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ВИСНОВКИ 

Головним результатом виконаного дослідження є комплекс наукових 

положень, методичних і практичних рекомендацій, що визначають шляхи 

формування і подальшої реалізації національної моделі неоіндустріального 

розвитку України, яка враховує особливості української промисловості та 

сучасні світові тенденції індустріальних трансформацій на основі розвитку 

передового виробництва. 

До числа основних положень цього комплексу відносяться такі.  

 

За завданням визначення теоретико-методологічних засад 

формування національної моделі неоіндустріального розвитку України на 

основі використання інструментарію неокласичного, інституціонального 

та еволюційного підходів до аналізу економічних процесів та явищ: 

обґрунтовано, що національні промисловості і національні економіки в 

цілому доцільно розглядати не як механічні сукупності економічних одиниць, 

а організми, які еволюціонують, мають свою історію і характеризуються 

унікальними поєднаннями рушійних сил розвитку в просторі і часі. В 

контексті еволюційної економічної парадигми кожна національна економіка 

відрізняється від інших економік не тільки в кількісному аспекті (за 

кількісними характеристиками складових елементів: населення, багатства, 

доходів та ін.), але перш за все в аспекті якісному, який формується в просторі 

і часі під впливом різноманітних факторів; 

розроблено нову типологію національних економік; з позицій політико-

економічних національні економіки запропоновано підрозділяти на економіки 

розвитку і економіки становлення; з позицій інституційних національні 

економіки запропоновано підрозділяються на економіки інституційно 

збалансовані й інституційно незбалансовані; з позицій структурно-

відтворювальних запропоновано виділяти економіки, ведені капіталом, ведені 

трудом, і ведені природними ресурсами. Обґрунтовано, що національна 

економіка України відноситься до числа (а) економік становлення в якій еліта 

є надмірно політизованою, навіть на шкоду економічному зростанню і 

вирішенню соціальних проблем; (б) інституційно незбалансованих економік у 

зв'язку з слабкою правовою системою, що підтверджується, у тому числі, 

високим рівнем корупції; (в) економік, ведених природними ресурсами, 

оскільки більшу частину її експорту складає сировина і продукція низького 

ступеня переробки; 

обґрунтовано, що при сформованій структурі виробництва і експорту 

української промисловості залежність її розвитку від зовнішніх центрів 

впливу і коливань світової сировинної кон’юнктури буде залишатись 

близькою до функціональної. Встановлено, що в таких умовах очікуване 

поступове збільшення світових сировинних цін на метали і мінерали буде 

сприяти її певному зростанню, але при цьому додана промисловістю вартість у 

2025 р. не досягне за обсягами навіть показників 2004-2005 рр., у той час як 



423 

 

інші країни світу просунуться далеко вперед. Виходячи з цього такий сценарій 

розвитку визнано незадовільним і обґрунтовано доцільність вибору 

стратегічного напряму модернізації національної промислової системи 

шляхом імітації і подальшої локалізації європейських інститутів і технологій. 

для визначення можливостей модернізації національної промисловості з 

використанням потенціалу європейського вектору розвитку, було виконано 

аналіз закономірностей і методів регулювання коеволюції емерджентної 

(Україна) і розвиненої (ЄС) економічних систем. З цією метою вперше в 

Україні було використано еволюційну методологію і концепцію економіко-

екологічних популяцій, які об'єднують економічних суб'єктів (підприємства) і 

населення даних територій. Інтеракторами у популяціях є підприємства, а 

одиницями спадковості (реплікаторами) – організаційні рутини, що формують 

стійкі патерни поведінки підприємств: інноваційно-альтруїстичний 

(європейський) і консервативно-егоїстичний (український); 

вперше тенденції розвитку економіко-екологічних популяцій було 

виявлено за допомогою принципово нової системно-динамічної агентної 

моделі, яка імітує їх еволюційний розвиток. Кожна з популяцій в цій моделі 

характеризується своєю вихідною структурою економічних суб'єктів, яка 

визначається співвідношенням підприємств-егоїстів і підприємств-альтруїстів. 

При цьому для популяції, що спеціалізується на виробництві кінцевої 

продукції з низькими наслідками для НПС (модель якої параметризовано на 

прикладі Німеччини), характерна висока питома вага підприємств-альтруїстів, 

а для популяції, що спеціалізується на виробництві проміжної продукції з 

високими витратами для НПС (модель якої параметризовано на прикладі 

України) – висока питома вага підприємств-егоїстів. 

на основі виконаних за допомогою моделі оптимізаційних розрахунків 

обґрунтовано, що:  

(а) у припущенні "довгих правил", які є характерними для європейського 

інституційного середовища, політика українського уряду, яка найбільше 

сприятиме економічному зростанню, має полягати у "дешевих" грошах, 

завдяки чому економічна популяція отримує кращий інвестиційний доступ до 

заощаджень, і високих "європейських" податках, завдяки яким уряд отримує 

можливість поступово нарощувати і підтримувати на високому рівні витрати 

на НДДКР, сприяючи тим самим прискореному освоєнню і локалізації 

імпортованих технологій; 

(б) в умовах "коротких правил", які є тепер характерними для України,  

економічна політика, що у найбільшому ступені сприяє новій індустріалізації, 

передбачає поєднання "дешевих" грошей з низькими, а не високими, 

податками, які сприяють прискореному розвитку популяції підприємств.  

