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ВСТУП
Світова фінансова криза показала, що реальний сектор економіки,
на відміну від фінансового, є стійкішим, і саме в ньому створюється
більша частина продукту розвинутих країн, робочі місця тощо. Євро
комісія закликала уряди та суспільства країн – членів ЄС до віднов
лення промисловості як головної рушійної сили економічного та соці
ального розвитку. Як підкреслюється у відповідному комюніке, сильна
виробнича база матиме ключове значення для відновлення економіки
та конкурентоспроможності Європи в найближчі часи, оскільки саме
промисловість забезпечує найбільший мультиплікативний ефект у еко
номіці країн у цілому, створюючи найбільші обсяги доданої вартості.
Саме тому в країнах ЄС широко застосовуються різноманітні форми
державної підтримки розвитку промисловості нового типу, які покли
кані відновити та зберегти в довгостроковій перспективі лідерські по
зиції ЄС у світовому промисловому виробництві.
Процес деіндустріалізації економіки України триває понад два
десятиліття. За 2001–2018 рр. питома вага промисловості у ВВП ско
ротилася більше, ніж на 10 в. п. Найбільшими темпами та відносно
стабільно розвивалися лише низько- та середньотехнологічні вироб
ництва – харчова промисловість, металургійне виробництво, добувна
промисловість. Водночас більш високотехнологічне машинобудуван
ня зазнає постійного скорочення за обсягами як виробництва, так і за
йнятості та інвестицій.
Вичерпання ресурсу економічного зростання на основі техноло
гій, що для більшості розвинутих країн є застарілими і вже виведені з
виробництва, призвело Україну до затяжної економічної кризи, що по
силюється нестабільним внутрішнім соціально-політичним середови
щем, падінням і тиском з боку країн, що розвиваються, на традиційних
світових ринках українського експорту. Технологічна база промисло
вого комплексу України відповідає 3 та 4 технологічним укладам, тоді
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як у провідних країнах світу здійснюється державна політика, спрямо
вана на швидший перехід до 6-го технологічного укладу. Це зумовлює
низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Про
те існують приклади високотехнологічних виробництв, які можуть
стати локомотивами відновлення промисловості України, але потре
бують державної підтримки. Забезпечення конкурентоздатності віт
чизняних товаровиробників, зорієнтованих на новітні технології, на
задовільному рівні можливе лише за умов здійснення виваженої еко
номічної політики реіндустріалізації, яка реалізується через механізм
державної підтримки процесів реконструкції. Необхідність державної
підтримки активізації використання індустріального потенціалу, на
рощування та ефективного використання потенціалу інноваційного
розвитку суттєво підсилюється в сучасних умовах загострення кон
курентної боротьби на зовнішніх і внутрішніх ринках. Разом із тим,
світова глобалізація та територіальна інтеграція впливають на можли
вості, зміст і форми державної підтримки в країнах світу, включаючи
Україну. Глибока криза, у якій опинилася промисловість України, не
дає змоги одночасно почати реконструкцію на всіх напрямках, тому
державна підтримка має враховувати стан, стадію розвитку та потенці
ал кожної конкретної галузі економіки.
Окреслені проблеми і викликають необхідність розробки ефек
тивного механізму реіндустріалізації економіки України, який дозво
лить створити підвалини економічного зростання в середньо- та дов
гостроковій перспективі.
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Розділ 1

РОЗРОБКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ
ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

1.1. Науково-методичний підхід до оцінки стадії розвитку економіки України

Характерною рисою сучасних досліджень щодо перспектив роз
витку світової економіки та економік окремих країн є повернення ува
ги до ролі, характеру та необхідності індустріального розвитку в більш
широкому сенсі.
Розвинутий промисловий сектор є запорукою стійкості та створює
підґрунтя для динамічного розвитку в економіці будь-якої країни сві
ту, включаючи ті, що традиційно вважаються розвинутими. Економіки,
які позиціонуються як постіндустріальні, насправді не є такими, у яких
роль промисловості стає меншою, проте вона набуває нової якості.
Всесвітній економічний форум (ВЕФ) виділяє три основні стадії
розвитку економіки країн світу: розвиток на основі базових еконо
мічних чинників (факторно-орієнтований); перевага інвестиційних
чинників (орієнтований на ефективність); перевага інноваційних чин
ників (інноваційно-орієнтований), а також дві перехідні стадії. Метою
такої класифікації стадій є забезпечення порівнюваності країн за рів
нем конкурентоспроможності [54; 108; 153].
Поширення концепції постіндустріального розвитку у світі мало
свої негативні наслідки через спрощення сприйняття цього процесу.
Як виявили кризові явища у світовій економіці останніх десятиліть,
надмірні покладання на розвиток сфери послуг, зокрема фінансових,
і недостатня увага до розвитку власної промисловості створюють ри
зики для економічної стабільності.
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Під стадією в загальному сенсі розуміється одиниця, період, фаза,
ступінь розвитку (зростання, зміни) чогось, яка характеризується спе
цифічними особливостями, характерними рисами [68; 106].
Поняття стадій розвитку галузі в економічних науках найчастіше
пов’язано із фазами життєвого циклу (товару, галузі, організації тощо).
Життєвий цикл товару – це проміжок часу від задуму до зняття з ви
робництва та продажу [50]. Поняття життєвого циклу галузі розгляда
ють як послідовність стадій (етапів) розвитку галузі, які відрізняються
за обсягами виробництва (пропозиції), попиту, характером і наявніс
тю інновацій тощо.
Термін «постіндустріалізація» набув широкого застосування за
вдяки роботі Д. Белла «Прийдешнє постіндустріальне суспільство»
(The Coming of Post-Industrial Society, 1973). Незважаючи на те, що й у
цій праці, й у більшості інших наукових праць цей термін пов’язується із
впливом науки на суспільство, його часто помилково зводять до «еко
номіки послуг». Через це критерієм «постіндустріальності» економі
ки обирають досягнення сферою послуг рівня 60 % ВВП. На хибність
такого підходу зважають багато вітчизняних і зарубіжних вчених [52;
119]. Навіть розширення переліку кількісних критеріїв не повністю
визначає сутність постіндустріальної стадії, у якій основним ресурсом
стає інтелектуальний капітал [113; 119], головним чинником успішнос
ті є знання, що дозволяють використовувати новітні технології.
Аналізуючи існуючі моделі індустріалізації, В. І. Ляшенко та Є. В. Котов запропонували граф взаємодії чотирьох різних її варіантів [52]:
 традиційна індустріалізація, яка характеризується переважан
ням добувних галузей промисловості, важкого та низькотех
нологічного машинобудування, основою є технології 3 та 4
технологічних укладів, конкурентоспроможність технологій за
безпечується через модернізацію;
 некроіндустріалізація є результатом деіндустріалізації та дегра
дації (зокрема, кадрової) внаслідок скорочення виробничих по
тужностей, їх фізичного зносу, відсутності ринкового попиту
на продукцію; індустріальний колапс означає майже повну від
сутність промисловості в економіці;
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 постіндустріалізація характеризується переходом до 5 техноло
гічного укладу, але також передбачає деіндустріалізацію через
вивід за межі країни низькотехнологічних галузей (offshoring);
введенням сучасних високотехнологічних виробничих потуж
ностей, орієнтованих на випуск продукції з високою доданою
вартістю; інформатизацією суспільства; розвитком сфери су
часних наукоємних послуг;
 неоіндустріалізація – це перехід до технологій 6 укладу, який
базується на використанні новітніх конвергентних НБІКтехнологій, спрямований на випуск продукції з високою дода
ною вартістю, головною рисою якої є індивідуалізація, що су
проводжується збільшенням у національній економіці робочих
місць на базі цих технологій.
Передбачається, що позитивний напрямок розвитку економіки
має бути спрямований у бік індустріалізації вищого рівня.
Відмінності між постіндустріальним і неоідустріальним виробни
цтвом досліджено В. І. Ляшенко та Є. В. Котовим [52]. Постіндустрі
альне виробництво характеризується переходом від серійного до ін
дивідуального, а перехід до неоіндустріального суспільства означає ще
більшу індивідуалізацію товарів і послуг з максимальним наближенням
до потреб споживача.
Докладний аналіз концепцій неоіндустріалізації, які останнім ча
сом були сформовані у світі, проведено у [7]. Незважаючи на наяв
ність спільних рис у всіх концепціях щодо провідної ролі новітніх, зо
крема конвергентних, технологій, існують певні розбіжності в цілях,
умовах і механізмах здійснення неоіндустріалізації. Економісти США
вважають неоіндустріалізацію засобом всебічного розвитку виробни
чого сектора, надаючи, тим самим, їй довгострокового характеру. До
слідники ЄС розглядають неоіндустріалізацію як нову антикризову
промислову політику, спрямовану на створення нових конкурентних
переваг в умовах глобальної кризи.
Узагальнюючи наведені підходи, поняття «неоіндустріалізація»
можна визначити як такий розвиток економіки країни, коли в ній пре
8
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валює промисловий сектор на базі інноваційного розвитку провідних
галузей 6-го технологічного укладу.
Неоіндустріалізація на сучасному етапі є загальним трендом роз
витку провідних індустріальних країн. Новий погляд на розвиток
промисловості та промислову політику об’єднаної Європи знайшов
концентроване вираження в Комюніке Єврокомісії (2010) «Інтегро
вана промислова політика для ери глобалізації: підтримка конкурен
тоспроможності та стійкості в центрі уваги» [120]. Головна відправна
теза документа проголошує саме промисловість як центр нової моде
лі зростання економіки ЄС. У комюніке було визначено стратегічний
каркас для нової комплексної промислової політики, яка стимулюва
тиме відновлення економіки та зайнятості, забезпечуючи процвітання
промислової бази світового рівня в країнах ЄС.
Неоіндустріалізація останнім часом вважається одним із головних
чинників збереження конкурентоспроможності країн. Так, Е. Колеснік у доповіді [135] наголошує, що для країн, які розвиваються,
зростання середнього класу базується на виробництві, яке є ключо
вим фактором у створенні високопродуктивних робочих місць і підви
щенні рівня життя населення. Разом з тим і у розвинутих країнах існує
декілька причин підвищення інтересу до промислової політики, серед
них: пошук нових точок економічного зростання та зайнятості в після
кризовому періоді; необхідність подолання структурних дисбалансів;
поширення «провалів» ринку; необхідність антикризової фінансової
політики, необхідність більш активної реакції на виклики з боку еконо
мік, що швидко зростають.
Є. М. Воробйов, Т. І. Демченко [13] зазначають, що неоіндустріа
лізація в сучасному розвитку відіграє провідну роль і може стати осно
вою сучасної економіки, що базується на Знаннях і Креативності. Умо
вою цього є розвиток сучасних промислових технологій, виробничої
інфраструктури та забезпечення діяльності найбільш провідних гро
мадських інститутів.
Про послаблення класичної конкурентно-ринкової доктрини роз
витку в технологічно розвинених країнах на користь інтеграційної
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системи економіки знань вказує В. Ф. Байнєв [5], який пов’язує це з
необхідність переходу до нової економіки, основу якої складають ви
сокотехнологічні та наукомісткі виробництва. Чиста конкурентноринкова модель розвитку стає безперспективною в умовах форму
вання технотронної економіки, а внутрішня конкуренція з механізму
стимулювання інноваційної активності перетворюється на активне
гальмо науково-технічного прогресу через нераціональне дублювання
витрат на дослідження та розробки. Це змушує лідерів світової еконо
міки більш активно використовувати інтеграцію, співробітництво та
кооперацію як у рамках мегакорпорацій (ТНК), так і при активному
патронажі з боку держави. Створення Єдиного Європейського дослід
ницького простору може вважатися найкращим прикладом у цьому
напрямку. Таким чином, створення саме науково-технологічного про
стору є передумовою успішної неоіндустріалізації.
Проблемам деіндустріалізації економіки України та необхідності
здійснення активної промислової політики останнім часом присвяче
но достатньо багато уваги [26; 36; 115; 116; 122].
Визначення стадії розвитку економіки України здійснюватиметься
за методичним підходом, схему якого наведено на рис. 1.1.
Існуючі підходи до розділення стадій розвитку економіки багато в
чому повторюють один одного, але мають певні розбіжності залежно
від кінцевої мети такого розділення.
Метою оцінки стадії розвитку економіки України є визначення її
місця у світовій економіці та тих чинників розвитку, які є наразі недо
статніми, але мають сприяти переходу до вищих щаблів розвитку.
Всесвітній економічний форум для класифікації країн за стадіями
економічного розвитку використовує лише два критерії: обсяг ВВП на
душу населення та питому вагу експорту сировинних товарів у загаль
ному обсязі експорту. Якщо питома вага сировинного експорту скла
дає 70 та більше відсотків, то країна відноситься до стадії факторноорієнтованого економічного розвитку. Для подальшої класифікації ви
користовується обсяг річного ВВП на душу населення: до 2 тис. дол.
США – 1 стадія факторно-орієнтованого розвитку; від 2 до 2,999 тис.
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1

Аналіз підходів до визначення стадії
розвитку економіки

2

Вибір концепції визначення стадії
розвитку економіки

3

Формування переліку показників стадії
розвитку економіки

4

Вибір сукупності країн для аналізу стадій
розвитку економіки

5

Розрахунок показників – характеристик
стадій розвитку економіки країн світу

6

Визначення діапазонів значень критеріїв
за стадіями розвитку економіки

7

Визначення діапазонів і статистичних
характеристик значень критеріїв
за стадіями розвитку економіки

8

Оцінка позиціонування економіки України
за критеріями стадій розвитку

9

Визначення стадії розвитку економіки
України

Рис. 1.1. Етапи методичного підходу до визначення стадії розвитку
економіки України

Джерело: авторська розробка

дол. США – перехідна стадія від 1 до 2; від 3 до 8,999 тис. дол. США –
2 стадія – розвиток, орієнтований на ефективність; від 9 до 17 тис. дол.
США – перехідна стадія від 2 до 3; понад 17 тис. дол. США – 3 стадія –
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інноваційно-орієнтований розвиток [153]. Порогові критерії стадії не
змінювалися принаймні з 2009 року.
Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO)
розрізняє такі групи при аналізі рівня конкурентоспроможності про
мисловості країн [159–161]:
 індустріально розвинуті країни;
 нові індустріальні країни, що розвиваються;
 інші країни, що розвиваються;
 наймеш розвинуті країни.
Для побудови сукупного індексу конкурентоспроможності про
мисловості країн (CIP) використовується такий набір показників
[161]:
 валова додана вартість переробної промисловості на 1 особу;
 експорт продукції переробної промисловості на 1 особу;
 питома вага середньовисокої та високотехнологічної промисло
вості у ВВП обробної промисловості;
 питома вага переробної промисловості у ВВП країни;
 питома вага високо- та середньовисокотехнологічного експор
ту в експорті переробної промисловості;
 питома вага експорту переробної промисловості в сукупному
експорті;
 питома вага країни у світовому обсязі ВВП переробної промис
ловості;
 питома вага країни у світовому експорті продукції переробної
промисловості.
Незважаючи на достатньо узагальнений характер складових індек
су CIP, у звіті 2018 р. підкреслюється, що переробна промисловість є
ключовим постачальником товарів для приватного споживання домо
господарств, тому цей показник також варто застосувати для оцінки
рівня розвитку промисловості.
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Індекс конкурентоспроможності
промисловості UNIDO

