для аграрного вироб-

ництва.Примітно, що на відміну від Дніпропетровської області, де 

проекти бізнесменаБуткевича зустріли в штики, в Миколаївській об-

ласті до них поставилися більш-меншприхильно і без ажіотажу. Якщо 

вірити змісту звіту про громадські слухання плановоїдіяльності 

«Підприємства з відпрацювання Михайлівського родовища», прове-

дених 13лютого 2020 року в с. Миколаївка Казанківського району, на 

захід прийшли лише 24людини. Вели вони себе неактивно і задали 

організаторам шість питань, третина з яких були пов’язані з мож-

ливістю працевлаштування місцевих жителів і ще один бувподяку за 

надану допомогу. 

Міненерго прийшли до висновку про допустимість діяль-

ностіпідприємства після проведення додаткової оцінки впливу видо-

бутку на навколишнєсередовище. Однак якщо в процесі господарсь-

кої діяльності буде виявлено більшийнегативний вплив, ніж вказано в 

оцінці, то підприємства підлягає зупинці.При цьому розрив між сиро-

винною базою атомної промисловості і готовоюпродукцією у вигляді 

тепловиділяючих збірок (ТВЕЛ) для України дійсно актуаль-

не.Україна виробляє збагачений уран, але змушена була купувати го-

тові збірки зядерними таблетками спочатку у однойменній російській 

корпорації, а тепер - і вамериканської Westinghouse Electric. 

Спроби створити власне підприємство з виробництва ТВЕЛів 

для України покищо закінчилися нічим. Спочатку планували створи-

ти таке виробництво спільно зросіянами. Однак ті виставили жорсткі 

умови використання на українських АЕС – зурахуванням типів реак-
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торів, задіяних на наших станціях, - тільки їх продукції.Українські 

власті визнали це неприйнятним. 

Аналогічні пропозиції нібито надійшли і від американської 

сторони. Однакпередача американських технологій також пов’язана із 

зобов’язаннями винятковоговикористання їх палива. І це теж навряд 

чи доречно.При цьому світові тенденції розвитку атомної промисло-

вості такі, що на змінувеликим АЕС і потужним реакторів, таким як 

ВВР-1000, вже в доступному для оглядумайбутньому повинні прийти 

менш потужні, але більш безпечні і прості вобслуговуванні - модуль-

ні. Зручність даної технології в тому, що їх можна вироблятив за-

водських умовах і доставляти на місце збірки. Такий тип реакторів 

отримав назвуSMR (Small modular reactor).. Одним з найбільш відо-

мих проектів в цій галузі є SMR-160, проектованийамериканської 

Holtec.Поки реактор існує тільки на папері. Однак його розробники 

запевняють, щоможна досягти такий рівень безпеки, який дозволить 

обійтися без традиційнихсанітарно-захисних зон навколо традиційних 

АЕС і будувати їх набагато ближче доспоживачів. Що фактично озна-

чає нову еру в енергетиці - відмова від дорогих ЛЕП, що зв’язують 

споживачів з великими електростанціями. Усамій Holtec вважають, 

щоефект від розгортання реакторів SMR-160 буде порівнянний з 

ефектом відвпровадження мобільного зв’язку.Конструкція реактора 

передбачає використання насосів. Управління нимнабагато простіше 

існуючих. Уразі аварії з будь-яких причин, навіть якщо сталасяди-

версія або теракт, реактор заглушиться і перейде в безпечний стан без 

втручанняперсоналу.Розміщується реактор на глибині 14 м. Під зем-

лею розташовується і сухесховище (термін служби до 120 років) 

відпрацьованого ядерного палива. За данимиatominfo.ru, «в нижній 

частині корпусу відсутні будь-які проходки - отже, відсутні іможливі 

шляхи для непередбаченого зливу теплоносія. Борне регулювання 

непередбачається в принципі, що дозволяє говорити про терміни 

служби реактора до 100років ».Теплова потужність SMR-160 обрана з 

міркувань можливості пассивного відводу тепловиділення. Навколо 

контейнмента передбачений кільцевий воднийекран, що допомагає 

теплоотводу як в умовах нормальної експлуатації, так і ваварійних 

сценаріях », - відзначають експерти.При цьому SMR-160 можуть мати 

багатофункціональне використання - крімгенерації електроенергії, 

постачати тепло або працювати як опреснительная установка. 

Вартість одного реактора оцінюється приблизно в $ 1 млрд., а 

проектний термінексплуатації - 100 років. Модульні реактори будуть 

досить компактними. Один SMR-160 займає площу 2 га. Два модуля - 
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3 га. При цьому економічно оптимальні длярозміщення чотири реак-

тора, що працюють разом. 

Україна є одним з кандидатів на випробування нової технології. 

Ще в 2018 рпрезидент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський 

заявив про можливістьспорудження модульних реакторів малої поту-

жності на майданчику Рівненської АЕС. 

Це пов’язано з необхідністю створення потужностей, що 

заміщають, для найстарішихенергоблоків №1 і №2 Рівненської АЕС. 

Також це доцільно з точки зору потужностейреакторів. Два реактора 

ВВР-440 потужністю 440 МВт можна було б замінити шістьмареакто-

рами SMR-160 потужністю 160 МВт або ж обійтися четвіркою SMR-

160, алеотримавши меншу потужність. 

Однак реалізовувати подібні проекти слід, будучи впевненими 

в безпецізапропонованої технології. Її випробування зажадає залу-

чення фахівців світовогокласу і виробництва абсолютно нового 

обладнання. 

Виступивши в якості майданчика для розгортання револю-

ційної для енергетикитехнології, Україна вправі розраховувати і на 

локалізацію на своїй території комплектуючих для нового типу реак-

торів, а значить - на нові технології, робочі місця і доходи. 

Цілком можливо, що в разі успіху модульні реактори дозволять 

реабілітувати вочах більшості українців і атомну енергетику в цілому. 

І тоді відношення довидобутку і збагачення урану в степах України 

стане більш зваженим і раціональним. 

Висновки. До загальних результатів виконання програми роз-

витку атомно-промисловго комплексу доцільно включити такі: під-

вищення конкурентоспроможності підприємств ключових стратегіч-

них галузей: атомної, видобувної, металургії, хімічної та машинобу-

дування; підвищення інноваційності виробництв через розвиток нау-

кового потенціалу області, комерціалізацію наукового процесу;  роз-

виток підприємств на основі новітніх технологій переробки промис-

лових відходів, у тому числі, для розвитку інфраструктури регіону; 

скорочення техногенного навантаження на навколишнє середовище;  

створення привабливіших та різноманітніших робочих місць; забез-

печення стабілізації соціальних процесів шахтарських регіонів. Необ-

хідно збільшити обсяг видобутку урану, збільшити рівень його збага-

чення та одночасно вирішити екологічні питання щодо  утилізації ві-

дходів. Одним із напрямів модернізації атомно-промислового-

комплексу України є створення реакторів SMR (Smallmodularreactor) 
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та встановлення ії замість існуючих. Їх виробництво необхідно здійс-

нювати на підприємствах України. 
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РОЗДІЛ 10. РОЗВИТОК Е-УРЯДУВАННЯ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СТРАТЕГІЇ 

СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ: КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД  

Сучасний світ цифрових технологій - логічний етап розвитку 
не тільки технологічної сфери людства, а й усієї існуючої економіч-
ної, правової та соціально-політичної реальності. Цифровізація всіх 
сфер життєдіяльності, від бізнес-сектору до сфери публічного управ-
ління, наразі стала загальним трендом розвитку українського суспіль-
ства, одним із основних драйверів соціально-економічного розвитку 
країни. 

Перехід до економіки знань, інформаційно-комунікаційних тех-
нологій (далі – ІКТ), посилення цифрової трансформації усіх сфер 
життя - особливість сьогодення, що визначає соціально-економічний 
розвиток на рівні країн, регіонів та окремих міст.  

За оцінкою Всесвітнього економічного форуму у Давосі, лише 
25 держав світу готові проводити четверту індустріальну революцію. 
На частку цих країн вже припадає 75% доданої вартості глобального 
промислового виробництва. Україну аналітики ВЕФ віднесли до гру-
пи «Євразія», у якій є деяка індустріальна база, але слабкі двигуни 
виробництва.  

Ступінь розвитку цифрової економіки у країнах ЄС оцінюється 
за індексом цифрової економіки та суспільства (Індекс DESI (The 
Digital Economy and Society Index)), що являє собою зведений індекс, 
який відстежує еволюцію країн-членів ЄС у сфері цифрової конкуре-
нтоспроможності. Індекс формується на основі оцінки показників об-
сягу людського капіталу, цифрових громадських послуг, інтеграції 
цифрових технологій, якості засобів зв’язку та використання Інтерне-
ту (рис.10.1). 

Згідно з офіційними даними Європейської комісії, за минулий 
рік до ТОП-10 країн-лідерів ввійшли в основному невеликі країни ЄС 
(Фінляндія, Нідерланди, Данія), а це ще раз свідчить про особливість 
нової хвилі глобалізації та Четвертої промислової революції: малі та 
середні підприємства та країни можуть бути успішними і конкуренто-
спроможними, якщо активно впроваджують цифрові технології.  

Аналітики Всесвітнього банку класифікують національні еко-
номіки  за чотирьома категоріями доходів, базуючись на показнику 
рівня ВНД на душу населення (поточний US$): високий дохід, дохід 
вище середнього, дохід нижче середнього та низький дохід. Україна в 
цьому списку посідає місце у передостанній категорії.  



 

209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.1 – Індекс DESI за 2019 р.  
Джерело: [1]  

 
Отже, для України шлях цифрової трансформації – необхідний і 

єдиний спосіб скоротити відчутний розрив у економічних показниках 
порівняно з іншими країнами світу. Українське суспільство, безпере-
чно, зацікавлене в інтеграції в європейський цифровий простір, адже 
від цього залежить розвиток національної економіки, приплив інвес-
тицій, поява нових робочих місць, розвиток малого та середнього біз-
несу, потенційна робота у глобальних спільних європейських та сві-
тових проектах. 

У Постанові КМУ від 11.11.2015 р. № 932 «Про затвердження 
Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів захо-
дів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки резуль-
тативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів захо-
дів» визначено, що не менше ніж одна стратегічна ціль регіональної 
стратегії визначається на засадах смарт-спеціалізації, підвищення рів-
ня конкурентоспроможності регіону. Зазначений підхід є визнаним і 
апробованим у Європейському Союзі.  

Проектом Стратегії розвитку Дніпропетровської області до 
2027 року, що розробляється на виконання Розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 11 квітня 2019 року № Р-196/0/3-
19 (далі – Проект Стратегії) передбачено смарт-спеціалізація та клас-
терна модель розвитку економіки регіону. Кластери визнаються од-
ним із механізмів реалізації пріоритетних напрямів інноваційної дія-
льності для забезпечення розвитку територіальних громад області, 
для реалізації передбачається сім кластерів в основних галузях еко-
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номіки. В тому числі, IT-кластер в рамках Стратегічної цілі 3. Забез-
печення якісних умов життя, яку деталізує Оперативна ціль 3.D. Під-
вищення ефективності публічного управління, інформатизація суспі-
льства та розвиток е-демократії. Але матеріалами Проекту Стратегії 
не конкретизуються специфічні питання розвитку е-урядування, елек-
тронної демократії, цифровізації публічного управління, що й визна-
чило мету наукової записки - виявити характерні ознаки та проблеми 
формування сучасної цифрової економіки в Україні, дати характерис-
тику розвитку процесу е-урядування та цифровізації публічного 
управління Дніпропетровської області  та розробити пропозиції щодо 
стратегічних пріоритетів розвитку IT-кластеру  вищенаведеного Про-
екту Стратегії на рівні визначеного регіону  як складової сучасної 
державної регіональної політики. 

 

 
10.1 Фактори доцільності цифрової трансформації економіки  

на базі смарт-спеціалізації та кластерного підходу 
 
Доцільність вибору та розвитку ІТ-кластеру, зокрема щодо е-

урядування та цифровізації публічного управління у Проекті Стратегії 
абсолютно прогнозована.  

Так,  європейська цифрова ініціатива EU4DIGITAL, яка спря-
мована на розширення Єдиного цифрового ринку Європейського Со-
юзу Digital Single Market Strategy (DSM) на Східні країни-сусіди ЄС, у 
2019-2022 р.р. фінансує трирічну програму «EU4Digital: Підтримка 
цифрової економіки і суспільства в Східному партнерстві». Програма 
надає підтримку в шести ключових областях економічного та соціа-
льного розвитку: правила телекомунікацій, довіра та безпека, елект-
ронна торгівля, інновації в сфері ІКТ, електронна охорона здо-
ров’я та електронні навички. Вона має на меті гармонізацію цифро-
вих ринків, та, як показав Саміт Східного партнерства, поєднує та-
ких стейкхолдерів, як державні адміністрації, професійні та промис-
лові асоціації, регулюючі органи, громадянське суспільство і фінансо-
ві інститути. 

Відповідно до Стратегії DSM, держава встановлює стратегічні 
цілі щодо «модернізації державного управління, досягнення транско-
рдонної функціональної сумісності та полегшення взаємодії з грома-
дянами».  

Українські експерти констатують, що інвестиції в інноваційний 
розвиток та технології, фінансування інфраструктурних та інженер-
них проектів, людський капітал, дадуть змогу здійснити значний еко-
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номічний прорив [2]. Фахівці виокремлюють такі головні фактори 
доцільності розвитку цифровізації:  

  зростаюча глобалізація;  

  подовження тривалості людського життя;  

  автоматизація робочих місць;  

  швидке поширення датчиків і обчислювальних потужностей;  

  засоби комунікації і засоби масової інформації з використан-
ням ІКТ; 

  безпрецедентна реорганізація роботи завдяки новим техноло-
гіям і соціальним медіа, які значно розширюють можливості співпра-
ці. 

Нові технологічні умови змінюють управлінські реалії, в тому 
числі, державно-управлінські  технології.  В провідних країнах світу 
концепцію «Індустрія 4.0» та розробки цифрових технологій як на 
державному так і на корпоративному рівні почали масово розвивати в 
державних програмах і стратегіях бізнесу. Національна стратегія Ін-
дустрії 4.0 АППАУ виділяє технологічні новації наступного техноло-
гічного етапу на базі класичних технологій 3.0+ (рис. 10.2). 

 

 

 
 

Рис. 10.2 – Ключові технології сучасних цифрових трансформацій* 
* Джерело: [3] 



 

212 

 

Ідея «smart-спеціалізації» (RIS3, Research and innovation strate-

gies for smart-specialization), що має наукове обґрунтування, довела 

свою ефективність у подоланні наслідків кризи глобальної фінансової 

системи, зокрема єврозони, і, як наслідок, швидко набула популярно-

сті у європейських політиків. RIS3 стала частиною стратегії «Європа 

2020» та відповідає усім трьом її принципам: розумному, сталому та 

інклюзивному зростанню. 

Наявність стратегії RIS3  розглядається як обов'язкова умова 

отримання регіонами коштів від Європейського структурного та інве-

стиційного фонду (European Structural and Investment Fund, ESIF) для 

створення нових робочих місць і стимулювання економічного зрос-

тання. 

Кластерний підхід,  що запропонований Проектом Стратегії, 

також відповідає провідним європейським практикам, зокрема, щодо 

інтелектуальної спеціалізації. Відповідно до політики Європейської 

Комісії, кластерні ініціативи було запущено в рамках програми 

COSME та HORIZON2020 для підтримки інновацій та єдиного циф-

рового середовища.  

Кластеризація економіки – дуже динамічний процес. Безумов-

ним є той факт, що розробка кластерної політики та запуск кластерно-

го механізму економічного зростання на інноваційній основі вимагає 

серйозного організаційного проектування, а її функціонування - фа-

силітації.  

При цьому, держава відіграє роль фасилітатора на початкових 

стадіях кластерного розвитку, згодом, передаючи ці функції до відпо-

відних інституцій інноваційного розвитку.    

В Україні на державному рівні закріплена необхідність форму-

вання цифрової економіки [4; 5], а цифрові технології розглядаються 

ключовим драйвером сталого розвитку. Але, розбудова цифрової  

економіки актуалізує питання державної регіональної політики, які 

необхідно не лише чітко ставити, але й системно вирішувати. Реаліза-

ція в Україні форсованого сценарію розвитку, в тому числі у сфері 

публічного управління, вимагає від держави декілька важливих функ-

цій: 

 вивчення попереднього досвіду та впровадження провідних 

експериментальних розробок в IT-сфері; 

 регуляція та захист цифрових інновацій; 

 популяризація цифрових інновацій.  

За даними Проекту «Цифрова адженда України 2020» наша 

країна значно відстає у сфері цифрових трансформацій (рис. 10.3). 
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Рисунок 10.3 – Розподіл  заходів з цифровізації українського суспіль-

ства* 
* Джерело: Проект «Цифрова адженда України  (Цифровий порядок денний) -2020» 

 

Держава, одночасно з бізнес-структурами, має зробити наступне: 

1. Реалізувати проекти твердої IT-інфраструктури: (розбудова 

фіксованої інфраструктури ШСД до мережі Інтернет; інфраструктури 

мобільного Інтернету; громадського доступу до Wi-Fi; кібербезпеки 

тощо). 

2. Створити м'які інфраструктури - ідентифікації та довіри 

(citizen ID, mobile ID, bank ID), відкритих даних, державних послуг  

(e-government), інтероперабельності, e-комерції та e-бізнесу, життє-

забезпечення, геоінформаційну інфраструктуру, блокчейн-інфра-

структуру. 

3.  Стати замовником і першим покупцем інновацій та цифро-

вих сервісів, що буде поштовхом для утворення нових ринків. 

 

 

10.2 Порівняльний аналіз сучасної європейської  

та національної нормативної бази цифровізації 

 

Європейська Платформа зі смарт-спеціалізації (Smart 

Specialisation Platform, S3) містить інформацію щодо нового Плану 

дій електронного уряду на 2016-2020 роки – Прискорення цифрової 

трансформації державного управління. Він спрямований на: 
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 модернізацію державного управління,  

 досягнення цифрового внутрішнього ринку,  

 більшу взаємодію з громадянами та бізнесом для надання ви-

сокоякісних адміністративних послуг. 

У Плані дій викладено амбітне бачення державних адміністра-

цій і введено ряд ключових принципів, таких як «цифровий за замов-

чуванням» (digital by default), «один раз» (unique time) і «транскор-

донний за замовчуванням» (cross border by default), щоб знизити ад-

міністративне навантаження на громадян і підприємств, а також для 

полегшення мобільності в ЄС. 

Ці принципи роботи с сфері електронного урядування та публі-

чного управління  мають стати орієнтиром для регіонів України у 

пошуках актуальних і життєздатних смарт-пріоритетів та задля розви-

тку кластерів у напрямку євроінтеграції та європартнерства. 

Першим кроком, на державному рівні, для розвитку цифрової 

економіки стало розроблення у 2016 році концептуальних засад циф-

ровізації, які відображені у спільному Проекті «Цифрова адженда 

України – 2020» [6].  

 Спираючись на вже існуючий проект реалізації цифрової еко-

номіки в Україні, 17.01.2018 р. розпорядженням Кабінету Міністрів 

України №67-р було схвалено Концепцію розвитку цифрової еконо-

міки та суспільства України на 2018–2020 рр. та затверджено План 

заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової економіки й су-

спільства України на 2018–2020 рр. Враховуючи положення Концеп-

ції, протягом 2018–2020 рр. Україна забезпечувала поступове приве-

дення своїх чинних законів чи прийняття нових законів у відповід-

ність до європейського законодавства за трьома основними напрям-

ками. 

Перший напрямок — інтероперабельність (Interoperability) та 

електронні сервіси (eServices) — передбачає долучення України до 

Програми ЄС Interoperability Solutions for European Public 

Administrations 2, проєктів e-CODEX, e-Invoicing, а також ініціативи 

Single Digital Gateway. 

Другий напрямок — відкриті дані. Інтеграція державного веб-

порталу відкритих даних України data.gov.ua до центрального євро-

пейського порталу відкритих даних europeandataportal.eu та 

data.europa.eu є головним завданням цього напрямку. 

Третій напрямок — електронна ідентифікація (Eid). Проект фо-

кусується на виробленні стандартів, форматів, ідентифікаторів для 
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засобів електронної ідентифікації у сферах е-медицини, електронних 

публічних послугах, е-банкінгу та повинен сприяти розвитку ЕU 

Digital Single Market, запровадженню транскордонної взаємодії, під-

вищенню мобільності громадян та бізнесу ЄС. 

Важливим кроком в контексті подальшого формування норма-

тивно-правової бази розвитку ІКТ стало прийняття оновленої Конце-

пції розвитку електронного урядування в Україні (далі – Концепція е-

урядування) [7].  

Значним кроком для просування вперед на шляху електронної 

цифрової ідентифікації стало прийняття Закону України «Про елект-

ронні довірчі послуги» від 05.10.2017р. №2155-VIII, який сприяє по-

будові цифрової інфраструктури довіри, що є важливим елементом 

цифрової економіки. Ключовими нововведеннями є запровадження 

європейських схем ідентифікації, а також, що особливо важливо, – 

взаємне визнання українських та іноземних засобів ідентифікації. 

Одним з позитивних наслідків такого процесу може бути мінімізація 

аж до повного виключення «людського фактору»  при отриманні 

будь-яких документів від державних або місцевих органів влади. 

Проведений Інститутом економіки промисловості НАН Украї-

ни аналіз доводить, що Дніпропетровська область має значний дос-

від у впровадженні технологій електронного урядування. Так, свого 

часу Дніпропетровською та Одеською областями успішно реалізовано 

пілотний проект упровадження технологій електронного урядування 

згідно з розпорядженням КМУ від 01.03.2010 р. № 360-р «Питання 

реалізації пілотного проекту впровадження технологій електронного 

урядування», головною метою якого було відпрацювання єдиних ста-

ндартів обміну електронними документами. 

Європейські практики демонструють, що ключовий рівень роз-

витку кластерів – саме регіональний. Але ж кластерний підхід здат-

ний принципово змінити сутність державної регіональної політики. У 

цьому випадку зусилля уряду мають бути спрямовані не тільки на 

підтримку окремих підприємств і галузей, а й на створення інституці-

ональних умов для розвитку взаємовідносин між постачальниками і 

споживачами, між кінцевими споживачами і виробниками, між сами-

ми виробниками й урядовими інститутами і т.ін. Роль держави у ство-

ренні кластеру полягає в активному посередництві. Проте зазначене 

вимагає зміни організаційної структури державного управління, зміни 

ментальності, розбудови системи моніторингу інформації про стан 

справ в економіці на рівні окремих ринків і компаній. 
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10.3 Кластерний підхід. Регіональний вимір 

 

Для Дніпропетровської області  кластерному підходу у побудо-

ві регіону із залученням інформаційних технологій та технологій еле-

ктронного урядування передував стратегічний підхід, що розпочався з 

прийняттям Стратегії розвитку регіону, Регіональної програми інфо-

рматизації «Електронна Дніпропетровщина» (далі – РПІ). Сьома РПІ 

на поточний період була затверджена рішенням Дніпропетровської 

обласної ради від 25.10.2019 р № 506-18/VIІ.  

На регіональному рівні основним інструментом для надання 

публічних послуг в цифровій формі є ЦНАПи, які розпочали роботу у 

2014 р. Саме для ЦНАПів розроблено  та проводиться активне впро-

вадження системи обміну даними «Трембіта» та інформаційної сис-

теми «Вулик», в рамках Проекту EGOV4UKRAINE (підтримка проце-

су децентралізації електронного урядування в Україні), що є части-

ною української програми підтримки реформи децентралізації «U-

LEAD з Європою», яка фінансується ЄС і представлена державами 

Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. 

Досвід Дніпропетровщини у цьому напрямку свідчить, що ста-

ном на 01.10.2019 року на території області створено 50 ЦНАП та їх 

10 філій. Це найбільший показник в Україні щодо кількості офісів 

ЦНАП у межах однієї області. 