(в) рекомендована для України політика "дешевих грошей" і низьких 

податків" має бути тільки першим етапом довгострокової національної 

стратегії, орієнтованої на зростання. У подальшому, щоб забезпечити 

прискорений розвиток національної промисловості на основі використання 
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"вікон можливостей", що відкриваються для локалізації європейських 

виробничих технологій, знадобиться перехід і до більш високих 

"європейських" податків – але тільки у міру зміни короткого політичного 

горизонту планування на довгий економічний, що передбачає формування 

нового інституційного середовища розвитку і зменшення макроекономічних 

ризиків;   

для дослідження взаємозв'язків макроекономічні ризиків, структурних 

зрушень в економіці і ефективності реструктуризації виробництва (з 

використанням показників по галузях промислового виробництва – добувному 

і обробному секторах, а також електроенергетиці і сільському господарству) 

змінність макроекономічного розвитку (змінність агрегованої продуктивності 

– темпу зростання ВДВ на 1-го зайнятого в країні) було представлено у 

матричному вигляді, що надало можливість її декомпозувати, а також 

інтерпретувати її з точки зору макроекономічних ризиків;  

обґрунтовано, що в цілях зменшення змінності макророзвитку, 

підвищення продуктивності і раціоналізації структури економіки Україна має 

перерозподілити частку зайнятих з добувного сектора і електроенергетики на 

користь обробної галузі і сільськогосподарського виробництва. З урахуванням 

останніх тенденції в промисловості України щодо зменшення відносного 

значення переробного сектора промисловості і, особливо, його провідної 

ланки – машинобудування – це свідчить про те, що національна економічна 

політика в цілому і промислова, зокрема, потребують суттєвих коректив; 

обгрунтовано, що для успіху неоіндустріалізації, базованої на інноваціях і 

глобальних ланцюжках створення вартості потрібно формувати нове 

інституційного середовища, засноване на: 1) стабільних правилах, що 

регулюють економічні відносини, досить довгих для створення і 

комерціалізації нових технологій; 2) відповідності умов вільної конкуренції і 

високих витратах рентоорієнтованої поведінки; 3) культивуванні здібностей 

економічних суб'єктів до перманентного навчання і стратегічної інноваційної 

поведінки; 4) конструктивному партнерстві бізнесу і органів влади в сфері 

промислової політики, яке має бути відкрито для громадського контролю та 

входження нових суб'єктів; 5) здатності уряду бути "технократичним" і 

стимулювати інновації в ув'язці з отриманими об'єктивними результатами; 6) 

послідовній державній політиці сприяння експорту наукомістких промислових 

товарів, забезпеченні прозорості експортно-імпортних операцій;  

для створення нового інституційного середовища, сприятливого для 

інноваційного розвитку і неоіндустріалізації, принципове значення має 

зменшення рівня корупції, для чого запропоновано комплекс антикорупційних 

заходів у сферах: політичній, державного управління та місцевого 

самоврядування; реформування спеціальних органів по протидії корупції, 

правоохоронної і судової систем; реформування інститутів кримінальної та 

адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення; 

забезпечення участі громадянського суспільства в прийнятті органами влади 
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рішень і контролі їх діяльності; зміни моральних установок і правосвідомості 

в суспільстві. 

 

За завданням науково-аналітичне обґрунтування стратегічних 

напрямів неоіндустріального розвитку України, що враховують 

інституційні особливості національної економіки, специфіку 

теперішнього стану промисловості та сучасні світові тенденції 

індустріальних трансформацій: 

на основі поглиблення аналітичних узагальнень про ключові тенденції 

розвитку  світової промисловості доведено закономірність появи на сучасному 

етапі неоіндустріальної парадигми економічного зростання. Серед головних 

причинних трендів промислового розвитку виокремлено такі: зниження 

ефективності (як промислового сектора загалом, так і окремих виробництв); 

посилення нерівномірності розвитку національних економік; глобальний 

перерозподіл найважливіших факторів, ресурсів та ринків; обмежені 

можливості сектору послуг у забезпеченні економічного зростання; 

накопичення проблем екологічного та соціально-політичного характеру; й 

нарешті – загальне погіршення стану світової економіки, зумовлене 

чинниками циклічності та соціально-політичної нестабільності. Це дозволяє 

уточнити цільові пріоритети неоіндустріалізації як соціально-економічного 

процесу; 

на основі науково-аналітичних узагальнень та порівнянь найважливіших 

тенденцій у національній та світовій промисловості доведено особливу 

складність переходу до неоіндустріальної парадигми розвитку і водночас – на 

безальтернативності та невідкладності її запровадження в Україні у формі 

реіндустріалізації.  Акцентовано увагу на першочерговості подолання таких 

негативних загальнопромислових тенденцій, як довготривала спадна динаміка 

виробництва і втрата виробничого потенціалу, надмірна чутливість до 

кон’юнктури зовнішнього ринку, структурна деградація з переважною 

втратою високотехнологічних виробництв, зниження ефективності 

промислового виробництва на рівні підприємств та економіки в цілому, 

глибока інноваційно-інвестиційна криза, згортання експортного потенціалу, 

невпорядкованість інституційного середовища;  