Ранги деяких країн та значення їх індексу конкурентоспроможнос
ті промисловості наведено в табл. А.1 Додатка А.
Порівняння класифікації ВЕФ та індексу розвитку промисловості,
показане на рис. 1.2, дозволяє зробити висновок, що в цілому збільшен
ня ефективності економіки та її перехід до інноваційно-орієнтованого
розвитку супроводжується збільшенням індексу конкурентоспромож
ності промисловості країни. Втім, для стадії розвитку, орієнтованого
на ефективність (друга стадія) ситуація неоднозначна, і спостерігаєть
ся значний розкид даних. Це свідчить про наявність великої кількості
шляхів досягнення ефективності.
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0

1
2
Стадії розвитку економіки за класифікацією ВЕФ
1 –факторно-орієнтований розвиток
2 –розвиток, орієнтований на ефективність
3 –інноваційно-орієнтований розвиток

3

Рис. 1.2. Співвідношення класифікацій економік країн світу та рівня розвитку
промисловості

Швидкий індустріальний розвиток Китаю, який у рейтингу інду
стріального розвитку перейшов з 31 місця у 2000 р. на 3 у 2015 р., поки
не дозволив досягти значних обсягів ВВП на душу населення (через
дуже велику кількість населення).
У [110] проведено докладний аналіз підходів до визначення стадій
розвитку промисловості та суспільства за рівнем індустріалізації.
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Узагальнюючи дослідження [7; 26; 36; 40; 52; 110], слід зазначити
щодо доцільності поєднання підходів до визначення стадій розвитку,
як показано в табл. 1.1, разом з короткою характеристикою цих стадій.
Таблиця 1.1
Характеристика стадій індустріального розвитку
Стадії індустріального розвитку
доіндустріальна
Ознака

постіндустріальна/
неоіндустріальна

Розвиток економіки за класифікацією ВЕФ
орієнтований на
базові чинники

Ключова сфера Сільське
економіки
господарство

Організація
виробництва

індустріальна

Натуральне
господарство,
ручна праця

орієнтований
на
ефективність

Промисловість

орієнтований на інновації

Сфера послуг (наука, освіта,
інформаційно-комунікаційні)

Масове вироб
ництво із
Масове товарне
спеціалізацією,
виробництво,
автоматизація,
машинні
інформаційнотехнології
комп’ютерні
технології

Індивідуалізація
виробництва
під потреби
споживачів,
конвергентні
технології

Порівняння характеристик стадій індустріалізації із класифікацією
ВЕФ та UNIDO дозволило сформулювати припущення про наявність
зв’язку між структурою економіки, місцем у ній досліджень, розробок
та освіти з одного боку, та ефективністю економіки в цілому.
Виходячи з наведених характеристик пост- і неоіндустріального
розвитку, які ґрунтуються на активному залученні у виробництво на
уки та освіти, характеризуються високим впливом сфери високотехно
логічних послуг, а також враховуючи результати досліджень, основни
ми критеріями ідентифікації стадії розвитку економіки виділимо такі
групи (рис. 1.3).
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Критерії визначення стадій розвитку економіки

Важливість
промисловості
Питома вага
промисловості
у випуску
Питома вага
промисловості
у валовій доданій
вартості
Питома вага
промисловості
в кінцевому
споживанні
домогосподарств

Технологічний
рівень
промисловості

Важливість
сфери послуг
Питома вага
сфери послуг
у випуску

Питома вага
високотехнологічних галузей
промисловості
у випуску
промисловості

Питома вага
сфери послуг
у валовій
доданій вартості

Питома вага
високотехнологічних галузей
промисловості
у валовій доданій
вартості
промисловості

Питома вага
сфери послуг
у кінцевому
споживанні
домогосподарств

Вплив науки,
освіти та рівня
інформатизації
Питома вага НДРР
та ІКТ у проміжному
споживанні галузей
економіки
Питома вага НДРР
та ІКТ у валовій
доданій вартості
Питома вага освіти
в державному
кінцевому
споживанні
Видатки на
дослідження
та розробки, % ВВП

Рис. 1.3. Класифікація критеріїв стадій розвитку економіки

Джерело: авторська розробка

Для розрахунку критеріїв використовувалися дані таблиць «ви
трати – випуск», розраховані в рамках проекту за 7-ю Рамковою
програмою наукових досліджень ЄС [166] та Азійського банку роз
витку [123], національних статистичних агенцій [59; 140], а також
дані складових Глобального інноваційного індексу за відповідні роки
[154–156]. Розрахунки здійснювалися за даними 2001, 2005, 2011 та
2014 рр., що пов’язано із забезпеченням одночасності даних.
Результати розрахунків критеріїв по обраних країнах наведені у
табл. А.1 – табл. А.9 Додатка А. Узагальнені розрахунки критеріїв за
стадіями розвитку наведено в табл. 1.2.
Аналіз даних табл. 1.2 дозволяє зробити висновки щодо наявнос
ті суттєвих відмінностей у структурі економік країн світу залежно від
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7,2

σ

3

4,7

20,9

5,2

27,2

6,6

31,3

4

6

7

8

10,0

41,7
7,2

37,9

4,3

36,6
7,0

46,5
7,8

43,9

Перехідна стадія: 2 → 3

7,6

31,5

1,7

2,2

2,0

1,5

4,7

25,3
6,4

49,0
4,6

59,9
4,5

56,0

1,6

2,7

Стадія 3: розвиток, орієнтований на інновації

4,3

35,6

7,5

43,0

Стадія 2: розвиток, орієнтований на ефективність

5

9

2,1

3,0

2,6

2,4

1,4

1,8

10

2,8

20,1

5,2

22,4

7,4

19,4

11

0,9

2,6

0,4

0,9

0,6

0,8

Джерело: власні розрахунки

Примітки: * – стадії розвитку економіки визначаються за класифікацією Всесвітнього економічного форуму, ви
користаних для розрахунку індексу глобальної конкурентоспроможності у відповідному році; x – середнє значення,
σ – середньоквадратичне відхилення.

31,7

x

40,1

x

5,1

8,3

σ

σ

44,0

2

x

1

Закінчення табл. 1.2
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стадії їх розвитку. Так, питома вага промисловості (добувної та пере
робної промисловості, виробництва та розподілення електроенер
гії, пари, газу та води, поводження з відходами) у випуску, валовому
внутрішньому продукті та кінцевому споживанні населення (домо
господарств) із підвищенням стадії розвитку економіки суттєво змен
шується. Виняток становить лише перша стадія, на якій питома вага
промисловості менша, ніж у перехідних та другій стадіях. Це поясню
ється тим, що до цієї групи належали лише Індія та Киргизія, у яких
через загальний низький рівень доходів велику питому вагу мають про
дукти сільського господарства (до 30–35 %).
Разом із тим питома вага послуг (без послуг оптової та роздрібної
торгівлі) має тенденцію до збільшення із переходом до вищої стадії
розвитку економіки: від 31,3–35,1 % (на першій і перехідній від пер
шої до другої стадій) до 59,9 % на третій стадії. Втім, критерій пере
вищення сферою послуг 60 % ВВП виконується не для всіх країн, які
віднесено до стадії інноваційного розвитку. Також слід зазначити, що
в деяких країнах, де цей критерій доволі високий, як, наприклад, США
(66 %), Франція (68,6 %) значна частка (11,2–12,8 %) припадає на по
слуги з оренди нерухомості, які не є за змістом інноваційними.
Значний вплив науково-дослідної діяльності, технологічних роз
робок і комп’ютерного програмування на динаміку економічного роз
витку також підтверджується результатами проведених розрахунків.
Питома вага цих видів економічної діяльності у проміжних витратах
у цілому по економіках залежно від стадії їх розвитку також зростає,
як показано на рис. 1.4. Виняток знов становить Індія, яка є світовим
лідером у аутсорсингу комп’ютерних послуг, завдяки чому питома
вага цих послуг знаходиться ближче до стадії інноваційного розвитку
(2,8 % ВВП), але для інших країн першої стадії цей показник не роз
раховується.
Важливість науково-дослідних робіт і розробок (НДРР) підтвер
джується однозначною тенденцією до збільшення їх сукупного фінан
сування із переходом до інноваційного неоіндустріального розвит
ку, як видно на рис. 1.4. Дуже низький рівень фінансування на стадії
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Питома вага, %
3,5
3,0

2,0

2,0

0,0

1,8

2,1

1,5
0,5

2,7

2,4

2,5

1,0

3,0

2,8

2,6
2,2

1
2
3

1,5
0,8
0,6
1

0,8
0,3
1→2

0,9

2
2→3
Стадії розвитку економіки

3

1 – питома вага наукових досліджень, розробок і комп’ютерних програмування
та послуг у сукупному проміжному споживанні видів економічної діяльності;
2 – питома вага у ВВП;
3 – фінансування НДРР у відсотках ВВП

Рис. 1.4. Середній вплив наукоємних послуг за стадіями розвитку економік світу
Джерело: власні розрахунки

факторно-орієнтованого розвитку та перехідній стадії пояснюється
загальним низьким рівнем ВВП на одну особу. Це призводить до низь
кого технологічного рівня виробництва та необхідності запозичення
технологій. У групі країн з вищим рівнем розвитку лише в Іспанії, Італії
та Португалії рівень фінансування НДР менший 2 % ВВП (по 1,22 %
та 1,29 % відповідно). Найбільше фінансуються НДРР у Кореї (4,3 %).
Не підтвердилося припущення про збільшення витрат на освіту
залежно від стадії розвитку економіки. Аналіз показав, що має місце
протилежна тенденція – із розвитком економіки питома вага освіти
(усіх рівнів) у кінцевих державних видатках зменшується. Це пояс
нюється необхідністю забезпечення принаймні базової та середньої
освіти для великого прошарку населення з низькими доходами, що за
безпечується державою.
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Наявність певного розмаху значень за всіма критеріями говорить
про неоднозначність виділення стадій розвитку промисловості у краї
нах світу та необхідності врахування різних її вимірів.
Україна за класифікацією ВЕФ останні два роки через низький рі
вень ВВП на душу населення в перерахунку в долари США деградува
ла з орієнтованого на ефективність розвитку до перехідної від першої
(факторно-орієнтованого розвитку) до другої стадії [156]. Виходячи з
поточної стадії можна було б припустити, що галузі базового промис
лового виробництва наразі знаходяться на стадії стабілізації (чи зрос
тання), а наукоємні, інноваційно-орієнтовані – на стадії зародження.
Але попередній аналіз динаміки розвитку галузей промисловості та
факт «зворотного» переходу – регресу, суперечить цьому та свідчить
про занепад. Це підтверджується оцінками UNIDO, за якими Україна
за два роки (з 2013 р. по 2015 р.) втратила третину свого індустріаль
ного розвитку та перемістилася на 10 позицій вниз у рейтингу (з 55 на
65 місце) [159; 161]. У останньому звіті UNIDO [161] Україна нале
жить до групи нових індустріальних економік, що розвиваються.
Згідно з діапазонами критеріїв (табл. 1.2 і табл. А.2 – А.9 Додат
ка А) показники економіки України наближаються до стадії розвитку,
орієнтованого на ефективність, і наступної перехідної стадії, як пока
зано в табл. 1.3. Використовуючи вірогідність відповідності кожній
стадії розвитку економіки як вагові коефіцієнти, стадія розвитку еко
номіки України отримує оцінку 2,05, що відповідає розвитку, орієнто
ваному на ефективність.
Разом із тим, продуктивність економіки України виявляється низь
кою, оскільки рівень ВВП на душу населення відповідає лише пере
хідній стадії до орієнтованого на ефективність розвитку. Тому необ
хідним є перехід до більш ефективного виробництва, який дозволить
перейти до пост- і неоіндустріальної економіки швидшими темпами.
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у ВВП
у кінцевому споживанні
домогосподарств
у випуску
у ВВП
у кінцевому споживанні
домогосподарств
у проміжному споживанні
галузей економіки
у державному кінцевому
споживанні
у ВВП

Питома вага освіти в державному кінцевому споживанні
Видатки на дослідження та розробки, % ВВП
Стадія розвитку економіки України, питома вага оцінки

1
–
–
–
–
+
–
–
+
–
–
–
0,07

1→2
–
+
+
+
+
–
+
–
+
+
+
0,28

2
+
+
–
+
+
–
+
+
+
–
+
0,28

2→3
+
+
–
+
+
–
+
+
–
+
0,24

3
+
–
–
–
–
–
+
+
+
–
–
0,14

Джерело: авторська розробка
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Таблиця 1.3
Виконання критеріїв стадій розвитку економіки для України у 2014 р.

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

1.2. Класифікаційні критерії визначення стадії розвитку галузей
промисловості України

Необхідність визначення стадій розвитку галузей промисловості
для формування ефективної промислової політики відзначається як ві
тчизняними [110], так і зарубіжними [163] дослідниками.
Визначення індикаторів для розрізнення стадій розвитку галузей
промисловості відбуватиметься за етапами, показаними на рис. 1.5.
1

Вибір концепції стадій розвитку
галузей промисловості

2

Формування вихідного переліку показників
на основі аналізу літературних джерел

3

Перевірка можливості отримання релевантної
статистичноїінформації у розрізі показників

4

Адаптація підходу до визначення стадії розвитку
галузі промисловості України

5

Формування інформаційного масиву показників
стадії розвитку галузей промисловості України

6

Вибір методу визначення
стадії розвитку галузей

7

Визначення стадій розвитку галузей
промисловості України на поточному періоді

Рис. 1.5. Алгоритм визначення стадії розвитку галузей
промисловості України
Джерело: авторська розробка
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У сучасній літературі виділяють від 3 до 6–9 стадій розвитку га
лузі. Традиційна модель життєвого циклу пов’язана з розробками
М. Портера та включає 4 стадії розвитку: зародження, зростання, зрі
лість та занепад (криза). Такого підходу дотримуються багато дослідни
ків (рис. 1.6). Докладний аналіз характерних рис чотирьох стадій розвитку галузі наведено в [51; 67]. На відміну від підходу М. Портера модель
Дж. Мура ґрунтується на споживчих вимогах до товарів галузі, у ній ви
діляється три фази: функціональності, надійності та зручності, які від
повідають удосконаленню технологій задоволення споживчих потреб.