Формування IT-кластеру в рамках вищенаведеної Оперативної 

цілі 3.D. Підвищення ефективності публічного управління, інформа-

тизація суспільства та розвиток е-демократії  слід проводити на заса-

дах відкритості, гнучкості та співпраці у своїх відносинах з громадя-

нами, наукою та бізнесом, використовуючи інструменти е-урядування 

для підвищення своєї ефективності та результативності та постійно 

покращуючи публічні послуги. 

Органи державного управління та державні установи повинні 

бути відкритими, ефективними та інклюзивними, надаючи широкі, 

персоналізовані, зручні для користувача, наскрізні цифрові громадсь-

кі послуги для всіх громадян і підприємств.  

Слід зазначити, що для забезпечення успішності реалізації да-

ної оперативної цілі пропонуються такі завдання: 

Завдання 3.D.1. Розвиток електронного урядування та інформа-

тизації суспільства. 

Завдання 3.D.2. Підвищення якості надання адміністративних 

послуг (е-послуг). 
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Завдання 3.D.3. Розвиток системи соціальних комунікацій та 

зв’язків з громадськістю. 

Сформований кластер повинен базуватися на наступних прин-

ципах (у відповідності до  сформульованих завдань) (табл. 10.1). 

 

Таблиця 10.1 – Відповідність принципів формування IT-кластеру та 

сформульованих завдань Проекту Стратегії розвитку 

Дніпропетровської області до 2027 року 

Завдання Проек-

ту Стратегії 
Принцип формування кластеру 

1 2 

3.D.1. Розвиток 

електронного  

урядування та 

інформатизації 

суспільства 

«Цифрові за замовчуванням послуги»: державні 

адміністрації повинні надавати послуги в цифрово-

му вигляді в якості переважного варіанту (при цьо-

му зберігаючи інші канали відкритими для тих, хто 

відключений за своїм вибором або необхідності) 

3.D.2. Підви-

щення якості 

надання адмініс-

тративних пос-

луг (е-послуг) 

«Тільки один раз»: державні адміністрації повинні 

забезпечувати, щоб громадяни і підприємства на-

давали одну і ту ж інформацію державної адмініст-

рації тільки один раз. Органи державного управ-

ління повинні вжити заходи, якщо їм дозволено 

повторно використовувати ці дані всередині ком-

панії, з належним дотриманням правил захисту да-

них, щоб на громадян і підприємства не лягав дода-

тковий тягар 

«Функціональна сумісність за замовчуванням»: 

державні служби повинні бути спроектовані так, 

щоб безперешкодно працювати в єдиному інфор-

маційному середовищі і в різних організаційних 

структурах, покладаючись на вільне переміщення 

даних і цифрових послуг 

«Надійність та безпека»: всі ініціативи повинні 

виходити за рамки простого дотримання правових 

рамок захисту та конфіденційності персональних 

даних та безпеки ІТ шляхом інтеграції цих елемен-

тів на етапі проектування. Це важливі попередні 

умови для підвищення довіри до цифрових сервісів 

та їх використання 
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Закінчення табл. 10.1 

1 2 

3.D.3. Розвиток 

системи соціаль-

них комунікацій 

та зв’язків з гро-

мадськістю. 

 

«Інклюзивність і доступність»: державні адмініст-

рації повинні розробляти цифрові державні послу-

ги, які за замовчуванням є інклюзивними і задово-

льняють різні потреби, наприклад, потреби літніх 

людей і людей з обмеженими можливостями 

«Відкритість та прозорість» : державні адмініст-

рації повинні обмінюватися інформацією та даними 

між собою і дозволяти громадянам і підприємствам 

контролювати доступ і виправляти свої власні дані; 

дати користувачам можливість відстежувати адмі-

ністративні процеси, в яких вони беруть участь; 

взаємодіяти із зацікавленими сторонами при розро-

бці та наданні послуг 

«Транскордонний за замовчуванням»: державні ад-

міністрації повинні зробити відповідні цифрові пу-

блічні послуги доступними через кордони адмініс-

тративно-територіальних одиниць і запобігти пода-

льшій фрагментації, тим самим полегшуючи мобі-

льність в рамках єдиного інформаційного простору 

задля комфорту споживачів 

 

Європейська методологія S3 вимагає виходити за межі націо-

нальних/регіональних адміністративних кордонів, та, сконцентрував-

ши увагу на обмеженій кількості амбіційних, але реалістичних проек-

тів, проводити в регіоні постійну ідентифікацію власних конкурент-

них переваг з іншими регіонами та країнами. 

Тобто, процес побудови кластеру повинен бути рухливим та ін-

терактивним в пошуках найкращих прикладів, на яких можна навча-

тися, або проводити порівняльний аналіз.  

В той же час, мета проекту, що реалізується, повинна корелю-

вати із вектором соціально-економічного спрямування розвитку дер-

жави у цьому напрямку. Так, відповідно до загальнодержавного про-

цесу децентралізації влади в Україні, однією з передумов успішності 

цього процесу є децентралізація адміністративних послуг, підвищен-
ня їх якості, а також подальший розвиток мережі ЦНАПів.     

На першому етапі побудови ІТ-кластеру слід провести низку 

заходів загального організаційного спрямування, які вимагають нага-
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льного вирішення та стануть основою для подальшої побудови інфра-

структури цифрових електронних адміністративних послуг у регіоні: 

1. З огляду на динамічний процес створення ЦНАПів у спро-

можних територіальних громадах області, провести їх актуальну си-

стематизацію, оцінити регіональний потенціал ІТ-кластеру у сфері 

надання публічних послуг. Мета: зробити процес моніторингу ство-

рення мережі ЦНАПів Дніпропетровської області постійним, а інфо-

рмацію про них - поновлюваною на окремому виділеному  порталі у 

мережі Інтернет. 

2. Провести аналіз переліку ЦНАПів в Дніпропетровській обла-

сті та визначити їх достатню кількість для ОТГ. Мета: забезпечити 

належну доступність населення до надання адміністративних послуг, 

зменшити навантаження на існуючі центри, зменшити часових та 

транспортних витрат населення при отриманні адміністративних пос-

луг, розширити мережу ЦНАП шляхом мобільних офісів, віддалених 

робочих місць адміністраторів тощо. 

3.За визначеним переліком ЦНАПів провести  аналіз проблем-

них питань, що стосуються їх роботи, а саме: недостатній рівень ма-

теріально-технічного та кадрового забезпечення (мала площа примі-

щень, відсутність пандусів, недостатній рівень кваліфікації співробіт-

ників тощо); низький рівень готовності до надання адміністративних 

послуг в електронній формі (відсутність, або неналежний рівень охо-

плення доступу до широкосмугового Інтернету, застаріле обладнання, 

недостатня кількість комп’ютерного та програмного забезпечення). 

Мета: забезпечити якість надання мешканцям області  адміністратив-

них послуг. 

4. З огляду на високий рівень цифрової нерівності розвитку ІКТ 

по містах та ОТГ області, проаналізувати можливість забезпечення 

широкосмуговим доступом до Інтернету об’єктів, що надають публі-

чні послуги, впровадження зручних сервісів для громадян із доступ-

ними засобами ідентифікації, а також, надання необхідних супутніх 

послуг у приміщеннях ЦНАП (комп’ютерні послуги, копіювання, ла-

мінування, брошурування тощо), визначити можливі підприємницькі 

структури, встановити комунікаційні зв’язки, провести попередні 

консультації. Мета: запровадити механізм державно-приватного пар-

тнерства при наданні публічних послуг.  

5. Розглянути можливість організації регулярних опитувань ві-

двідувачів щодо якості надання адміністративних послуг, аналізу за-

уважень та пропозицій. Визначити для проведення опитувань коло 

можливих громадських, молодіжних, волонтерських організацій, 
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встановити комунікаційні зв’язки, провести попередні консультації. 

Мета: удосконалити процес надання публічних послуг, мінімізувати 

корупційні ризики під час надання адміністративних послуг. 

6. Розробити дорожню карту формування ІТ-кластеру та об-

ґрунтувати попередній концепт ІТ- кластеру у сфері розвитку е-

урядування та цифровізації публічного управління. 
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РОЗДІЛ 11. НАУКОВО-ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА  
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ 
«ІННОВАЦІЙНОГО ЛІФТА: БІЗНЕС-СТУДІЯ – БІ-
ЗНЕС-ІНКУБАТОР – НАУКОВИЙ ПАРК – ІНДУСТ-
РІАЛЬНИЙ ПАРК УКРАЇНИ – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ПАРК ЄС» ЯК ПРОВАЙДЕРУ РОЗВИТКУ ІН-
НОВАЦІЙНОЇ, НЕОІНДУСТРІАЛЬНО-РОЗВИНЕ-
НОЇ, ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ 
ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ 

 
Пропонується у Придніпровському економічному районі реалі-

зувати концепцію «інноваційного ліфта: від школи до Європи» як ін-
новаційного ланцюга: бізнес-студія – бізнес-інкубатор – науковий 
парк – індустріальний парк України – технологічний парк ЄС» для 
розбудови інноваційної, неоіндустріально-розвиненої, експортно-
орієнтованої економіки. Придніпровський економічний район має для 
цього всі передумови: потужну промисловість, представлену практи-
чно всіма видами промислової діяльності, серед яких провідне місце 
посідають гірничо-металургійний комплекс, машинобудування, хар-
чова промисловість та електроенергетика; збалансовану за всіма клю-
човими гравцями науково-освітню сферу; сектор високоінноваційних 
малих і середніх підприємств, технологічних стартапів, який потре-
бує належного інноваційного провайдингу.  

Ідея «інноваційного ліфта» полягає у забезпеченні української 
молоді, науковців і освітян фінансовою, організаційною, інформа-
ційною та іншими формами підтримки у середовищі відповідних ін-
новаційних структур по всьому інноваційному ланцюжку формування 
доданої вартості для запуску інноваційних бізнесів з метою впрова-
дження ідей і розробок, одержаних у закладах вищої освіти та науко-
вих установах, в інноваційні продукти (послуги) та виведення їх на 
внутрішній ринок України та ринки країн-членів ЄС. 

«Інноваційний ліфт» складається з чотирьох етапів відповідно 
до стадій розвитку стартапів: «передпосівна» стадія – «посів» старта-
пів – «запуск» стартапів – «зростання» та «розширення» діяльності 
стартапів – «вихід» стартапів (рис. 11.1). Четвертий етап «інновацій-
ного ліфта» передбачає два можливі сценарії розвитку:  

I етап «ліфта» – бізнес-студії. Їх функція – розвинути у шко-
лярів і молоді підприємницький менталітет і мислення, потяг до підп-
риємницької діяльності та генерування креативний підприємницьких 
ідей. Створювати бізнес-студії пропонується на базі середніх шкіл і 
ліцеїв із залученням до викладацької діяльності підприємців і досвід-
чених стартаперів, викладачів з ЗВО;  
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Бізнес-інкубатори
на базі ЗВО

 Активний пошук 
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 
духу і
навичок
молоді

 Зародження
перспектив
них нова-
торських 
ідей

 Формуван-
ня команди
стартапу

Технопарки країн-
членів ЄС

Дуплікація 
українських стартапів 

у європейських 
технопарках з метою 

отримання доступу до  
європейських ринків, 
ресурсів і технологій, 

розвитку міжнародної 
співпраці з 

іноземними 
підприємствами і 
організаціями та 

підвищення 
конкуренто-

спроможності 
української продукції

вітчизняний ринок ринок ЄС

Бізнес-студії
на базі середніх шкіл і 

ліцеїв

«Передпосів-
на» стадія

«Посів» стартапів «Запуск» стартапів
«Зростання» та «розширення» діяльності 

стартапів з можливим використанням бізнес-
формату франчайзингу

Етапи «Інноваційного ліфта»

 «Вирощування» 
підприємницького 
мислення у школярів; 

 Поширення серед 
учнів навичок 
креативного та 
підприємницького 
мислення;

 Спонукання їх до 
продукування 
інноваційних ідей, 
прищеплення їм
потягу до 
самостійного набуття 
знань з метою 
підготовки майбутніх 
підприємців 

Формування 
підприємницького 

менталітету дітей 

«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,

Державний фонд регіонального розвитку, 

європейські програми та фонди, венчурні 

інвестори, бізнес-янголи, банки, краудфандінг

Інвестиції

Ринок ЄС 
Внутрішній 

ринок України

Державний та 
місцеві бюджети

України та країн-членів ЄС

Стимули

Пільги

Податки

Акції Прибуток

I етап II етап III етап IV етап

Рисунок 11.1 – Схема «інноваційного ліфта» як провайдеру розвитку інноваційної, неоіндустріально-

розвиненої, експортно-орієнтованої економіки Придніпровського економічного району
*

* Авторська розробка.  

2
2

2
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II етап «ліфта» – бізнес-інкубатори створюються на базі 

ЗВО і передбачають надання студентам, які навчаються в українських 

ЗВО і отримали підготовку у бізнес-студіях, мають інноваційні ідеї і 

бажання їх втілити, допомоги у складанні бізнес-плану, створенні мі-

німально життєздатного прототипу продукту для його тестування по-

тенційними споживачами/клієнтами та інших адміністративних, орга-

нізаційних послуг. Консультації надаються професійними менторами, 

підприємцями, викладачами, венчурними інвесторами; 

III етап «ліфта» – наукові парки – відповідно до законодав-

ства, створюються на базі наукових установ/закладів вищої освіти і 

здатні «запустити» інноваційні бізнеси завдяки концентрації в одному 

місці усіх задіяних в інноваційному процесі учасників, які володіють 

знаннями, досвідом, взаємодіють і 

підтримують ділові зв’язки, навчаються один у одного, нама-

гаються досягти успіху в своїй сфері та допомагають в цьому іншим. 

Наукові парки надають підтримку з пошуку потенційних інвесторів, 

просування продукту на ринок і залучення все більшої кількості спо-

живачів;  

III етап «ліфта» – індустріальні парки України/техноло-

гічні парки ЄС – облаштовані відповідною інфраструктурою терито-

рії, в межах яких, відповідно до законодавства, його учасники можуть 

здійснювати: господарську діяльність у сфері переробної промисло-

вості; науково-дослідну діяльність; діяльність у сфері інформації і 

телекомунікацій.  

У середовищі індустріальних парків передбачається забезпечи-

ти стабільну роботу «зростаючих» бізнесів для збільшення обсягів 

виробництва, збуту та прибутків, тобто для розширення їх діяльності 

шляхом доступу до промислової, транспортної, виробничо-

складської, адміністративної та соціальної інфраструктури. «Розши-

рення» діяльності інноваційних бізнесів в індустріальних парках є 

першим можливим сценарієм «інноваційного ланцюга».  

Другий сценарій передбачається реалізувати у середовищі 

технологічних парків країн-членів ЄС з використанням бізнес-

формату франчайзингу за такою схемою: започаткування студен-

тами «власної справи» в бізнес-інкубаторі відповідного українського 

ЗВО, успішне проходження наступних стадій з виготовлення прото-

типу, випуску дослідної партії інноваційної продукції, початок серій-

ного виробництва інноваційної продукції у середовищі індустріаль-

них парків для насичення внутрішнього ринку України з подальшою 

дуплікацією українського інноваційного бізнесу у технопарках країн-
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членів ЄС з метою виходу спочатку на ринок країни походження тех-

нопарку, а потім – на загальноєвропейський ринок для отримання до-

ступу до європейських ресурсів, технологій і досвіду, розвитку між-

народної співпраці з компаніями-резидентами країн-членів ЄС та під-

вищення конкурентоспроможності українських виробників.  

Концепція «інноваційного ліфта» не орієнтована на сприяння 

еміграції висококваліфікованих українських фахівців та української 

молоді до ЄС. Навпаки, вона полягає в тому, щоб надати фахівцям 
можливість отримувати навички управління нещодавно розпочатим 

бізнесом шляхом використання досвіду та знань досвідчених підпри-

ємців з країн-членів ЄС, не пориваючи зв’язків з Україною та її рин-
ком, а, отже, застосовуючи їх на благо рідкої країни. 

Звісно, ризик неповернення українських фахівців існує, але він 

існує у будь-якому випадку. Проте, навіть, якщо гіпотетично уявити, 

що усі молоді підприємці залишаться за кордоном, то це буде не бі-

льше 5-7% населення. Для того, щоб не допустити песимістичного 

сценарію для України необхідно не закривати кордони, а створювати 

в країні сприятливий інноваційний і діловий клімат, робити зважені 

та послідовні кроки у бік розвитку сучасного промислового комплек-

су, аби висококваліфіковані фахівці поверталися з покращеними 

знаннями, свіжими підприємницькими ідеями, налагодженими парт-

нерськими зв’язками з європейськими колегами та вкладали їх у роз-

виток української економіки. Це лише збагатить Україну у довгостро-

ковій перспективі. У цьому плані концепція «інноваційного ліфта» є 

дійсно важливою.  

У Придніпровському економічному районі концепцію «іннова-
ційного ліфта» як пілотний проєкт пропонується реалізувати на базі 

Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. 

М. К. Янгеля» з метою підтримання унікальної спеціалізації і конку-
рентної переваги економічного району та перетворення його в один зі 

світових центрів ракетно-космічного будування (рис. 11.2). Наразі 

науково-технічний і виробничий потенціал і висококваліфікований 

персонал дозволяють ПАТ «Мотор Січ» і ДП «Південмаш» разом із 

ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» утримувати 

провідні світові позиції з випуску авіаційних двигунів для літаків і 

гвинтокрилів, промислових газотурбінних установок, ракетних дви-

гунів, ракет-носіїв («Зеніт», «Дніпро», «Циклон»), космічних апаратів, 

які не мають світових аналогів. 
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Державне 
підприємство 

«Конструкторське 
бюро «Південне» ім. 

М.К. Янгеля»

Розроблення ракетно-
космічної техніки

Суміжна продукція

Основна діяльність

Як «додатковий» 
результат основної 

діяльності

Асоціація 
високотехнологіч
них підприємств і 

організацій 
«Космос»

Конкурентна високотехнологічна 
продукція, яка може бути використана у 

національному господарстві

Космічні ракетні комплекси
Космічні апарати
Ракетні двигуни

Державне 
замовлення

БІЗНЕС-ІДЕЯ/ДОСЛІДНИЙ 
ЗРАЗОК

 З ІННОВАЦІЙНОЮ 
КОМПОНЕНТОЮ

Бізнес-інкубатор

 Розроблення плану 

розвитку ідеї;

 пошук джерел 

фінансування;

 створення мінімаль-

но життєздатного 
прототипу продукту 
та його апробація 
потенційними 
покупцями;

 вснесення змін до 

прототипу, його 
тестування аж до 
того, поки не буде 
знайдено той самий 
унікальний продукт, 
у якому є зацікав-
леність покупців

Науковий парк

 Пошук потенційних

інвесторів; 

 остаточне форму-

вання продукту, 
випуск дослідної 
партії продукту;

 налагодження сис-

теми просування 
дослідних зразків 
продукту на ринок;

 зайняття ринкової

ніші;

 реалізація активної

маркетингової 
стратегії 

Прототип Дослідна партія

Індустріальний парк

Серійний випуск інноваційної продукції на:

 Налагодження масо-

вого серійного ви-
робництва продукції 
для внутрішнього 
ринку; 

 утримання позицій 

на ринковій ніші; 

 посилення позицій 

на ринку та пошук 
нових ніш;

 Стартап – підприєм-

ство, яке стабільно 
працює на ринку та 
отримує постійний 
прибуток

ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІФТ як інструмент комерціалізації 
бізнес-ідеї/дослідного зразка суміжної продукції з 

інноваційною компонентою шляхом розвитку 
інноваційних стартапів

Університети та інші 
заклади вищої освіти

Бізнес-ідея

Підготовка студентами 
у співпраці з фахівцями 
КБ «Південне» та 
іншими організаціями 
та підприємствами 
Асоціації магістерських 
робіт з інноваційною 
бізнес-ідею та її 
подальша реалізація у 
середовищі бізнес-
інкубаторів з метою 
створення 
конкурентної 
високотехнологічної 
продукції в суміжних 
галузях промисловості

Ринок ЄС 

Інститут економіки 
промисловості НАН України
Академія економічних наук 

України

Консалтинг 

Науково-методичний 
супровід

Польський 
технопарк

Базування українських 
підприємств у польських 

технопарках з метою 
отримання доступу до  
європейських ринків, 
ресурсів і технологій, 

розвитку міжнародної 
співпраці з іноземними 

підприємствами та 
організаціями та 

підвищення конкуренто-
спроможності 

української продукції 

вітчизняний ринок ринок ЄС

Внутрішній 
ринок України

Державні 
бюджети

України та 
Польщі

Податки

Стимули

Пільги

Венчурні інвестори, бізнес-янголи, банки, краудфандінг

Фінанси

Фінанси

Державні 
бюджети

України та 
Польщі

Європейські 
програми, 
технічна  

допомога в 
межах TACIS

Податки

Прибуток  Акції

Кадри    Знання Ліцензії     Фінанси

Рисунок 11.2 – Схема «інноваційного ліфта» як інструменту комерціалізації інноваційних бізнес-ідей та 

розвитку стартапів на базі ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім М.К. Янгеля»
*

* Авторська розробка. 

2
2

5
 



226 

Практична реалізація концепції «інноваційного ліфта» дозво-

лить: 

здійснити неоіндустріальну модернізацію економіки Придніп-

ровського економічного району зі збільшенням у валовому регіональ-

ному продукті областей частки високо- та середньо-

високотехнологічних видів промислової діяльності, високотехнологі-

чних послуг і креативних індустрій на рівні 5-6 технологічних устро-

їв;  

прискорити впровадження інновацій та трансферу технологій 

в галузях традиційної та смарт-спеціалізації областей економічного 

району;  

підвищити рівень зайнятості у високо- та середньо-

високотехнологічних галузях промисловості, секторі високотехноло-
гічних і креативних послуг, підвищити рівень доходів працівників га-

лузей традиційної та смарт-спеціалізації областей, запобігання відто-

ку їх в інші регіони;  

досягти єдності та цілісності інноваційного ланцюга «ідея – 

прототип – дослідна партія – серійне виробництво – ринок», спрямо-

ваного на цільове «вирощування» інноваційних стартапів з інтеграці-

єю їх у європейські науково-освітні та інноваційні простори;  

розбудувати міждержавну науково-освітню та інноваційну ко-
операцію на партнерських взаємовигідних умовах, налагодити взаєм-

ний трансфер знань, технологій і послуг, співпрацю у міжнародних 

грантових програмах і проєктах технічної допомоги;  

забезпечити соціальне становлення молоді, розвинути у них пі-

дприємницький менталітет і мислення, бажання займатися винахід-

ництвом, раціоналізаторством, підприємницькою діяльністю.  

Пропонується прописати концепцію «інноваційного ліфта» в 

проєкті Закону України «Про підтримку функціонування стартапів», 

розроблення якого передбачено Планом заходів з виконання Угоди 

про асоціацію України та ЄС, з метою посилення впливу бізнес-

інкубаторів і паркових утворень на розвиток інноваційних процесів в 

Україні та її регіонах.   

На відміну від ідеї розвитку в країні бізнес-інкубаторів, науко-

вих, технологічних та індустріальних парків без їх взаємної коорди-

нації, запропонована концепція «інноваційного ланцюга» має перева-

ги. Вона орієнтована на забезпечення динамічного випереджаючого 

інноваційного розвитку економічного району, що неможливо досягти 

без власної потужної сфери наукових досліджень і розробок та якісної 

системи підготовки кадрів.  
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РОЗДІЛ 12. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТ-

НОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКО-
НОМІЧНОГО РАЙОНУ  

Стратегічним напрямом розвитку регіональної політики повин-

на стати реалізація нової, активної ролі економічних районів як 

суб’єкта сталого розвитку й усвідомлене використання регіональними 

управлінцями, експертами і громадськими активістами принципів 

сталого розвитку під час підготовки стратегічних документів розвит-

ку та втілення розроблених програм у життя.  