дістали подальшого розвитку аналітичні узагальнення та висновки щодо 

специфіки сучасних трансформацій металургійного та хімічного виробництв, 

яка визначатиме стратегічні напрямки галузевих моделей неоіндустріального 

зростання у контексті завдань розвитку світової та національної промислових 

систем. Для світової металургії визначальними є тенденції перевиробництва, 

зміни географічної структури виробництва та споживання, зростання 

ресурсного дефіциту, диверсифікації продукції, комплексного 

ресурсозаощадження та екологізації. У хімічній галузі ключовими є тенденції 

позитивної динаміки, високої інвестиційно-інноваційної активності зі 

стимулюючими зовнішніми ефектами, участі у глобальних продуктових 
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ланцюжках, розвинута вертикальна консолідація галузі у межах ТНК; 

поліпшення екологічних характеристик;  

систематизовано тенденції функціонування та уточнено наслідки впливу 

військово-політичного протистояння на промисловість України та Донбасу (на 

прикладі провідних виробництв); зокрема: надано аналітичні висновки щодо 

втрат, яких зазнали металургійний, хімічний та машинобудівний комплекси 

України та Донбасу внаслідок окупації;  

вперше запропоновано науково-концептуальні положення щодо 

формування національної моделі неоіндустріального розвитку України. 

Визначено стратегічну мету неоіндустріалізації – відродження промислового 

виробництва як провідної та високоефективної системної компоненти 

національного господарства та рівноправного суб’єкта новітніх 

світогосподарських процесів. Конкретизовано ключові фактори зростання за 

неоіндустріальною моделлю: конкурентні технологічні та продуктові 

інновації, R&D, високоякісний людський та соціальний капітал, динамічний та 

структурно розвинутий внутрішній попит, експорт в економічно ефективних 

обсягах та структурі; міжнародна наукова та виробнича кооперація, ефективна 

інтеграція у сучасні виробничо-господарські структури;  

Сформульовано цільові пріоритети та поетапні завдання 

неоіндустріального розвитку України з урахуванням інтересів різних 

господарсько-управлінських рівнів (макро-, мезо-, мікрорівень), а також 

найважливіші індикатори їх виконання. Виокремлено найбільш ймовірні 

загрози та ризики, пов’язані з переходом до неоіндустріального розвитку. Як 

стратегічні напрями розвитку промисловості за новою моделлю 

запропоновані: масштабне запровадження інноваційних технологій, які 

забезпечують відчутні ефекти по показниках енерго- та ресурсозаощадження, 

ресурсоефективності, якості, екологічної безпеки; активізація R&D; 

комплексні структурні перетворення; включення національних виробництв у 

GVCs; 

Розвинуто концептуальні положення щодо формування та реалізації 

неоіндустріального розвитку базових виробництв промисловості України – 

металургійного та хімічного. Особливості неоіндустріалізації металургії 

України пов’язані зі складним впливом економічного (системні проблеми та 

традиційні конкурентні переваги) та політичного (ситуація на Донбасі) блоків 

чинників, що суттєво ускладнює прогнозування подій та ризиків.  

 

Виявлено основні ознаки неоідустріального розвитку вітчизняної 

металургії: можливість меншого "опору" з боку власників металургійних 

підприємств (порівняно із зарубіжними країнами) проведенню їх докорінної 

модернізації; шанс позиціонувати себе як рівноправного партнера у процесах 

розробки принципово нових техніки і технологій, спрямованих на підвищення 

ресурсоефективності та екологічності виробництва, що дозволить Україні 

відійти від "доганяючої" стратегії; істотна відповідність "духу" 
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неоіндустріалізації щодо задоволення вимог конкретного клієнта; активна 

переорієнтація векторів розвитку, зокрема, у контексті впровадження в дію 

"Угоди про асоціацію з ЄС" (з урахуванням особливостей сучасних 

металургійних ринків Євросоюзу та України). Сформульовано умови надання 

державної підтримки металовиробникам, чия діяльність відповідатиме 

загальнонаціональній стратегії розвитку України, з урахуванням негативного 

впливу військових дій на Донбасі. 

Обґрунтовано концептуальні засади стратегічного розвитку хімічної 

промисловості України в контексті неоіндустріалізації, які на відміну від 

існуючих підходів, ґрунтуються на розумінні особливого значення хімічної 

галузі як драйверу інноваційного розвитку інших сфер економіки і роблять 

акцент на створенні малотоннажних інноваційних виробництв. Запропоновані 

концептуальні положення дозволяють врахувати успішний світовий досвід 

втілення неоіндустріальної моделі та особливості сучасного потенціалу й умов 

розвитку хімічної галузі. Запропоновано здійснювати реалізацію стратегічних 

напрямків розвитку хімічної промисловості у послідовно-паралельний спосіб 

впровадження, коли результати етапу реіндустріалізації і модернізації 

традиційних виробництв базової хімії забезпечують інвестиційні ресурси для 

диверсифікації і створення наукоємних малотоннажних виробництв у 

сегментах спеціальної і тонкої хімії.  