Нова рівновага на старих
технологіях (перезрілість)
зародження

зростання

зрілість

занепад
Зародження нової технології

Рис. 1.6. Модель стадій розвитку галузей (за М. Портером)

Зважаючи на можливість різних сценаріїв розвитку галузей за умо
ви старіння технологій, фаза занепаду може закінчуватися як повним
зникненням галузі, так і переходом її до нового стану рівноваги (зна
чно меншого за обсягами) зі збереженням старої технології.
Існуючі підходи до визначення поняття життєвого циклу та спів
відношення фаз здебільшого для характеристики розвитку підприєм
ства детально досліджено в роботі О. І. Матюшенко [57].
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У цілому підходи до визначення стадії розвитку галузі промисло
вості можна розділити на такі групи залежно від переважного вико
ристання окремих показників:
 кількісні підходи, які використовують переважно обсяги залу
чення чинників та результатів виробництва;
 інноваційні підходи, які базуються на припущенні про провідну
роль інновацій у розвитку галузі;
 комплексні підходи, які використовують широке коло показни
ків для оцінки стадії розвитку галузі;
 індивідуальні підходи, які мають обмежену сферу використання
через специфічність галузі.
У рамках кількісного підходу найбільш застосовуваними є показни
ки обсягу виробництва, збуту, інвестицій, зайнятості, ресурсів тощо.
С. М. Смірнова [93], розглядаючи розвиток промислових класте
рів, пропонує для визначення стадії життєвого циклу таких кластерів
використовувати методи багатомірного аналізу. Ознаковий простір
для характеристики підприємств і кластерів включає такі показники:
поточний стан ринку збуту, прогнозний стан ринку збуту, інтенсив
ність конкуренції, доступність сировинних ресурсів, доступність тру
дових ресурсів.
Базуючись на концепції М. Портера, Н. С. Ричихіна використо
вує для визначення стадій розвитку текстильного виробництва [89] і
машинобудування [88] як головні критерії: кількість підприємств; об
сяги виробництва в натуральному та грошовому вимірах; чисельність
зайнятих; кількість проведених модернізацій обладнання; впрова
дження передових технологій; кількість освоєних нових видів продук
ції (у новітньому періоді); фінансовий результат. Особливістю дослі
дження є те, що обидві галузі мають понад столітню історію, а тому
ідентифікація всіх стадій є можливою.
Причини випадіння однієї з фаз життєвого циклу («згортання»,
занепаду) у галузях із сильною вертикальною інтеграцією, у яких ви
ходи з ринку майже не відбуваються, аналізуються у [124] на прикладі
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виробництва реактивних двигунів для цивільної авіації. Сильна верти
кальна інтеграція мережі виробників двигунів та літаків перешкоджає
масовому входу та виходу з галузі та забезпечує певну стійкість. Аналіз
фаз життєвого циклу базувався на кількості фірм-виробників та їх ви
робничих зв’язків. Слід зазначити, що на стадії зародження цієї галузі
головну роль відіграла наявність досвіду роботи виробників галузі для
цілей воєнної авіації, що створило великі вхідні бар’єри для інших по
тенційних учасників. Особливості таких галузей мають враховуватися
при аналізі фаз їх життєвого циклу.
Інноваційні підходи до оцінки стадії розвитку галузі (відомі як мо
дель Abernathy – Utterback), базуючись на провідній ролі інновацій у
економічному розвитку та зміні технологічних укладів, головну увагу
приділяють оцінці витрат на дослідження, розробки та інновації, обся
гів нової та інноваційної продукції, наукоємності галузі тощо, ступеню
спеціалізації/уніфікації обладнання та продукції [142]. Особливість
кожної стадії щодо походження інновацій показано у [136], де заува
жено щодо внесення інновацій на ранніх стадіях розвитку з інших, тех
нологічно пов’язаних галузей, на відміну від пізніх стадій, коли іннова
ції мають ендогенне походження.
Оригінальний підхід до оцінки рівня інноваційного розвитку
галузі запропоновано в [9], де автори розрізняють інноваційний по
тенціал та інноваційну активність, при цьому інноваційний потенціал
коректується відповідно до рівня інноваційного ризику, який знижує
потенціал. Авторами використовується рівномірна шкала для виділен
ня рівня інноваційної активності для різних ситуацій. Таким чином,
головним критерієм визначення стадії розвитку галузі є рівень її ін
новаційної активності. Недоліком такого підходу є те, що серед виді
лених ситуації (стадій), а саме: «зародження», «становлення», «рух
по накатаному», «стабільність», немає взагалі кризової стадії (зане
паду). Таким чином, показників інноваційної активності недостатньо
для ідентифікації стадії розвитку галузі промисловості, якщо вони не
аналізуються в довгій динаміці.
Інноваційні процеси розглядаються С. Г. Кузнєцовим як головний
чинник зміни стадії життєвого циклу галузі [47]. Основна ідея виділен
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ня галузевих циклів базується на гіпотезі про вичерпність інновацій,
тобто зниження ефективності доступних технологій, що призводить
до занепаду галузі. Проте більш висока інноваційна активність у галу
зях, пов’язаних з обраною (у дослідженні автора – лісова галузь), може
продовжити фазу зрілості та ефективності галузі.
У рамках інноваційного підходу деякими дослідниками пропону
ється використовувати для виділення фаз життєвого циклу галузі ідею
існування двох видів загроз старіння – загроза основній діяльності та
загроза основних активів [142]. Старіння основної діяльності сто
сується основних чинників, які забезпечували прибутковість галузі в
минулому; старіння базових активів (конкурентоспроможності) сто
сується знань, брендів, патентів тощо, які забезпечують унікальність
організації на ринку.
Комплексні оцінки включають різноманітні показники, які зазви
чай поєднуються в інтегральний показник.
Для оцінки рівня технологічного розвитку галузей промисловості
Л. В. Стрелкова та С. С. Кабанов [101] пропонують використовува
ти 20 показників, об’єднаних у такі групи: ефективність використання
основних фондів; інноваційна продукція та нові технології; організації,
які здійснюють технологічні інновації та їх кооперація; використання
людських ресурсів у сфері НІР; виробничі витрати на технологічні ін
новації; інтелектуальна власність. Методика передбачає побудову інте
грального показника рівня технологічного розвитку галузі як зваженої
суми підіндексів.
На основі аналізу 21 галузі обробної промисловості шести країн
Європи автори [143] дослідили інноваційну діяльність нових та існу
ючих фірм на різних етапах життєвого циклу. Вихідним припущенням
є ендогенний характер економічного зростання, пов’язаного з інвесту
ванням у дослідження та розробки задля створення інновацій. Автори
розрізняють два види інновацій (спрямовані на підвищення ефектив
ності та якісних характеристик) і визначають умови застосування того
чи іншого виду на різних етапах життєвого циклу фірми методом сто
хастичної граничної оцінки. Визначення фаз життєвого циклу галузей
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базується на панельних даних щодо обсягів випуску, доданої вартості,
інвестування, витратах праці, витратах на дослідження та розробки.
Інтерпретація коефіцієнтів квадратичних моделей панельних даних
щодо обсягів продажів (логарифмованих) у країнах дозволяє визна
чити стадії зростання та зрілості галузі, а перша похідна цих моделей
визначає ступінь зрілості: найбільш зрілі галузі – нафтопереробка,
текстильне виробництво та суднобудування, найменш – виробництво
комп’ютерної техніки, комунікаційного обладнання, фармацевтика,
точне приладобудування.
Стадії життєвого циклу галузей деякими дослідниками пропону
ється ідентифікувати у термінах квадрантів матриці БКГ, а переходи
між ними, які відповідні переходи між квадрантами [92], що дозволяє
розглядати регресійні процеси в галузях.
Регіональні особливості фаз життєвого циклу галузей добувної
промисловості пов’язані з розвідкою, використанням і вичерпанням
запасів, а також наявністю інноваційних технологій, як показано в
[45]. Різниця в етапах життєвого циклу галузі в різних регіонах впли
ває на тривалість стадій життєвого циклу всієї галузі. Основним кри
терієм для виділення фаз життєвого циклу є середньорічний приріст
обсягів видобутку (виробництва), які є найбільшими у фазі зростання,
а у фазі зрілості наближаються до нуля.
Використання економіко-математичного моделювання пропону
ється для виокремлення стадій зростання – повільного та швидкого.
На основі даних про валову виручку, капіталізацію, кількість співробіт
ників, поточну ліквідність, фінансовий леверидж і з урахуванням галу
зевої приналежності компанії в роботі [46] побудовано пробіт-модель
переходу компанії до стадії швидкого зростання. У статті показано,
що для підприємств галузей промисловості характерним є зниження
ймовірності переходу до стадії швидкого зростання, переважну роль у
цьому відіграє зростання заборгованості, яке перешкоджає швидкому
зростанню.
Докладний аналіз емпіричних методів до ідентифікації стадії жит
тєвого циклу галузей або продуктів наведено у [151].
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Особливостям фаз життєвого циклу знаннєво-орієнтованих га
лузей, які виникли наприкінці XX століття, присвячена робота [132].
Автори зазначають, що концепція життєвого циклу, яка розроблялася
упродовж XX століття, має дуже обмежене застосування для нових
галузей. Особливістю розвитку таких секторів є одночасне існуван
ня великих, сильно диференційованих фірм, та фірм, орієнтованих на
нові технологій, які взаємодіють з державними дослідницькими інсти
тутами в єдиному інноваційному просторі. Завдяки цьому поширення
знань та інновацій відбувається швидше. Динаміка життєвого циклу
для знаннєво-орієнтованих галузей визначається процесами поши
рення знань і технологій. Таким чином, головним критерієм визна
чення фази життєвого циклу є поява та ступінь впровадження нових
технологій, спеціалізації нових і переорієнтації існуючих фірм, а також
швидкість зростання нових знань. Кількісним вимірювачем може ви
ступати кількість нових патентів (індекс зростання), ступінь концен
трації в галузі.
Емпіричній перевірці відмінностей (на прикладі Нідерландів) між
динамічними та структурними характеристиками галузей економіки,
які знаходяться на різних стадіях розвитку, присвячена робота [163].
Сформульовані гіпотези ґрунтуються на інноваційній моделі життє
вого циклу галузі С. Клеппера, яка припускає динамічне зростання
віддачі від технологічних змін, важливість інноваційних можливос
тей і масштабів фірми. Дослідження охоплювало понад 10 тис. фірм
протягом 15 років, з яких 2,8 тис. існували протягом усього періоду
та забезпечували понад половину зайнятості та продажів. Перелік по
казників, які досліджувалися для кожної фірми, включав: кількість на
йнятих працівників; обсяг продажів (включаючи реекспорт); валовий
випуск; валове проміжне споживання; валова додана вартість; непрямі
податки, вартість праці (включаючи відрахування у соціальні фонди);
валовий прибуток.
Для визначення, на якій стадії знаходиться галузь, у дослідженні
[163] використовувалися лише два показники: темп зростання загаль
ної кількості фірм і темп зростання валового обсягу продажів протя
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гом розглядуваного періоду. Для віднесення галузі до тієї чи іншої стадії
розвитку використовувалася шкала «значно менше нуля», «нуль»,
«значно більше нуля», яка застосовувалася за критерію Стьюдента.
Наразі такий підхід не застосовний для визначення стадій розвитку га
лузей України, оскільки передбачає наявність великої вибірки даних по
первинних елементах галузей – підприємствах за довгий проміжок часу.
Таким чином, перелік показників, які використовуються для іден
тифікації стадії розвитку галузей (у т. ч. галузей промисловості), є до
сить широким (табл. 1.4).
Таблиця 1.4
Індикатори стадій розвитку галузей промисловості, використовувані
у світовій практиці
Структура галузі

Виробнича активність

Інноваційна діяльність

Кількість підприємств

Обсяг виробництва
(реалізації)

Інноваційна активність
підприємств (у т. ч. великих
і малих)

Темп зміни кількості
підприємств

Темп зміни обсягів
виробництва

Витрати на інноваційну
діяльність

Ступінь концентрації в галузі

Фінансові результати
діяльності

Витрати на дослідження
та розробки

Частка галузі на
внутрішньому ринку

Обсяги експорту

Кількість впроваджених
інноваційних технологій

Рівень ризику

Знос основних засобів

Кількість отриманих
патентів

Питома вага малих
підприємств

Обсяг капітальних інвестицій

Обсяг реалізації інноваційної
продукції

Рівень конкуренції

Товарообіг
Обсяги замовлень
Динаміка цін на продукцію
Рентабельність
Структура капіталу
Кількість зайнятих
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Перша група показників відображає підхід, у якому основний ак
цент зроблено на темпі зростання (зменшення) кількості фірм про
тягом певного періоду, моменті часу, коли кількість фірм найбільша,
скільки років спостерігається зростання (зменшення) кількості фірм.
При цьому різні методи дозволяють виділяти різну кількість стадій
розвитку галузі – від двох (зростання – падіння) до п’яти.
Друга група відповідає кількісному підходу М. Портера. Тому
основна увага зосереджена на обсягах ресурсів, ефективності вико
ристання, результатах, як додатковий критерій використовуються та
кож кількість зайнятих.
Формування третьої групи показників передбачає, що інноваційна
активність велика на початкових стадіях, проте мала на стадії стабіль
ності та занепаду. Крім того, на стадії зародження та стадії занепаду ін
новаційність переважно притаманна малим фірмам. Для ідентифікації
використовуються прямі (обсяг реалізації інноваційної продукції) та
непрямі показники (такі як кількість патентів, витрати на дослідження
та розробки). Для їх використання необхідним є цілеспрямоване об
стеження суб’єктів господарювання [151]. Саме активність у отри
манні патентів розглядається як ознака стадії технологічного розвитку
галузі [138].
Можливості застосування тих чи інших індикаторів стадій розви
тку галузей промисловості України обмежуються наявністю відповід
ної інформації за тривалий період часу, тому для їх визначення щодо
галузей промисловості України використовуватимуть критерії, пока
зані на рис. 1.7.
Структурні та об’ємні критерії стадій розвитку галузей промисло
вості використовуються для попереднього аналізу та розрахунку ди
намічних показників. Динамічні показники розраховуються у вигляді
ланцюгових і базисних темпів зростання (приросту) та використову
ються для формального визначення стадії розвитку. Інноваційні кри
терії використовуються для оцінки технологічного рівня та потенці
алу розвитку галузей промисловості на поточній стадії. Зважаючи на
наявність суттєвого впливу інфляційних процесів, перевага має відда
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Критерії стадій розвитку галузі промисловості

Структурні
Кількість
підприємств
Питома вага
малих і
середніх
підприємств

Об’ємні

Динамічні

Інноваційні

Обсяги
випуску
ключових
товарів

Індекс
промислової
продукції

Обсяг
реалізованої
інноваційної
продукції

Кількість
зайнятих

Темп
зростання /
зменшення
зайнятості

Обсяг
реалізованої
інноваційної
продукції за
межі України

Обсяг
інвестицій

Темп
зростання /
зменшення
обсягів
інвестицій

Обсяг прямих
іноземних
інвестицій

Темп
зростання /
зменшення
кількості
підприємств

Фінансування
інноваційної
діяльності
Кількість
інноваційно
активних
підприємств

Рис. 1.7. Класифікація критеріїв визначення фаз життєвого циклу галузей
промисловості України
Джерело: авторська розробка

ватися натуральним показникам або тим, що віднесені до однієї бази
порівняння.
Таким чином, оцінка стадії розвитку галузей промисловості Украї
ни за запропонованими критеріями дозволить одночасно визначити
головні проблеми в розвитку галузей з урахуванням їх місця в економі
ці країни, соціального впливу та ступеня розвитку технологій.