Дніпропетровська область 

Дніпропетровська область – одна з найбільш економічно роз-

винених областей України. Проте нинішня структура економіки обла-

сті не є запорукою прискореного розвитку та гарантією стабільного 

поліпшення якості життя її мешканців (рис.12.1). 

Рисунок 12.1 – Динаміка структури внеску у ВДВ Дніпропетровської 

області промисловості, сфери послуг та сільського го-

сподарства*  
* Розраховано Харазішвілі Ю.М. за даними Державної служби статистики України

Формування ефективного експортного потенціалу промислово-

го виробництва теж повинно бути у фокусі, тому що вирішуватиме 
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цілий комплекс завдань: соціальних (зайнятість, підвищення кваліфі-

кації кадрів, зростання продуктивності праці), макроекономічних 

(притік валютних надходжень, зменшення/ліквідація платіжних дис-

балансів, стабілізація валютного курсу). Зростатиме попит на супутні 

послуги, які обслуговуватимуть процес виробництва та просування на 

зовнішні ринки товарів, вироблених у Дніпропетровській області. Як 

наслідок, зменшуватимуться регіональні та технологічні диспропор-

ції, серед іншого, під впливом залучених інвестиційних ресурсів. Це 

дасть змогу поліпшити показники стійкого розвитку, що входять до 

другої та третьої груп. Реалізація інвестиційної політики в регіоні 

здійснюється як на мікрорівні (окремого підприємства) як безпосере-

днього реалізатора конкретних інноваційно-інвестиційних проектів, 

так і на мезорівні (самої галузі) в контексті процесів її самоорганізації 

та саморозвитку. Залучення інвестиційного капіталу є основним ме-

ханізмом, за допомогою якого підвищується продуктивність праці, 

адже прямі іноземні інвестиції забезпечують трансфер технологій, що 

має вирішальне значення для модернізації технологічних та організа-

ційних можливостей Дніпропетровської області. Таким чином, регіо-

нальна інвестиційна політика передбачає стимулювання факторів ста-

лості максимальної сили впливу (перша група факторів). Невичерп-

ним джерелом модернізації на підвищення економічного потенціалу 

залишається тіньова економіка (табл.12.1). 

 

Таблиця 12.1 – Модельна оцінка неформальної оплати праці Дніпро-

петровської області, млрд. грн.* 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Дніпропетровська 

область 

11,12 15,7 15,4 15,2 20,2 24,5 37,5 

Промисловість в 

цілому: 10,10 12,56 12,71 11,99 16,41 22,34 36,31 

   Добувна 2,29 3,09 2,93 3,42 3,85 5,23 8,92 

   Переробна 7,62 9,12 8,93 8,03 11,62 18,04 31,57 

   Ел., газ, вода 0,24 0,44 0,79 0,65 0,81 0,42 0,88 

Сільське господар-

ство 0,46 0,66 0,45 0,82 0,94 1,36 1,65 

Будівництво 0,19 0,26 0,50 0,57 0,46 0,46 0,50 

Транспорт і зв’язок 0,57 0,71 0,43 0,53 0,33 0,03 0,09 

Послуги (тради-

ційні) 1,26 1,32 0,51 1,18 1,60 1,85 3,26 

* Розраховано Харазішвілі Ю.М. за даними Державної служби статистики України 
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Дніпропетровська область – це не тільки великі міста, які ма-

ють досить розвинену та більш диверсифіковану економіку, а й не-

великі сільські райони та міста, економіка яких базована на одному-

двох підприємствах і є дуже вразливою до зміни кон‘юнктури рин-

ку. Саме тому одним із головних завдань розвитку регіону є розви-

ток усієї території області, стимулювання розвитку периферійних 

районів та сільських територій. Дніпропетровська область – це не 

тільки великі міста, які мають досить розвинену та більш диверси-

фіковану економіку, а й невеликі сільські райони та міста, економіка 

яких базована на одному-двох підприємствах і є дуже вразливою до 

зміни кон‘юнктури ринку. Саме тому одним із головних завдань ро-

звитку регіону є розвиток усієї території області, стимулювання роз-

витку периферійних районів та сільських територій. Дніпропетров-

ська область є високоурбанізованою, а частка міського населення – 

значно вищою за середньоукраїнський показник (83,5% проти 

68,5%). Переважна більшість населення області проживає в містах 

обласного значення – 74,3%, у сільській місцевості – 16,6%, у містах 

районного значення і селищах міського типу – 9,1%. Така територіа-

льна структура розміщення населення області є результатом істори-

чного розвитку промисловості в регіоні. За даними Державної служ-

би статистики, Дніпропетровська область належить до областей, що 

забезпечують високу частку ВРП у ВВП. Уже десять років поспіль 

показник участі області у формуванні ВВП України перевищує 10% 

(табл.12.2).  

 

Таблиця 12.2 – Частка ВРП регіону у ВВП України у 2018 р., % 

* Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України  

Місце Регіон Частка 

 Україна 100 

1. м. Київ 23,4 

2. Дніпропетровська 10,5 

3. Харківська 6,3 

4. Донецька 5,6 

5. Київська 5,3 

6. Полтавська 5,1 

7. Одеська 5,0 

8. Львівська 4,9 

9. Запорізька 4,4 
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Область належить до групи регіонів із високим ВРП на душу 
населення, середніми темпами зростання та переважно великим роз-
міром регіональної економіки. За роки незалежності України відчутно 
зросла питома вага господарського комплексу області. Частка проми-
слового виробництва збільшилась з 14,5 до 19,4 відсотків, іноземних 
інвестицій – з 5,4 до 11,1%, експорту – з 14,1 до 16,3%. 

Область має потужний промисловий потенціал, який характе-
ризується високим рівнем розвитку середньо низьких та низько тех-
нологічних галузей переважно добувної та важкої індустрії. У регіоні 
діють близько500 великих та середніх промислових підприємств 
майже всіх основних видів економічної діяльності. Індекс промисло-
вого виробництва Дніпропетровської  області за 2017 рік склав 99,7%. 

Утім, нині зростаючими галузями у світі є сфера послуг, мікрое-
лектроніка, комунікації і зв'язок, генна інженерія, біотехнології, інфор-
матика, тому важливими позитивними напрямами розвитку Дніпропет-
ровського регіону є істотне збільшення частки торгівлі й громадського 
харчування, інформаційно-телекомунікаційного обслуговування, про-
мисловості, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги. Ці перс-
пективні зміни сприятимуть підвищенню ВРП області, створенню не-
обхідної інфраструктури, зниженню рівня безробіття (табл.12.3). 

Підсумки діяльності індустрії області  формувались внаслідок 
зменшення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) у добувній 
промисловості й розробленні кар’єрів (індекс – 96,8%) та сфери пос-
тачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (80,5%) 
при одночасному зростанні обсягів виробництва у переробній галузі 
(107%).Серед товаровиробників-переробників зростання рівня випус-
ку продукції зафіксовано у металургійному виробництві, виробництві 
готових металевих виробів, крім машин і устаткування; гумових і 
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; хар-
чових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; коксу та продуктів 
нафтоперероблення; виготовлення виробів з деревини, паперу та по-
ліграфічній діяльності; у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу 
машин і устаткування (індекси 101,7–138%). 

Слід зазначити, що сальдо торговельного балансу Дніпропет-
ровської  області  зросло та має позитивну величину, у 2018 році  
склало $2548,1 млн.. За структурою тільки 13,2 % експорту відправ-
ляється до країн колишнього  СНД, та 32,8 % до Європи, 33, 8 % - 
країн Азії, 14, 6 % - країн Африки та 4.3 % країн Америки. (табл.12.4). 
Товарна структура експорту Дніпропетровської області протягом 
останніх років залишається практично незмінною. Вона зумовлена 
промисловим потенціалом області. 
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Таблиця 12.3 – Наукоємність промислових підприємств Дніпропет-

ровської області* 

Рівень наукоємності продукції Україна 
Дніпропет-

ровська 
Донецька 

Високий 1,6 0,1 0,1 

Виробництво  комп’ютерів, електрон-
ної та обчислюваної техніки 0,6 0,1  

Виробництво основних фармацевтич-
них продуктів 1,0  0,1 

Середньовисокий  10,1 6,3 6,9 

Виробництво електричного устатку-
вання 1,5 0,6 1,6 

Виробництво машин і устаткування , 
не віднесених до інших угрупувань 2,3 1,1 3,4 

Виробництво автотранспортних засо-
бів 2,8 1,6 0,4 

Виробництво хімічних речовин та хі-
мічної продукції 3,5 3,0 1,5 

Середньонизький 35,2 70,6 64,1 

Металургійне виробництво 16,6 37,7 41,7 

Виробництво коксу та продуктів наф-
топерероблення 3,3 1,7 6,1 

Добувна промисловість та розроблен-
ня кар’єрів 10,8 26,8 14,3 

Виробництво гумових та пластмасо-
вих виробів та іншої неметалевої мі-
неральної продукції 4,5 4,4 2,0 

Низький 53,1 23,0 28,9 

Виробництво харчових продуктів, на-
поїв, тютюну 21,2 8,3 7,2 

Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри та ін. матеріалів 0,8 0,3 0,2 

Виробництво виробів з деревини, па-
перу, поліграфічна діяльність 3,1 1,5 0,5 

Виробництво меблів, ін. продукції 2,1 1,7 2,0 

Постачання електроенергії, газу, пари 
та повітря 24,6 9,5 17,0 

Водопостачання, каналізація, пово-
дження з відходами 1,3 1,7 2,0 

* Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України 
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Таблиця 12.4 – Зовнішньоекономічна діяльність Дніпропетровської 

області* 

 2018 р.
 

2019 р.
 

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності області: 

експортери товарів, 1233 1203 

імпортери товарів 2248 2464 

Географія експорту, %: 

країни колишнього СНД,  13,2 12,7 

країни ЄС, 32,8 35,6 

країни Азії,  33,8 28,8 

країни Африки, 14,6 15,2 

країни Америки  4,3 5,5 
* Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України 

 

Найбільшу частку продукції в експорті області займають недо-

рогоцінні метали (чорні метали та вироби з них, мідь, нікель, алюмі-

ній, свинець, цинк, олово), мінеральні продукти (нафта і продукти її 

переробки, руди, сіль, сірка, природний газ), продукція хімічної про-

мисловості (продукти неорганічної хімії, фармацевтична продукція) 

та легкої промисловості (шовк, вовна, взуття), продукція машинобу-

дівного комплексу (машини, електротехнічне обладнання, засоби на-

земного транспорту, літальні апарати), продукція агропромислового 

комплексу (продукти тваринного походження, продукти рослинного 

походження). Основне місце належить переробній промисловості 

(42,0%); добувна промисловість займає 16,8%, оптова та роздрібна 

торгівля – 9,1%. Обсяги експорту товарів у 2018році становили 7822 

млн дол. США, експорт послуг – 134 млн. дол., і у порівнянні з 2017 

роком експорт товарів  збільшився на 9,5%, імпорт – на 14,2%. Пози-

тивне сальдо зовнішньоторговельного балансу  товарамидорівнюва-

ло$2458, 4  млн  (рис.12.2).  

За січень-лютий 2019 року експорт товарів  по області склав 

$1284, 3 млн.,  імпорт товарів  - $838, 2 млн. дол., сальдо торговельно-

го балансу позитивне $446. 1 млн. Товарна структура експорту обу-

мовлена промисловим потенціалом області, її основа – це чорні мета-

ли: прокат сталевий, феросплави, інші напівфабрикати зі сталі, чавуну 
(46,3% загального обсягу експорту товарів). Також у значних обсягах 

експортувались руди, шлак і зола: залізорудний концентрат (23,2%); 

вироби з чорних металів: сталеві труби (7,9%), продукція агропроми-

слового комплексу: соняшникова олія, насіннєва продукція, зерно 
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(7,3%), продукція машинобудування: частини до залізничного транс-

порту, верстати, акумулятори, частини до сільськогосподарської тех-

ніки (4,0%); продукція хімічної промисловості (3,1%). 
 

 
Рисунок 12.2 – Експорт товарів Дніпропетровської області, млн дол* 

* Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України 

 

Імпорт товарів по Дніпропетровській області у 2018 році у по-

рівнянні із 2017 збільшився  на 14, 2 % та його величина дорівнює 

$5264, 4 млн. (рис.12.3). 

 
 

Рисунок 12.3 – Імпорт товарів до Дніпропетровської області, млн. дол* 
* Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України 
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Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,46. Зов-
нішньоторговельні операції проводились з партнерами зі159 країн 
світу.  

Експорт послуг у 2018 р у порівнянні із 2017 р. збільшився на 
$4231 тис. До країн ЄС спрямовується третина обласного експорту 
товарів, обсяг якого збільшився на 35. 6 % і склав $2314,5 млн (38,4% 
якого – це руди, шлак і зола, 27,9% – чорні метали). До країн  Азії 
спрямовано 28,8 % експорту області, Африки – 15. 2 %, У структурі 
експорту послуг переважали транспортні послуги(31,8% загального 
обсягу експорту), у сфері телекомунікації; комп’ютерні та інформа-
ційні (29,6%) та ділові (13,1%). В імпорті послуг – ділові (30,9% зага-
льного обсягу імпорту), роялті та інші послуги, пов’язані з викорис-
танням інтелектуальної власності (28,4%), транспортні (15%) та 
пов’язані з фінансовою діяльністю (12,4%). 

Основу товарної структури імпорту області складали палива 
мінеральні; нафта та продукти її перегонки (30,3% загального обсягу); 
машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання 
(14,4%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промислово-
сті (11,3%) та недорогоцінні метали та вироби з них (11%).  

Основу товарної структури експорту області складали чорні 
метали (45,1%від загального обсягу) та руди, шлак і зола (23,6%). Ос-
нову товарної структури імпорту області складали мінеральні продук-
ти (31,6% від загального обсягу), машини, обладнання та механізми; 
електротехнічне обладнання (15,5%), недорогоцінні метали та вироби 
з них (12,3%) й продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей про-
мисловості (11,5%). 

Запорізька область.  
Запорізький регіон відноситься до найбільш інвестиційно-

привабливих в Україні. Область входить в п’ятірку лідерів за обсяга-
ми експорту товарів, в десятку – за обсягами імпортованого товару. 
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 152 кра-
їн світу. 

Визначено, що основу зовнішньої торгівлі Запорізької області 
становлять товари. На їх долю припадало 93,6 – 95 % експорту. Ана-
ліз експорту товарами Запорізької області у 2017 році свідчить про 
відновлення зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону. 
Показники товарообороту після падіння у 2014-2016 роках продемон-
стрували тенденцію до зростання. З географічного погляду, серед ек-
спортних операцій підприємств Запорізького регіону, найбільша час-
тка припадала на країни Азії, Європи та СНД. Необхідно відзначити 
факт нарощування підприємствами регіону присутності на нових ри-
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нках через зниження можливостей реалізації товарів у РФ. Товарна 
структура свідчить про промислове спрямування експорту та наяв-
ність потенціалу до нарощування продажів машин та обладнання. 
Зниження імпорту є важливою умовою для ефективного економічного 
зростання нашої держави. Аналіз імпорту товарів свідчить про посту-
пове зниження цих обсягів, крім 2017 року. В структурі імпорту Запо-
різької області становлять також товари, на їх долю припадало 94,2 – 
96,2% імпорту в різні роки. Найбільша питома вага імпорту товарів 
припадала з країн СНД та Європейського Союзу. В структурі імпорту 
переважають мінеральні продукти для промислового комплексу регі-
ону, а також машини, обладнання та механізми. Моніторинг стану 
зовнішньої торгівлі показав, що головними напрямками підвищення 
здійснення експортно-імпортної діяльності підприємств області ма-
ють бути: створення потужного експортного сектору; залучення іно-
земних інвестицій; лібералізація і поліпшення товарної структури ім-
порту; гнучка податкова, цінова, депозитна, кредитна, фінансова і 
валютна політика, що стимулює диверсифікацію експортно-
імпортних операцій; сприяння заходів щодо інтеграції економіки в 
європейські і світові господарські об’єднання та організації. У 2019р. 
експорт товарів становив 3060, 6  млн. дол. США,. порівняно із 2018 
р. експорт  зменшимся та становив 91,2 % у порівнянні із 2018 роком 
(рис.12.4). 

 
Рисунок 12.4 – Обсяги експорту Запорізької області., тис. дол. США 

 

Обсяги імпорту до Запорізької області значно зменшились у 

2019 р 13,4  % та становили 1529, 7 млн дол. (рис.12.5).  
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Рисунок 12.5 – Обсяги імпорту Запорізької області., тис. дол. США 

Сальдо торгівельного балансу на протязі 2014-2009позитивне. 

Сальдо торгівельного балансу  Запорізької області становило 1550 

млн. дол. (у 2018р. також позитивне – 1614   млн.дол.) (рис.12.6).  

Рисунок 12.6 – Сальдо обсягу зовнішньої торгівлі товарами Запорізь-

кої області, тис. дол. США 

Запорізька область є експорто-орієнтованою та забезпечує при-

токи іноземної валюти до  України. 

Розрахуємо частку ЄС та інших континентів у зовнішній торгі-

влі Запорізької області, використовуючи дані Запорізького управління 

статистики .Серед країн-експортерів у 2019 році найбільшу питому 
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вагу займають країни колишнього СНД і Азії, а потім вже країни ЄС 

[1]. Разом з цим, переважаючі темпи зростання імпорту можуть свід-

чити про наміри підприємств розширювати виробництво за рахунок 

імпортованих ресурсів.  У 2019 році Запорізька область підтвердила 

свій статус регіону, який  формує експортний потенціал України. Пі-

дприємства регіону забезпечили 6,89% експорту України (проти 6,3% 

у 2016 році) та 4,64% імпорту  (проти 4,34% у 2018 році). 

У  2019 році до держав ЄС було спрямовано 29% експорту За-

порізької області. Разом з цим, частка Російської Федерації в експорті 

підприємств Запорізької області становить 17%.Зміна розподілу екс-

порту відбулась через зниження експортних поставок до РФ на 3,1% 

(в порівнянні з 2016 роком) та одночасне збільшення експорту до 

держав-членів ЄС на  26,7%. Необхідно також відзначити факт наро-

щування підприємствами регіону присутності  на нових ринках через 

зниження можливостей реалізації товарів у РФ. Водночас, наявні тор-

гівельно-господарські зв'язки підприємств Запорізької області з підп-

риємствами Російської Федерації все ще  створюють значний вплив 

на географічну структуру імпорту товарів. Частка Російської Федера-

ції в імпорті становить більше третини (в основному через імпорт си-

ровинних ресурсів).Товарна структура експорту товарів у 2019 році 

підтверджує статус Запорізької області, як промислового регіону 

України. Основу експорту складає торгівля недорогоцінними метала-

ми (переважно продукцією чорної металургії), яка займає майже 57%. 

Це свідчить про відносно низький рівень доданої вартості у експор-

ті  регіону. Водночас, 18,6% експорту становить продукція категорії 

машини, обладнання та механізми. Зростання експорту цієї категорії 

за рік склало майже 42%, що свідчить про поступовий перехід до екс-

порту високотехнологічної продукції. В структурі імпорту переважа-

ють мінеральні продукти для промислового комплексу регіону, а та-

кож машини,  обладнання та механізми. Аналіз зовнішньої торгівлі 

товарами Запорізької області у  2019 році свідчить про відновлення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону. Показники 

товарообороту після падіння у 2014-2018 роках продемонструва-

ли  тенденції до зростання та мають перспективи  відновитись до  до-

кризового рівня вже у 2021 році. Наочною є зміна географії зовніш-

ньої торгівлі та переорієнтація підприємств області з традиційних 

зв'язків з  Російською Федерацією до торгівлі  з  Європейським Сою-

зом, Азією та Близьким  Сходом. Товарна структура свідчить про 

промислове спрямування експорту та наявність потенціалу до наро-

щування продажів машин та обладнання. 
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Запорізька область забезпечує 3,5% від усього обсягу реалізо-

ваної продукції, товарів та послуг в Україні та 8,7% промислової про-

дукції. Як і Дніпропетровська область, Запорізька область є переваж-

но промисловою, причому частка промисловості у цьому регіоні ще 

більша, ніж у Дніпропетровській і становить 64,7% . Частка сільсько-

го, лісового та рибного господарства в Запорізькій області також бі-

льша, ніж у Дніпропетровській і становить 6,9% проти 3,6%. В той же 

час частка торгівлі менша майже на третину. Усі інші галузі не є по-

мітними у порівнянні з трійкою лідерів – промисловістю, торгівлею 

та сільським господарством. Як і в Дніпропетровські області спосте-

рігається відставання галузей, що забезпечують матеріальне виробни-

цтво – будівництва, транспорту, складського господарства, поштової 

та кур’єрської діяльності, фінансової та страхової діяльності, діяльно-

сті у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, інфор-

маційних та телекомунікаційних послуг.  

Традиційно лідером за обсягами реалізації на одного зайнятого 

є галузь «оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних за-

собів і мотоциклів». Також високі показники у промисловості та сіль-

ського господарства. Інші галузі мають невеликі обсяги реалізації на 

одного зайнятого, та порівняно невеликі на одне підприємство (окрім 

фінансової та страхової діяльність). Це свідчить про менший ступень 

концентрації потужностей у цих галузях.  

Головним напрямом промисловості в Запорізькій області є пе-

реробна промисловість, яка за обсягом реалізації промислової проду-

кції сягає 71,7%  

Найбільш розвинутою промисловою галуззю в Запорізькій об-

ласті є металургійне виробництво, обсяг реалізації якого в 2018 р. 

становив 33,9% від усієї реалізації промислової продукції Запорізької 

області та 17,1% реалізації промислової продукції в Україні. Очікува-

но, враховуючи наявність в області ДніпроГЕС, Запорізької АЕС та 

самої потужної в Україні Запорізької ТЕС, на другому місті за обся-

гом реалізації знаходиться галузь «Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря», яка має частку 25,6%.  На третьому 

місці за обсягом реалізації промислової продукції в Запорізькій обла-

сті знаходиться харчова галузь, яка має частку 13,9%, причому, як і 

для Запорізької області, обсяг реалізації харчової галузі більше, ніж 

обсяг реалізації сільськогосподарської продукції (21,2 млрд грн проти 

15,0 млрд грн). Важливим як на рівні області, так і на загальноукраїн-

ському рівні є машинобудування, частка якого становить, відповідно, 

11,9% та 15,6%. 
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Таким чином, Запорізька область відрізняються домінуванням 

переробної промисловості, головною з яких є промисловість низького 

ступеню переробки – металургія, але є й більш розвинуті галузі – ма-

шинобудування та харчова промисловість. Галузі новітніх технологі-

чних устроїв, таких, як електроніка або відновлювана енергетика роз-

винуті недостатньо. Недостатньо розвинуті також забезпечуючи галу-

зі, такі, як інформаційні та телекомунікаційні технології, будівництво, 

транспорт. 

Для адаптації підприємств Запорізької області до роботи в умо-

вах Зони вільної торгівлі з країнами Євросоюзу Торгово-промислова 

палата запранувала залучити регіональний бізнес до ефективної робо-

ти в рамках Центру Підтримки Бізнесу ЄБРР проекту EU4Business, 

участі в програмах з міжнародної технічної допомоги, проектів East 

Invest2 Європалати та UEAPME, проекту Програми GIZ «Fit for 

Partnership with Germany» Федерального міністерства економіки та 

енергетики ФРН. Запорізька торгово-промислова палата – сучасна 

організація з надання бізнеспослуг. Експертні документи, видані тор-

гово-промисловими палатами в межах їх повноважень, є 

обов’язковими для застосування на всій території України. Гарантом 

якості послуг виступає розроблена та впроваджена система менедж-

менту якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 

9001, сертифікована в системі Global Certificate. Перспективним на-

прямом є Системне просування експорту та розвиток експортного 

потенціалу українського бізнесу: - використання інструментів та мо-

жливостей міжнародних проектів з технічної, фінансової та консалти-

нгової допомоги: EU4Business, GIZ (Німеччина), Good Governance 

Fund (Великобританія); - забезпечення реалізації Експортної стратегії 

України (дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі 2017 - 

2021) у межах функцій системи палат на регіональному рівні; - поси-

лення виставкової активності і розвиток бізнес-туризму 

Слід визначити пріоритети експорту України до ЄС, для цього 

необхідно проаналізувати потреби країн і можливості України. 