 

За завданням розробки науково-методичних підходів до регулювання 

процесів неоіндустріалізації в Україні і забезпечення їх відповідності 

вимогам ресурсно-ефективного виробництва на основі розвитку "зелених" 

виробничих технологій з використанням інструментарію грошово-

кредитної і податково-бюджетної політики 

дістали подальшого розвитку принципи побудови механізмів фінансового 

забезпечення неоіндустріального розвитку: орієнтація на сучасну модель 

ресурсного забезпечення оновлення виробництва з залученням всіх 

потенційних інвестиційних джерел; державно-приватне співфінансування 

інвестиційних проектів розвитку виробництва при збереженні управління 

проектами в руках приватного сектора; децентралізація державної підтримки 

шляхом використання різних каналів фінансової підтримки процесів розвитку 

промисловості і реалізація функцій підтримки через бізнес-посередників; 

обґрунтовано комплекс заходів з удосконалення фінансового 

забезпечення управління розвитком національної промисловості на середньо- 

та довгострокову перспективу, який враховує інституційні особливості 

української економіки і передбачає формування грошової пропозиції у 

взаємозв'язку із завданнями промислової політики, пріоритетність 

використання внутрішніх джерел фінансування, удосконалення механізмів 

рефінансування кредитних інститутів, що забезпечує інвестування в реальний 

сектор економіки; 
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дістало подальшого розвитку обґрунтування необхідності створення і 

основних положень діяльності в Україні Національного банку розвитку, 

заснованого, на відміну від попередніх пропозицій, у формі державної 

корпорації, наділеною особливими функціями і мандатом, та на принципово 

іншій схемі роботи і взаємодії з урядовими структурами, регулювання якої 

якісно відрізняється від регулювання установ банківської сфери. Такий 

корпорація матиме змішану модель формування ресурсної бази (включає 

бюджетні кошти, рефінансування НБУ, можливості фінансового ринку) і 

покликана врівноважити участь уряду в процесі управління її діяльністю, що 

сприятиме формуванню "довгих правил" розвитку, які не повинні змінюватися 

при черговій зміні політичного керівництва;  

вперше розроблено економіко-математичну модель діяльності 

регіонального банку розвитку другого рівня (second tier), яка на відміну від 

існуючих, дає можливість прогнозування основних грошово-кредитних 

показників банківської системи промислового регіону на середньострокову і 

довгострокову перспективу; виконані за допомогою моделі обчислювальні 

експерименти дозволили підтвердити ідею ефективності впливу зниження 

процентної ставки за кредитами підприємствам і організаціям (традиційного 

інструменту банку розвитку) на розвиток економіки промислового регіону за 

рахунок її субсидування на середньострокову перспективу; 

для сприяння інвестиційній діяльності вітчизняних підприємств 

удосконалено науково-методичний підхід до розробки модифікованої системи 

нарахування податкової амортизації, який на відміну від існуючих, 

передбачає: розділення системи податкової амортизації основних засобів на 

дві складові – нейтральну (для більшості підприємств) та стимулюючу (для 

підприємств, діяльність яких спрямована на інвестиційно-інноваційну 

діяльність), при цьому нейтральна складова податкової амортизації має 

відповідати сумі реальної економічної амортизації, розрахованої відповідно до 

прогнозів соціально-економічного розвитку країни, а стимулююча складова – 

може сягати понад 100% витрат на інвестиції та інновації;  

обґрунтовано: доцільність відміни мінімально допустимих строків 

нарахування податкової амортизації та державного сприяння 

розповсюдженню між підприємствами інформації у вигляді методичних 

рекомендації щодо розрахунку  нейтральних норм податкової амортизації; 

проведення постійного моніторингу впливу запропонованих заходів на 

податкові надходження та інвестиційно-інноваційну активність підприємств за 

рахунок розширення інформативності податкової звітності; 

вперше в Україні обґрунтовано форму об’ємного інвестиційного 

податкового кредиту в сфері НДДКР як інструменту цільового стимулювання 

інноваційної активності платників податків за ставкою 50% до бази 

оподаткування, який на відміну від інших податкових стимулів має дозволяти 

вираховувати з суми податку на прибуток частину витрат на інноваційну 

діяльність, скорочуючи тим самим суму сформованого податкового 



429 

 

зобов’язання суб’єктів господарювання перед бюджетом з метою оновлення 

виробництва товарів та послуг згідно вимогам конкурентного середовища 

розвинутих країн світу; 

з метою стимулювання притоку іноземних інвестицій вперше в Україні 

розроблено науково-методичний підхід до формування нової моделі двоїстого 

оподаткування доходів від капіталу скандинавського типу (dual income 

taxation system), яка, на відміну від існуючої, враховує економічну взаємодію 

агентів в системі інвестування капіталів і передбачає: пропорційне 

оподаткування доходів від капіталу, яке створює сприятливий податковий 

клімат для залучення іноземних інвестицій, оскільки інвестори з різних країн 

отримують на свої вкладення однакову норму дохідності після оподаткування; 

відмову від використання неоподатковуваної знижки на нормальний дохід від 

акціонерного капіталу (Allowance for Shareholder Equity – ASE); 

вперше в Україні обґрунтовано науково-методичні положення і практичні 

рекомендації щодо створення економіко-математичної моделі гармонізації 

ставок ПДВ в Україні, яка враховує обсяги експортно-імпортних операцій між 

Україною та країнами-торгівельними партнерами; в рамках моделі вперше в 

Україні розроблено та реалізовано механізм критеріального відбору країн-

торгівельних партнерів України, відмінність якого від інших полягає у 

визначенні одночасно декількох критеріїв відбору країн-торгівельних 

партнерів (постійність торгівельних відносин, стратегічні та територіальні 

міркування одночасно з обсягами зовнішньоторговельних операцій), що 

розширює можливості для визначення як кола найбільш важливих 

торговельних партнерів України, так і напрямів гармонізації податкової 

системи України з податковими системами таких партнерів; 