31

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

1.3. Оцінка стадій розвитку галузей промисловості України

Для визначення характеристик стадій розвитку галузей промисло
вості України за критеріями, наведеними на рис. 1.7, використовували
ся дані Державної служби статистики України [16; 82; 83; 99; 100] за
2001–2015 рр.
Для визначення стадії розвитку галузей промисловості України
використовувався підхід, застосований у [162], який ґрунтується на
оцінці темпів зростання / падіння кількісних характеристик діяльності
підприємств. Згідно з цим підходом для абсолютної кількісної характе
ристики визначається темп зростання / падіння за певний період часу,
далі перевіряється гіпотеза про суттєвість (несуттєвість) відхилення
темпу зміни від нуля за допомогою критерію Стьюдента таким чином:
Темп зміни (τ)

Критерій Стьюдента

суттєво менше нуля (τ << 0)

t < –1,75

приблизно дорівнює нулю (τ ≈ 0)

–1,75 ≤ t ≤ 1,75

суттєво більше нуля (τ >> 0)

T > 1,75

де τ – темп зміни кількісного показника;
t – розрахункове значення критерію Стьюдента, t = 1,75 – критич
не значення критерію Стьюдента при рівні довірчої ймовірності 0,05.
Розрахунки здійснюватися в розрізі видів промислової діяльності,
за якими наявна динаміка принаймні за 10 років. Через зміну класифі
кації видів економічної діяльності та обмежений перелік видів промис
лової діяльності до 2 знаків ВЕД оцінка стадії розвитку виконувалася
за укрупненими видами.
На рис. 1.8 показано динаміку кількості підприємств добувної про
мисловості, з якого випливає, що протягом 2001–2007 рр. спостеріга
лося зростання кількості підприємств добувної промисловості завдя
ки розширенню добування неенергетичних корисних копалин.
Починаючи з 2008 р. і по цей час у цілому спостерігалося звужен
ня кола підприємств цього виду діяльності, насамперед через падіння
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Рис. 1.8. Динаміка кількості підприємств добувної промисловості

кількості підприємств з видобування кам’яного та бурого вугілля (з
280 до 157).
Динаміку кількості підприємств деяких видів переробної про
мисловості наведено на рис. 1.9. У цілому в переробній промисловості
також спостерігається звуження кола підприємств, у т. ч. у найбільш
масштабних за кількістю видах промислової діяльності.
Результати розрахунків темпів зміни кількості підприємств за об
раними видами промислової діяльності наведено в табл. Б.1 Додатка Б.
Як видно з табл. Б.1, у динаміці кількості підприємств виділяються два
періоди майже в усіх видах промислової діяльності. Перший період –
2001–2007 рр. (для деяких галузей звужений період – 2001–2005 рр.)
характеризується підвищенням ділової активності та здебільшого до
датними темпами приросту кількості підприємств. Другий період –
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Рис. 1.9. Динаміка кількості підприємств переробної промисловості за найбільш
масштабними видами промислової діяльності

2008–2015 рр. (або 2006–2015 рр.) – характеризується зниженою ді
ловою активністю, зменшенням кількості підприємств і від’ємними
темпами зміни майже за всіма галузями промисловості. Найбільше па
діння зафіксоване у 2014 р., що частково пояснюється виключенням
з розрахунків даних АР Крим. Проте кількість підприємств різних
галузей у АР Крим не перевищувала 3 % від загальної кількості під
приємств у країні, а падіння сягає 9–14 %, тобто значно перевищує
об’єктивно зумовлене.
Аналіз розрахункових значень критерію Стьюдента, наведених у
табл. Б.2 Додатка Б підтверджує значні коливання кількості підпри
ємств протягом двох розглядуваних періодів. Для визначення поточної
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стадії розвитку галузі промисловості використовувалися темпи зміни
відносно базового 2001 р. Результати розрахунків, разом зі стадією
розвитку наведено в табл. 1.5. Як виходить з даних табл. 1.5, лише три
галузі (добування неенергетичних корисних копалин, виробництво
гумових і пластмасових виробів та металургійне виробництво) мож
на за кількістю підприємств віднести до стадії зростання. При цьому
в цілому промисловість знаходиться на стадії зрілості (хоча й має не
гативну динаміку), а переробна промисловість, зокрема високотехно
логічне машинобудування, – на стадії занепаду. Таким чином, ще раз
підтверджується необхідність вживання заходів щодо реконструкції
та відродження промисловості.
Слід зауважити, що, оскільки на початку другого періоду і по тих
галузях, стадія яких ідентифікована яз «зрілість», спостерігалося зни
ження кількості підприємств, то ця стадія ближче до «перезрілості»,
тобто має у своєму розвитку негативні тенденції.
Попередній аналіз динаміки зайнятості у галузях промисловості
за даним про кількість штатних працівників у 2001–2015 рр. показав
стабільне скорочення рівня зайнятості в усіх видах промислової діяль
ності на користь сфери послуг, як показано на рис. 1.10.
Аналіз ланцюгових темпів зміни кількості працівників за галузями
промисловості, наведених у табл. Б.4 Додатка Б, показав, що за рід
кісними виключеннями (оброблення деревини, целюлозно-паперова
промисловість та видавнича діяльність, виробництво гумових і пласт
масових виробів, металургійне виробництво у період 2003–2007 рр.
і 2010–2011 рр.), загальна тенденція по всіх галузях економіки визна
чається від’ємними темпами зміни зайнятості. Як показано в табл. Б.5
Додатка Б жодного темпу, суттєво перебільшуючого нуль, протягом
усього періоду на спостерігалося.
Результати оцінки за темпом зміни відносно базового 2001 р. на
ведено в табл. 1.6, з якої випливає, що всі галузі промисловості зна
ходяться у стадії занепаду.
Для аналізу стадії розвитку промисловості за обсягами виробни
цтва використовувалися дані про обсяги виробництва окремих ключо
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Примітка: напівжирним шрифтом наведено темпи зміни, суттєво більші нуля; курсивом наведено темпи зростання,
суттєво менші нуля. Так само в подальших таблицях.
Джерело: власні розрахунки
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Рис. 1.10. Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників
у промисловості

вих однорідних видів промислової продукції в натуральних величинах
за 2003–2006 рр. Попередній аналіз даних по таких групах товарів,
як виробництво готового прокату, мінеральних добрив, цукру та ін.,
починаючи з 1990 р., показав, що майже в усіх галузях спостерігалося
різке зниження обсягів виробництва у 1990–1996 рр., навіть вироб
ництво олії скоротилося за 5 років на 40 %. Таким чином, слід зазна
чити, що, починаючи з 1995–1996 рр., виробництво більшості товарів
вийшло на новий рівноважний рівень після кризи та почався новий,
скорочений життєвий цикл. У циклі відсутній період зародження,
а зростання не мало швидких темпів. Для визначення поточної стадії
розвитку галузей промисловості використовувалися дані відносно по
рівнюваного з попередніми показниками періоду з 2003 р. по 2016 р.
У табл. Б.6 Додатка Б наведено ланцюгові темпи зміни обсягів ви
робництва, які дозволяють говорити про наявність різних стійких і
нестійких тенденцій у галузях. Найбільше позитивні темпи зміни спо
38
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стерігаються у 2011 р., що пов’язано з поступовим зниженням впливу
світової фінансової кризи 2008–2009 рр. Лише за однією з розгляну
тих позицій протягом усього періоду спостерігалися додатні темпи
зростання – виробництво синтетичних барвників. Виробництво олії
та цукру також зазнавало падіння у 2013 р. і 2015 р. Як свідчать дані
розрахунку критерію Стьюдента, наведені в табл. Б.7 Додатка Б,
у 2011 р. за більшістю товарних позицій спостерігалося зростання сут
тєво більше нуля. Разом із тим у 2013–2014 рр. ситуація змінилася на
протилежну, і темпи зміни були суттєво менші нуля.
Для оцінки стадії розвитку галузей використовувалися базисні тем
пи зміни обсягів виробництва у 2016 р. до 2003 р. Агрегування темпів
зміни здійснювалося за допомогою зваженої середньої по всіх товар
них позиціях, які належать до певного виду промислової діяльності:
τ ia = ∑ w jiτ j ,
j∈J i

де τia – агрегований темп зміни для галузі i;
j – товарна позиція,
Ji – множина товарних позицій, які належать до галузі i;
wji – ваговий коефіцієнт, який дорівнює нормованому значенню
коефіцієнта кореляції темпу зміни обсягу виробництва товару виду
j та індексу промислової продукції галузі i;
τj – темп зміни обсягу виробництва товару j.
Результати розрахунку агрегованих темпів зміни обсягів вироб
ництва у галузі та оцінка стадії розвитку галузей наведено в табл. 1.7.
У цілому промисловість в цілому та добувна і переробна промисло
вість зокрема знаходяться на стадії зрілості. Це пояснюється агрегу
ванням і взаємною компенсацією в темпах зміни різних видів промис
лової діяльності.
Як виходить з даних табл. 1.7, лише дві галузі – виробництво хар
чових продуктів, напоїв та тютюнових виробів і вироблення виробів з
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Джерело: власні розрахунки
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деревини, виготовлення паперу – можуть бути віднесені до стадії зрос
тання. Серед галузей добувної промисловості в занепаді перебуває ви
добування енергетичних корисних копалин – перш за все, через втра
ту потужностей у окремих районах Донецької та Луганської областей.
Виробництво коксу та нафтопродуктів, хімічне виробництво та ма
шинобудування знаходяться на стадії занепаду. Найбільш негативним
є саме суттєве зниження обсягів виробництва по більшості позицій
машинобудування, оскільки ця галузь належить до високотехнологіч
них і має бути провідною серед галузей реального сектора в пост- і
неоіндустріальній економіці. Позитивним є те, що виробництво елек
тричного, електронного та оптичного устаткування знаходиться на
стадії зрілості, переважно за рахунок суттєвого зростання останніми
роками виробництва вимірювальної техніки, здебільшого для потреб
житлово-комунального господарства. Проте по більшості товарних
позицій цього виду машинобудування також спостерігаються негатив
ні тенденції до стадії занепаду.
Інвестиції в основний капітал також, як правило, суттєво розрізня
ються за стадіями життєвого циклу галузі. Для аналізу інвестиційних
процесів використовувалися індекси інвестицій в основний капітал,
що дозволяє виключити інфляційні ефекти (табл. Б.7 Додатка Б).
Розрахунки за критерієм Стьюдента, наведені в табл. Б.8 Додатка Б,
демонструють, що інвестиції суттєво зростали у 2007, 2011–2012 рр.
І навпаки, 2014–2015 рр. характеризувалися суттєвим зниженням об
сягів інвестицій по всіх галузях промисловості. Разом із тим, зростан
ня обсягів інвестицій у розрахунку за весь розглядуваний період було
також суттєвим, як показано в табл. 1.8.
Як свідчать дані табл. 1.8, переважна більшість галузей промис
ловості мала б знаходитися на стадії зростання, за виключенням ви
робництва коксу та нафтопродуктів, для якої ідентифікована ста
дія занепаду. Дані про ступінь зносу основних фондів, наведені в
табл. Б.9 Додатка Б, суперечать цьому висновку, оскільки протягом
усього розглядуваного періоду ступінь зносу постійно збільшувала
ся або залишалася незмінною в усіх галузях. Виключення становлять
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лише металургійна промисловість і видобування металевих руд. Проте
це є наслідком виключення частини значно застарілих підприємств, які
знаходяться на території Донецької та Луганської областей. Це свід
чить про неефективність інвестицій в основний капітал, які здійсню
ються лише для заміщення вибулих або повністю непридатних фондів.
Таким чином, застосування цього критерію для визначення стадій роз
витку галузей промисловості України нараз є недоцільним, оскільки не
дозволяє отримати об’єктивну оцінку.
Аналіз інноваційної складової розвитку галузей промисловості
України здійснювався за показниками кількості підприємств, які за
ймалися інноваційною діяльністю, обсягів реалізованої інноваційної
продукції, у т. ч. реалізованої за межі України, та обсягів витрат на ін
новаційну діяльність. Оскільки, починаючи з 2015 р., дані про іннова
ційну діяльність включають тільки результати підприємств з кількістю
працюючих від 50 осіб та вище, пряме порівняння з попередніми ро
ками є некоректним. Тому для виявлення тенденцій використовували
ся дані 2005–2014 рр. Результати розрахунків наведено в табл. Б.10 –
табл. Б.12 Додатка Б.
У цілому протягом 2005–2014 рр. кількість промислових підпри
ємств, які займалися інноваційною діяльністю, мала слабку тенденцію
до збільшення, як показано на рис. 1.11, але у високотехнологічній га
лузі хімічного виробництва відбулося зменшення інноваційної актив
ності підприємств. Різке зниження (з 38 % до 28,6 %) сталося у вироб
ництві коксу та нафтопродуктів.
Позитивною тенденцією є збільшення інноваційної активності ма
шинобудівних підприємств з 22 % у 2005 р. до 26,9 % у 2014 р.
Проведений аналіз кореляційних взаємозв’язків, результати якого
наведено в табл. Б.11 Додатка Б, показав тісний зв’язок між інновацій
ною активністю підприємств машинобудування та підприємствами
хімічної галузі (0,81), виробництва пластмас (0,74) та виробництвом
харчових продуктів (0,86). З рештою галузей зв’язок є посереднім, за
виключенням виробництва меблів та іншої продукції, з якою кореляція
відсутня (0,08). Таким чином, можна припустити, що активізація ін
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Рис. 1.11. Динаміка питомої ваги підприємств, які займалися інноваційною
діяльністю, в окремих видах промислової діяльності

новаційної діяльності може сприяти підвищенню питомої активності
інноваційно активних підприємств і в інших галузях промисловості.
У цілому за кількістю інноваційно активних підприємств переваж
на більшість галузей промисловості знаходяться на стадії зрілості, за
виключенням виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення,
яка знаходиться на стадії занепаду.
Для виявлення тенденцій і суттєвості змін у інноваційній діяль
ності підприємств різних галузей промисловості використовувався
критерій Стьюдента для різниці середніх значень за підперіодами.
Як свідчать дані табл. Б.11 – табл. Б.12 Додатка Б, за питомою вагою
обсягів реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалі
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зованої продукції для промисловості в цілому та для більшості її галу
зей спостерігається суттєве зниження цього показника. Критичні змі
ни в динаміці обсягів інноваційної продукції відбулися у 2008–2010 рр.
При цьому зниження показника становило здебільшого 2 рази, але у
виготовленні хімічної та фармацевтичної продукції – 5 разів.
Так само суттєво знизилася питома вага інноваційної продукції,
реалізованої за кордон, по більшості галузей промисловості. Критич
ними в цьому виявилися 2013–2014 рр., що значною мірою викликано
втратою традиційних ринків РФ і СНГ для реалізації продукції.
Перевірка гіпотез про зміну стадій розвитку показала, що відбу
лася зміна стадії від зрілості до занепаду в добувній промисловості та
більшості галузей переробної промисловості. Лише в декількох галу
зях, таких як текстильне виробництво, виробництво коксу та нафто
продуктів та неспецифічне машинобудування, цих змін не спостеріга
лося, що дозволяє віднести їх до стадії зрілості. Але динаміка обсягів
інноваційної продукції в цих галузях дуже мінлива, що створює ризик
початку занепаду.
Фінансування інноваційної діяльності також мало нестабільну ди
наміку протягом 2005–2014 рр. Для здійснення аналізу та виключення
інфляційних ефектів дані про обсяги фінансування було дефльовано за
індексами цін виробників. Динаміку витрат наведено на рис. 1.12. Як
видно з рис. 1.12, у переробній промисловості відбулося зниження ви
трат на інноваційну діяльність. Лише в постачанні електроенергії, газу,
води та ін. у 2011–2012 рр. спостерігався сплеск фінансування.
Детальний аналіз темпів зміни витрат на інноваційну діяльність,
наведений у табл. 1.9, демонструє, що стадія розвитку промисловос
ті в цілому та переробної промисловості зокрема характеризується як
занепад. На стадії зрілості знаходиться добувна промисловість, харчо
ва промисловість та текстильне виробництво. Дві галузі переробної
промисловості – оброблення та виготовлення виробів з деревини та
виробництво меблів – знаходяться на стадії зростання, оскільки витра
ти на інноваційну діяльність у них суттєво зросли.
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Рис. 1.12. Динаміка витрат на інноваційну діяльність у промисловості України

Узагальнені результати ідентифікації стадії розвитку галузей про
мисловості за всіма використаними критеріями наведено в табл. 1.10.
Як свідчать результати оцінки стадій розвитку, майже всі галузі
пройшли стадії зрілості та знаходяться або на межі зрілості та зане
паду, або вже на стадії занепаду. Проте наявність певного потенціалу
до інноваційного розвитку підтверджується тим, що за інноваційними
критеріями галузі, пов’язані з обробленням, переробленням деревини
та виготовленням кінцевої продукції з неї, знаходяться на стадії зрос
тання. У частини галузей машинобудування (виробництво машин та
устаткування, не віднесених до інших категорій) наявні позитивні тен
денції до збільшення інноваційної активності підприємств.
Таким чином, виявлені тенденції розвитку промисловості в ціло
му та ідентифікація стадій розвитку окремих галузей промисловості
дозволяють визнати низький рівень ефективності економіки України,
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–0,366

–0,630

–0,358

Добувна промисловість і розроб
лення кар’єрів

Переробна
промисловість

Виробництво
харчових
продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

–0,629

2

1

Промисловість

Темп приросту
(зниження)
2014 р. до
2005 р.