Слід зазначити, що перші позиції за обсягами імпорту до ЄС 

займають високотехнологічні товари або товари, які є корисними ко-

палинами або продуктами їх переробки:  

1.Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні 

речовини; воски мінеральні. 

2. Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для 

запису або відтворення звуку; телевізійна апаратура для запису та 

відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя. 
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3. Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні при-

строї; їх частини. 

4. Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трам-

вайного рухомого складу, їх частини та обладнання. 

5. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдо-

рогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцін-

ними металами, та вироби з них; біжутерія; монети. 

6. Фармацевтична продукція. 

7. Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, 

контрольні, вимірювальні,  медичні або хірургічні; їх частини та при-

ладдя. 

8. Органічні хімічні сполуки. 

9. Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні. 

10. Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотаж-

них. 

З перелічених десятьох груп товарів українська промисловість 

може швидко освоїти лише останні три групи, які відносяться до лег-

кої промисловості та має деякий потенціал щодо товарів машинобуді-

вних груп (за умови дуже значних інвестицій), фармацевтична проду-

кція. До основних товарних категорій українського експорту в ЄС 

належать: чорні метали (19,5% у експорті до ЄС);- електричні машини 

і устаткування (12,2%);-  руди, шлаки та зола (9,3%);- зернові культу-

ри (8,8%);- насіння та плоди олійних рослин (5,5%);- деревина і виро-

би з деревини (5,5%);- жири та олії тваринного або рослинного похо-

дження (5,3%).У імпорті з ЄС до України домінують такі товарні ка-

тегорії:- котли, машини, апарати і механічні пристрої (14,4% у імпорті 

з ЄС);- енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки 

(13,2%);- наземні транспортні засоби (9,3%);- електричні машини і 

устаткування (7,9%);- полімерні матеріали, пластмаси (6,2%); фарма-

цевтична продукція (6%).  Експорт товарів України  до країн ЄС зна-

чно виріс у 2019 році на 15 % у порівнянні із 2018 р.   .Географічна 

структура експорту України до країн ЄС надана в таблиці .  Найбіль-

ший  приріст експорту у 2019р. у порівнянні із 2018р. спостерігається 

до Латвії, Німеччини, Хорватії. 

Кіровоградська область 

Більшість європейських країн використовує гнучкі методи сти-

мулювання та розвитку свого експортного потенціалу. Україна недо-

статньо уваги приділяє стимулювання власного експорту та нарощує 

імпорт товарів та послуг до країни. 
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Слід зазначити, що останнім часом ринок послуг є сферою еко-

номіки, яка відіграє значну роль в економічному розвитку багатьох 

країн світу. Сьогодні як розвинені, так і країни, що розвиваються, ста-

влять перед собою завдання — прискорити розвиток сфери послуг, 

що сприятиме економічному зростанню. Саме сфера послуг складає, в 

економічно розвинених країнах, основну частину економіки за кількі-

стю зайнятих (більше 60%) [2]. 

Кіровоградщина серед регіонів, які за розміром території на-

ближені до території Кіровоградської області, вирізняється: значним 

потенціалом галузі сільського господарства, якою забезпечується по-

над 31,3 % ВДВ, яка створюється в області (2 місце, в Україні – 

12,1%), у Хмельницькій – 31,1% (3 місце в Україні), Чернігівській – 

28,2% (4 місце в Україні), Вінницькій області – 28,1% (5 місце в Укра-

їні); зменшенням потенціалу промисловості, якою забезпечується 19,1 

% ВДВ, яка створюється в області (у 2010 році - 22,8 %), (19 місце, в 

Україні – 25,1%) у Хмельницькій – 17,4% (18 місце в Україні), Черні-

гівській – 20,5% (16 місце в Україні), Вінницькій області – 21,4% 

(9місце в Україні). У загальному обсязі реалізованої промислової 

продукції в Україні Кіровоградська область займає – 1,2%, у Херсон-

ській області – 1,2 %, у Миколаївській області – 2,3%, у Вінницькій 

області – 3,1%, у Запорізькій – 8,4%. 

Враховуючи природно-ресурсний потенціал та сприятливі клі-

матичні умови в економіці області домінують сільськогосподарське 

виробництво та переробна промисловість (забезпечують понад 50 % 

валової доданої вартості, яка створюється в області, в Україні – 

37,3%). Потенціал та спеціалізація економіки області визначає її част-

ку у загальнодержавних показниках соціально-економічного розвитку 

та місце Кіровоградської області у рейтингу регіонів (табл. 12.5). 

 

Таблиця 12.5 – Частка Кіровоградської області у загальнодержавних 

обсягах 

Територія (2458,8 тис. га) 4,1 % 14 місце 

Населення (0,95 млн.чол.) 2,2 % 24 місце 

ВРП регіону(53 млрд.грн.) 1,8 % 18 місце 

обсяги валової продукції сільського господарства 

(12,5 млрд.грн.) 

4,6 % 8 місце 

Реалізована промислова продукція (29,6 млрд.грн.) 1,2 % 20 місце 

Капітальні інвестиції (7,2 млрд.грн.) 1,2 % 24  місце 

Прямі іноземні інвестиції (74,5 млн.дол.) 0,2 % 23 місце 

Експорт товарів (521,8 млн. дол.) 1,1% 23 місце 
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Валовий регіональний продукт (далі - ВРП) в області у 2012-

2014 і 2016 році збільшувався вищими темпами, ніж в середньому в 

Україні (за темпами зростання область була на таких місцях в Украї-

ні: 2012 рік – 16 місце, 2013 рік – 1 місце, 2014 рік – 9 місце, 

2016 рік – 8 місце). На формування індексу ВРП у 2015 році і 2017 

році значний вплив мало зменшення обсягів виробництва сільського-

сподарської продукції через несприятливі погодно-кліматичні умови. 

За обсягами ВРП у розрахунку на 1 особу область знаходиться на 12 

місці серед інших регіонів України, при цьому обсяги є меншими ніж 

у сусідніх регіонах. 

Частка Кіровоградської області у загальних обсягах реалізації 

промислової продукції, виробництва сільськогосподарської продукції, 

реалізованих послуг (за даними за 2017 рік) є меншою, ніж у сусідніх 

регіонах: в обсягах реалізації промислової продукції – частка області 

становить 1,2% (20 місце), у сусідніх областях: Одеській – 2,5% (11 

місце), Черкаській – 2,7% (10 місце), Вінницькій – 3,1% (9 місце), 

Полтавській – 7,4% (6 місце), Дніпропетровській – 19,4% (1 місце); в 

обсягах виробництва валової продукції сільського господарства част-

ка області становить – 4,2% (11 місце), у сусідніх регіонах: Одеській – 

4,7% (8 місце), Черкаській – 5,3% (7 місце), Полтавській – 5,8% (4 

місце), Дніпропетровській – 6,1% (2 місце), Вінницькій – 8,4% (1 міс-

це);  

Валова додана вартість (далі – ВДВ), яка є основною складовою 

валового регіонального продукту (далі – ВРП), у 2017 році становила 

45,7 млрд.грн. у фактичних цінах (у 2016 році – 41,1 млрд.грн.). Стру-

ктура валової доданої вартості області (2017 рік): 

 промисловість 19,1% (16 місце, в Україні – 25,2%)  

сільське господарство 31,3% (2 місце, в Україні – 12,1%)  

торгівля 10,4% (18 місце, в Україні – 16,3%)  

будівництво 1,2% (20 місце, в Україні – 2,5%) 

 інші види економічної діяльності 38% (20 місце, в Україні – 

43,9%)  

В останні роки в області прослідковується тенденція до змен-

шення потенціалу промисловості (із 27,3% у загальному обсязі ВДВ в 

області у 2013 році до 19,1 % у 2017 році) на фоні нарощування поте-

нціалу галузі сільського господарства (із 27,3% у загальному обсязі 

ВДВ в області у 2013 році до 31,3 % у 2017 році, в Україні – 12,1%). 

Промисловий комплекс Кіровоградської області охоплює усі 

галузі діяльності: від видобутку корисних копалин до виробництва 

товарів першої необхідності. Проте, промисловість у цілому характе-
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ризується невисоким рівнем доданої вартості (19% у ВДВ області) та 

наукоємності виробництва, 92 великою енергоємністю та високим 

рівнем зносу основних фондів, що значно впливає на конкурентозда-

тність економіки регіону. У період 2014-2018 років обсяг реалізованої 

промислової продукції щорічно збільшувався з 20,3 млрд.грн. у 2014 

році до 29,6 млрд.грн. у 2018 році. 

 Промисловість області по основних галузях має таку структу-

ру: переробна промисловість, яка є провідною у структурі реалізова-

ної промислової продукції області, займає 72,9% (2014 рік – 84,5%); 

постачання електроенергії, газу, пари – 18,2% (2014 рік – 11,2%); до-

бувна промисловість і розроблення кар’єрів – 7,6% (2014 рік – 3,1%); 

водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 1,3% 

(2014 рік – 1,2%). 

В області сформовано достатньо стабільну структуру промис-

лового виробництва, яка базується на: виробництві харчових продук-

тів та напоїв (35,7% від обсягів реалізації промислової продукції об-

ласті). У галузі області функціонують понад 200 суб'єктів господарю-

вання усіх форм власності, у яких працює 9 тис. штатних працівників 

(23,4% від загальної кількості працівників у промисловості). Підпри-

ємства галузі забезпечують понад 39% валової доданої вартості, яка 

створюється у промисловості області. Основними виробниками про-

дукції галузі є ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань", ПрАТ "Кропивницький 

ОЕЗ", ТОВ "Гідросенд", ТОВ "ОЕЗ "Градолія", 93 ПП "Віктор і К", 

ТОВ "Відродження", ТОВ "Світловодський маслосирзавод", ПОГ 

"Фірма Ласка", ТОВ "Олександрійський цукровий завод", ТОВ "Но-

вомиргородський цукор", ТОВ "Три Стар" та ін.; енергетиці (понад 

18%). Основними виробниками та постачальниками продукції в галузі 

є філія "Кременчуцька ГЕС" ПАТ "Укргідроенерго" (третя сходинка 

Дніпровського каскаду), ПАТ "Кіровоградобленерго", філія ТОВ "Га-

зопостачальна компанія "Нафтогаз України". Крім того, в області 

здійснюють виробництво електроенергії 39 сонячних електростанцій 

у 13 районах та 3 містах загальною потужністю майже 130 МВт; 

9 міні-ГЕС загальною потужністю 13,6 МВт; машинобудуванні (по-

над 12%).  

Підприємствами галузі у 2018 році вироблено: 98% агрегатів 

гідравлічних; 64% сівалок; 40% розпушувачів та культиваторів; 25% 

та 32% кранів мостових та перевантажувальних від їх загального ви-

робництва в Україні. Найбільшими виробниками продукції в галузі є: 

АТ "Ельворті" – виробник сільгосптехніки (сівалки, дискові борони, 

культиватори, просапна техніка); Група компаній "Гідросила" – виро-
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бник гідравлічних силових машин для тракторів, комбайнів, сільсько-

господарських, будівельно-дорожніх та інших мобільних машин; 

ПАТ "НВП "Радій" - лідер з виробництва систем ядерної безпеки для 

АЕС; ПАТ "Кіровоградський завод дозуючого обладнання" – вироб-

ник бетонозмішувачів, вагодозуючого обладнання; ТОВ "ПТУ "Віра 

Сервіс Інтермаш" – підйомно-транспортне устаткування; металургій-

ному виробництві (11%). 
 Найбільшим виробником, що забезпечує понад 80% реалізації 

продукції галузі, є ТОВ "Побужський феронікелевий комбінат" – єди-
не в Україні підприємство, яке виробляє в промисловому масштабі 
феронікель з бідних окислених руд нікелю. Потужність прямої мета-
лургійної переробки (без збагачення і згрудкування) до 1,5 млн. т 
комплексних природно-легованих руд з отриманням до 100 тис. т в 
рік різного складу феронікелю (сплаву заліза з нікелем, хромом, кре-
мнієм, міддю та ін.). ПрАТ "Металит" – є одним з провідних підпри-
ємств в Україні з виробництва литих чавунних заготовок за техноло-
гією піщано-глинистого формування. Сумарна частка реалізації про-
мислової продукції зазначених галузей становить понад 77% у зага-
льних обсягах реалізації області. Проте, підприємствами Кіровоград-
ської області забезпечується лише 1,2% загальнодержавного обсягу 
реалізації промислової продукції, що є значно менше ніж в сусідніх 
областях: Миколаївській та Одеській (2,3%), Черкаській (2,8%), Він-
ницькій (3,1%), Полтавській (7,4%), Дніпропетровській (19,2%). Про-
мислове виробництво в області відзначається значною диференціаці-
єю. Понад 90% промислового виробництва зосереджено в обласному 
центрі – м.Кропивницький та містах обласного значення – Знам'янці, 
Олександрії та Світловодську, а також у Голованівському, Кропивни-
цькому та Новомиргородському районах. 

    Позитивна динаміка протягом 2014-2018 років спостерігаєть-
ся по обсягу реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну 
особу. Так, збільшення відбулося із 17,8 тис.грн. у 2014 році до 30,9 
тис.грн. у 2018 році, що обумовлено збільшенням індексу цін вироб-
ників промислової продукції та зменшенням чисельності населення в 
області. Іншими словами, на нарощення виробничої активності (у ва-
ртісному виразі) в Україні, а отже і в Кіровоградській області, упро-
довж звітного періоду мала вплив значна інфляційна складова. 

Протягом останніх п'яти років в області відстежувалося змен-
шення виробництва харчової продукції, зокрема м'яса та м'ясних про-
дуктів, хліба та хлібобулочних виробів, борошна, цукру. Разом з тим, 
виробництво окремих видів молочної продукції мало тенденцію до 
збільшення порівняно з попередніми роками. 
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У 2018 році порівняно з 2014 роком (за статистичними даними) 
скоротилося, зокрема, виробництво: м'яса великої рогатої худоби сві-
же чи охолоджене – на 46,5% або на 1,7 тис.т); м'яса свиней свіже чи 
охолоджене – на 42% або на 2,6 тис.т; ковбасних виробів – на 28,3%, 
або на 6,1 тис.т; борошна – на 70%, або на 46 тис.т; хліба та хлібобу-
лочних виробів – на 48,7% або на 10,1 тис.т; цукру – на 46,6%, або на 
24 тис.т. Одним із факторів, які мали негативний вплив на зменшення 
обсягів виробництва м'яса та ковбасних виробів, є скорочення сиро-
винної бази. Так, у 2018 році порівняно з 2014 роком поголів'я ВРХ 
скоротилося на 22,5%, свиней – на 4,1%, овець та кіз – на 5,4%. За 
останні роки обсяг реалізованої харчової продукції сягає понад 10 
млрд.грн., зокрема у 2018 році - 10,6 млрд.грн. 

На зменшення обсягів виробництва у машинобудуванні мали 
негативний вплив ряд факторів: складна суспільно-політична ситуація 
у країні, втрата з 2015 року основних ринків збуту (РФ); надходження 
на ринок України техніки відомих світових брендів, яка була у вико-
ристанні та є значно дешевшою за нову техніку вітчизняного вироб-
ництва; відсутність достатньої кількості кваліфікованих робітничих 
(токарів, фрезерувальників, та ін.) та інженерно-технічних кадрів. 
Трудова міграція працівників до країн Європи стає все більш масо-
вою, при цьому спостерігається тенденція до швидшого врегулюван-
ня статусу проживання і працевлаштування в країнах ЄС.                                                                                                                                                                             

Область має зовнішньоторговельні зв’язки із понад 110 країн 
світу. Зовнішньоекономічна діяльність в області у 2016-2018 роках 
характеризується: поступовим зростанням обсягів зовнішньоторгове-
льного обороту - із 562,4млн.дол.США у 2015 році до 826,0 
млн.дол.США у 2018 році після його зменшення у 2015 році на 50% 
порівняно із 2014 роком через погіршення суспіль-політичної ситуації 
в країні; перевищенням (у 2 рази) обсягів експорту товарів над обся-
гом їх імпорту; зміною географічної структури експорту.  Так, обсяги 
експорту товарів у 2018 році здійснювались до 88 країн світу і збіль-
шились до 546,7млн.дол.США (у 2015 році – 434,24млн.дол.США) 
(рис.12.7). 

Темпи зростання обсягів експорту товарів у 2018 році в області 
(125,5 %) є вищими від середніх в Україні (5 місце) та сусідніх облас-
тях: Вінницька (117,4%), Дніпропетровська (109,5%), Миколаївська 
(111,2%), Одеська (92,0%), Полтавська (102,3%), Черкаська (127,2%). 

Кіровоградська область не залежна від ринків РФ,у 2018 році 
19,1 % експорту припадає на ринки Росії. Більшість експорту області 
(45,7 %)  припадає на ринки Азії. До країн ЄС область експортує – 
22,2 % продукції, Африки – 9,2 %. 
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Рисунок 12.7 – Динаміка експорту/ імпорту  товарів підприємств  

Кіровоградської області , млн. дол. США 
 
На підставі вищевикладеного можна зробити такі висновки.  
Відсутність цілеспрямованої державної та регіональної політи-

ки щодо подолання визначених загроз розвитку призводить до консе-
рвації неефективної економічної структури Дніпропетровського регі-
ону, закріплення та подальшої експлуатації нераціональних напрямів 
розвитку: сировинної спеціалізації, нераціонального та неефективного 
використання природно-ресурсної бази, соціально-економічного, ви-
робничого, інвестиційного та науково-технологічного потенціалу. 
Переведення економіки Дніпропетровського регіону на інноваційний 
шлях розвитку є однією з головних умов забезпечення сталого розви-
тку в економічній сфері. Але інноваційна активність поки що залиша-
ється на низькому рівні. Обсяг унесених з початку інвестування в 
економіку регіону прямих іноземних інвестицій на 31 грудня 2018 
року становив 3577,8 млн.дол., у розрахунку на одну особу населення 
дорівнював 1112,7 дол США (у 1,5 раза більше, ніж у цілому по Укра-
їні – 767,0 дол. США). Область упевнено утримує 1-е місце серед об-
ластей України за обсягами залучених іноземних інвестицій. Обсяг 
унесених з початку інвестування в економіку регіону прямих інозем-
них інвестицій на 31 грудня 2018 року становив 3577,8 млн.дол., у 
розрахунку на одну особу населення дорівнював 1112,7 дол США (у 
1,5 раза більше, ніж у цілому по Україні – 767,0 дол. США). Область 
упевнено утримує 1-е місце серед областей України за обсягами залу-
чених іноземних інвестицій. 
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Після початку україно-російського військового конфлікту пе-
ред Україною повстало завдання пошуку нових ринків збуту продук-
ції замість російського. Водночас підписання Угоди про асоціацію 
України з ЄС, яке передбачає лібералізацію торгівлі товарами та пос-
лугами, а також лібералізацію руху капіталу, надає нові можливості 
щодо розвитку української промисловості для задоволення потреб 
країн ЄС. Тому актуальним є завдання виявлення та аналізу потреб 
європейських країн, які можуть бути забезпечені за рахунок наявних 
або потенційних промислових потужностей України. Аналіз потреб 
європейських країн у промисловій продукції може бути корисним з 
погляду вирішення одночасно двох питань. Перше, це знаходження 
напрямів для експорту української продукції. Друге – формування 
пропозицій для інвесторів. Україна має можливості для виходу на 
європейські ринки, у тому числі, шляхом витиснення виробників із 
інших країн, що не відносяться до ЄС, внаслідок преференцій, які на-
даються згідно Угоди про асоціацію з ЄС. Крім торговельних префе-
ренцій, Україна має вигідне географічне розташування, що дає мож-
ливість скоротити логістичні витрати у порівнянні з азіатськими краї-
нами, які наразі є «світовою фабрикою». Внаслідок цього підвищу-
ється інтерес закордонних інвесторів щодо інвестування до українсь-
кої промисловості, не зважаючи на бойові дії на сході та провалену 
боротьбу з корупцією. Виявлення груп товарів, які імпортуються до 
ЄС з інших країн, та які можуть вироблятися на території України, 
дає можливість сформувати пропозиції для інвесторів.  

Основними напрямами розвитку експортного потенціалу 
ПЕР є: 

1.Ефективний діалог має забезпечити створення та регулярні 
контакти об’єднання експортерів, міжвідомчої комісії з числа пред-
ставників державних органів, у тому числі митних, податкових, орга-
нів санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосані-
тарного, екологічного, радіологічного контролю, міської ради, а та-
кож недержавних інституцій підтримки МСП. Першочерговим за-
вданням всіх інституцій, причетних  до здійснення експорту, має ста-
ти напрацювання дорожньої карти, яка б визначала перші кроки екс-
портера-початківця, а також надання фахових он-лайн консультацій. 
Основними з них є такі важливі питання, як своєчасне і в повному 
обсязі відшкодування ПДВ, захист прав власності, зарегульованість 
митних процедур, підвищення пропускної здатності портів тощо. Ви-
рішення таких проблем перебуває у компетенції центральних органів 
влади, тому необхідно надавати пропозиції щодо їх вирішення. Крім 
того, для просування експорту товарів і послуг недостатнім є викори-
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стання можливостей українських дипломатичних представництв за-
кордоном та економічних місій іноземних країн в Україні.  

2. Об’єднання експортерів спільно з місцевою владою мають
напрацювати відповідні звернення щодо сприяння експорту. Важли-
вим чинником створення сприятливого експортного клімату є налаго-
дження побратимських зв’язків з зарубіжними містами, а також з ак-
тивним сегментом діаспори. При укладенні відповідних угод слід ак-
центувати увагу на створенні стимулів для МСП, не обмежуючись 
суто гуманітарною сферою. Забезпечення широкого доступу до базо-
вих сервісів з підтримки експорту насамперед полягає у нівелюванні 
інформаційної асиметрії. Основні дані щодо процедур при здійсненні 
експорту розрізнені на багатьох інтернет-ресурсах, особливо обтяж-
ливим їх пошук, перевірка актуальності є для суб’єктів МСП. Тому 
вкрай важливим є забезпечення функціонування міського веб-
порталу, що містить інформацію щодо митних процедур, вимог по 
стандартизації, посилання на інтернет-ресурси міжнародних проектів 
з посилення спроможності МСП, надавачів послуг з сертифікації, ло-
гістики, маркетингових досліджень тощо. Крім того, такий довідко-
вий он-лайн ресурс з актуальною систематизованою інформацією має 
містити послугу фахової консультації з питань експорту від контро-
люючих органів та організацій підтримки бізнесу. Також слід запро-
вадити проведення тематичних семінарів серед зацікавлених МСП 
щодо започаткування бізнесу, зовнішньоекономічної діяльності МСП, 
митних процедур, оподаткування, сертифікації тощо.  

3.Необхідно надавати послуги для інтернаціоналізації бізнесу.
Тому формування та надання послуг спрямовано на забезпечення до-
ступу до фінансових ресурсів, подоланню нетарифних бар’єрів, зрос-
тання спроможності МСП щодо пошуку бізнеспартнерів, підготовку 
кваліфікованих кадрів. Обмеженість доступу і висока вартість креди-
тних ресурсів для МСП є значними перепонами для розвитку експор-
тної діяльності, та вимагають упровадження нових підходів до пошу-
ку ресурсів. Крім того, враховуючи необхідність ефективного і відпо-
відального використання ресурсів, найбільш прийнятним є форму-
вання механізму спільного фінансування експортних проектів власне 
МСП, міжнародними проектами та міською владою. 