отримали подальший розвиток напрями вдосконалення законодавства 

України щодо ПДВ, інтенсифікації міжнародних торгівельних відносин в 

частині усунення існуючих розбіжностей в нормативно-законодавчій базі 

країни та її наближення до норм європейського законодавства;  

отримали подальший розвиток рекомендації щодо вдосконалення 

природоохоронного законодавства України, особливість яких полягає у тому, 

що вони  враховують у комплексі чинні нормативно-законодавчі акти щодо 

екологічного регулювання економіки в Україні, екологічну ситуацію в країні 

та необхідність наближення національних природоохоронних стандартів та 

норм до стандартів та норм, що існують в частині охорони довкілля в ЄС; 

розроблено новий науково-методичний підхід до двокритеріальної 

рейтингової оцінки економіко-екологічної ефективності національних 

економік, заснованої на методах багатомірної статистики; його відмінність від 

відомих підходів полягає в урахуванні (1) рівня розвиненості соціальних 

інститутів, індустріалізації та наукоємності економіки, (2) резервів 

природного капіталу (профіциту або дефіциту біоємності), а також (3) 

здатності національних економік до розвитку за рахунок реалізації 

виробничого потенціалу; 
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запропоновано нову класифікацію національних економік відповідно до 

типу економіко-екологічної ефективності, відмінна особливість якої полягає у 

групуванні країн на основі BCG матриці на підставі співставлень екологічного 

сліду, індексу глобальної конкурентоспроможності та питомої ваги інвестицій 

у складі ВВП. Відокремлені класифікаційні групи – "екологічно чиста 

конкуренція", "низькоконкурентна екологічна лояльність", "екологічна брудна 

конкуренція", "економіко-екологічну неефективність" – характеризують 

країни щодо інтенсивності та соціально-економічної доцільності вичерпання 

доступної біоємності; 

розроблено нову концепцію екологізації виробництва в контексті 

неоіндустріального розвитку, яка передбачає підвищення 

конкурентоспроможності економіки регіонів та збереження конкурентних 

переваг в довгостроковому періоді згідно до парадигми сталого розвитку за 

рахунок покращення ніш у глобальних ланцюжках створення вартості; 

отримали подальший розвиток концептуальні положення щодо 

екологізації виробництва в контексті неоіндустріального розвитку на підґрунті 

"активного ядра" "зеленого" промислового кластеру та банків еко-розвитку, 

які містять рекомендації щодо інструментарію підвищення 

конкурентоспроможності економіки регіонів та збереження конкурентних 

переваг в довгостроковому періоді. 

 

За завданням розробки науково-методичних підходів до економіко-

математичного моделювання розвитку передового виробництва на 

промислових підприємствах і формування комплексу економіко-

математичних моделей і управлінських технологій, які дозволяють 

підвищити ефективність реалізації запропонованих заходів у цій сфері: 

вперше розроблено концепцію формування комплексу економіко-

математичних моделей і управлінських технологій розвитку промислових 

підприємств в умовах неоіндустріалізації та заснований на цій концепції 

механізм, які базуються на здійсненому формулюванні та обґрунтуванні 

актуальних для сучасного стану української промисловості принципів: 

орієнтація на лідерів, відповідність новому індустріальному середовищу, 

виділення пріоритетних сфер діяльності, підходу до стратегії як до моделі дій, 

збалансованості розвитку. Використання  концепції та механізму формування 

комплексу економіко-математичних моделей і управлінських технологій 

розвитку промислових підприємств в умовах неоіндустріалізації дозволяє 

забезпечити побудову пов’язаних інструментів для комплексного вирішення 

проблеми адаптації української промисловості до умов нової індустріалізації у 

світовій економіки; 

вдосконалено технологію оцінки готовності промисловості України до 

нової індустріалізації, що  відрізняється від інших формалізацією процесу 

оцінювання наявних конкурентних переваг великих промислових комплексів, 

які можуть бути використані при розробці стратегії неоіндустріального 
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розвитку та для оцінювання конкурентних недоліків, що перешкоджають 

досягненню цільового стану; розроблена технологія дозволяє підвищити 

обґрунтованість і ефективність стратегії розвитку національної промисловості; 

вдосконалено підхід до моделювання задач розвитку виробничої сфери 

при формуванні стратегії розвитку великого промислового комплексу в 

умовах неоіндустріалізації, який, на відміну від аналогів, основну увагу 

приділяє реформуванню великих промислових комплексів з метою досягнення 

ними рівня конкурентоздатності, достатнього для виходу на західні ринки 

високотехнологічної продукції, та дає формалізований інструментарій відбору 

взаємообумовлених завдань стратегічного розвитку в умовах обмежених 

ресурсів, що забезпечують збалансованість розвитку в неоіндустріальному 

середовищі; 

вдосконалено підхід до моделювання дисбалансів у цілепокладанні 

підприємств, особливість якого полягає у врахуванні специфіки постановки 

цілей на великих промислових підприємствах, що потребують модернізації, та 

наявність конфліктів між власниками та керівниками; це дозволяє оцінити 

збалансованість системи в цілому, виявити дисбаланси в окремих її елементах, 

встановити джерела цих дисбалансів і характер їх розповсюдження в системі, 

а також ідентифікувати взаємопов'язані і взаємообумовлені процеси, цілі і 

завдання; 