Вид промислової
діяльності

–1,514

–2,664

–1,546

–2,659

3

t2005–2014

зрілість

занепад

зрілість

занепад

4

Стадія
розвитку
галузі
промисловості

-0,576

–0,810

Виробництво комп’ютерів, електрон
ної та оптичної про
дукції, виробництво
електричного
устаткування

–0,910

–0,837

6

–3,425

-2,434

–3,849

–3,541

7

Темп приросту
(зниження)
t2005–2014
2014 р. до
2005 р.

Машинобудування

Виробництво гумо
вих і пластмасових
виробів, іншої
неметалевої міне
ральної продукції
Металургійне
виробництво,
виробництво готових
металевих виробів

5

Вид промислової
діяльності

Стадії розвитку галузей промисловості за витратами на інноваційну діяльність

занепад

занепад

занепад

занепад

8

Стадія
розвитку
галузі
промисловості

Таблиця 1.9
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

51

Джерело: власні розрахунки

–0,484

Виробництво
хімічних речовин
і хімічної продукції,
виробництво
основних фарма
цевтичних продуктів і фармацев
тичних препаратів

0,613

Виготовлення
виробів з дере
вини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність

–0,964

–0,204

Текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів
зі шкіри та інших
матеріалів

Виробництво
коксу та продуктів
нафтоперероблення

2

1

–2,045

–4,074

2,592

–0,864

3

занепад

занепад

зростання

зрілість

4

Постачання
електроенергії, газу,
водопостачання
та ін.

Виробництво автотранспортних
засобів, причепів
і напівпричепів та
інших транспортних
засобів
Виробництво
меблів, іншої
продукції; ремонт
і монтаж машин і
устаткування

Виробництво машин
і устаткування,
не віднесених до
інших угруповань

5

1,459

2,663

–0,474

–0,465

6

6,168

11,262

–2,004

–1,965

7

зростання

зростання

занепад

занепад

8
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Добувна
та переробна
промисловість
Добувна
промисловість
і розроблення
кар’єрів
Добування паливноенергетичних
корисних копалин
Добування
корисних копалин
крім паливноенергетичних
занепад

занепад

занепад

занепад

зростання

занепад

зростання

занепад

3

кількість штатних
працівників

зрілість

зрілість

2

1

Промисловість

кількість підприємств

Вид промислової
діяльності
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зрілість

занепад

занепад

зрілість

зрілість

4

обсяги виробництва
ключових продуктів

Критерії

зрілість

зрілість

зростання

зростання

зрілість

зрілість

зрілість

6

інноваційно активні
підприємства

зрілість

зрілість

зростання

5

зрілість

зрілість

зрілість

зрілість

зрілість

7

обсяги реалізації
інноваційної
продукції

Стадії розвитку галузей промисловості за системою критеріїв
інвестиції в основний
капітал *

фінансування
інноваційної
діяльності

зрілість

зрілість

зрілість

зрілість

занепад

8

ризик
занепаду

ризик
занепаду

ризик
занепаду

ризик
занепаду

ризик
занепаду

9

Узагальнена
стадія
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Переробна
промисловість
Виробництво
харчових продуктів,
напоїв та тютюнових
виробів
Текстильне виробн
ицтво, виробництво
одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших
матеріалів
Виробництво шкіри,
виробів зі шкіри та
інших матеріалів
Оброблення деревини
та виготовлення
виробів з деревини
та корка, крім меблів
тощо
Целюлозно-паперове
виробництво,
видавнича діяльність

1
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занепад

занепад

занепад

занепад

занепад

занепад

занепад

занепад

занепад

занепад

занепад

3

занепад

2

зрілість

зрілість

зростання

зрілість

занепад

зрілість

зрілість

зрілість

занепад

зростання

зрілість

зростання

зрілість

6

зрілість

зрілість

5

зростання зростання

зрілість

4

занепад

занепад

зрілість

зрілість

занепад

зрілість

7

занепад

ризик
занепаду
зростання

ризик
занепаду

ризик
занепаду

ризик
занепаду

занепад

9

зростання

зрілість

зрілість

зрілість

занепад

8
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2

Виробництво коксу,
продуктів нафто
занепад
перероблення
Виробництво хімічних
речовин і хімічної
зрілість
продукції
Виробництво гумових
і пластмасових
зростання
виробів
Виробництво іншої
неметалевої міне
зрілість
ральної продукції
Металургійне вироб
ництво, виробництво
готових металевих
зростання
виробів, крім машин
і устаткування
Машинобудування
занепад
Виробництво
комп’ютерів,
занепад
електронної та
оптичної продукції

1
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зрілість

зрілість

занепад
занепад

занепад
занепад

зрілість

зрілість

зростання

зрілість

занепад

зростання

зрілість

зростання

зрілість

занепад

зрілість

зростання

зрілість

занепад

зрілість

зростання

занепад

занепад

6

занепад

5

зрілість

зрілість

4

занепад

3

занепад

занепад

занепад

зрілість

занепад

занепад

зрілість

7

занепад

занепад

занепад

зростання

занепад

занепад

занепад

8

занепад

занепад

ризик
занепаду

ризик
занепаду

ризик
занепаду

занепад

занепад

9
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занепад

занепад

занепад

занепад

зрілість

3

занепад

2

занепад

занепад

зрілість

4

зростання зростання

зрілість

занепад

зрілість

зростання

7

зрілість

6

зростання зростання

5

зростання

занепад

занепад

8

ризик
занепаду

занепад

ризик
занепаду

9

Примітка: * – інвестиційна складова виключена з остаточного розрахунку через неадекватність ідентифікації стадій
розвитку.
Джерело: власні розрахунки

Виробництво машин
і устаткування,
не віднесених
до інших угруповань
Виробництво
транспортних засобів
Постачання електро
енергії, газу, пари
та кондиційованого
повітря

1

Закінчення табл. 1.10
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Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

що є результатом тривалої деіндустріалізації та переходу більшості
галузей до стадії занепаду. Реконструкція промисловості має відбува
тися в напрямку технологічного оновлення, активізації інноваційної
діяльності, стимулювання зайнятості шляхом залучення інвестицій у
створення високотехнологічних виробництв та принципове оновлен
ня існуючих.
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Розділ 2

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

2.1. Структура механізму державної підтримки реконструкції
промисловості України

Світова та внутрішня криза призвели до зниження рівня конкурен
тоспроможності промислових підприємств та національної економіки
України. Пріоритетним напрямком, що дозволить подолати наслідки
кризових явищ і наблизити соціально-економічний рівень Україну до
розвинутих країн, є стимулювання інноваційного розвитку.
Модернізація економіки розглядається вітчизняними дослідника
ми саме як засіб неоіндустріальних перетворень у [109]. Проведений
авторами аналіз прийнятих програм економічного розвитку показав,
що відсутність наукового розуміння й обґрунтування ролі держави
в забезпеченні неоіндустріалізації та структурної перебудови про
мисловості, критеріїв відбору пріоритетів у прийнятті господарських
рішень, механізмів та інструментів державної структурної політики
призвели до того, що ефективність та ступінь реалізації прийнятих
рішень були дуже низькими. У дослідженні Дюжкової О. М. ефектив
ність економічної політики на етапі модернізації економіки вбачається
в забезпеченні взаємоузгодженої взаємодії складових інституційного
простору держави [23]. В умовах різноспрямованих негативних впли
вів на економіку країни слід зосередитися на нівелюванні тих складо
вих, які гальмують модернізацію економіки та переходу її до якісного
нового та самодостатнього розвитку. Впливи на інституційні складові
доповнюються заходами, орієнтованими на оновлення та структурну
перебудову економічної бази.
Пріоритетним завданням на сьогодні є стимулювання розвитку
економіки країни та підвищення її конкурентоспроможності, у тому
числі за рахунок виваженої інноваційної політики.
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У докладному дослідженні [163] пропонується здійснювати вибір
напрямків та заходів промислової політики залежно від рівня розвитку
галузі у світі та в національній економіці (рис. 2.1).
Стадія
розвитку
галузі

Світ
у цілому

Орієнтація промислової політики

Занепад

6

7

4

4

Зрілість

2

2

4

4

Зростання

2

1

3

5

Зародження

1

3

3

5

Зрілість

Занепад

Зародження Зростання

Стадія
розвитку
галузі

Національна економіка

Рис. 2.1. Порівняльна зрілість галузі та орієнтація промислової політики
Джерело: складено за [163]

Орієнтація промислової політики, наведена на рис. 2.1, поясню
ється автором [163] таким чином:
1 – сектори, що знаходяться на ранніх стадіях виникнення та зро
стання як вдома, так і в усьому світі. У цих галузях промислова політи
ка, імовірно, сконцентрована на пошуку нових джерел конкурентних
переваг;
2 – сектори, в яких національна промисловість знаходиться на
стадії виникнення або зростання, але у світовому масштабі вона більш
розвинена і не перебуває на етапі занепаду. Промислова політика в цих
секторах, імовірно, буде характеризуватися розвитком і пошуком по
рівняльних переваг, як у країнах, що розвиваються, і може бути сфе
рою діяльності, у якій слід захищати власне виробництво;
3 – сектори, де індустрія вітчизняної промисловості знаходиться
на стадії зростання або зрілості, а галузь у світовому масштабі менш
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розвинена. Це, швидше за все, відповідатиме орієнтації промислової
політики в розвиненій економіці, яка консолідує свої сильні сторони;
4 – сектори, що знаходяться або на етапі зрілості, або на етапі зане
паду в національній економіці, і це також вірно у світовому масштабі.
Це сфера, де найменш актуальною є потреба в селективній промисло
вій політиці, а найкращим є горизонтальний підхід, зокрема зосеред
ження на вільному експорті та імпорті, оновленні загального рівня
кваліфікації та можливості легко розподіляти ресурси між секторами;
5 – сектори, в яких галузі вітчизняної промисловості знаходяться
на стадії зрілості або починають занепадати, але у світі ці галузі розви
ваються або зростають. Це сектори, де в розвинених країнах найчасті
ше виникають вимоги реактивної (оборонної) промислової політики,
спрямованої на уповільнення або запобігання структурним змінам
або сприяння більш належній адаптації до конкурентних викликів з
боку країн з перехідною економікою;
6 – сектори, де галузь вітчизняної промисловості все ще зароджу
ються, але у світі ці галузі вже занепадають. Країни, що розвиваються,
мають можливість здійснювати в цьому випадку стратегічну галузеву
політику, але потрібна увага. Якщо стан галузі погіршується, оскільки
світовий ринок її продукту зникає взагалі (на відміну від ситуації, коли
встановлені гравці втрачають частку ринку через появу нових конку
рентів), то це буде неадекватною метою промислової політики країн,
що розвиваються, навіть якщо в них виникли порівняльні переваги;
7 – сектори, де промисловість зростає у вітчизняній економіці, але
занепадає у світовому масштабі. Застосовуються аналогічні міркуван
ня, як і для ситуації 6, але цей випадок, імовірно, більше відповідає кра
їні, що розвивається, намагаючись використати порівняльні переваги,
розвиваючи сильні сторони. Однак, як і у попередньому випадку, при
чини занепаду глобальної галузі також слід враховувати.
Згідно з цим підходом, використовуючи результати оцінки стадій
розвитку галузей промисловості в Україні, можна дійти висновку, що
більшість галузей знаходяться у секторах 2, 4 або 5. Таким чином, най
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більш придатними інструментами державної підтримки будуть засо
би горизонтальної підтримки, які сприяють поліпшенню загального
бізнес-клімату та адаптації до вимог, обумовлених зростанням тиску з
боку глобальних викликів, ринків, що швидко розвиваються тощо. Крім
того, для значної частини галузей економіки України стадія, яка умовно
була названа «перезрілістю», може бути віднесена до сектора 2, зважа
ючи на необхідність розвитку цих галузей на принципово нових тех
нологічних засадах, що відповідатиме стадії зародження. Пошук порів
няльних конкурентних переваг у цих галузях має бути зосереджений на
використанні наявного інноваційного та інтелектуального потенціалу.
Залежно від стадії розвитку промисловості та стратегічних пріо
ритетів застосовується той або інший вид промислової політики. Уза
гальнення інструментів, які найбільш доцільні згідно зі світовим досві
дом на різних стадіях, наведено в табл. 2.1.
Виходячи з припущення про визначальну роль попиту в розви
тку промисловості фахівці UNIDO в останньому звіті з розвитку
промисловості у світі пропонують різні інструменти державної про
мислової політики з точки зору стимулювання попиту, як наведено в
табл. 2.2. Характерною рисою є досить широкий спектр можливих за
ходів, який охоплює майже всі сфери економічної політики. Крім того,
слід зауважити щодо орієнтації на використання інструментів активі
зації технологічного розвитку та трансферу технологій, що характерно
для пост- і неоіндустріального суспільства. Втім, світова практика не
відмовляється і від прямих методів стимулювання шляхом державних
закупівель.
Аналізуючи державну політику розвинених країн з позиції під
тримки інноваційної діяльності, Михайлівська О. В. зауважує, що
за ступенем державного втручання можна виділити два полюси [60,
с. 103]. Перший полюс представляють країни, де держава найменше
втручається в економіку, в тому числі й інноваційну діяльність. Дру
гий – країни, уряди яких найбільш активно підтримують інноваційний
процес всіма можливими способами.
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Таблиця 2.1
Інструменти стимулювання інвестування в розвиток як складові промислової
політики країни за її стадіями
Інструменти стимулювання
1