В Україні функціонує велика кількість міжнародних проектів, 
діяльність яких спрямована на забезпечення сталого розвитку, у тому 
числі зайнятості, збільшення спроможності МСП, інновацій, «зелено-
го» бізнесу, започаткування бізнесу жінками, ВПО, молоддю. Одним 
з напрямів діяльності таких проектів є співфінансування. Серед таких 
проектів СOSME, Horizon 2020, WesternNISEnterpriseFund, GIZ тощо. 
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Вбачається важливим залучення МСП  Дніпропетровського регіону  
до участі у проекті ЄС “Підвищення конкурентоспроможності малого 
та середнього бізнесу (COSME)” з бюджетом для всіх країн на період 
2014-2020 роки в розмірі 2,3 млрд. євро. Співфінансування здійсню-
ється за такими напрямами: полегшення виходу на зовнішні ринки; 
поліпшення умов для конкурентоспроможності; формування культу-
ри ведення бізнесу. Програма наукових досліджень та інновацій ЄС 
Horizon 2020 (80 млрд. євро має 2014-2020 роки для всіх країн).  

Програма націлена на здійснення інновацій та винаходів, в то-
му числі шляхом трансферу нових технологій з лабораторії на ринок. 
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – фонд із капіталом у розмірі 
150 мільйонів доларів США, що інвестує у підприємства малого та 
середнього бізнесу в Україні та Молдові.  

4. З метою залучення іноземних інвесторів, у тому числі з міст-
побратимів, міською владою також доцільно надавати подібні репу-
таційні гарантії компаніям-експортерам з числа МСП. Суттєвою пе-
репоною на шляху до зовнішніх ринків є необізнаність МСП щодо 
визнання відповідності якості продукції закордонним стандартам. Для 
нівелювання цієї проблеми слід провести ознайомлення щодо загаль-
них вимог квотування, ліцензування, відповідності стандартам при 
здійсненні ЗЕД як шляхом проведення очних семінарів, так і через 
поширення інформації на веб-порталі. Для якомога швидшого вклю-
чення місцевих МСП в міжнародну торгівлю доцільно на засадах 
державно-приватного партнерства здійснити сертифікацію продукції 
та системи управління якістю окремих компаній, обраних за конкур-
сом. У зв’язку з тим, що найбільшим торговельним партнером є ЄС, а 
також зважаючи на високу купівельну спроможність, варто підтвер-
дити відповідність якості продукції стандартам ЄС. 

5. Для підвищення рівня обізнаності щодо цільових ринків і пар-
тнерів на довідковому веб-порталі має бути розміщена інформація про 
інструменти для самостійного використання (посилання на торгогову 
статистику Trade Map, ExportHelpdesk, Eurostat, бази В2В (EEN, EFFA 
тощо), так і контакти компаній, що надають відповідні послуги. Доці-
льним є сприяння у проведенні дослідження закордонного ринку для 
обраних компаній на конкурсній основі на засадах співфінансування із 
залученням місцевих ВНЗ, а також розробка стратегій виходу на зов-
нішній ринок. Нагальним є створення та просування сайтів, викори-
стання соціальних мереж для рекламування продукції місцевих МСП.  

6. Важливим аспектом просування місцевого експорту є здійс-
нення цільових бізнес-місій до міст-партнерів за участю МСП щодо 
включення до ВЗЛ, підвищення інноваційності, енергоефективності 
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бізнесу. Цей формат має переваги у тому, що присутність представ-
ників влади з обох боків може знизити сприйняття ризику співпраці. 
Широко розповсюдженим закордоном засобом стимулювання експор-
ту є відшкодування частини витрат МСП від участі у виставкових 
заходах, а також організаційна допомога для участі. За результатами 
проведеного експертами Проекту ПРОМІС опитування експортерів, а 
також експрес-аналізу місцевого бізнес-клімату, встановлено значний 
кадровий дефіцит, що відчувають МСП.З метою уточнення потреб в 
персоналі, необхідних знаннях і навичках, варто проводити регулярні 
зустрічі зацікавлених категорій: МСП, молоді, представників навча-
льних закладів, служби зайнятості, міської ради. Підсумками таких 
зустрічей мають стати пропозиції щодо внесення змін до програм під-
готовки та перепідготовки фахівців, а також заявлення вакансій.  

7. Популяризація підприємливості та підприємництва. Розвиток
підприємливості як базової навички успішно започатковувати та здій-
снювати підприємницьку діяльність потребує особливої уваги з боку 
місцевої влади, особливо в у мовах просування продукції міста на 
зовнішні ринки. Тривале застосування засад планової економіки на 
великих підприємствах області є не зовсім сприятливим підґрунтям 
для розвитку не лише експортної діяльності, але й підвищенню про-
дуктивності, впровадженню інновацій, «зеленого» бізнесу. Тому важ-
ливою складовою поступального розвитку експорту є формування 
позитивного ділового образу підприємця шляхом популяризації істо-
рій успіху експортно-орієнтованих, інноваційних, енергоефективних 
МСП, зокрема через електронні та друковані ЗМІ, зовнішню рекламу. 
Широкий доступ до джерел інформації щодо започаткування експор-
тної діяльності, у тому числі завдяки використанню он-лайн ресурсу, 
сприятиме привабливості експортної діяльності як такої. І соціально, 
й економічно значущим є включення якомога ширшого кола мешкан-
ців області до здійснення підприємницької діяльності, зокрема жінок, 
ВПО, ветеранів АТО, молоді. Варто змістити акценти викладання 
економічних дисциплін у ВНЗ шляхом посилення практичного ком-
поненту, організації зустрічей з МСП, що мають успішний досвід ек-
спорту, інновацій, енергоефективності, а також представниками дер-
жавних органів, що регулюють ЗЕД.  

Перелік посилань до розділу 12 
1. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або «крах проекту»?:

моногр. / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов / НАН Украины, Ин-т экономики 
пром-сти. – Полтава, 2015. 196 с. 

2. Задоя А.О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби,
структура і тенденції. Академічний огляд. 2016. № 2(45). С. 110-117. 
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РОЗДІЛ 13. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ 

ЯК МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ 

СИСТЕМИ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧ-

НОГО РАЙОНУ 

Одним з ключових пріоритетних завдань «Стратегії національ-

ної безпеки України», введеної в дію Указом Президента України від 

14.09.2020 р. № 392/2020, визнано модернізацію транспортної інфра-

структури (дороги, залізниці, трубопроводи, аеропорти, морські і річ-

кові порти тощо). Це відповідає Угоді про асоціацію між Україною та 

ЄС, у якій йдеться про розвиток мультимодальної транспортної ме-

режі, пов’язаної з Транс’європейською транспортною мережею (TEN-

T), та удосконалення інфраструктурної політики з метою кращого 

визначення й оцінки інфраструктурних проектів щодо різних видів 

транспорту. 

З огляду на це, стратегічним напрямом розвитку транспортно-

логістичних систем в економічних районах України є підвищення 

якості й доступності транспортно-логістичних послуг з урахуванням 

внутрішніх та міжрегіональних зв’язків. Для цього необхідно створи-

ти транспортно-логістичний кластер як елемент інноваційної інфра-

структури в контексті збалансованого регіонального сталого розвитку 

України. 

Однак, як показує аналіз інформаційно-аналітичних матеріалів 

Державної служби статистики України та Головних управлінь статис-

тики у Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях за 

2010-2019 рр., у районі спостерігається тенденція недостатньо ефек-

тивного розвитку транспортно-логістичної системи.  

Так, за даними Державної служби статистики України, загаль-

ний обсяг транзитних вантажопотоків в Україні скоротився на 2010-

2014 рр. на 33,1% через зниження обсягів залізничним транспортом 

на 34%, водним – на 78,2%, авіаційним – на 25%. З 2015 року значен-

ня цього показника продовжувало зменшуватися. За 2010-2019 рр. 

загальний обсяг транзитних вантажоперевезень знизився на 61,9% 

унаслідок зменшення обсягів залізничним транспортом на 54,3%, во-

дним – на 90,8%, авіаційним – на 68,8%. Обсяги транзитних вантажо-

перевезень автомобільним транспортом, навпаки, зросли в 2019 р. 

порівняно з 2010 р. на 95,7% (табл. 13.1).  



 

252 

 

Таблиця 13.1 – Динаміка транзитних вантажопотоків в Україні, тис. т 

Роки Всього 
У тому числі за видами транспорту 

автомобільний залізничний водний авіаційний 

2010 152353,8 4649,1 44511,8 3660,4 1,6 

2011 151243,0 5011,2 48669,5 3912,1 2,8 

2012 124893,9 4850,0 40940,1 1645,3 3,0 

2013 120126,6 5585,0 32983,0 1521,5 0,8 

2014 101993,4 5863,9 29398,3 797,3 1,2 

2015 91100,5 6402,2 27305,1 671,2 1,0 

2016 81371,0 6989,9 25361,0 564,9 0,9 

2017 72680,6 7631,6 23555,3 475,6 0,7 

2018 64918,3 8332,2 21878,2 400,4 0,6 

2019 57985,0 9097,1 20320,4 337,0 0,5 
Примітка: дані, які наведено за 2015-2019 рр., є прогнозними; їх розраховано за 
допомогою авторегресійної моделі. 
Складено й розраховано за даними: [2]. 

 
При цьому варто зазначити, що статистичні дані про транзитні 

вантажопотоки у регіонах України відсутні. В аналітичних матеріалах 
наведено лише інформацію про переробку вантажів у морських і річ-
кових портах у регіонах. Так, обсяги транзитних вантажів у річкових 
портах Дніпропетровської області скоротилися за 2010-2013 рр. на 
41,7%, або з 1,2 до 0,7 тис. т. Починаючи з 2014 р. переробку транзит-
них вантажів у річкових портах регіону зовсім припинено. Обсяги 
транзитних вантажів у морських портах Запорізької області знизилися 
за 2010-2019 рр. на 94,6%, або з 115,6 до 6,2 тис. т [1]. За даними Ад-
міністрації морських портів України, загальний обсяг переробки ван-
тажів стивідорними компаніями в Бердянському морському порту 
зменшився за 2012-2019 рр. на 18,3%. Це відбувається унаслідок ско-
рочення обсягів переробки експортних вантажів – на 13,7%, імпорт-
них – на 61,1%, внутрішнього сполучення – на 94,1%. За 2012-2014 
рр. обсяг переробки транзитних вантажів знизився на 79,4%. А з 2015 
р. переробка цих вантажів вже не здійснювалася у зв’язку з воєнними 
подіями. Частка обсягів переробки вантажів у Бердянському морсь-
кому порту становила у 2019 р. лише 1,3% загальноукраїнського об-
сягу (у 2012 р. – 1,7%) (табл. 13.2). 

Обсяги експорту товарів Придніпровського економічного райо-
ну збільшилися за 2010-2019 рр. на 1,1% через зростання обсягів із 
Кіровоградської області на 109,9%. Обсяги експортних поставок то-
варів із Дніпропетровської області зменшилися на 1,4%, із Запорізь-
кої – на 4% (табл. 13.3).  
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Таблиця 13.2 – Динаміка обсягів переробки вантажів стивідорними 

компаніями в Бердянському морському порту, тис. т 

Роки 
Загальний 

обсяг 

У тому числі за видами вантажів 

експортні імпортні 
внутрішнє 

сполучення 
транзитні 

2012 2538,2 2358,1 99,3 8,5 72,3 

2013 2163,5 1997,6 120,5 22,3 23,1 

2014 3197,1 2342,3 17,8 822,1 14,9 

2015 4450,8 2755,4 3,3 1692,1 - 

2016 3800,7 2806,6 - 994,1 - 

2017 2397,8 2164,2 - 233,6 - 

2018 1812,6 1782,9 17,3 12,4 - 

2019 2074,2 2035,1 38,6 0,5 - 
Складено за даними: [3]. 

 
Таблиця 13.3 – Динаміка обсягів експорту товарів із Придніпровсько-

го економічного району, млн дол. США 

Роки 

Придніпровський 

економічний  

район 

У тому числі 

Дніпропетровська 

область 

Запорізька 

область 

Кіровоградська 

область 

2010 11568,7 8021,9 3210,0 336,8 

2011 14957,8 10363,2 4151,2 443,4 

2012 14765,1 10129,7 4004,8 630,6 

2013 14331,1 9795,3 3678,5 857,3 

2014 13314,8 8763,9 3730,2 820,7 

2015 9736,5 6398,9 2931,0 406,6 

2016 8585,3 5864,8 2292,8 427,7 

2017 10449,3 7052,8 2980,9 415,6 

2018 11621,6 7722,6 3377,2 521,8 

2019 11694,8 7907,2 3080,6 707,0 
Складено за даними: [4]. 

 

За досліджуваний період обсяги імпортних поставок товарів у 

Придніпровський економічний район зросли на 5,2% у результаті збі-

льшення обсягів у Дніпропетровську область – на 2,5%, Запорізьку – 

на 12,2%, Кіровоградську – на 33,4% (табл. 13.4). 

При цьому спостерігається позитивне сальдо експортно-

імпортних операцій – експорт перевищує імпорт товарів у 1,6 рази. 

Однак його значення скоротилося за 2010-2019 рр. на 5,1%, або з 

4630,5 до 4392,7 млн дол. США. 
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Таблиця 13.4 – Динаміка обсягів імпорту товарів у Придніпровський 
економічний район, млн дол. США 

Роки 
Придніпровський 

економічний  
район 

У тому числі 

Дніпропетровська 
область 

Запорізька 
область 

Кіровоградська 
область 

2010 6938,2 5387,7 1363,0 187,5 

2011 9215,1 6717,2 2271,0 226,9 

2012 8836,6 6538,3 2013,4 284,9 

2013 7349,0 5346,5 1759,9 242,6 

2014 6418,3 4634,2 1582,4 201,7 

2015 4416,2 3225,3 1085,5 105,4 

2016 4626,0 3443,6 998,4 184,0 

2017 6173,9 4609,6 1328,2 236,1 

2018 7290,8 5264,9 1762,8 263,1 

2019 7302,1 5522,2 1529,8 250,1 
Складено за даними: [4]. 

 
Одним з пріоритетів Придніпровського економічного району та 

України в цілому є підвищення ефективності транзитного потенціалу 
за рахунок упровадження інноваційних продуктів як в логістиці, так і 
в розвитку торгово-транспортної інфраструктури, модернізації доріг і 
рухомого складу.  

При цьому екстенсивний розвиток вичерпав себе і не забезпе-
чує належного рівня послуг для максимізації вантажного обороту че-
рез територію України. Серед основних чинників, які стримують роз-
виток транзитної здатності території України та її регіонів, можна 
назвати такі: 

низька швидкість транзиту і низька пропускна спроможність 
національної та регіональних транзитних мереж;  

невідповідність технологій перевезень логістичним принципам 
і європейським вимогам до розвитку транспортно-складських ком-
плексів;  

значна вартість перевезень, значна тривалість митних, прикор-
донних і інших встановлених законодавством контрольних процедур 
під час перетину державного кордону;  

низький розвиток транспортної інфраструктури, навігаційного і 
інформаційного забезпечення перевезень.  

Такі ж проблеми і у наших сусідів на євразійському економіч-
ному просторі. Для забезпечення конкурентоспроможності регіональ-
ної економіки в цьому напрямі сьогодні украй важливо інтенсивно 
нарощувати місткість ринку за рахунок упровадження нових техноло-
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гій перевезень, складування, розподілу і доставки вантажів. Необхід-
но забезпечити прискорення доставки вантажів при мінімізації витрат 
на транспортування, зниження транспортної складової в собівартості 
продукції, підвищення якості і надійності перевезень.  

Світовий досвід показує, чим менше частка логістичних витрат 
у ціні товару, тим ефективніша транспортна система країни. Міжна-
родна транспортна стратегія припускає спрощення руху товарів із 
створенням мережі логістичних центрів, удосконалення логістичних 
продуктів і транспортних систем, розвиток мультимодальних переве-
зень вантажів.  

Розвиток транзитного потенціалу  України в цілому та її регіо-
нів зокрема має будуватися на обліку тенденцій розвитку глобального 
і регіональних ринків транзиту. Створенню належних умов для збі-
льшення обсягів транзитних перевезень сприятиме проведення гнуч-
кої тарифно-цінової та податкової політики. З цією метою передбача-
ється:  

1) здійснення заходів щодо тарифного стимулювання розвитку 
транзиту (запровадження єдиного збору, наскрізних тарифів);  

2) зниження вартості послуг, супутніх транзитних перевезень;  
3) дослідження, розробка критеріїв і здійснення інтегрованої 

оцінки доходів та витрат при міжнародному транзиті вантажів тери-
торією регіонів України на основі спільної для всіх учасників транзи-
ту маркетингової стратегії ціноутворення;  

4) підготовка і подання в установленому порядку пропозицій 
щодо пільгового оподаткування операцій з надання послуг, пов'яза-
них з перевезенням (переміщенням) вантажів і пасажирів транзитом 
через територію України;  

5) здійснення заходів щодо тарифного стимулювання розвитку 
транзитних контейнерних перевезень;  

6) підготовка нормативно-правових актів щодо тарифів (вклю-
чаючи наскрізні) за напрямками проходження транспортних коридо-
рів; розробка методики формування наскрізних тарифів на перевезен-
ня транзитних вантажів; 

7) удосконалення організації охорони та супроводження підак-
цизних товарів, що переміщуються транзитом через митну територію 
України, розроблення та впровадження економічно обґрунтованих 
тарифів на супроводження цих товарів із знижкою на 20-30%. 

За аналізований період обсяги перевезення вантажів залізнич-
ним транспортом в економічному районі скоротилися на 7,8% у ре-
зультаті зниження обсягів у Дніпропетровській області на 8,7%, Запо-
різькій – на 4,6%, Кіровоградській – на 2,1% (табл. 13.5).  
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Таблиця 13.5 – Обсяги перевезених вантажів залізничним транспортом 
у Придніпровському економічному районі, тис. т 

Роки 
Придніпровський 

економічний  
район 

у тому числі 

Дніпропетровська 
область 

Запорізька 
область 

Кіровоградська 
область 

2010 110775,1 90836,0 13548,2 6390,9 

2011 117462,8 94215,0 15375,4 7872,4 

2012 116734,0 93723,0 15190,1 7820,9 

2013 119209,3 96774,0 14729,3 7706,0 

2014 114234,9 93261,0 14605,1 6368,8 

2015 111419,6 90533,0 14340,4 6546,2 

2016 107540,4 85848,0 13995,4 7697,0 

2017 105424,1 83951,0 13650,4 7822,7 

2018 103876,2 83481,0 13258,3 7136,9 

2019 102124,9 82941,0 12930,3 6253,6 
Складено за аналітично-інформаційними матеріалами Головних управлінь стати-
стики у Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях. 
 

Обсяги перевезення вантажів автомобільним транспортом у 
Придніпровському економічному районі зменшилися на 10,3% унаслі-
док скорочення обсягів у Дніпропетровській області на 6,3% і Запорізь-
кій – на 52,6%. У Кіровоградській області, навпаки, спостерігається 
тенденція зростання обсягів автоперевезень вантажів на 37% (табл. 13.6). 

 
Таблиця 13.6 – Обсяги перевезених вантажів автомобільним транспор-

том у Придніпровському економічному районі, тис. т 

Роки 
Придніпровський 

економічний  
район 

у тому числі 

Дніпропетровська 
область 

Запорізька 
область 

Кіровоградська 
область 

2010 452196,2 359200,7 64914,5 28081,0 

2011 451087,1 355940,2 61838,2 33308,7 

2012 427221,4 345104,2 51403,4 30713,8 

2013 445391,9 376121,6 35073,5 34196,8 

2014 438834,3 361676,5 31427,4 45730,4 

2015 372689,6 300356,8 28497,8 43835,0 

2016 352062,8 284162,5 29050,4 38849,9 

2017 404312,4 328113,2 30396,5 45802,7 

2018 404321,0 324364,0 30715,2 49241,8 

2019 405815,6 336593,8 30742,5 38479,3 
Складено за аналітично-інформаційними матеріалами Головних управлінь стати-
стики у Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях. 
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Обсяги перевезення вантажів водним транспортом (як прави-
ло, річковим) в обстеженому районі скоротилися у 2019 р. порівняно з 
2010 р. на 45,8%. Це пов’язано із зниженням обсягів вантажопереве-
зень у Дніпропетровській області на 45,1% і Запорізькій – на 47% 
(табл. 13.7). 

 
Таблиця 13.7 – Обсяги перевезених вантажів водним транспортом у 

районі, тис. т 

Роки 
Загальний обсяг 

вантажоперевезень 

у тому числі 

Дніпропетровська 
область 

Запорізька область 

2010 1065,7 650,3 415,4 

2011 1242,4 617,6 624,8 

2012 1097,5 597,9 499,6 

2013 936,5 517,2 419,3 

2014 836,6 256,3 580,3 

2015 819,6 419,7 399,9 

2016 877,3 532,8 344,5 

2017 763,1 466,4 296,7 

2018 663,8 408,2 255,6 

2019 577,5 357,3 220,2 
Складено за аналітично-інформаційними матеріалами Головних управлінь стати-
стики у Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях. 
 

За досліджуваний період обсяги авіаперевезень вантажів у 
Придніпровському економічному районі зменшилися на 54,4%. Це 
відбулося у результаті суттєвого скорочення обсягів у Кіровоградсь-
кій області на 75% і Дніпропетровській – на 30% (табл. 13.8). 

Як показує аналіз, загальний вантажообіг Придніпровського 
економічного району (крім Кіровоградської області, оскільки у стати-
стичних бюлетенях відсутні дані про вантажообіг) знизився на 23,5% 
через скорочення вантажообігу залізничного транспорту на 27,6%, 
водного – на 39,8%, авіаційного – на 73,1%. Вантажообіг автомобіль-
ного транспорту зріс у 2019 р. порівняно з 2010 р. на 41% (табл. 13.9). 

За 2010-2019 рр. обсяги прямих інвестицій у сфері транспорту й 
складського господарства Придніпровського економічного району 
знизилися на 32,9%. Це обумовлено скороченням обсягів прямих ін-
вестицій у цьому виді економічної діяльності Запорізької області на 
88,7% і Дніпропетровської – на 21,4% (табл. 13.10).  

Частка капітальних інвестицій у сфері транспорту економічного 
району зросла у 2019 р. порівняно з 2010 р. на 3,5 відсоткових пункти, 
або з 0,7% до 4,2% загальноукраїнського обсягу капітальних 
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Таблиця 13.8 – Обсяги перевезених вантажів авіаційним транспортом 
в економічному районі, тис. т 

Роки 
Придніпровський 

економічний  
район 

у тому числі 

Дніпропетровська 
область 

Запорізька 
область 

Кіровоградська 
область 

2010 10,3 3,0 0,5 6,8 

2011 7,0 2,0 0,5 4,5 

2012 4,4 0,8 0,6 3,0 

2013 5,8 2,0 0,5 3,3 

2014 5,1 0,4 0,4 4,3 

2015 6,0 1,2 0,5 4,3 

2016 7,8 2,7 0,6 4,5 

2017 5,5 2,5 0,8 2,2 

2018 5,2 2,3 0,8 2,1 

2019 4,7 2,1 0,9 1,7 
Складено за аналітично-інформаційними матеріалами Головних управлінь стати-
стики у Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях. 

 
Таблиця 13.9 – Вантажообіг за видами транспорту, млн ткм 

Роки Всього 
У тому числі за видами транспорту 

автомобільний залізничний водний авіаційний 

2010 44088,5 2795,4 41178,5 90,5 17,5 

2011 48708,9 2715,4 45899,2 76,1 13,1 

2012 44775,1 2771,3 41895,2 103,5 5,1 

2013 42871,6 2792,6 39975,3 96,9 6,8 

2014 38294,9 2996,5 35255,5 40,8 2,1 

2015 33405,8 3000,6 30344,4 55,9 4,9 

2016 35785,4 3458,4 32259 62,7 8,2 

2017 35915,4 3958,1 31878,5 72,8 5,8 

2018 34544,8 3767,1 30711,4 60,1 6 

2019 33716,9 3942,5 29815,1 54,5 4,7 
Складено за аналітично-інформаційними матеріалами Головних управлінь стати-
стики у Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях. 