вдосконалено модель адаптації промислових підприємств, яка, на відміну 

від аналогів, базується на врахуванні складної структури великого 

промислового комплексу, що складається з різних підприємств, які можуть 

належати різним власникам; модель дозволяє формувати адаптаційні реакції 

великого промислового комплексу, пов'язані з необхідністю коригування 

стратегії його розвитку та за рахунок маневрування резервами наявних 

ресурсів визначати оптимальні його траєкторії; 

отримала подальший розвиток модель підвищення вмотивованості та 

залучення працівників до процесів впровадження інновацій на підприємстві, 

яка, на відміну від інших, описує трансакції взаємодії агенту впливу з 

суб'єктом взаємодії та оптимізаційні варіації, що дає можливість оцінювати 

швидкість і вартість формування у працівників маловитратних та ефективних 

для підприємства мотивів трудової діяльності, які сприяють проведенню 

організаційних змін на підприємстві в умовах нової індустріалізації. 

 

Практичне значення виконаного дослідження полягає в тому, що 

обґрунтовані у ході його виконання наукові положення – щодо визначення 

теоретико-методологічних засад формування національної моделі 

неоіндустріального розвитку України, науково-аналітичного обґрунтування 

його стратегічних напрямів, розробки науково-методичних підходів до 

регулювання процесів неоіндустріалізації з використанням інструментарію 

грошово-кредитної, податково-бюджетної політики і екологічної політики, 

розробки науково-методичних підходів до економіко-математичного 
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моделювання розвитку передового виробництва на промислових 

підприємствах – доведено до рівня конкретних рекомендацій органам влади і 

управління та суб'єктам господарювання (див. розділ "Рекомендації"). 

Основні наукові положення виконаного дослідження опубліковано у 

наукових виданнях (додаток Б).  

Отримані за результатами дослідження висновки і рекомендації були 

використані Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, 

установами Національного банку України, регіональними органами влади, 

підприємствами і організаціями у їх практичній діяльності (додаток А). 

Сфера практичного застосування результатів дослідження: на 

національному і регіональному рівнях – шляхом використання в процесах 

формування і реалізації промислової політики, удосконалення господарського 

законодавства; на рівні підприємств і організацій – шляхом впровадження 

розроблених моделей, використання методичних і практичних рекомендацій. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Розробити пропозиції про внесення змін і доповнень до Закону України  

"Про банки і банківську діяльність", щодо визначення статусу державного 

банку розвитку, а саме:  

стаття 2 – доповнити визначенням терміну "державний банк розвитку" – 

фінансова установа, що має право здійснювати банківську діяльність без 

отримання банківської ліцензії, статус якої встановлюється окремим законом. 

п. 1. стаття 4 – Банківська система України складається з Національного 

банку України, державних банків розвитку та інших банків, а також філій 

іноземних банків, що створені і діють на території України. 

п. 2. стаття 7 – державний банк розвитку є державним банком, діяльність 

якого регулюється положеннями цього закону та іншими актами 

законодавства України (Національний банк України). 

Розробити пропозиції про внесення змін і доповнень до Закону України 

"Про Національний банк України", а саме в частині визначення компетенції 

НБУ щодо регулювання діяльності державного банку розвитку. Статтю 42 

цього закону доповнити пунктом про надання кредитів державному банку 

розвитку за спеціальною ставкою рефінансування і в порядку, що 

визначається НБУ (Національний банк України). 

Розробити науково-методичні рекомендації щодо особливостей ведення 

бухгалтерського обліку в державному банку розвитку, що відобразити в 

Положенні про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банках 

України (Міністерство фінансів України, Національний банк України). 

Розробити проект закону про створення державного банку розвитку 

України, який визначає правове становище, цілі, функції та завдання банку, 

його організаційну структуру із зазначенням основних галузевих підрозділів, 

особливості створення, реєстрації, ліцензування, реорганізації та ліквідації 

банку, відносини з органами влади, порядок регулювання та нагляду за 

діяльністю, основні джерела формування ресурсів та майно банку, перелік 

здійснюваних банківських операцій, механізм управління банком, порядок 

надання звітності та проведення аудиту, а також інші вимоги та обмеження 

діяльності банку (Національний банк України). 

Створити єдиний орган – Агентство (Фонд) із сприяння залученню 

інвестицій у промисловість, який здійснюватиме взаємодію між інвесторами й 

органами влади, а також вживатиме заходи щодо комплексного супроводу 

проектів, які вимагають залучення інвестицій. Агентство на принципах 

цільової спрямованості і партнерства має пропонувати пільгові умови 

співфінансування проектів, які спрямовані на розробку високотехнологічної 

продукції, технічне переозброєння та створення конкурентоздатних 
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виробництв на базі найкращих доступних технологій (Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України); 

Розробити пропозиції про внесення змін і доповнень до Податкового 

кодексу України щодо внесення до "Перехідних положень" Кодексу 

підрозділу "Інвестиційний податковий кредит у сфері НДДКР", а саме:  

ввести інвестиційний податковий кредит в сфері НДДКР як інструмент 

цільового стимулювання інноваційної активності платників податків;  

визначити напрями діяльності підприємств в сфері НДДКР для отримання 

інвестиційного податкового кредиту;  

встановити суму кваліфікованих витрат на НДДКР протягом року як 

розрахункову базу податкового кредиту;  

встановити формування податкової бази кредиту з об'єкта оподаткування 

(суми коштів, яку виділяє платник податку на проведення НДДКР);  

встановити ставку інвестиційного податкового кредиту в сфері НДДКР у 

відсотковому відношенні до бази оподаткування (рекомендований розмір 

ставки – 50%) (Державна фіскальна служба України).  