Стадії промислової політики
індустріальна

постіндустріальна

неоіндустріальна

2

3

4

1. Інвестиційна діяльність
Запровадження прискореної
амортизації основних засобів

+

+

+

Звільнення реципієнтів
від оподаткування сум
отриманих інвестицій

+

–

–

Зменшення бази
оподаткування на суму
інвестиційних витрат

+

–

–

Зниження податкової ставки

+

–

–

Відстрочка сплат податку
на прибуток у зв’язку
з реалізацією інвестиційних
проектів (податковий кредит)

+

–

–

Бюджетне фінансування
цільових програм розвитку
пріоритет них галузей
промисловості

+

–

–

Державні закупівлі продукції
вітчизняних підприємств

+

+

+

–

–

2. Інноваційна діяльність
Звільнення від оподатку
вання прибутку, отриманого
від реалізації інноваційних
проектів, на певний період
часу («податкові канікули»)

+
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Продовження табл. 2.1
1

2

3

4

Зменшення оподаткування
прибутку на суму внесків у
благодійні фонди, діяльність
яких пов’язана з фінан
суванням інновацій

+

–

–

Пільгове оподаткування
прибутку, отриманого
в результаті використання
патентів, ліцензій, «ноу-хау»
та інших нематеріальних
активів, які входять до складу
інтелектуальної власності

+

–

–

Застосування знижених
ставок оподаткування
прибутку, отриманого від
реалізації інноваційного
проекту

+

–

–

Зменшення бази
оподаткування на суму
інноваційних витрат

+

–

–

Зменшення податкових
зобов’язань податку
на прибуток (податковий
кредит)

+

–

–

3. Науково-дослідна діяльність
Зниження ставок податку
на прибуток інноваційних
підприємств та організацій,
які виконують науководослідні та дослідноконструкторські роботи
інноваційного характеру

+

–
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Продовження табл. 2.1
1

2

3

4

Створення державних фондів

+

+

–

Державні цільові науковотехнічні програми

+

–

–

Грантова підтримка вчених

–

+

+

Державне замовлення
на створення інноваційної
інфраструктури

–

+

+

4. Зовнішньоекономічна відкритість
Експортоорієнтованість
Страхове забезпечення
постачання продукції
на експорт

–

+

+

Кредитна підтримка поставок
на експорт

–

+

+

Податкові пільги на експортну
продукцію

+

–

–

Спрощені митні процедури

+

+

–

Введення квот

+

–

–

Нетарифне регулювання
імпорту

+

–

–

Технічні бар’єри

+

–

–

Локалізація виробництва
імпортної продукції на
вітчизняних підприємствах

+

–

–

Імпортозаміщення

5. Інституціональна діяльність
Концентрація виробництва
на великих корпораціях за
рахунок злиття і поглинань

+

+
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Закінчення табл. 2.1
1

2

3

4

Кластеризація промисловості

–

+

+

Створення технологічних
платформ

–

–

+

Державно-приватне
партнерство

–

–

+

Зниження рівня корупції
за рахунок:

+

+

+

– покращення свободи
ведення бізнесу

+

+

+

– підвищення ефективності
державного управління

+

+

+

Джерело: складено за [110].

Таблиця 2.2
Функції уряду та заходи промислової політики щодо попиту як базової умови
Роль уряду

Опис заходів

Приклади заходів

1

2

3

Головний з питань
індустріалізації
та модернізації

Усувати ринкові збої,
спираючись на поточні
порівняльні переваги,
триваючу адаптацію
до зовнішнього попиту
або можливості для
індустріалізації

– Фінансова та грошова політика;
– політика у сфері обмінного
курсу та зайнятості;
– надання кредитів або гарантій
за кредитами;
– стимули для прямих іноземних
інвестицій (ПІІ);
– стимулювання експорту;
– політика у сфері конкуренції

Партнер по створенню технологіч
ного потенціалу

Сприяти впровадженню,
використанню і (врешті-решт)
розробці технологій, які
розширюють базу знань
і присутність на внутрішньому
та міжнародному ринках

– Захист вибіркових галузей
промисловості;
– створення публічних
дослідницьких центрів;
– просування корпоративних
досліджень і розробок;
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Продовження табл. 2.2
1

2

3

– механізми передачі технологій,
угоди про спільні підприємства;
– стимулювання експорту;
– імпортозаміщення;
– вибіркові ПІІ;
– розвиток навичок

«Ринкова антена»

Допомагати вітчизняним
суб’єктам у виявленні або
прогнозуванні змін у техно
логіях, що впливають
на динаміку виробництва

Прогнозування, дослідження
ринку

Постачальник
інформації та/або
пропагандист

Впливати на знання,
обізнаність, готовність
і здатність споживачів
використовувати певні
товари оброблювальної
промисловості

– Кампанії у сфері комунікацій,
освіти та підвищення обізнаності;
– національні бренди;
– добровільне маркування

Стимулювати, регулювати
споживання товарів обробної
промисловості або впливати
на поведінку споживачів
шляхом зміни відносних цін.

– Податкова (податки, тарифи,
квоти, субсидії, податкові пільги
або виключення);
– грошова і валютна політика

Впливати на споживання
товарів оброблювальної
промисловості або управляти
поводженням споживачів за
допомогою законів, директив
і правил

Обов’язкові стандарти та
маркування

Сприяти, підвищувати
або створювати попит
на інноваційні продукти,
орієнтуючись на кінцевих
користувачів

– Гранти;
– субсидії на споживання
інновацій

Регулятор

Ініціатор/
когенератор
інновацій
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Закінчення табл. 2.2
1

Споживач

2

3

Сприяти споживанню
товарів оброблювальної
промисловості;
управляти стратегічними
інвестиціями в інновації;
задовольняти суспільні
потреби шляхом надання
товарів оброблювальної
промисловості;
забезпечувати наявність
ринку для стратегічних
галузей або економічної
діяльності

Державні закупівлі

Джерело: складено за [162]

Узагальнення існуючих підходів дозволяє сформулювати як голо
вний принцип побудови механізму державної підтримки реконструк
ції промисловості необхідність орієнтації вибору інструментів залеж
но від стадії розвитку економіки в цілому та стадій розвитку окремих
галузей, з урахуванням стратегічних пріоритетів соціально-економіч
ного розвитку держави.
Слід зазначити, що суперечності між стадією розвитку економіки
в цілому та стадіями розвитку окремих галузей промисловості можуть
зумовити зміни у складі інструментів державної підтримки. Крім того,
фактичні ресурси держави для здійснення тих чи інших заходів під
тримки на стадіях факторно-орієнтованого розвитку або на перехід
них стадіях можуть бути суттєво обмежені, тому ступінь використан
ня інструментів підтримки визначається також і наявними ресурсами.
Умовою успішного застосування механізму є попереднє прогнозу
вання ефективності інструментів підтримки з точки зору переходу до
більш високої стадії розвитку галузей та економіки в цілому.
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За формами впливу методи державного регулювання економіки
поділяють на прямі та непрямі, кожні з яких мають перелік інструмен
тів впливу на об’єкт управління.
Методи прямого впливу безпосередньо діють на функціонування
суб’єктів ринку. Такий безпосередній вплив здійснюється за допомо
гою інструментів адміністративно-правового характеру, які регламен
тують діяльність суб’єктів господарювання, та економічних інстру
ментів прямого впливу. Останні спрямовано на регулювання темпів
зростання та структури економіки, обсягів виробничого та невироб
ничого споживання, масштабів діяльності суспільного сектора еконо
міки та ін.
Основними інструментами прямого державного регулювання є:
нормативно-правові акти, макроекономічні плани та цільові комплек
сні програми, державні замовлення, централізовано встановлені ціни,
нормативи, ліцензії, квоти, державні бюджетні витрати, ліміти і т. ін.
Методи непрямого регулювання – це методи, які регламентують
поведінку суб’єктів ринку не прямо, а опосередковано, через створен
ня певного економічного середовища, яке змушує їх діяти в потріб
ному державі напрямку. Опосередковане регулювання – це вплив на
економічні інтереси. Держава втілює в життя свої рішення на підста
ві мотивації. У даному контексті мотивація – це процес спонукання
суб’єктів ринку до діяльності в напрямку державних пріоритетів.
До методів непрямого регулювання належать інструменти фіс
кальної, бюджетної, грошово-кредитної, інвестиційної, амортизацій
ної, інноваційної та інших напрямків економічної політики, а також
методи морального переконування.
Концептуальну схему механізму державної підтримки рекон
струкції промисловості наведено на рис. 2.2.
Таким чином, механізм державної підтримки включає такі елементи:
 горизонтальна підтримка – базові загальні інструменти під
тримки реконструкції промисловості, вибір яких визначається
стадією розвитку економіки в цілому та стратегічними пріори
тетами розвитку країни;
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Стадія розвитку
галузі промисловості

Стадія розвитку
галузі промисловості

Спеціальні
інструменти підтримки

Спеціальні
інструменти підтримки

...

Галузь 1

Галузь n

Базові інструменти горизонтальної підтримки

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ

Промисловість України

Стадія розвитку економіки

Критерії ефективності механізму державної підтримки
реконструкції промисловості
Рис. 2.2. Принципова схема побудови механізму державної підтримки
реконструкції промисловості України
Джерело: авторська розробка

 спеціальна підтримка – спеціальні інструменти державної під
тримки, які можуть використовуватися як для окремих галузей,
так і для стимулювання розвитку промисловості окремих тери
торій, залежно від стадії розвитку галузі промисловості;
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 система критеріїв оцінки ефективності механізму державної
підтримки, яка призначена для визначення ступеня досягнен
ня цілей державної підтримки промисловості, наближення до
стратегічних цілей з урахуванням соціальних, економічних та
екологічних впливів.
Систему інструментів державної підтримки реконструкції про
мисловості наведено на рис. 2.3.
Виходячи зі стратегічних пріоритетів України та погіршення ста
дії розвитку економіки до перехідної від орієнтованого на фактори до
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Рис. 2.3. Склад інструментів державної підтримки реконструкції промисловості
за рівнем впливу
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орієнтованого на ефективність, як показано у п. 1.1, слід зосередити
зусилля державної підтримки на запровадженні таких інструментів,
які дозволять підвищити ефективність вітчизняної економіки, роль
промисловості в ній, особливо високотехнологічної, що неможливе
без активної інноваційної діяльності суб’єктів.
Посилення впливів на світові ринки промислової високотехноло
гічної продукції з боку держав, що швидко розвиваються, приводить
до необхідності застосування таких інструментів, які дозволяють ак
тивізувати наявний потенціал інноваційного розвитку.
Оскільки за результатами аналізу стадій розвитку галузей про
мисловості, здійсненого у п. 1.3, було виявлено низький рівень інно
ваційності та науково-технічного забезпечення розвитку майже всіх
галузей, то головним завданням застосування базових інструментів
підтримки є саме активізація інноваційно-інвестиційної діяльності
підприємств промисловості.
Попередній аналіз світового досвіду індустріалізації у країнах, що
розвиваються, дозволив сформувати широке коло використовуваних
інструментів.
Україна є доволі унікальним випадком, оскільки, маючи високий
стартовий рівень індустріального розвитку, втратила значну частину
свого потенціалу та фактично, як показали розрахунки в попередньо
му розділі, знаходиться на нижньому рівні індустріалізації. Тому за
стосування лише інструментів, характерних для високотехнологічних
економік, для неї недостатньо.
Серед базових інструментів загальної підтримки, наведених на
рис. 2.3, найбільш перспективними представляються інститути розви
тку у вигляді банків розвитку, агенцій підтримки та ін.; податкова полі
тика; система взаємодії держави з приватним капіталом. Необхідність
включення підтримки розвитку людського капіталу викликана пробле
мою «відтоку мізків», яка загострилася останніми роками через со
ціально-економічну та політичну кризу в суспільстві.
Слід зауважити, що інструменти податкової політики мають змі
шаний характер, оскільки можуть використовуватися як широко,
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впливаючи на всіх суб’єктів господарювання, так і виключно для спри
яння розвитку окремих галузей. Крім того, саме параметри податкової
політики частково визначають характер спеціальних економічних зон.
Аналізуючи перспективи проведення технологічного оновлення в
Україні, Россоха В. В. виокремив два напрямки [86, с. 123]:
1) Створення сприятливого клімату для зародження нових тех
нологічних імпульсів, системи заохочення (мотивів і стимулів) під
приємств з метою залучення інновацій у виробництво та підвищення
динамізму розвитку, умов для набуття якісної освіти та постійного
підвищення кваліфікації, а також для збільшення мобільності трудових
ресурсів.
2) Опрацювання заходів щодо впровадження та широкого розпо
всюдження окремих інноваційних складових та елементів їхнього су
проводу в системі, що передбачає чітко скоординовані дії, спрямовані
на інтенсифікацію поширення наукомістких продуктів і послуг, кон
кретних фундаментальних і прикладних досліджень, програм тощо.
За першим напрямком основним мотивом до здійснення інно
ваційної діяльності буде виступати конкуренція (ринкова модель),
у той час як за другим – активна участь держави (адміністративна).
При цьому основною відмінністю цих моделей є не рівень регулюючо
го впливу держави, а його спрямованість. За ринкової моделі стимулю
вання інновацій здійснюється опосередковано, шляхом спрямування
основних зусиль держави на підтримку конкурентного середовища.
За адміністративної моделі держава спрямовує свій регулюючий вплив
безпосередньо у сферу інноваційної діяльності.
На перший погляд, в інноваційному розвитку зацікавлені як дер
жава, що отримує від інноваційної діяльності конкурентні переваги
у вигляді нових технологій, продукції, зростання НТП, зміцнення фі
нансового стану держави, розвинення наукового потенціалу країни,
так і підприємства, які впроваджують інновації та займаються інно
ваційною діяльністю, котрі отримують переваги у вигляді розвитку
виробництва, створення нової науково-технологічної бази, розвитку
партнерських зв’язків, розширення ринку збуту, збільшення кількості
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споживачів, нарощування прибутку, а відповідно, і підвищення рівня
конкурентоспроможності підприємства.
Однак як держава, так і окремі підприємства несуть значні втра
ти на початковому етапі впровадження інновацій. Держава втрачає
податкові надходження, надаючи підприємствам податкові пільги ін
новаційного спрямування, інвестиції в пріоритетні інновації, які по
вернуться через значний проміжок часу. Підприємства на початкових
етапах життєвого циклу інновацій здійснюють тільки витратні заходи,
не отримуючи при цьому доходу. Оцінити період окупності інвести
цій в інновації для підприємств дуже складно, тому на фоні фінансової
кризи, коли підприємства знижують свою активність, мають заборго
ваність перед працівниками в заробітній платі та інші соціально-еко
номічні проблеми, вони обмежують участь у інноваційному процесі.
Тому важливим завданням державної підтримки реконструкції
промисловості є формування сприятливих умов для інноваційної ді
яльності та створення такого організаційно-правового механізму, який
би мотивував підприємства для впровадження та розвитку інновацій.
Взаємодія держави і промислових підприємств в процесі держав
ної підтримки інноваційної діяльності можна представити в такому
вигляді, як показано на рис. 2.4.
Загальною метою системи стимулювання інноваційного розвитку
є активізація інноваційної діяльності в певному напрямі, а також забез
печення структурної перебудови та підвищення конкурентоспромож
ності реального сектора економіки [77].
Проблеми та перспективи інноваційного розвитку викликають
інтерес багатьох науковців. Серед найактуальніших питань розгляда
ються проблеми побудови ефективної моделі інноваційного розвитку,
формування інноваційної політики держави у сфері управління інно
ваційним розвитком та обрання інструментів такого впливу. В межах
створення механізму державної підтримки інноваційного розвитку
слід приділити увагу непрямим методам стимулювання інновацій.
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Рис. 2.4. Взаємодія держави та промислового підприємства в процесі
державної підтримки інноваційної діяльності
Джерело: авторська розробка