 
інвестицій у сфері транспорту й складського господарства 
(табл. 13.11).  

У результаті дослідження доведено, що ефективний розвиток 
регіональної транспортно-логістичної системи економічного району 
стримується множиною бар’єрів, які можна умовно розподілити за 10 
групами: 
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Таблиця 13.10 – Динаміка обсягів прямих інвестицій у сфері транспо-
рту й складського господарства Придніпровського 
економічного району, тис. дол. США 

Роки 
Загальний 

обсяг прямих 
інвестицій 

у тому числі у: 

Дніпропет-
ровській області 

Запорізькій 
області 

Кіровоградській 
області 

2010 91216,1 71249,6 16171,2 3795,3 

2011 115402,9 94447,2 17199,6 3756,1 

2012 97211,3 85608,8 3694,2 7908,3 

2013 115237,7 107065,2 3920,8 4251,7 

2014 90566,3 83911,9 2949,6 3704,8 

2015 71296,9 66142,0 1672,8 3482,1 

2016 69917,5 63822,6 2660,9 3434,0 

2017 57890,6 52007,4 2591,8 3291,4 

2018 61441,5 55035,3 1750,5 4655,7 

2019 61223,0 56017,8 1829,2 3376,0 
Складено за даними: [5]. 
 

Таблиця 13.11 – Динаміка обсягів капітальних інвестицій у сфері тра-
нспорту Придніпровського економічного району, 
тис. грн 

Роки 
Загальний 

обсяг 

у тому числі у: 

Дніпропетровській 
області 

Запорізькій 
області 

Кіровоградській 
області 

2010 161689 95278 25553 40858 

2011 240907 150017 20317 70573 

2012 183268 136052 15703 31513 

2013 285241 212587 22817 49837 

2014 182323 122202 13998 46123 

2015 332975 198984 53984 80007 

2016 589165 372273 61477 155415 

2017 1289391 902509 113215 273667 

2018 2098340 1524231 357685 216424 

2019 2159623 1527762 523150 108711 
Складено за даними: [6]. 

 
політичні: нестабільна політична ситуація в країні; 
інституційні: недосконала законодавча та нормативно-правова 

база; відсутність регіональної програми і стратегії розвитку транспор-
тно-логістичного кластеру; 
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інноваційні: недостатньо ефективне здійснення інноваційної ді-
яльності та застосування інноваційних технологій у транспортній 
сфері;  

інвестиційно-фінансові: недостатній обсяг фінансування тран-
спортної галузі; неефективна реалізація механізму публічно-
приватного партнерства; обмеженість інструментів для приватного 
інвестування в об’єкти логістичної й інноваційної інфраструктури; 

екологічні: недостатнє застосування концепції «зеленої» логіс-
тики у транспортній сфері; 

інформаційні: недостатнє використання інформаційно-
комунікаційних технологій та інструментів цифрової логістики; 

тарифні: високий рівень тарифів і витрат на організацію логіс-
тичної діяльності; 

інфраструктурні: значні порушення існуючих об’єктів логіс-
тичної інфраструктури; обмежені інфраструктурні можливості; 

митні: значний час на документообіг і термін проходження ми-
тних процедур; 

логістичні: недостатньо ефективна організація логістичної дія-
льності; незлагоджена робота Укрзалізниці та її регіональних філій; 
зниження рівня обслуговування та якості транспортно-логістичних 
послуг; зменшення обсягів вантажоперевезень різними видами транс-
порту; складність і непередбачуваність у тарифах і термінах доставки. 

Отже, як видно з аналізу, в Придніпровському економічному 
районі в першу чергу розвивається наземний вид транспорту (заліз-
ничний і автомобільний). Ситуація в авіаційному та водному транс-
порті щороку погіршується й потребує значної уваги з боку регіона-
льних і місцевих органів влади, підприємств транспортно-
логістичного комплексу, приватних інвесторів задля спільних зусиль 
з антикризового управління транспортною системою. 

На сьогоднішній час у Дніпропетровській, Запорізькій і Кірово-
градській, областях розроблено й затверджено Стратегії регіонально-
го розвитку на 2021-2027 роки (табл. 13.12).  

У Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на пері-
од до 2027 року йдеться про формування кластерних ініціатив у різ-
них сферах економічної діяльності, створення великого мультимода-
льного логістичного центру з перевезення та зберігання вантажів із 
будівництвом вантажного терміналу. Модернізація транспортно-
логістичної інфраструктури має здійснюватися шляхом підтримки 
розвитку інфраструктури річкових та морських портів; реконструкції 
аеропортів; інтеграції транспортної мережі та інфраструктури в 
Транс’європейську опорну транспортну мережу (TEN-T).  
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Таблиця 13.12 – Аналіз стратегій регіонального розвитку на період до 
2027 року в частині формування транспортно-
логістичних кластерів 

Складо-
ва 

Дніпропетровська 
область 

Запорізька 
область 

Кіровоградська 
область 

С
тр

ат
ег

іч
н

а 

ц
іл

ь
 

Забезпечення якіс-
них умов життя. 
Інноваційний роз-
виток регіону на 
основі смарт-
спеціалізації 

Конкурентоспромо-
жна економіка регі-
ону (яка розвиваєть-
ся на засадах смарт-
спеціалізації) у наці-
ональному та глоба-
льному просторі 

Конкурентосп-
роможна іннова-
ційно-спрямована 
економіка, яка 
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У Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 

2027 року передбачено створення транспортного кластеру, що сприя-
тиме організації транспортного хабу з розвитком інфраструктури всіх 
видів транспорту – автомобільного, залізничного, водного, авіаційно-
го. 

Як зазначено у Стратегії розвитку Кіровоградської області на 
2021-2027 роки, створити сприятливий клімат для залучення інвести-
цій можливо у результаті модернізації та подальшого розвитку доро-
жньо-транспортної інфраструктури та логістичного потенціалу. 

Вищеперелічені стратегічні документи відповідають Цілям ста-
лого розвитку до 2030 року та основним положенням проєкту Держа-
вної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року «Розви-
ток та єдність, орієнтовані на людину», у якій до першочергових ці-
лей включено формування згуртованої країни в соціальному, еконо-
мічному, екологічному та просторовому вимірах. Досягнення постав-
леної цілі має відбуватися за рахунок розвитку інфраструктури (у то-
му числі транспортної) для підтримки надання державних послуг та 
підвищення інвестиційної привабливості територій. 

Узагальнюючи наведені стратегічні програми, виявлено, що ли-
ше у Дніпропетровській області (із залученням фахівців Інституту 
економіки промисловості НАН України та Академії економічних наук 
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України) зазначено про створення транспортного кластеру як перспе-
ктивного напряму розвитку смарт-спеціалізації регіону, що сприятиме 
активізації інноваційної діяльності.  

У стратегічних документах Запорізької і Кіровоградської облас-
тях на даний час не вказано на необхідність формування транспортно-
логістичних кластерів як ключової складової регіональних інновацій-
них екосистем, а також не прописано фінансовий механізм реалізації 
їх функціонування із залученням нетрадиційних джерел інвестування 
й фінансових інструментів, у тому числі за рахунок міжнародно-
приватно-державного партнерства. У Планах реалізації Стратегій роз-
витку Запорізької і Кіровоградської областей відсутні заходи зі спри-
яння створенню та інтенсивному функціонуванню транспортно-
логістичних кластерів. 

З метою модернізації інноваційної інфраструктури Придніпров-
ського економічного району доцільно розробити Концепцію взаємодії 

транспортно-логістичного кластеру та регіональної інноваційної 
екосистеми, суть і зміст якої наведено нижче. 

I. Вступ. 
Забезпечення сталого розвитку Придніпровського економічного 

району в умовах активізації євроінтеграційних процесів потребує по-
шуку якісно нових інструментів підвищення їх конкурентоспромож-
ності та інвестиційної привабливості, серед яких визнано кластерну 
модель організації логістичної діяльності. При цьому до основних 
механізмів реалізації Стратегій регіонального розвитку на 2021-2027 
роки, які ґрунтуються на засадах Законів України «Про засади держа-
вної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів»  
і реалізуються в рамках Проекту ЄС «Підтримка політики регіональ-
ного розвитку в Україні», віднесено механізм кластеризації, що пе-
редбачає розроблення концепції розвитку регіональних кластерів і 
системи заходів щодо фінансового стимулювання кластерних ініціа-
тив. 

При цьому значний транзитний і логістичний потенціал, вигідне 
економіко-географічне положення району, розгалужена міжрегіона-
льна транспортна інфраструктура і комунікації, до якої входять При-
дніпровська залізниця, Бердянський морський порт, річкові порти, 
міжнародні аеропорти, перетин автомобільних доріг у різних напрям-
ках є передумовами створення транспортно-логістичного кластеру як 
«ядра» оновленої регіональної транспортної системи.  

II. Визначення проблеми. 
До головних проблем функціонування транспортно-логістичної 

системи Придніпровського економічного району можна віднести такі: 
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недосконала законодавча та нормативно-правова база з регулю-
вання розвитку транспортної системи; відсутність регіональної про-
грами, концепції і стратегії розвитку ТЛК; 

недостатній обсяг фінансування транспортної галузі через неефе-
ктивну реалізацію механізму міжнародно-приватно-державного парт-
нерства; обмеженість інструментів для приватного інвестування в 
об’єкти логістичної інфраструктури;  

відсутність інструментів «зеленого» інвестування об’єктів транс-
портно-логістичної інфраструктури регіону;  

обмежене використання концепції «зеленої» логістики у транс-
портній сфері;  

недостатнє використання інформаційно-комунікаційних техноло-
гій та інструментів цифрової логістики;  

недостатньо ефективна організація логістичної діяльності; зни-
ження рівня обслуговування та якості транспортно-логістичних пос-
луг. 

III. Мета. 
Розроблення та впровадження в практику основних концептуа-

льних положень щодо формування транспортно-логістичного класте-
ру дозволить створити належні умови для зростання обсягів та якості 
надання комплексу транспортно-логістичних послуг, а також реалізо-
вувати якісно нову регіональну модель сталого розвитку Придніп-
ров’я, яка відповідатиме сучасним вимогам господарювання. 

IV. Шляхи вирішення проблеми. 
Створення транспортно-логістичного кластеру як ефективного 

інституту інноваційного розвитку через більш раціональне викорис-
тання наявних потужностей і ресурсів.  

Ця структура має бути формою партнерства підприємницьких 
структур (підприємства транспортно-логістичного комплексу, малий 
бізнес, споживачі транспортно-логістичних послуг), наукових уста-
нов, закладів вищої освіти, інституцій логістичної інфраструктури та 
органів влади з метою трансформації регіональної інноваційної еко-
системи (рис. 13.1).  

V. Очікуваний результат. 
Ключовою метою створення даного інституту регіонального роз-

витку є: зниження логістичних витрат за рахунок модернізації 
об’єктів діючої транспортної інфраструктури; надання комплексної 
послуги від «дверей до дверей» за участю всіх видів транспорту з бу-
дівництвом термінальних комплексів, регіональних логістичних 
центрів із створенням структури нового типу (логістичного операто-
ра) для обслуговування транспортно-логістичної системи.   
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Рисунок 13.1 – Структурна схема взаємодії елементів регіональної 
інноваційної екосистеми для досягнення стратегічної 
мети «Інноваційний розвиток регіону на основі смарт-
спеціалізації»* 
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До основних принципів формування транспортно-логістичного 
кластеру можна віднести: створення мережі логістичних центрів, що 
включають транспортні термінали, товаро-розподільчі й торгівельні 
комплекси; розробку й впровадження єдиної інформаційно-
управлінської системи оптимізації, моніторингу та управління транс-
портними потоками у віртуальному просторі; доставку продукції «від 
дверей до дверей», «у потрібне місце і точно у строк» на основі роз-
витку мультимодальних та комбінованих перевезень. 

Мотивацією учасників ТЛК є підвищення ефективності функціо-
нування та зростання рівня конкурентоспроможності продукції й пос-
луг через максимізацію прибутку та мінімізацію витрат на організа-
цію логістичної діяльності у результаті оптимізації транспортних по-
токів. 

Необхідно відмітити, що співпраця транспортно-логістичного 
кластеру з елементами інноваційної інфраструктури має полягати в: 

участі у реалізації Стратегії розвитку Дніпропетровської області 
на період до 2027 року у частині виконання завдання із створення 
транспортного кластеру; засіданнях робочої групи;  

розробленні Концепції створення транспортного кластеру і По-
ложення про транспортний кластер;  

проведенні спільних наукових досліджень з Придніпровським 
науковим центром НАН України та МОН України з модернізації ін-
новаційної екосистеми на основі формування ТЛК; організації науко-
во-методичного супроводу Концепції; проведенні круглих столів і 
конференцій з обговорення проблем тощо. 

VI. Фінансове забезпечення. 
Реалізація Концепції має відбуватися із застосуванням таких фі-

нансових інструментів, як венчурне інвестування, краудінвестинг, 
факторинг, міжнародно-приватно-державне партнерство на основі 
залучення приватних інвестицій, коштів кредитних установ, інозем-
них інвестиційних ресурсів, грантів міжнародних фінансових органі-
зацій тощо. 

Реалізація механізму міжнародно-приватно-державного парт-
нерства може призвести до успішного планування розвитку транспор-
тної інфраструктури та надання інтегрованих мультимодальних логіс-
тичних послуг; ефективного забезпечення сполученості між різними 
видами транспорту та їх інтеграції з містами й територіальними гро-
мадами; підвищення економічного потенціалу об’єктів транспортно-
логістичної інфраструктури для залучення приватних інвестицій. 

Створення й розвиток транспортно-логістичного кластеру в 
Придніпровському економічному районі як елементу регіональної 
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інноваційної інфраструктури сприятиме одержанню синергетичного 
ефекту, складовими якого є: 

економічний ефект: підвищення рівня інвестиційної привабли-
вості територій; збільшення надходжень до бюджетів (обласного, мі-
сцевих) за рахунок формування якісно нової моделі регіональної еко-
номіки, зміцнення конкурентних переваг області й підвищення еко-
номічної спроможності територіальних громад в умовах децентралі-
зації; зростання рівня транзитного потенціалу; збільшення обсягів 
вантажоперевезень і вантажообігу різних видів транспорту; зниження 
витрат на організацію логістичної діяльності через зменшення транс-
портної складової у вартості послуг, скорочення часу на виконання 
митних процедур при оформленні вантажів; забезпечення сприятли-
вих інституційних умов функціонування ринку логістичних послуг; 
удосконалення технології перевезень з використанням сучасних інфо-
рмаційно-комунікаційних технологій та цифрової логістики;  

соціальний: створення нових робочих місць і зростання рівня 
зайнятості; поліпшення умов праці працівників, зайнятих у сфері тра-
нспорту і складського господарства;  

екологічний: зниження викидів парникових газів від транспорту 
за рахунок оптимізації транспортних потоків; зростання рівня еколо-
гічної безпеки. 
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ВИСНОВКИ 

Головним результатом виконаного дослідження є розроблення 
комплексу науково- інституційних і науково-методичних положень, 
практичних рекомендацій щодо формування регіональних інновацій-
них екосистем в економічних районах України (які відповідають ви-
могам європейської класифікації NUTS 1) як основи створення сучас-
ної моделі збалансованого сталого розвитку та інтеграції до науково-
освітнього та інноваційного просторів ЄС (на прикладі Придніпров-
ського економічного району). До них, зокрема, відносяться такі.  

1. Європейська інтеграція є магістральним напрямом розвитку
української держави, що зафіксовано Конституцією України, Угодою 
про асоціацію між Україною та ЄС, новою Стратегією національної 
безпеки України. Євроінтеграційні прагнення зобов’язують Україну 
впроваджувати євроінтеграційні реформи, європейські стандарти і 
практики, адаптуючи їх до національних умов. Одним із таких стан-
дартів є Номенклатура територіальних одиниць для статистики 
(NUTS) – європейський підхід до територіального поділу та регіона-
льної політики. Наразі цей стандарт поділяє територію країн-членів 
ЄС на три NUTS-одиниці і одну LAU-одиницю. В Україні, згідно цієї 
класифікації, рівню NUTS 1 (кількість населення від 3 до 7 мільйонів 
осіб) відповідає економічний район у складі декількох областей, рів-
ню NUTS 2 (кількість населення від 800 тис до 3 млн осіб) відповіда-
ють області (регіони), рівню NUTS 3 (кількість населення від 150 до 
800 тис осіб) – адміністративні райони, рівню LAU – територіальні 
громади. На кожному з цих рівнів можуть формуватися регіональні 
інноваційні екосистеми, забезпечуючи багаторівневість національної 
інноваційної екосистеми відповідно до NUTS-одиниць ЄС.   

2. Інноваційні екосистеми створюються та розвиваються в ло-
калізованому просторі, де вже сконцентровані матеріальні, виробничі, 
інформаційні та трудові ресурси, які дозволяють розробляти та вико-
ристовувати інноваційні рішення. Кожна галузь економіки має харак-
терні особливості ведення господарської діяльності і види інновацій-
ної активності. В роботі галузі умовно поділено на чотири типи за 
домінантними джерелами інновацій (науковий, інженерний, спожив-
чий та тип ефективності), а також видами інноваційної активності 
(технологічні та нетехнологічні інновації). Складання та аналіз рей-
тингу видів економічної діяльності Придніпровського економічного 
району за інтенсивністю та результативністю розвитку дозволяють 
зробити такі спостереження. За типами інновацій інтенсивніше та ре-
зультативніше розвиваються галузі, орієнтовані на ефективність (ме-
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талургійна промисловість), в яких впровадження інновацій у вироб-
ничі процеси, системи поставок дозволяють скоротити витрати при 
збереженні та підвищенні якості та екологічності продукції, а витрати 
на інноваційну діяльність здійснюються у напрямі придбання нових 
технологій, машин та обладнання. Види діяльності, інновації в яких 
визначаються інженерними розробками та науковими дослідженнями, 
а підприємства розробляють та впроваджують технологічні продукто-
ві інновації – машинобудування та професійна наукова діяльність − 
находяться в кінці рейтингу, тобто розвиваються менш результатив-
ніше та інтенсивніше ніж інші види діяльності. Для активізації їх роз-
витку інноваційна екосистема має забезпечувати умови проведення 
наукових досліджень та розробок, формування та розвиток мереж, які 
концентрують наукові центри та наукоємне промислове виробництво; 
підготовку професійних кадрів; надійний захист інтелектуальної вла-
сності; розвинені промислові кластери; отримання широкого доступу 
до глобальних джерел технологій, знань і висококваліфікованих ін-
женерно-технічних кадрів. 

3. Здійснено аналіз регіональної інноваційної екосистеми При-
дніпровського економічного району за секторами її учасників на пре-
дмет їх повноти та якості. Визначено, що найрозвинутішими сектора-
ми учасників є підприємницький та науково-освітній. Найбільш кри-
тичними за кількістю та якістю учасників є державний сектор, сектор 
фінансового забезпечення та інфраструктурної підтримки інновацій. 
Сектор громадських об’єднань є розвинутим, але громадські 
об’єднання не мають дієвих важелів впливу на дії посадовців, усі 
ключові рішення приймаються кулуарно на користь тих гравців, які 
використовують адміністративний ресурс та лобіюють свої інтереси у 
владі. Здійснено аналіз стану венчурного фінансування як інструмен-
ту підтримки регіональної інноваційної екосистеми. Визначено, що 
Придніпровський економічний район має потенціал і внутрішні резе-
рви для активізації діяльності венчурних фондів у напрямі фінансу-
вання інновацій.  

4. Встановлено, що регіональній інноваційній екосистемі бра-
кує ефективних взаємозв’язків і, насамперед, між ключовими учасни-
ками – бізнесом, наукою, владою і громадськістю. Це потребує ство-
рення відповідного координаційного центру, у ролі якого запропоно-
вано розглядати Придніпровський науковий центр НАН України та 
МОН України. На його базі запропоновано реалізувати концепцію 
інституційного забезпечення формування регіональної інноваційної 
екосистеми однойменного економічного району. Метою Концепції є 
розширення функціоналу регіонального наукового центру шляхом 
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націлювання його на науково-методичне забезпечення та супровід 
створення сучасної моделі збалансованого сталого розвитку економі-
чного району та інтеграцію до науково-освітнього та інноваційного 
просторів ЄС на базі формування Придніпровської регіональної інно-
ваційної екосистеми, що передбачає розвиток людського капіталу і 
спроможного до інновацій трудового потенціалу, формування інсти-
туційних передумов неоіндустріальної модернізації економіки і про-
мислових секторів, виявлення логістичних переваг (на основі ство-
рення відповідних транспортно-логістичних кластерів), ефективного 
використання виробничих, природних і трудових ресурсів областей та 
задіяння невичерпних резервів неформальної складової економіки в 
умовах децентралізації, модернізації та смарт-спеціалізації. Виходячи 
з мети Концепції, виділено чотири блоки завдань, які сформують від-
повідні наукові напрями діяльності Придніпровського наукового 
центру. Для додаткового науково-методичного підсилення реалізації 
виділених блоків завдань запропоновано у Придніпровському еконо-
мічному районі заснувати «Центр стратегування та оргпроєктування 
«Придніпровья-2030», Громадянську платформу «Індустрія Придніп-
ров’я – 4.0», Міжрегіональну громадську спілку «Платформа іннова-
ційного розвитку «Придніпров’я».  

5. Здійснено ідентифікацію рівня сталого розвитку областей
Придніпровського економічного району за сучасною методологією 
шляхом визначення структури, індикаторів та меж їхнього безпечного 
існування для порівняння інтегральних індексів сталого розвитку з 
інтегральними пороговими значеннями. Стратегування сценаріїв ста-
лого розвитку здійснено за новим принципом: ”майбутнє визнача-
ється траєкторією в майбутнє” замість принципу класичного про-
гнозування “минуле визначає майбутнє”. Визначені стратегічні орієн-
тири сталого розвитку на рівні індикаторів та макропоказників є не-
обхідними для моніторингу фактичних значень для визначення сту-
пеня наближеності до сталого розвитку та ефективності заходів мак-
роекономічної політики.  

6. Проведено оцінку тіньової (неофіційної) та неформальної
(необлікованої) економіки областей Придніпровського економічного 
району та запропоновано інституційні заходи легалізації неофіційної 
та неформальної економіки: неофіційної – через законодавче обме-
ження націнки фірм-прокладок; неформальної – через наближення до 
правильного перерозподілу доходів між працею і капіталом та пере-
розподіл податкового навантаження між основними «гравцями» ‒ 
державою, роботодавцями і працівниками.  
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7. Визначено внесок інноваційного фактору в економічне зро-
стання промислових областей Придніпровського економічного райо-
ну через розширення виробничої функції Кобба-Дугласа включенням 
додатково до макрофакторів НТП, затрат праці, затрат капіталу також 
інноваційних витрат на фінансування: НТР, інновацій, освіти та вико-
ристанням для цієї оцінки методу “залишку Солоу“. Паралельне засто-
сування методології стратегування сталого розвитку та методу визна-
чення інноваційного внеску в економічне зростання дозволяє отрима-
ти необхідні значення обсягів інноваційних факторів у кожному році 
на майбутні визначені періоди. 