Розробити пропозиції про внесення змін і доповнень до Податкового 

кодексу України щодо формування нейтральної системи оподаткування 

прибутку підприємств, а саме:  

п. 134.1.1 стаття 134 – залишити визначення оподатковуваного прибутку 

на основі даних бухгалтерського обліку, оскільки це є суттєвим спрощенням 

системи оподаткування прибутку підприємств; 

п. 136.1 стаття 136 – зафіксувати ставку податку на прибуток підприємств 

на поточному рівні – 18%; 

п. 138.3.3 стаття 138 – ліквідувати мінімально допустимі строки 

нарахування податкової амортизації (Державна фіскальна служба України). 

Розробити та розповсюдити між підприємствами методичні рекомендації 

про нейтральні норми нарахування податкової амортизації, а саме, як вони 

розраховуються та який вплив вони мають на інвестиції та інновації 

(Державна фіскальна служба України). 

Розробити за рахунок розширення інформативності податкової звітності 

системи постійного моніторингу впливу запропонованих заходів на податкові 

надходження та інвестиційно-інноваційну активність підприємств (Державна 

фіскальна служба України). 

Внести зміни до ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну 

діяльність" (від 16.04.1991 № 959-XII), ст. 82 Митного кодексу (від 

3.03.2012 № 4495-VI) в частині визначення термінів "експорт та реекспорт" 

відповідно до Податкового кодексу ЄС (від 12.10.1992 № 2913/92) 

(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України). 
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Розробити напрями послаблення критеріїв відбору підприємств, яким, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 

критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість 

вважається таким, що має позитивну податкову історію", може бути здійснено 

автоматичне відшкодування ПДВ (Міністерство фінансів України, Державна 

фіскальна служба України).     

Затвердити Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість" (від 

25 січня  2016 р. № 3810) в частині, що стосується створення єдиного реєстру 

заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку 

(Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба України).   

Провести розрахунки щодо рівня підвищення ставок екологічних 

податків, зважаючи на досвід ЄС, забруднення довкілля, вплив цих податків 

на господарську діяльність підприємств країни з урахуванням темпів інфляції 

шляхом затвердження в Податковому кодексі України для екологічних 

податків розрахункового коефіцієнту, який кожного року помножуватиметься 

на щорічно встановлюваний Законом про Державний бюджет України розмір 

прожиткового мінімуму (Міністерство екології та природних ресурсів 

України, Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба 

України).    

Сформулювати зазначені у Ст. 3 Закону України "Про охорону 

навколишнього природного середовища" принципи екологічної політики у 

відповідності з прийнятими у ЄС (Міністерство екології та природних 

ресурсів України). 

Більш чітко сформулювати принцип "забруднювач платить" у п. 10 

Розділу 2 Закону України "Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року" (Міністерство екології 

та природних ресурсів України). 

Доповнити Розділ 2 Закону України "Про основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року" 

загальноприйнятими  принципами екологічної політики – попередження 

утворення забруднення у його джерела, інтеграції екологічної політики, 

обережності, кооперації, делегування повноважень і відповідальності 

(Міністерство екології та природних ресурсів України). 

Розробити національну стратегію (програму) поводження з твердими 

побутовими відходами (Міністерство екології та природних ресурсів 

України). 

Ввести (вдосконалити) закони України з роздільного збору та переробки 

ТПВ, вимоги та правила щодо облаштування сміттєвих полігонів, підприємств 
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з термічної обробки ТПВ з урахуванням досвіду ЄС (Міністерство екології 

та природних ресурсів України). 

Розробити нормативно-законодавчі акти України щодо фінансової 

відповідальності забруднювачів за порушення правил роздільного збору та 

переробки ТПВ, визначають органи, відповідальні за контроль над 

здійсненням збору та переробки ТПВ, а також їх сферу компетенції та 

повноваження (Міністерство екології та природних ресурсів України, 

Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба України). 

Провести дослідження з обґрунтованості виключення податку за викиди 

забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення з Податкового 

кодексу України (ст. 244) враховуючи вплив транспорту на забруднення 

довкілля та європейську практику та можливі напрями підвищення ставок 

цього податку до норм ЄС (Міністерство екології та природних ресурсів 

України, Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба 

України).     

Провести дослідження щодо можливості введення в податкову систему 

України місцевих екологічних податків з метою вирішення локальних 

проблем у сфері охорони довкілля або закріпити цільове використання 

надходжень від екологічного податку, що потрапляють до Спеціального 

фонду місцевих бюджетів (тобто, відмінити дію п. 7 ст. 90 и п. 13 ст. 91 

Бюджетного кодексу України) на вирішення місцевих екологічних проблем 

(Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство 

фінансів України, Державна фіскальна служба України). 

Узгодити нормативи, встановити ліміти забруднення природного 

середовища відповідно із стандартами та регламентами Європейського Союзу 

в рамках імплементації вимог "Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої 

сторони" в контексті управління природокористуванням та охороною 

навколишнього природного середовища (Глава 6 Навколишнє природне 

середовище, додатки ХХХ-ХХІХ) (Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України). 