Аналіз підтримки інновацій у розвинутих країнах, що досягли
високих темпів інноваційного розвитку, свідчить про провідну роль
держави у стимулюванні інновацій. Традиційно використовуються
три основні методи стимулювання інноваційних процесів: податкове
стимулювання; стимулювання за допомогою амортизаційної політики
як самостійного механізму управління відтворенням, а не як складо
вої податкової політики; пряма фінансова підтримка підприємств, що
освоюють нові види продукції [49; 64].
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Широко розповсюдженим є податкове регулювання інновацій
ного розвитку. Держава, зацікавлена в економічному розвитку, надає
інноваційним підприємствам пільги. Зменшення податкових надхо
джень, що є наслідком використання інструментів податкової політики
у стимулюванні інноваційної діяльності, звужує фінансові можливості
держави щодо здійснення покладених на неї функцій. Однак держава,
крім зростання соціально-економічних показників розвитку, отримує
втрачені кошти під час надання податкових пільг інноваційним підпри
ємствам у вигляді сплати податків.
Необхідно враховувати інтереси всіх суб’єктів інноваційного
процесу. З одного боку – промислового підприємства, застосовую
чи певний набір інструментів податкової підтримки для різних ви
дів інновацій з урахуванням етапу життєвого циклу інновацій, який
найбільше потребує підтримки держави. З іншого боку – держави, де
важелі податкового стимулювання повинні бути впроваджені лише у
виключних випадках. Отже, є необхідність встановлення певних умов
чи обмежень, дотримання яких дозволить суб’єктам господарювання
скористатися зменшенням податкового тягаря.
На думку В. Я. Дутки, Г. Я. Стеблій, Н. В. Тувакової, прямі методи
державного регулювання інноваційних процесів здійснюються пере
важно у двох організаційних формах [22]: адміністративно-відомчій і
програмно-цільовій. Адміністративно-відомча форма проявляється у
формі прямого дотаційного фінансування, що здійснюється відповід
но до спеціальних за¬конів, які ухвалюються з метою безпосереднього
сприяння інноваціям. Програмно-цільова форма держав¬ного регу
лювання інновацій передбачає контрактне фінансування нововведень
за допомогою державних цільових програм підтримки. Створюється
система державних контрактів на придбання тих чи інших товарів і
послуг, фірмам надаються податкові та інші пільги для реалізації но
вовведень. Контрактне фінансування є одним з елементів поширеної
сьогодні системи контрактних відносин – договорів між замовниками
і підрядниками.
Особливе місце в системі прямих методів впливу держави на інно
ваційний бізнес займають методи, що стимулюють кооперацію про
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мислових корпорацій у галузі інноваційних досліджень і кооперацію
вищих навчальних закладів із промисловістю. Остання обумовлена
усвідомленням об’єктивної необхідності доведення передових науко
вих ідей до стадії їх виробничо-комерційної реалізації та створення
економічних умов для фінансування академічних досліджень. У цьому
напрямі державної інноваційної політики чітко проявляється її пер
спективна спрямованість, економічний інтерес у наукових інноваціях,
що нерідко є вторинним у виробничій діяльності.
Створення консорціумів, інженерних центрів, наукових і техно
логічних парків та інших перспективних утворень, які успішно реа
лізують складні інноваційні ідеї, – це приклад ефективної державної
політики, завдяки якій усвідомлюється необхідність спільної реаліза
ції інноваційного циклу. Державна підтримка створення таких органі
заційних формувань здійснюється в економічно розвинутих країнах
переважно у формі спеціальних програм різних державних відомств
(наприклад, у США це, передусім, міністерство енергетики і націо
нальний науковий фонд) [22].
Непрямі методи, які використовують у державній інноваційній
політиці, спрямовані, з одного боку, на стимулювання самих іннова
ційних процесів, а з іншого – на створення сприятливого загальногос
подарського та соціально-політичного клімату для новаторської діяль
ності. До непрямих методів належать:
1) лібералізація податкового й амортизаційного законодавства.
Підприємці реалізують інноваційні процеси для отримання великих
прибутків. Схильність до підприємництва загалом і до інноваційного
зокрема регулюється рівнем оподаткування прибутку. Аналізуючи цю
думку, угорський економіст
Б. Санто встановив таку залежність: якщо розмір податку на при
буток коливається від 0 до 25%, то він майже не впливає на нові під
приємницькі ініціативи; коли податок на прибуток перевищує 25%, то
схильність до підприємницької ініціативи зменшується; якщо вели
чина податку на прибуток більша за 50%, то схильність до інновацій
і пов’язані з ними капіталовкладення практично втрачаються. Важли
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вість цього інструменту державної політики усвідомлюється практич
но в усіх промислово розвинутих країнах, кожна з яких намагається
знайти свою оптимальну модель оподаткування прибутку;
2) законодавчі норми. Вони досить різноманітні та стосуються ба
гатьох сфер впливу на інноваційну політику. Наприклад, чинне вже
близько 200 років патентне право у США законодавчо закріплює та га
рантує права винахідників на їх відкриття – інтелектуальну власність,
яка передбачає монополію автора на науково-технічне впровадження;
3) формування єдиної інформаційної системи. Це важливо з погляду
тієї ролі, яку виконує інформація в процесі реалізації інноваційного
циклу, що складається з окремих функціонально відокремлених етапів:
дослідження, розроблення, підготовка до виробництва, виробництво,
збут. Обмін інформацією між етапами цього циклу є надзвичайно важ
ливим [22].
У табл. 2.3 наведено вже існуючий у літературі та запропонований
інструментарій непрямих методів стимулювання інновацій.
Слід зазначити, що перша та друга групи інструментів багато
в чому перетинаються. Більше того, друга група за вмістом ширше
першої та, по суті, поглинає її. На нашу думку, зниження податкової
складової в ціні наукового продукту є лише різновидом заходів з підви
щення попиту на наукові дослідження й інновації. Крім того, четверта
група, спрямована на стимулювання малих інноваційних підприємств,
тісно пов’язана із другою та третьою групами, та, по суті, являє собою
лише окремий напрямок їхнього застосування.
Таким чином, механізм державної підтримки, який включає узго
джене застосування різних інструментів підтримки залежно від спів
відношення стадій розвитку галузей промисловості та економіки в ці
лому, має забезпечити реалізацію потенціалу економіки України щодо
інноваційного розвитку та реконструкції промисловості на нових тех
нологічних засадах.
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Таблиця 2.3
Класифікація інструментарію непрямих методів державної підтримки
інноваційного розвитку
№ з/п

Класифікаційна ознака

Вид інструментів стимулювання інновацій

1

2

3

Уже існуючі в науковій літературі

1

2

3

За напрямами державного
управління інноваційною
діяльністю [Л. Федулова,
І. Павленко, О. Лапко,
Л. Антонюк]

– Інструменти організаційно-управлінського
характеру;
– нормативно-законодавчі інструменти;
– інструменти економічного стимулювання;
– інструментарій інформаційно-аналітичного
забезпечення

За засобами впливу
[А. Никифоров]

– Інструменти податкової політики (пільгове
оподаткування прибутку, пільги щодо податку на
додану вартість, пільги щодо земельного податку,
митні пільги);
– інструменти амортизаційної політики
(визначення об’єктів нарахування амортизації,
встановлення переліку методів нарахування
амортизації, надання суб’єкту права вибору
методів);
– інструменти грошово-кредитної політики
(пільгове кредитування, пільгове рефінансування
комерційних банків, зниження норми
обов’язкового резервування коштів);
– інші фінансові інструменти (страхування
інноваційної діяльності, розвиток лізингових
відносин в інноваційній сфері)

За спрямованістю
стимулюючої дії

– Спрямовані на створення економічних стимулів
для розширення попиту на наукові дослідження
й інноваційну продукцію;
– створення стимулів для інвестування в науку
й інновації;
– стимулювання громадян до участі в інноваційній
діяльності;
– спрямовані на зниження витрат при здійсненні
наукової й інноваційної діяльності
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Закінчення табл. 2.3
1

4

2

За суб’єктивним
принципом – залежно
від видів податків

3

– Загальнодержавні;
– регіональні;
– місцеві
Запропоновані

5

6

За етапом життєвого циклу
інноваційних процесів

– Фундаментальні науково-дослідні роботи;
– прикладні НДР;
– дослідно-конструкторські роботи (ДКР);
– впровадження інновацій;
– споживання інновацій

За суб’єктами інноваційних
процесів

– Науково-дослідні організації (державні НДЦ,
інститути);
– інноваційні підприємства (спеціалізовані
підприємства, що створюють, розробляють
інновації (малі наукові підприємства, науководослідні підрозділи підприємств, венчурні
підприємства);
– підприємства реального сектора, що впрова
джують інновації, забезпечують дифузію інновацій
(венчурні фірми, юридичні та фізичні особи);
– інфраструктурні підприємства та підприємства,
що сприяють інноваційній діяльності (технопарки,
технополіси, наукові парки, банки, інноваційні
фонди)
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2.2. Система критеріїв оцінки ефективності застосування інструментів
державної підтримки реконструкції промисловості України

Проведений аналіз стану розвитку галузей промисловості Украї
ни та їх місця в економіці країни показав тривалу тенденцію деінду
стріалізації, яка супроводжується негативними явищами в усіх сферах
життєдіяльності. Тому система критеріїв оцінки ефективності інстру
ментів та заходів державної підтримки реконструкції промисловості
має охоплювати різні напрями впливу промисловості на соціальний,
економічний та екологічний розвиток країни. Класифікацію груп кри
теріїв наведено на рис. 2.5.
Оцінка за критеріями може здійснюватися як до прийняття від
повідних рішень на законодавчому рівні, так і після певного періоду
використання інструментів державної підтримки. У першому випадку
здійснюється прогнозна оцінка, яка ґрунтується на наявних тенден
ціях розвитку галузей промисловості, досвіді застосування подібних
інструментів у країнах світу, експертних оцінках можливих впливів.
Результати такої оцінки є основою для прийняття, відхилення чи вдо
сконалення відповідного рішення.
Другий варіант – здійснення оцінки постфактум – відповідає ана
лізу результативності застосування інструментарію згідно з фактични
ми даними про діяльність промисловості. При цій оцінці увага приді
ляється змінам (відсутності змін) тенденцій у основних і додаткових
показниках, порівнянню фактичних результатів із цільовими та про
гнозними, виявленню негативних відхилень і незапланованих (непро
гнозованих) результатів, виникненню системного ефекту через одно
часне застосування декількох інструментів.
При здійсненні звітної оцінки слід зважувати на наявність певних
лагів між прийняттям рішень про впровадження інструменту держав
ної підтримки та фактичним часом його реалізації, а також тривалістю
дії. Звітня оцінка має визначити зрушення у стадіях розвитку галузей
промисловості та економіки країни в цілому та є підставою до пролон
гації використання інструменту (системи інструментів), відмови від
нього або зміни параметрів застосування.
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Критерії оцінки ефективності механізму державної підтримки
реконструкції промисловості України
За рівнем оцінки

За напрямом оцінки

За пріоритетністю

Макроекономічні

Економічні

Основні

Мезоекономічні

Фіскальні

Додаткові

Галузь

Бюджетні

Регіон

Соціальні

Мікроекономічні

Екологічні

Підприємство
Населення

Рис. 2.5. Критерії оцінки ефективності державної підтримки реконструкції
промисловості України

Як зазначалося вище, одним із найважливіших напрямів держав
ної підтримки реконструкції промисловості України є використання
інструментів державного стимулювання інноваційної діяльності, що
сприятиме розвитку промисловості в країні.
У процесі здійснення державної підтримки інноваційної діяльнос
ті важливу роль відіграє контроль за реалізацією інструментів подат
кового та бюджетного стимулювання. Однак з урахуванням факторів,
що впливають на нестачу бюджетних коштів, більш стимулюючої дії
саме податкових інструментів на активізацію інноваційної діяльності
та зацікавленість суб’єктів до інвестування власних коштів у інновацій
ний розвиток, перевагу слід надавати саме непрямим методам держав
ної підтримки, у тому числі податковому стимулюванню.
Процес оцінювання результативності механізму державної під
тримки реконструкції промисловості відтворено на прикладі викорис
80

Розділ 2. Формування механізму державної підтримки реконструкції промисловості

тання інструментів податкової політики. Для оцінювання ефективності
податкового регулювання інноваційного розвитку запропоновано ме
тодичне забезпечення, що передбачає реалізацію таких етапів: визна
чення витрат на інноваційну діяльність для суб’єктів; визначення виду
очікуваного ефекту від стимулюючих заходів; визначення критеріїв
ефективності заходів стимулювання; розрахунок показників результа
тивності дії інструментів та їх перевірка на відповідність критеріям;
аналіз динаміки зміни показників ефективності стимулювання іннова
цій; аналіз факторів впливу на стимулювання інноваційної діяльності;
розробка коригуючих заходів з підвищення ефективності від застосу
вання інструментів стимулювання інноваційного розвитку (рис. 2.6).
На першому етапі визначаються витрати та результати від застосу
вання податкової чи бюджетної підтримки інновацій, що забезпечує на
наступному етапі визначення ефективності від застосування інстру
ментів стимулювання.
Основними критеріями при оцінці результативності є такі.
Економічний ефект для держави обчислюється як математична
різниця суми податкових надходжень при пільгових і базових умовах
оподаткування (2.1), а економічний ефект для підприємства – як різ
ниця чистого прибутку при пільгових і базових умовах (2.2):
T

Еекt = ∑

і =1

( П регt − Пбазt )
(1 ± k )

t

,

(2.1)

де Еек – економічний ефект для держави від застосування інструменту
податкової політики, грн;
Прег – сума податкових платежів при застосуванні нового режиму
оподаткування, грн;
Пбаз – сума податкових платежів при застосуванні базового режи
му оподаткування, грн;
± k – коефіцієнт приведення суми податку (на початок (+) або на
кінець (–) періоду застосування механізму податкового регулювання),
як який можна використовувати ставку банківського кредиту;
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1 етап. Визначення витрат на інноваційну діяльність для суб’єктів
Для держави

Для підприємства

2 етап. Визначення виду очікуваного ефекту від стимулюючих заходів
За характером отриманого ефекту
За суб ’єктами стимулювання
За етапами життєвого циклу
3 етап. Визначення критеріїв ефективності стимулюючих заходів
4 етап. Розрахунок показників результативності дії заходів стимулювання
ні
Перевірка на відповідність
Відбракування
критеріям
так
5 етап. Аналіз динаміки зміни показників ефективності
стимулювання інновацій
Негативна динаміка