8. Здійснено аналіз трудового і наукового потенціалів Придніп-
ровського і Донецького економічних районів. За результатами аналізу 
виявлено такі негативні тенденції: скорочення чисельності зайнятих у 
всіх регіонах, а найбільше у Дніпропетровській, Луганській, Донець-
кій областях; збільшення чисельності працівників з вищою освітою, 
однак скорочення за професійно-технічною, яка формує робітничі 
висококваліфіковані кадри, потреба в яких у регіонах є найгострішою; 
скорочення трудового потенціалу промисловості, збільшення трудо-
вого потенціалу низькотехнологічних галузей. Розрахунок індексу 
можливої інноваційності трудового потенціалу регіонів на основі ав-
торської методики показав його незначне зростання в Придніпровсь-
кому економічному районі і значне зниження в Донецькому економі-
чному районі внаслідок суттєвого зменшення трудового потенціалу 
промисловості.  

Виявлено, що трудовий потенціал науково-дослідної сфери 
складав мізерну частку в загальній чисельності зайнятих у районах і 
при цьому вона скорочувалася. Зроблено висновок, що наявний сек-
тор НДР регіональних економік практично не в змозі впливати на їх 
інноваційний розвиток, оскільки його потенціал є на порядок нижчим 
від розвинених країн. Аналіз розвитку системи освіти в контексті по-
треб формування трудового потенціалу для інноваційного розвитку 
виявив такі проблеми: зменшення підготовки кадрів у системі профе-
сійно-технічної освіти, що не відповідає потребам ринку праці регіо-
нів, які мають брак кадрів робітничих професій; зменшення кількості 
навчальних закладів, студентів у сфері вищої освіти, особливо у тех-
нікумах; невисокий рівень якості шкільної освіти та з предметів блоку 
так званої STEM-освіти, що формує фахівців з технічних напрямків. 
Зроблено висновок – в системі освіти умови формування трудового 
потенціалу погіршуються, виникають ризики у забезпеченні економі-
ки області кадрами з високим рівнем кваліфікації.    



 

271 

 

Систематизовано основні причини погіршення умов формуван-
ня трудового потенціалу Придніпровського і Донецького економічних 
районів. Зроблено висновок, що для інноваційного розвитку необхід-
на комплексна модернізація соціально-економічної сфери цих еконо-
мічних районів, яка має забезпечувати паралельні процеси розвитку 
освітньо-наукової сфери, з одного боку, та технологічного розвитку 
на основі інновацій промисловості й усіх інших ВЕД, з іншого боку.  

9. Здійснено оцінку неоіндустріальної модернізації Придніпров-
ського та Донецького економічних районів. Виявлено області з висо-
ким (Дніпропетровська та Запорізька) та середнім (Донецька та Луган-
ська) рівнем активності неоіндустріальних модернізаційних процесів. 
Для збалансованого сталого розвитку Придніпровського і Донецького 
економічних районів обґрунтовано концептуальні положення форму-
вання системи інститутів сприяння регіональному розвитку на засадах 
смарт-спеціалізації з урахуванням європейської класифікації NUTS. 
Запропоновано концепцію режиму міжнародно-публічно-приватного 
партнерства як регуляторного режиму стимулювання, що заохочує за-
лучення інвестицій, поєднуючи систему стимулів і пільг, обов’язкових 
умов й обмежень для дотримання балансу інтересів міжнародних доно-
рів, держави і бізнесу. Формування режиму міжнародно-публічно-
приватного партнерства створить передумови для забезпечення неоін-
дустріальної модернізації економіки Придніпровського і Донецького 
економічних районів в умовах смарт-спеціалізації. 

10. Проведений аналіз стану та динаміки розвитку хімічного 
комплексу Придніпровського економічного району засвідчив, що йо-
го вплив на економіку регіону поступово зменшується через скоро-
чення потенціалу секторів традиційної спеціалізації, тож доцільною є 
диверсифікація та інноваційна модернізація хімічного виробництва на 
засадах кластеризації та смарт-спеціалізації. Дніпропетровська об-
ласть має певні передумови для створення формального регіонально-
го хімічного кластеру на основі наявного виробничого потенціалу, 
інфраструктурного забезпечення, відповідної регіональної інновацій-
ної екосистеми, залучення новітніх технологічних трендів, перспек-
тив міжсекторального і міжрегіонального співробітництва та імпле-
ментації європейських практик смарт-пріоритизації. Важливими 
складниками впровадження підходу розумної спеціалізації мають ста-
ти налагодження співпраці з європейськими регіонами-виробниками 
інноваційної хімічної продукції та визначення напрямів стратегічного 
партнерства у секції Chemicals на європейській платформі зі смарт-
спеціалізації. Успішність регіонального стратегування на засадах 
смарт-спеціалізації багато у чому визначається якістю ідентифікації 
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фокусного кола стейкхолдерів, налагодження ефективних комуніка-
цій та проведення процесу підприємницького відкриття. Розроблені 
науково-практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефектив-
ності процесу смарт-пріоритизації з урахуванням регіональних особ-
ливостей хімічного виробництва, потенціалу його кластерної органі-
зації і вирішення завдань забезпечення сталого розвитку регіону в 
рамках смарт-орієнтованої операційної цілі Стратегії розвитку Дніп-
ропетровської області на період до 2027 року. 

11. Визначено фактори доцільності цифрової трансформації еко-
номіки України на базі смарт-спеціалізації та кластеризації. Здійснено 
порівняльний аналіз сучасної європейської та національної норматив-
но-правової бази цифровізації. Обгрунтовано доцільність розвитку у 
Дніпропетровській області ІТ-кластеру та запропоновано низку заходів 
щодо його розвитку як основи для подальшої розбудови інфраструкту-
ри цифрових електронних адміністративних послуг у регіоні.  

12. Розроблено науково-інституційні положення та рекоменда-
ції щодо реалізації концепції «інноваційного ліфта: бізнес-студія – 
бізнес-інкубатор – науковий парк – індустріальний парк України – 
технологічний парк ЄС» як провайдеру розвитку інноваційної, неоін-
дустріально-розвиненої, експортно-орієнтованої економіки Придніп-
ровського економічного району. Ідея «інноваційного ліфта» полягає у 
забезпеченні української молоді, науковців і освітян фінансовою, ор-
ганізаційною, інформаційною та іншими формами підтримки у сере-
довищі відповідних інноваційних структур по всьому інноваційному 
ланцюжку формування доданої вартості для запуску інноваційних 
бізнесів з метою виведення інноваційних продуктів (послуг) на внут-
рішній ринок України та ринки країн-членів ЄС. У Придніпровському 
економічному районі концепцію «інноваційного ліфта» як пілотний 
проєкт запропоновано реалізувати на базі Державного підприємства 
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» з метою підт-
римання унікальної спеціалізації і конкурентної переваги економічно-
го району та перетворення його в один зі світових центрів ракетно-
космічного будування.  

Практична реалізація концепції «інноваційного ліфта» спрямо-
вана на: здійснення неоіндустріальної модернізації економіки еконо-
мічного району; прискорення впровадження інновацій та трансферу 
технологій в галузях традиційної та смарт-спеціалізації областей еко-
номічного району; підвищення рівня зайнятості у високо- та серед-
ньо-високотехнологічних секторах економіки; зміцнення регіональної 
інноваційної екосистеми завдяки досягненню єдності та цілісності 
інноваційного ланцюга від ідеї до ринку; розбудову міждержавної 
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науково-освітньої та інноваційної кооперації, налагодження співпраці 
українських та європейських фахівців у міжнародних грантових про-
грамах і проєктах; розвиток у молоді підприємницького менталітету і 
мислення, бажання займатися підприємницькою діяльністю.  

13. На основі аналізу експортного потенціалу Придніпровсько-
го економічного району виявлено його нераціональну структуру. Ви-
явлено, що більшу частину експорту економічного району становить 
продукція з низьким ступенем переробки, зокрема чорні метали та 
вироби з них (понад 42%), мінеральні продукти (понад 10%). Обгрун-
товано необхідність розроблення програм щодо підвищення відсотка 
високотехнологічної продукції в загальному обсязі експорту економі-
чного району. Запропоновано напрями розвитку експортного потенці-
алу економічного району з метою розбудови інноваційної експортно-
орієнтованої економіки.  

14. Виконано аналіз динаміки показників розвитку регіональної 
транспортно-логістичної системи Придніпровського економічного 
району. Виявлено множину бар’єрів, що стримують дієве функціону-
вання транспортно-логістичної системи району, які умовно розподі-
лено за 10 групами: політичні, інституційні, інноваційні, інвестицій-
но-фінансові, інформаційні, екологічні, тарифні, інфраструктурні, 
митні, логістичні. На підставі узагальнення стратегічних документів 
регіонального розвитку Дніпропетровської, Запорізької й Кіровоград-
ської області виявлено їх недоліки у частині створення транспортно-
логістичного кластеру. З метою модернізації регіональної інновацій-
ної екосистеми Придніпровського економічного району обґрунтовано 
концептуальний підхід до формування транспортно-логістичного кла-
стеру як елементу інноваційної інфраструктури на засадах смарт-
спеціалізації. Запропоновано структурну схему взаємодії транспорт-
но-логістичного кластеру та регіональної інноваційної екосистеми 
задля досягнення стратегічної мети «Інноваційний розвиток регіону 
на основі смарт-спеціалізації» у рамках реалізації Стратегії розвитку 
Дніпропетровської області на період до 2027 року. Встановлено, що 
розроблення та впровадження в практику основних концептуальних 
положень щодо формування транспортно-логістичного кластеру до-
зволить створити належні умови для зростання обсягів та якості на-
дання комплексу транспортно-логістичних послуг, активізації іннова-
ційного розвитку, а також дасть можливість реалізовувати якісно но-
ву регіональну модель збалансованого сталого розвитку Придніпров-
ського економічного району, яка відповідатиме сучасним вимогам 
господарювання.  
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Додаток А 

Стратегічні значення складових та індикаторів сталого розвитку 

Дніпропетровської області на кінець 2027 р. 
 

Таблиця А.1 – Економічна підсистема 

Індикатори 
Сцена-
рій 1 

Сцена-
рій 2 

Сцена-
рій 3 

1 2 3 4 

Структурна складова 0,4019 0,5401 0,6292 

- ВВП на одну особу, тис. грн. / чол. (S); 
- питома вага доданої вартості у сільському госпо-
дарстві у ВВП, % (S);  
- питома вага доданої вартості у промисловості до 
ВВП, % (S); 
- питома вага доданої вартості у сфері послуг до 
ВВП, % (S); 
- питома вага зайнятих у сільському господарстві 
до загальної зайнятості, % (S); 
- питома вага зайнятих у промисловості до загаль-
ної зайнятості, % (S); 
- питома вага зайнятих у сфері послуг до загальної 
зайнятості, % (S) 

218,4 
 

6,289 
 

39,462 
 

36,657 
 

9,338 
 

25,311 
 

64,531 

469,2 
 

7,943 
 

43,133 
 

45,577 
 

14,462 
 

28,284 
 

66,522 

750,0 
 

8,0 
 

50,0 
 

65,0 
 

15,5 
 

29,25 
 

61,0 

Формальна та неформальна складова 0,4573 0,5296 0,739 

- рівень технології виробництва (частка ВВП у 
випуску) (S); 
- рівень тінізації економіки, % від офіційного ВВП (D); 
- рівень використання потенційних можливостей 
(потенційного ВВП повного завантаження макро-
факторів) (S); 
- коефіцієнт тіньового завантаження капіталу (D); 
- рівень тіньового проміжного споживання, % до 
офіц. (D) 

 
0,4270 
40,26 

 
 

0,4488 
0,0978 

 
35,04 

 
0,4639 
34,26 

 
 

0,5052 
0,0905 

 
31,39 

 
0,5 

12,5 
 
 

0,7 
0,075 

 
10,25 

Інфраструктурна складова 0,4397 0,5722 0,6325 

- транспортоємність ВРП по залізничному транс-
порту, прив. т-км/$, D); 
- транспортоємність ВРП по автомобільному тран-
спорту, прив. т-км/$, D); 
- щільність залізничних колій загального користу-
вання, 1/км (S); 
- щільність автомобільних доріг загального корис-
тування, 1/км (S); 
- інтенсивність перевезення вантажів автомобіль-
ним транспортом, т/км (S); 
- інтенсивність перевезення пасажирів автомобіль-
ним транспортом, осіб/км (S);  

 
0,726 

 
0,4049 

 
50,98 

 
443,4 

 
623,9 

 
351,6 

 
0,52 

 
0,1498 

 
55,25 

 
661,5 

 
739,4 

 
508,7 

 
0,1485 

 
0,337 

 
66,5 

 
925,0 

 
598,5 

 
717,5 
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Закінчення табл. А1 

1 2 3 4 

- інтенсивність перевезення пасажирів залізничним 
транспортом, осіб/км (S); 
- інтенсивність перевезення вантажів залізничним 
транспортом, т/км (S); 

 
1,151 

 
5,48 

 
1,969 

 
7,33 

 
2,65 

 
9,2 

Макроекономічна складова 0,4287 0,5503 0,701 

Інвестиційно-фінансова складова 0,4381 0,5778 0,6998 

- рівень інвестування (відношення капітальних 
інвестицій до ВРП), % (S); 
- частка приросту прямих іноземних інвестицій 
(акціонерний капітал) щодо ВРП,%(S); 

 

- рівень оновлення основних засобів, % (S). 
- рівень перерозподілу ВРП через зведений бюджет 
(відношення доходів зведеного бюджету до ВРП), % (S); 
- рівень трансфертів з державного бюджету, % до 
ВРП, (D); 
- рівень втрат доходів зведеного бюджету внаслі-
док тінізації, % до офіційного бюджету, (D); 

- інфляція (ІСЦ), приріст за рік, % (D); 
- вартість банківських кредитів, % за рік, (D). 

 
14,9 

 
3,818 

3,276 
 

8,75 
 

3,417 
 

43,4 

12,5 
14,53 

 
18,68 

 
10,49 

6,37 
 

12,66 
 

2,039 
 

38,21 

11,4 
12,33 

 
23,0 

 
18,0 

6,1 
 

22,5 
 

7,7 
 

12,5 

7,0 
4,0 

Інноваційна складова 0,3000 0,5443 0,6371 

- рівень видатків на науково-технічні роботи, % від 
ВРП (S); 

- темп науково-технологічного прогресу, % за рік (S);  
- рівень фінансування інноваційної діяльності, % 
від ВРП (S); 
- питома вага реалізованої інноваційної продукції у 
загальному обсязі реалізованої промислової проду-
кції, % (S): 
- рівень винахідницької активності (кількість 

отриманих охоронних документів – патентів на 1 
млн осіб населення),(S). 

 
1,44 

-2,489 
 

0,7368 
 
 

8,088 
 

 
97,98 

 
2,88 

-0,0136 
 

1,477 
 
 

17,86 
 

 
183,66 

 
3,0 

1,25 
 

2,75 
 
 

22,5 
 

 
145,0 

Зовнішньоекономічна складова 0,3809 0,5346 0,5604 

- коефіцієнт покриття експортом імпорту (S); 
- рівень інноваційної продукції у товарному експо-

рті, % (S); 
- рівень експортної залежності, % до ВРП (S); 
- рівень імпортної залежності, % до ВРП (D); 
- частка імпорту товарів у внутрішньому спожи-
ванні, % (D); 
- рівень економічної незалежності (міжрегіональні. 
перетоки додаткового чистого експорту, % до ВРП (S); 

- рівень тіньового чистого експорту, % до ВРП (D); 

1,519 
 

3,104 
61,02 
40,75 

 
57,72 

 
3,94 

0,3258 

2,294 
 

15,662 
65,03 
31,46 

 
45,95 

 
24,94 

-5,406 

3,25 
 

26,5 
59,25 
34,0 

 
25,0 

 
8,85 

0,35 

ЕКОНОМІЧНА ПІДСИСТЕМА ЗАГАЛОМ 0,3766 0,5513 0,6454 



 

276 

 

Таблиця А.2 – Соціальна підсистема 
Індикатори Сцена-

рій 1 
Сцена-
рій 2 

Сцена-
рій 3 

Рівень життя 0,4259 0,5955 0,7592 
- рівень використання праці (відношення оптималь-
ного попиту на працю до її пропозиції) (S); 
- рівень оплати праці у випуску (S); 
- рівень ВВП, створеного тіньовою оплатою праці, 
% ВВП (D); 
- рівень видатків на освіту до випуску, % (S); 
- рівень видатків на охорону здоров’я до випуску, % (S); 
- відношення середньої заробітної плати до прожи-
ткового мінімуму (S); 
- питома вага заробітної плати у структурі доходів 
населення, % (S); 
- рівень сукупних витрат домогосподарств на про-
довольчі товари, % (D); 

 
0,9321 
0,1727 

 
31,71 

1,8317 
2,046 

 
4,613 

 
52,45 

 
49,83 

 
0,9913 
0,2245 

 
23,42 

2,9798 
3,681 

 
5,259 

 
57,41 

 
36,11 

 
0,94 
0,29 

 
6,5 

3,35 
5,6 

 
5,0 

 
70,0 

 
24,0 

Демографічна складова 0,4935 0,5796 0,7383 
- очікувана тривалість життя при народженні, років (S); 
- умовний коефіцієнт депопуляції (D); 
- загальний коефіцієнт смертності, (D); 
- смертність немовлят (D); 
- сумарний коефіцієнт народжуваності (S); 
- коефіцієнт демографічного навантаження % (D); 

72,4 
1,693 

14,337 
7,537 
9,058 
90,99 

75,24 
1,421 

12,123 
6,341 

10,058 
77,27 

79,8 
1,0 

7,45 
3,87 
11,0 
36,8 

СОЦІАЛЬНА ПІДСИСТЕМА ЗАГАЛОМ 0,4497 0,5896 0,7488 

 
 Таблиця А.3 – Екологічна підсистема 

Індикатори 
Сцена-
рій 1 

Сцена-
рій 2 

Сцена-
рій 3 

Екологія 0,3242 0,4864 0,5373 
- рівень викидів забруднюючих речовин в атмосфе-
рне повітря у розрахунку на 1 км

2
, т (D); 

- рівень використання свіжої води на 1 ос., м
3 
(D); 

- рівень обсягу оборотної  та послідовно (повторно) 
використаної води на 1 ос., м

3 
(S); 

- рівень скидання забруднених зворотних вод у по-
верхневі водні об’єкти на 1 ос., м

3 
(D); 

- потужність очисних споруд за рік, млн. м
3
 (S); 

- рівень відтворення лесів, тис. га / млн. ос.(S); 
- рівень інвестування навколишнього середовища, % 
випуску (S); 

 
20,535 
247,65 

 
1491,9 

 
70,926 
898,3 

0,2762 
 

1,074 

 
18,506 
226,37 

 
1819,6 

 
61,303 
941,6 

1,7259 
 

1,208 

 
13,0 

100,0 
 

2100,0 
 

16,0 
1315 
2,04 

 
1,625 

Туризм та рекреація 0,2055 0,3557 0,4487 
- питома вага курортно-рекреаційної території у 
загальний території регіону, % (S); 
- частка місць санаторно-курортних закладів до 1000 
населення, (S); 
- рівень використання місткості готелів, (S); 
- частка культурних закладів на 1 особу (S). 

 
1,8867 

 
1,7215 
0,2787 
532,25 

 
3,9923 

 
3,5033 
0,3623 
796,0 

 
4,75 

 
4,75 

0,395 
1140 

ЕКОЛОГІЧНА ПІДСИСТЕМА ЗАГАЛОМ 0,2762 0,4357 0,4939 
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Додаток Б 

Оцінка стратегічних орієнтирів ключових макропоказників 

сталого розвитку Дніпропетровської області на кінець 2027
*
 р. 

Показник 2017 
Сцена-
рій 1 

Сцена-
рій 2 

Сцена-
рій 3 

1. Номінальний ВРП, млрд. грн. 313,83 682,5 1466,6 2344,3 

2. Рівень тінізації, % ВРП 44,0 40,26 34,26 12,5 

3. Капітальні інвестиції, млрд. грн. 40,27 218,57 331,17 537,51 

4. Рівень інвестування, % ВРП 12,83 14,9 18,68 23,0 

5. Доходи зведеного бюджету, млрд. грн. 23,05 128,35 224,4 525,8 

6. Номінальна заробітна плата, грн. 6939 46863 63719 106185 

7. Зайнятість, млн. осіб 1,3909 1,3316 1,4162 1,3429 

8. Частка оплати праці у випуску 0,1394 0,1727 0,2245 0,29 

9. Рівень ВРП, створеного ТОП, % ВРП  38,47 31,71 23,42 6,5 

10. Демографічне навантаження, % 98,71 91,0 77,27 36,8 

11. ВДВ сільського гос-ва, млрд. грн. 18,28 42,93 140,78 187,54 

12. ВДВ промисловості, млрд. грн. 120,85 269,34 764,51 1172,1 

13. ВДВ сфери послуг, млрд. грн. 107,23 250,2 807,8 1523,8 

14. Приріст П І І, млрд. дол. США 0,1971 1,9962 6,631 15,0 

15.Обмінний курс, грн. /дол. 
США(припущ.) 26,59 28,05 28,05 28,05 

16. Обсяг видатків на освіту, млрд. грн. 8,618 29,27 94,2 157,1 

17. Обсяг видатків на ох. здор., млрд. грн. 6,703 32,7 116,4 262,6 

18. Рівень фінансування НТР, % ВРП 0,7098 1,44 2,88 2,62 

19. Рівень фінансування іннов. діял-ті, % 
ВРП 0,3592 0,7368 1,4776 2,75 

20. Інтенсивність перев. вантажів ЗТ, 
млн.т.км 9,316 10,216 12,54 14,5 

21. Інтенсивність перев. вантажів АТ, 
тис. т.км 523,4 572,78 700,24 598,5 

22. Інтенсивність перев. пасс. ЗТ, 
млн.пас.км 0,8443 1,13 1,749 1,84 

23. Інтенсивність перев. пасс. АТ, тис. 
пас. .км 237,48 316,0 486,8 717,5 

24. Обсяг викидів забр. речовин, тис. т 657,3 655,5 590,8 415,0 

25. Обсяг викор. свіжої води,   млн. м3  802,0 774,1 707,6 312,7 

26. Обсяг оборотної води, млн.м
3
 4789,0 4663,3 5687,5 6563,9 

27. Обсяг скидання  забруд. вод,,  млн.м
3
 230,0 221,7 191,6 50 

28. Обсяг відтворення лесів, тис. га 0,091 0,8634 5,3948 6,3764 

29. Інвестиції в навколишнє середовище, 
млрд. грн.  8,16 17,17 38,21 76,19 
* Розраховано авторами 
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Додаток В 

Стратегічні значення складових та індикаторів сталого розвитку  

Запорізької області на кінець 2027 р. 
  Таблиця В.1 – Економічна підсистема 

Індикатори 
Сцена-

рій 1 

Сцена-

рій 2 

Сцена-

рій 3 

1 2 3 4 

Структурна складова 0,4684 0,5588 0,6292 

- ВВП на одну особу, тис. грн. / чол. (S); 

- питома вага доданої вартості у сільському господар-

стві у ВВП, % (S);  

- питома вага доданої вартості у промисловості до 

ВВП, % (S); 

- питома вага доданої вартості у сфері послуг до 

ВВП, % (S); 

- питома вага зайнятих у сільському господарстві до 

загальної зайнятості, % (S); 

- питома вага зайнятих у промисловості до загальної 

зайнятості, % (S); 

- питома вага зайнятих у сфері послуг до загальної 

зайнятості, % (S) 

247,4 

 

9,709 

 

33,76 

 

37,89 

 

17,78 

 

23,67 

 

58,24 

428,7 

 

10,48 

 

35,52 

 

44,58 

 

20,25 

 

26, 2 

 

60,545 

750,0 

 

8,0 

 

50,0 

 

65,0 

 

15,5 

 

29,25 

 

61,0 

Формальна та неформальна складова 0,4621 0,5587 0,7582 

- рівень технології виробництва (частка ВВП у випу-

ску) (S); 

- рівень тінізації економіки, % від офіційного ВВП (D); 

- рівень використання потенційних можливостей (по-

тенційного ВВП повного завантаження макро-

факторів) (S); 

- коефіцієнт тіньового завантаження капіталу (D); 

- рівень тіньового проміжного споживання, % до 

офіц. (D) 

 

0,4147 

37,17 

 

 

0,6642 

0,1289 

 

30,58 

 

0,4432 

30,37 

 

 

0,6875 

0,1054 

 

25,25 

 

0,5 

12,5 

 

 

0,7 

0,075 

 

10,25 

Інфраструктурна складова 0,3992 0,4631 0,6329 

- транспортоємність ВРП по залізничному транспор-

ту, прив. т-км/$, D); 

- транспортоємність ВРП по автомобільному транс-

порту, прив. т-км/$, D); 

- щільність залізничних колій загального користуван-

ня, 1/км (S); 

- щільність автомобільних доріг загального користу-

вання, 1/км (S); 

- інтенсивність перевезення вантажів автомобільним 

транспортом, т/км (S); 

- інтенсивність перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом, осіб/км (S);  

 

0,999 

 

0,4159 

 

39,96 

 

425,4 

 

382,9 

 

211,5 

 

0,297 

 

0,349 

 

42,53 

 

521,2 

 

476,4 

 

240,5 

 

0,1475 

 

0,4275 

 

66,5 

 

925,0 

 

598,5 

 

717,5 
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Закінчення табл. В1 

1 2 3 4 

- інтенсивність перевезення пасажирів залізничним 
транспортом, осіб/км (S); 
- інтенсивність перевезення вантажів залізничним 
транспортом, т/км (S); 

 
1,134 

 
4,38 

 
1,504 

 
5,33 

 
2,65 

 
9,2 

Макроекономічна складова 0,4492 0,5354 0,701 

Інвестиційно-фінансова складова 0,4805 0,5477 0,6998 

- рівень інвестування (відношення капітальних інвес-
тицій до ВРП), % (S); 
- частка приросту прямих іноземних інвестицій (акці-
онерний капітал) щодо ВРП,%(S); 

 

- рівень оновлення основних засобів, % (S). 
- рівень перерозподілу ВРП через зведений бюджет 
(відношення доходів зведеного бюджету до ВРП), % (S); 
- рівень трансфертів з державного бюджету, % до 
ВРП, (D); 
- рівень втрат доходів зведеного бюджету внаслідок 
тінізації, % до офіційного бюджету, (D); 

- інфляція (ІСЦ), приріст за рік, % (D); 
- вартість банківських кредитів, % за рік, (D). 