Розробити проект закону про створення довгострокового індикативного 

плану (10 років) щодо системи цілей, завдань і засобів забезпечення 

інноваційності та екологічності розвитку промислового комплексу у формі 

кількісних індикаторів; стандартної процедури поетапного переходу 

промислових підприємств до екологічних стандартів якості ЄС; порядку та 

механізму контроля за його реалізацією (Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, 

Міністерство промислової політики України); 



437 

 

Розробити проект закону про порядок створення та функціонування 

мережі регіональних "зелених" промислових кластерів, як структурно-

функціонального об’єднання підприємств "активного ядра", що внаслідок 

ефекту захоплення забезпечуватиме гармонізоване зростання спільно з 

іншими учасниками кластера і соціумом (Міністерство економічного 

розвитку та торгівлі України, Міністерство промислової політики України, 

Міністерство екології та природних ресурсів України); 

Розробити проект закону про запровадження спеціальних режимів 

екологічного оподаткування у рамках "зелених" промислових кластерів з 

метою створення фінансових джерел для інвестування заходів із екологічно-

орієнтованого розвитку (Міністерство економічного розвитку та торгівлі 

України, Міністерство промислової політики України, Державна фіскальна 

служба України, Міністерство екології та природних ресурсів України). 

Розробити процедури встановлення квот на емісію забруднюючих 

речовин для активного ядра" "зелених" промислових кластерів відповідно до 

принципу "міхура" (bubble principle), механізм конвертації квоти у ліцензії на 

емісію забруднюючих речовин та контролю за їх обігом (еквівалентності угод 

купівля/продаж) на екологічній біржі всередині кластера (Міністерство 

економічного розвитку та торгівлі України, Міністерство промислової 

політики України, Міністерство екології та природних ресурсів України).  

Розробити проект закону про порядок створення та функціонування 

банків екологічно орієнтованого розвитку з метою акумулювання та 

мобілізації фінансового та інтелектуального капіталу для інвестування 

цільових програм розвитку  "активного ядра" "зелених" промислових 

кластерів в контексті екологізації життєвого циклу продукції (Національний 

банк України, Міністерство промислової політики України, Міністерство 

екології та природних ресурсів України). 

Розробити стандартизовані процедури управління інвестиційними 

ризиками банків екологічно орієнтованого розвитку, що враховують пайову 

участь підприємств "активного ядра" "зелених" промислових кластерів в 

реалізації програм екологічно-орієнтованого розвитку промислового кластера 

(Національний банк України, Міністерство промислової політики України). 

Розробити методичні рекомендації з: 

патентування та забезпечення прав власності на інтелектуальні активи 

банків екологічно орієнтованого розвитку (Національний банк України, 

Міністерство промислової політики України, Державне підприємство 

"Український інститут інтелектуальної власності"); 

продажу екологічних акцій та еко-бондів населенню регіону, що 

проживає на територіях "зелених" промислових кластерів (Національний банк 

України, Міністерство промислової політики України, Міністерство екології 

та природних ресурсів України); 
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нарахування екологічної ренти за використання екологічно чистих 

інновацій, придбаних в рамках кредитування банком еко-розвитку, що має 

виплачуватись підприємствами-учасниками "зеленого" промислового кластера 

(Національний банк України, Міністерство промислової політики України, 

Міністерство екології та природних ресурсів України). 

Розробити методичні рекомендації з діагностики готовності 

промисловості України до нової індустріалізації та оцінки 

конкурентоспроможності промислових підприємств в неоіндустріальному 

середовищі, що має ґрунтуватися на застосуванні економіко-математичних 

методів з використанням єдиних об’єктивних формалізованих критеріїв  

(Міністерство економічного розвитку України, Торгово-промислова палата 

України). 

Розробити методичні рекомендації з організації процесів цілепокладання 

на підприємствах з врахуванням збалансованості елементів системи, їх 

функції та завдань, що виконуються; включити в ці рекомендації 

формалізовані методи діагностики та ідентифікації дисбалансів на 

промислових підприємствах, виявлення їх впливу на процеси промислового 

розвитку, ідентифікації напрямків усунення дисбалансів (Міністерство 

економічного розвитку України, Торгово-промислова палата України, 

підприємства). 

Розробити методичні рекомендації щодо застосування формалізованого 

інструментарію відбору взаємообумовлених завдань стратегічного розвитку в 

умовах обмежених ресурсів, що забезпечують збалансованість розвитку в 

неоіндустріальному середовищі (Торгово-промислова палата України, 

підприємства). 

Впровадити методичні рекомендації з використання оптимізаційних 

моделей в управлінні великими промисловими комплексами (ВПК), які 

дозволять моделювати адаптаційні реакції ВПК, пов'язані з необхідністю 

коригування і вибору найменш витратних стратегій стратегії розвитку 

(Торгово-промислова палата України, підприємства). 

Впровадити методику вдосконалення процесів управління мотивацією 

персоналу підприємств з використанням моделей трансакцій при взаємодіях 

агентів впливу з ключовими робітниками підприємств, що дозволяють 

оцінювати швидкість і вартість формування у працівників маловитратних та 

ефективних для підприємства мотивів трудової діяльності, сприяють 

проведенню організаційних змін на підприємстві та запобігають виникненню 

організаційного опору нововведенням (Торгово-промислова палата України, 

підприємства). 
 