 
11,27 

 
3,27 

2,687 
 

16,65 
 

7,2 
 

49,75 

7,8 
13,85 

 
12,48 

 
7,38 

3,613 
 

18,6 
 

6,3 
 

42,76 

6,0 
12,13 

 
23,0 

 
18,0 

6,1 
 

22,5 
 

7,7 
 

12,5 

7,0 
4,0 

Інноваційна складова 0,4262 0,5260 0,6371 

- рівень видатків на науково-технічні роботи, % від 
ВРП (S); 

- темп науково-технологічного прогресу, % за рік (S);  
- рівень фінансування інноваційної діяльності, % від 
ВРП (S); 
- питома вага реалізованої інноваційної продукції у 
загальному обсязі реалізованої промислової продук-
ції, % (S): 
- рівень винахідницької активності (кількість отрима-

них охоронних документів – патентів на 1 млн осіб 
населення),(S). 

 
1,11 

-3,62 
 

2,828 
 
 

4,5 
 

 
243,1 

 
1,61 

-2,63 
 

3,036 
 
 

9,3 
 

 
260,0 

 
3,0 

1,25 
 

2,75 
 
 

22,5 
 

 
222,5 

Зовнішньоекономічна складова 0,4167 0,4892 0,5604 

- коефіцієнт покриття експортом імпорту (S); 
- рівень інноваційної продукції у товарному експорті, 

% (S); 
- рівень експортної залежності, % до ВРП (S); 
- рівень імпортної залежності, % до ВРП (D); 
- частка імпорту товарів у внутрішньому споживанні, 
% (D); 
- рівень економічної незалежності (міжрегіональні. 
перетоки додаткового чистого експорту, % до ВРП (S); 

- рівень тіньового чистого експорту, % до ВРП (D); 

2,044 
 

7,15 
65,77 
32,17 

 
36,52 

 
-32,63 

-7,81 

2,248 
 

13,96 
67,94 
29,82 

 
34,57 

 
-20,1 

-10,0 

3,25 
 

26,5 
59,25 
34,0 

 
25,0 

 
8,85 

0,35 

ЕКОНОМІЧНА ПІДСИСТЕМА ЗАГАЛОМ 0,4421 0,5252 0,6454 
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Таблиця В.2 – Соціальна підсистема  

Індикатори 
Сцена-
рій 1 

Сцена-
рій 2 

Сцена-
рій 3 

Рівень життя 0,4466 0,5018 0,7592 
- рівень використання праці (відношення оптималь-
ного попиту на працю до її пропозиції) (S); 
- рівень оплати праці у випуску (S); 
- рівень ВВП, створеного тіньовою оплатою праці, % 
ВВП (D); 
- рівень видатків на освіту до випуску, % (S); 
- рівень видатків на охорону здоров’я до випуску, % (S); 
- відношення середньої заробітної плати до прожит-
кового мінімуму (S); 
- питома вага заробітної плати у структурі доходів 
населення, % (S); 
- рівень сукупних витрат домогосподарств на продо-
вольчі товари, % (D); 

 
0,8716 
0,1766 

 
31,44 
2,19 

1,847 
 

5,17 
 

47,15 
 

42,1 

 
0,886 

0,1946 
 

28,48 
2,536 
2,444 

 
5,377 

 
48,77 

 
39,5 

 
0,94 
0,29 

 
6,5 

3,35 
5,6 

 
5,0 

 
70,0 

 
24,0 

Демографічна складова 0,4031 0,453 0,7383 
- очікувана тривалість життя при народженні, років (S); 
- умовний коефіцієнт депопуляції (D); 
- загальний коефіцієнт смертності, (D); 
- смертність немовлят (D); 
- сумарний коефіцієнт народжуваності (S); 
- коефіцієнт демографічного навантаження % (D); 

71,88 
2,046 
14,89 
8,146 
7,835 

105,45 

72,82 
1,885 
13,51 
7,909 
8,337 
98,37 

79,8 
1,0 

7,45 
3,87 
11,0 
36,8 

СОЦІАЛЬНА ПІДСИСТЕМА ЗАГАЛОМ 0,4265 0,4793 0,7488 

 
  Таблиця В.3 – Екологічна підсистема 

Індикатори 
Сцена-
рій 1 

Сцена-
рій 2 

Сцена-
рій 3 

Екологія 0,4269 0,5304 0,5373 
- рівень викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря у розрахунку на 1 км

2
, т (D); 

- рівень використання свіжої води на 1 ос., м
3 
(D); 

- рівень обсягу оборотної  та послідовно (повторно) 
використаної води на 1 ос., м

3 
(S); 

- рівень скидання забруднених зворотних вод у пове-
рхневі водні об’єкти на 1 ос., м

3 
(D); 

- потужність очисних споруд за рік, млн. м
3
 (S); 

- рівень відтворення лесів, тис. га / млн. ос.(S); 
- рівень інвестування навколишнього середовища, % 
випуску (S); 

 
7,693 

677,76 
 

5183,8 
 

34,33 
550,4 
1,292 

 
0,7936 

 
5,287 

635,23 
 

5333,9 
 

25,61 
770,9 
2,276 

 
1,06 

 
13,0 

100,0 
 

2100,0 
 

16,0 
1315 
2,04 

 
1,625 

Туризм та рекреація 0,3881 0,4642 0,4487 
- питома вага курортно-рекреаційної території у зага-
льний території регіону, % (S); 
- частка місць санаторно-курортних закладів до 1000 
населення, (S); 
- рівень використання місткості готелів, (S); 
- частка культурних закладів на 1 особу (S). 

 
4,949 

 
3,918 

0,3446 
801,37 

 
5,854 

 
4,796 

0,3842 
980,1 

 
4,75 

 
4,75 

0,395 
1140 

ЕКОЛОГІЧНА ПІДСИСТЕМА ЗАГАЛОМ 0,4108 0,5027 0,4939 
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Додаток Г 

Оцінка стратегічних орієнтирів ключових макропоказників 
сталого розвитку Запорізької області на кінець 2027 р. 

Показник 2018 
Сцена-

рій 1 

Сцена-

рій 2 

Сцена-

рій 3 

1. Номінальний ВРП, млрд. грн. 147,08 411,9 713,7 1248,7 

2. Рівень тінізації, % ВРП 42,7 37,2 30,4 12,5 

3. Капітальні інвестиції, млрд. грн. 15, 73 46,4 89,1 287,2 

4. Рівень інвестування, % ВРП 10,7 11,3 12,5 23,0 

5. Доходи зведеного бюджету, млрд. грн. 23,0 68,6 132,8 280,9 

6. Номінальна заробітна плата, грн. 8726 30208 50109 109149 

7. Зайнятість, млн. осіб 0,7322 0,7259 0,7792 0,7701 

8. Частка оплати праці у випуску 0,1613 0,1766 0,1946 0,29 

9. Рівень ВРП, створеного ТОП, % ВРП  32,76 31,4 28,5 6,5 

10. Демографічне навантаження, % 111,6 105,4 98,4 36,8 

11. ВДВ сільського гос-ва, млрд. грн. 13,7 40,0 74,8 100,0 

12. ВДВ промисловості, млрд. грн. 48,39 139,1 253,5 624,3 

13. ВДВ сфери послуг, млрд. грн. 50,54 156,1 318,2 811,6 

14. Приріст П І І, млрд. дол. США -0,1612 3,27 7,38 18,0 

15.Обмінний курс, грн. /дол. 
США(припущ.) 26,59 28,05 28,05 28,05 

16. Обсяг видатків на освіту, млрд. грн. 7,35 23,05 40,8 83,7 

17. Обсяг видатків на ох..здор., млрд. грн. 4,86 19,44 39,4 139,8 

18. Рівень фінансування НТР, % ВРП 0,9436 1,11 1,61 3,0 

19. Рівень фінансування іннов. діял-ті, % 
ВРП 2,86 2,83 3,03 2,75 

20. Інтенсивність перев. вантажів ЗТ, 
млн.т.км 9,548 10,32 11,29 14,5 

21. Інтенсивність перев. вантажів АТ, 
тис. т.км 213,74 323,2 436,2 598,5 

22. Інтенсивність перев. пасс. ЗТ, 
млн.пас..км 0,8734 1,11 1,38 1,84 

23. Інтенсивність перев. пасс. АТ, тис. 
пас. .км 166,9 193,9 226,3 717,5 

24. Обсяг викидів забр. речовин, тис. т 240,4 209,1 143,7 353,4 

25. Обсяг викор. свіжої води,   млн. м3  1199,0 1128,4 1057,6 166,5 

26. Обсяг оборотної води, млн.м
3
 8765,0 8630,6 8880,5 3496,3 

27. Обсяг скидання  забруд. вод,,  млн.м
3
 66,0 57,2 42,6 26,6 

28. Обсяг відтворення лесів, тис. га 0,616 2,15 3,79 3,39 

29. Інвестиції в навколишнє середовище, 
млрд. грн.  2,496 8,35 17,07 40,58 
* Розраховано авторами 
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Додаток Д 

Стратегічні значення складових та індикаторів сталого розвитку,  

Кіровоградської області на кінець 2027 р. 
Таблиця Д.1 – Економічна підсистема 

Індикатори 
Сцена-

рій 1 

Сцена-

рій 2 

Сцена-

рій 3 

1 2 3 4 

Структурна складова 0,4057 0,4873 0,6773 

- ВВП на одну особу, тис. грн. / чол. (S); 

- питома вага доданої вартості у сільському господар-

стві у ВВП, % (S);  

- питома вага доданої вартості у промисловості до 

ВВП, % (S); 

- питома вага доданої вартості у сфері послуг до ВВП, 

% (S); 

- питома вага зайнятих у сільському господарстві до 

загальної зайнятості, % (S); 

- питома вага зайнятих у промисловості до загальної 

зайнятості, % (S); 

- питома вага зайнятих у сфері послуг до загальної 

зайнятості, % (S) 

98,67 

 

29,14 

 

16,99 

 

41,65 

 

28,73 

 

13,13 

 

54,97 

249,6 

 

30,76 

 

19,77 

 

44, 85 

 

29,53 

 

14, 87 

 

57,45 

750,0 

 

32,5 

 

50,0 

 

65,0 

 

15,5 

 

29,25 

 

61,0 

Формальна та неформальна складова 0,5775 0,6349 0,7669 

- рівень технології виробництва (частка ВВП у випус-

ку) (S); 

- рівень тінізації економіки, % від офіційного ВВП (D); 

- рівень використання потенційних можливостей (по-

тенційного ВВП повного завантаження макро-

факторів) (S); 

- коефіцієнт тіньового завантаження капіталу (D); 

- рівень тіньового проміжного споживання, % до 

офіц. (D) 

 

0,4715 

28,68 

 

 

0,5761 

0,0885 

 

30,87 

 

0,4847 

24,57 

 

 

0,6242 

0,758 

 

25,59 

 

0,5 

12,5 

 

 

0,7 

0,075 

 

10,25 

Інфраструктурна складова 0,2337 0,3135 0,6546 

- транспортоємність ВРП по залізничному транспор-

ту, прив. т-км/$, D); 

- транспортоємність ВРП по автомобільному транс-

порту, прив. т-км/$, D); 

- щільність залізничних колій загального користуван-

ня, 1/км (S); 

- щільність автомобільних доріг загального користу-

вання, 1/км (S); 

- інтенсивність перевезення вантажів автомобільним 

транспортом, т/км (S); 

- інтенсивність перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом, осіб/км (S);  

 

3,962 

 

0,9708 

 

36,52 

 

269,7 

 

260,7 

 

125,1 

 

3,533 

 

0,9317 

 

37,78 

 

346,2 

 

317,6 

 

211,5 

 

0,1475 

 

0,4275 

 

66,5 

 

925,0 

 

598,5 

 

717,5 
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Закінчення табл. Д1 
1 2 3 4 

- інтенсивність перевезення пасажирів залізничним 
транспортом, осіб/км (S); 
- інтенсивність перевезення вантажів залізничним 
транспортом, т/км (S); 

 
0,3506 

 
2,628 

 
0,8061 

 
3,453 

 
2,65 

 
9,2 

Макроекономічна складова 0,4096 0,4955 0,701 

Інвестиційно-фінансова складова 0,5131 0,6091 0,6998 

- рівень інвестування (відношення капітальних інвес-
тицій до ВРП), % (S); 
- частка приросту прямих іноземних інвестицій (акці-
онерний капітал) щодо ВРП,%(S); 

 

- рівень оновлення основних засобів, % (S). 
- рівень перерозподілу ВРП через зведений бюджет 
(відношення доходів зведеного бюджету до ВРП), % (S); 
- рівень трансфертів з державного бюджету, % до 
ВРП, (D); 
- рівень втрат доходів зведеного бюджету внаслідок 
тінізації, % до офіційного бюджету, (D); 
- інфляція (ІСЦ), приріст за рік, % (D); 
- вартість банківських кредитів, % за рік, (D). 

 
11,67 

 
1,215 
2,193 

 
21,79 

 
12,19 

 
34,28 
8,71 
14,55 

 
13,69 

 
6,28 
3,563 

 
23,32 

 
9,87 

 
26,29 
6,15 
11,28 

 
23,0 

 
18,0 
6,1 

 
22,5 

 
7,7 

 
12,5 
7,0 
4,0 

Інноваційна складова 0,1877 0,3998 0,6371 

- рівень видатків на науково-технічні роботи, % від 
ВРП (S); 
- темп науково-технологічного прогресу, % за рік (S);  
- рівень фінансування інноваційної діяльності, % від 
ВРП (S); 
- питома вага реалізованої інноваційної продукції у 
загальному обсязі реалізованої промислової продук-
ції, % (S): 
- рівень винахідницької активності (кількість отрима-
них охоронних документів – патентів на 1 млн осіб 
населення),(S). 

 
0,471 
-3,81 

 
0,395 

 
 

3,699 
 
 

78,07 

 
1,663 
-2,29 

 
1,157 

 
 

13,06 
 
 

101,8 

 
3,0 

1,25 
 

2,75 
 
 

22,5 
 
 

222,5 

Зовнішньоекономічна складова 0,4765 0,5355 0,5604 

- коефіцієнт покриття експортом імпорту (S); 
- рівень інноваційної продукції у товарному експорті, 
% (S); 
- рівень експортної залежності, % до ВРП (S); 
- рівень імпортної залежності, % до ВРП (D); 
- частка імпорту товарів у внутрішньому споживанні, 
% (D); 
- рівень економічної незалежності (міжрегіональні. 
перетоки додаткового чистого експорту, % до ВРП (S); 
- рівень тіньового чистого експорту, % до ВРП (D); 

2,008 
 

9,93 
25,41 
11, 75 

 
10,39 

 
-27,82 
-6,31 

2,271 
 

13,77 
32,71 
9,15 

 
8,17 

 
-18,51 

-8,0 

3,25 
 

26,5 
59,25 
34,0 

 
25,0 

 
8,85 
0,35 

ЕКОНОМІЧНА ПІДСИСТЕМА ЗАГАЛОМ 0,3649 0,4987 0,6454 
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Таблиця Д.2 – Соціальна підсистема 

Індикатори 
Сцена-
рій 1 

Сцена-
рій 2 

Сцена-
рій 3 

Рівень життя 0,5316 0,6504 0,7592 
- рівень використання праці (відношення оптималь-
ного попиту на працю до її пропозиції) (S); 
- рівень оплати праці у випуску (S); 
- рівень ВВП, створеного тіньовою оплатою праці, % 
ВВП (D); 
- рівень видатків на освіту до випуску, % (S); 
- рівень видатків на охорону здоров’я до випуску, % (S); 
- відношення середньої заробітної плати до прожит-
кового мінімуму (S); 
- питома вага заробітної плати у структурі доходів 
населення, % (S); 
- рівень сукупних витрат домогосподарств на продо-
вольчі товари, % (D); 

 
0,7427 
0,2277 

 
14,88 
3,43 
2,28 

 
4,33 

 
45,41 

 
43,18 

 
0,7827 
0,2691 

 
10,06 
4,11 
3,58 

 
4,94 

 
55,12 

 
35,14 

 
0,94 
0,29 

 
6,5 

3,35 
5,6 

 
5,0 

 
70,0 

 
24,0 

Демографічна складова 0,2310 0,3919 0,7383 
- очікувана тривалість життя при народженні, років (S); 
- умовний коефіцієнт депопуляції (D); 
- загальний коефіцієнт смертності, (D); 
- смертність немовлят (D); 
- сумарний коефіцієнт народжуваності (S); 
- коефіцієнт демографічного навантаження % (D); 

70,84 
2,186 
16,27 
14,74 
7,446 
92,19 

72,53 
2,015 
14,95 
12,07 
7,941 
89,01 

79,8 
1,0 

7,45 
3,87 
11,0 
36,8 

СОЦІАЛЬНА ПІДСИСТЕМА ЗАГАЛОМ 0,3766 0,5292 0,7488 

 
Таблиця Д.3 – Екологічна підсистема 

Індикатори Сцена-
рій 1 

Сцена-
рій 2 

Сцена-
рій 3 

Екологія 0,2833 0,4921 0,5373 
- рівень викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря у розрахунку на 1 км

2
, т (D); 

- рівень використання свіжої води на 1 ос., м
3 
(D); 

- рівень обсягу оборотної  та послідовно (повторно) 
використаної води на 1 ос., м

3 
(S); 

- рівень скидання забруднених зворотних вод у пове-
рхневі водні об’єкти на 1 ос., м

3 
(D); 

- потужність очисних споруд за рік, млн. м
3
 (S); 

- рівень відтворення лесів, тис. га / млн. ос.(S); 
- рівень інвестування навколишнього середовища, % 
випуску (S); 

 
1,599 
37,08 

 
180 

 
3 
80 

0,87 
 

0,07 

 
1,05 
30 
 

220 
 

2.8 
150 

1,219 
 

0,15 

 
0,315 

27 
 

270 
 

2,6 
220 
2,04 

 
0,272 

Туризм та рекреація 0,3881 0,4242 0,4487 
- питома вага курортно-рекреаційної території у зага-
льний території регіону, % (S); 
- частка місць санаторно-курортних закладів до 1000 
населення, (S); 
- рівень використання місткості готелів, (S); 
- частка культурних закладів на 1 особу (S). 

- 
 

1,868 
 

0,4243 
1329 

- 
 

3,774 
 

0,4875 
1471 

- 
 

4,75 
 

0,505 
1500 

ЕКОЛОГІЧНА ПІДСИСТЕМА ЗАГАЛОМ 0,4108 0,4727 0,4939 
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Додаток Е 

Оцінка стратегічних орієнтирів ключових макропоказників 

сталого розвитку Кіровоградської області на кінець 2027
*
 р. 

Показник 2018 
Сцена-

рій 1 

Сцена-

рій 2 

Сцена-

рій 3 

1. Номінальний ВРП, млрд. грн. 64,436 114,46 219,4 380,84 

2. Рівень тінізації, % ВРП 29,5 28,68 24,57 12,5 

3. Капітальні інвестиції, млрд. грн. 7,18 10,64 31,57 159,3 

4. Рівень інвестування, % ВРП 11,14 11,67 13,69 23.0 

5. Доходи зведеного бюджету, млрд. грн. 13,7 19,86 53,77 155,82 

6. Номінальна заробітна плата, грн. 4616,1 8230,4 23170 60537 

7. Зайнятість, млн. осіб 0,3805 0,6999 0,6999 0,6999 

8. Частка оплати праці у випуску 0,2117 0,2277 0,2691 0,29 

9. Рівень ВРП, створеного ТОП, % ВРП  16,9 14,88 10,06 6,5 

10. Демографічне навантаження, % 92,22 92,19 89,0 36,8 

11. ВДВ сільського гос-ва, млрд. грн. 28,96 26,55 70,93 225,1 

12. ВДВ промисловості, млрд. грн. 16,66 15,48 45,58 346,3 

13. ВДВ сфери послуг, млрд. грн. 41,28 37.94 103,4 450,1 

14. Приріст П І І, млрд. дол. США 0,0044 0,0395 0,516 4,444 

15.Обмінний курс, грн. /дол. США (при-
пущ.) 27,89 28,05 28,05 28,05 

16. Обсяг видатків на освіту, млрд. грн. 4,282 6,5 19,56 46,4 

17. Обсяг видатків на ох. здор., млрд. грн. 2,348 4,33 17,0 77,6 

18. Рівень фінансування НТР, % ВРП 0,1564 0,4712 1,663 3,0 

19. Рівень фінансування іннов. діял-ті, % 
ВРП 0,2542 0,3955 1,1569 2,75 

20. Інтенсивність перев. вантажів ЗТ, 
млн.т.км 2,482 2,628 3,453 9,2 

21. Інтенсивність перев. вантажів АТ, 
тис. т.км 251,1 260,7 317,6 598,5 

22. Інтенсивність перев. пасс. ЗТ, 
млн.пас..км 0,227 0,351 0,806 2,65 

23. Інтенсивність перев. пасс. АТ, тис. 
пас. .км 107,1 125,1 211,5 717,5 

24. Обсяг викидів забр. речовин, тис. т 12,2 39,33 25,82 7,75 

25. Обсяг викор. свіжої води, млн. м3  38 34,24 27,7 24,93 

26. Обсяг оборотної води, млн.м
3
 148 165,7 203,14 249,3 

27. Обсяг скидання  забруд. вод,  млн.м
3
 3 2,76 2,586 2,4 

28. Обсяг відтворення лесів, тис. га 0,535 0,811 1,385 1,884 

29. Інвестиції в навколишнє середовище, 
млрд. грн.  0,0414 0,334 0,7134 3,7626 
* Розраховано авторами. 
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