Позитивна динаміка

Неефективність заходів
зі стимулювання інновацій
6 етап. Аналіз факторів впливу на стимулювання інноваційної діяльності
Управління факторами, які
негативно впливають на інновації

Розвиток факторів, які позитивно
впливають на інновації

7 етап. Розробка коригуючих заходів з підвищення ефективності
від застосування інструментів стимулювання інноваційного розвитку

Рис. 2.6. Методичне забезпечення оцінювання сфери застосування
та ефективності використання інструментів державної підтримки
інноваційної діяльності
Джерело: авторська розробка
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T – тривалість застосування інструменту податкової політики, мі
сяць (квартал, рік);
t – період, за результатом якого здійснюється розрахунок ефекту,
місяць (квартал, рік).
Економічний ефект для платників податку від застосування ін
струменту податкової політики розраховується у гривнях:
T

Еек _ платнt = ∑

(ЧП регt − ЧПбазt )

і =1

(1 ± k )t

,

(2.2)

де ЧПрег – сума чистого прибутку, отриманого при застосуванні ново
го режиму оподаткування, грн;
ЧПбаз – сума чистого прибутку, отриманого при застосуванні базо
вого режиму оподаткування, грн [17, с. 354].
Залежно від характеру отриманого ефекту слід виділити такі (на
прикладі надання податкової пільги):
1. Фіскальний ефект пільги має являти собою перевищення подаль
ших податкових доходів над поточними податковими видатками, а саме:
перевищення різниці між сумою податкових надходжень по ряду вза
ємозалежних податків, обчислювальною в умовах надання пільги в пері
оді, коли починає проявлятися реальний ефект від дії цієї пільги, і сумою
податкових надходжень при відсутності пільги в періоді її введення за
весь період. Якщо зазначене значення позитивне, то надання податкової
пільги має фіскальний ефект, якщо ні – такий ефект відсутній.
ФЕ = НП лt + n − НП лt − ПВt > 0,

(2.3)

де ФЕ – фіскальний ефект пільги;
НП лt + n – сума податкових надходжень, обчислювальна в умовах
надання пільги, у періоді (року) t + n, коли починає проявлятися реаль
ний ефект від дії цієї пільги;
n – часовий лаг дії пільги, обчислювальний від моменту її ведення
до моменту прояву ефекту, періоди (роки);
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t – період (рік), у якому вводиться дана пільга;
НП tл – сума податкових надходжень, обчислювальна в умовах від
сутності пільги в періоді її введення;
ПВ t – податкові видатки періоду (року), у якому вводиться дана
пільга.
2. Соціальний ефект податкової пільги проявляється в підвищенні
рівня життя населення, збереженні та розвитку соціально значущих
сфер діяльності; у формуванні сприятливих умов життєдіяльності для
соціально незахищених верств населення; у збереженні та створенні
нових робочих місць. Прояву цього ефекту для території загалом зро
зумілі, однак точна кількісна оцінка – скрутна.
Соціальний ефект інструменту державної підтримки може бути
представлений як підсумок перевищення таких соціальних показників
підприємств, що використовують дану пільгу, над поточними соціаль
ними показниками:
СЕ = ∑ СП лt + n − ∑ СП лt ,
(2.4)
де СЕ – соціальний ефект пільги;
∑ СП лt + n – сума вартісних оцінок соціальних показників, обчис
лювальна в умовах надання пільги, у періоді (року) t + n, коли починає
проявлятися реальний ефект від дії цієї пільги;
n – часовий лаг дії пільги, обчислювальний від моменту її ведення
до моменту прояву ефекту, періоди (роки);
t – період (рік), у якому вводиться дана пільга;
∑ CП лt – сума вартісних оцінок соціальних показників, обчислю
вальна в умовах відсутності пільги в періоді її введення
3. Економічний ефект податкових пільг проявляється в збільшенні
фінансових ресурсів платника податків, які перебувають у його роз
порядженні у зв’язку з відсутністю необхідності перераховувати ці
кошти в бюджет держави у вигляді податків. Це може значно поліпши
ти фінансовий стан підприємства, забезпечивши більше високу плато
спроможність і ліквідність, вирішити завдання прискореної модерні
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зації основних фондів і ін. [2; 3], що можна розрахувати за допомогою
формули (2.1).
4. Бюджетний ефект податкової пільги проявляється не тільки в
майбутньому збільшенні доходів бюджету, отриманих за рахунок роз
ширення податкової бази (податкових баз) у результаті дії пільги, але
й в економії бюджетних коштів, що витрачалися раніше на вирішення
соціально-економічних завдань, які в результаті дії пільги почали вирі
шувати самі підприємства. Таким чином, йдеться про появу в результа
ті дії пільги додаткових бюджетних коштів, які можуть бути витрачені
на рішення пріоритетних завдань територій. Ці додаткові бюджетні
кошти виникають у результаті збільшення податкових надходжень,
тобто доходів бюджету, і економії бюджетних коштів при реалізації де
яких соціально-економічних завдань, тобто видатків бюджету.
Частина бюджетного ефекту, що складається зі збільшення подат
кових надходжень, тобто доходів бюджету, є ніщо інше, як фіскальний
ефект. Якщо економію бюджетних коштів, які в результаті дії пільги,
почали застосовувати самі підприємства, розглядати з позицій альтер
нативних видатків, тобто вважати бюджетними субсидіями, виданими
з бюджету підприємствам в умовах відсутності пільги для рішення
певних соціально-економічних завдань, тоді цю економію можна в
наближенні розглядати як суму соціального й економічного ефектів.
У підсумку виходить, що в бюджетному ефекті виражаються три рані
ше наведені ефекти як окремі складові, а сам бюджетний ефект є пев
ним інтегральним показником, що обов’язково має бути позитивним.
Запропонуємо такий підхід до визначення бюджетного ефекту.
Ефективність означає співвідношення результату або ефекту від
якої-небудь діяльності та витрат, пов’язаних з її здійсненням. Ефектив
ність податкової підтримки інноваційної діяльності полягає в досяг
ненні певного результату від застосування системи податкових пільг
на одиницю витрат, пов’язаних з їх реалізацією.
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У процесі здійснення інноваційної діяльності кожен її суб’єкт має
власні мотиви залежно від життєвого етапу інновацій. Отже, важливо
задовольняти інтереси на окремих стадіях життєвого циклу задля до
сягнення синергетичного ефекту.
Аналіз ефективності податкової підтримки інновацій передбачає
здійснення послідовності етапів з урахуванням етапу життєвого циклу
інновацій (ЖЦІ), суб’єкта інноваційної діяльності та критеріїв ефек
тивності (рис. 2.7).
На першому етапі визначається стадія життєвого циклу інновації
та формується раціональний набір податкових інструментів залежно
від виду інновації та суб’єктів інноваційної діяльності. Життєвий цикл
інновацій слід визначити як взаємопов’язаний комплекс робіт від по
шуку нових ефектів та принципових природничо-наукових і технічних
можливостей до їх прикладного дослідження, конструкторської роз
робки, дослідної перевірки, впровадження, освоєння та практичного
використання [41, с. 14].
Важливість виокремлення стадій ЖЦІ при застосуванні пільго
вого оподаткування обумовлюється розміром інвестицій на кожному
етапі та втратами суб’єкта інноваційної діяльності. Мотиваційна скла
дова державної підтримки інновацій матиме результат при підтримці
найбільш витратних стадій ЖЦІ.
Життєвий цикл інновацій з урахуванням можливої ролі держави
в забезпеченні інноваційного процесу полягає у виокремленні форм
державного регулювання та його цілей, ефекту для суб’єкта інновацій
ної діяльності від державного стимулювання на різних стадіях життє
вого циклу інновацій.
Так, на більш витратних перших етапах життєвого циклу іннова
цій, таких як фундаментальні та прикладні НДР, більш дієвим є прямий
вплив держави у вигляді прямого фінансування інновацій та застосу
вання інших прямих інструментів бюджетної підтримки, надання дер
жавних гарантій за кредитами, відшкодування відсотків за кредитами,
субсидії та ін. Це пояснюється значними витратами, що несе підпри
ємство, яке виробляє інновації саме на етапах їх розробки та науково86
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До використання стимулюючих заходів
(базовий режим оподаткування)

Після використання
стимулюючих заходів
(пільговий режим оподаткування)
Формування набору
податкових інструментів
для мотивації суб’єктів
Визначення стадії ЖЦІ
інноваційної діяльності
на стадіях ЖЦІ

Визначення тривалості ЖЦІ та окремих його етапів
Розрахунок податкових зобов’язань платника податку
Визначення критеріїв ефективності застосування податкових засобів
скорочення
тривалості
етапів ЖЦІ

період
зменшення витрат рівень зростання задоволення
суб’єктів інноваційної
конкуренто- інтересів суб’єктів окупності
інновації та
діяльності
спроможності
інноваційної
податкової
на важливих
підприємства
діяльності
пільги
етапах ЖЦІ

Визначення ефекту застосування стимулюючих заходів за обраними критеріями
на окремих стадіях ЖЦІ
Розрахунок витрат суб’єктів інноваційної діяльності на окремих стадіях життєвого
циклу інновацій
Визначення ефективності від впровадження податкової пільги шляхом зіставлення
ефекту від її впровадження та витрат, пов’язаних з її впровадженням і застосуванням
Розрахунок періоду окупності інновації та податкової пільги

Рис. 2.7. Методичний підхід до оцінки ефективності державної підтримки
інновацій з урахуванням стадій життєвого циклу інновацій
Джерело: авторська розробка
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технічного обґрунтування. Отже, отримання коштів на розробку ін
новацій підприємству необхідно в максимально короткий період, що
можуть забезпечити саме засоби бюджетної підтримки, які є опера
тивнішими за податкові засоби.
На етапах інноваційного лагу, що включає ДКР, впровадження та
зростання, найбільш доцільним є використання державного стимулю
вання непрямими методами, а саме: податковими інструментами.
На етапах ЖЦІ після моменту початку повернення інвестицій ді
євість податкових засобів впливу полягає у стимулюванні накопичень і
реінвестицій прибутку в інноваційний процес.
За такого підходу (див рис. 2.6) можна відобразити особливості
розподілу інвестицій в інноваційному процесі по етапах його реаліза
ції. Також він відображає, яким чином інвестиції впродовж реалізації
інноваційного проєкту перетворюються у грошові доходи, прибуток,
визначає особливості державної участі в реалізації інноваційного про
єкту, а також форми та цільову спрямованість такої участі на різних
етапах інноваційного процесу.
Оскільки податковий механізм пов’язаний з конкретними показ
никами господарської діяльності, то при розгляді можливості подат
кового стимулювання перш за все слід звернути увагу саме на фінан
сово-економічні показники інноваційної діяльності, їхні особливості
залежно від етапу інноваційного процесу.
Наступним етапом методики оцінки ефективності податкової під
тримки інновацій є визначення тривалості ЖЦІ на окремих його ста
діях. Дана оцінка здійснюється до та після застосування податкового
стимулюючого заходу. Позитивним результатом у даному випадку буде
скорочення тривалості найбільш витратних стадій ЖЦІ, і, відповідно,
наближення періоду окупності інновації та податкової пільги.
На третьому етапі методики розраховуються податкові зобов’я
зання платника податку відповідно до та після стимулюючих заходів.
Економія на зменшенні податкових зобов’язань дозволить зменшити
тривалість найбільш витратних стадій ЖЦІ.
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Визначення критеріїв ефективності застосування податкових пільг
виступає четвертим етапом методики. Критеріями ефективності слід
обрати: тривалість етапів ЖЦІ, що мають зменшуватися на найбільш
затратних стадіях; витрати суб’єктів інноваційної діяльності на етапах
ЖЦІ; рівень зростання конкурентоспроможності підприємства, за
доволення інтересів суб’єктів інноваційної діяльності на етапах ЖЦІ;
період окупності інновації та податкової пільги.
П’ятим етапом методики є визначення ефекту від застосування
стимулюючих заходів за обраними критеріями на окремих стадіях
ЖЦІ. Отже, спрямованість до мінімізації витрат суб’єктів, тривалості
ЖЦІ та періоду окупності, а також максимізації рівня зростання кон
курентоспроможності, задоволеності учасників інноваційного про
цесу визначить ефект від застосування обраного набору податкових
інструментів.
На шостому етапі проводиться розрахунок витрат суб’єктів іннова
ційної діяльності на окремих стадіях ЖЦІ при базовому оподаткуванні
та при застосуванні інструментів податкової підтримки інновацій.
На перших двох етапах життєвого циклу інновацій (фундамен
тальні та прикладні НДР), крім державних науково-дослідних цен
трів, брати участь у реалізації інноваційного проєкту можуть і великі
корпорації, що мають свої конструкторські бюро або науково-дослід
ні підрозділи, інноваційні організації, у тому числі ті, що входять до
складу технопарків. У разі виконання даних видів робіт державними
установами провадиться пряме фінансування, проте за участі підпри
ємств, зацікавлених у фундаментальних і прикладних роботах, при
цьому також виникатиме ефективність податкового стимулювання.
Чим ближче інноваційний процес до етапу виробництва, тим ваго
мішою стає участь приватного капіталу у фінансуванні інноваційного
проєкту. Для більшості виробничих підприємств етап ДКР є почат
ковим і найбільш «інертним». Адже протягом усього третього етапу
підприємство несе тільки витрати, не отримуючи жодних доходів і тим
більше прибутків. З початком комерційної реалізації проєкту, виходом
продукції на ринок підприємство починає отримувати доходи, однак
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у цілому проєкт усе ще є збитковим, доки здійснені раніше інвестиції
не буду повернуті. Даний інтервал часу – від ДКР до моменту повер
нення інвестицій – становить так званий інноваційний лаг. Саме в цей
період держава повинна виявити найбільшу активність по стимулю
ванню підприємницького сектора та його залученню до інноваційної
діяльності. Обумовлено це тим, що суб’єкти господарювання, з одного
боку, зацікавлені брати участь у реалізації інноваційних проєктів (це
дозволить їм підвищити рівень конкурентоспроможності підприєм
ства та, відповідно, збільшити прибуток). З іншого боку, відсутність
доходів на даному етапі реалізації інноваційного проєкту, складність
в оцінці рівня його рентабельності та впливу на збільшення майбутніх
економічних вигод стримує їх участь. Застосування податкової під
тримки сприяє полегшенню тягаря витрат суб’єкта на важливих етапах
ЖЦІ та мотивує його до участі в інноваційній діяльності.
Наступним етапом є визначення ефективності від впровадження
податкової пільги шляхом зіставлення ефекту та витрат від її впрова
дження та застосування. Причому даний ефект слід розраховувати як
на кожній стадій ЖЦІ для окремих суб’єктів, так і за весь ЖЦІ задля
визначення синергетичного ефекту.
Важливим етапом при визначенні ефективності пільгового опо
даткування є розрахунок періоду окупності інновації та податкової
пільги. Період окупності інновації має бути набагато меншим при за
стосуванні пільгового режиму оподаткування. Для визначення року,
в якому значення ефекту від впровадження пільги досягне позитив
ного значення, необхідно співвіднести накопичену суму позитивного
значення ефекту із загальною сумою від’ємного значення ефекту. Рік,
для якого зазначене розраховане значення буде найменшим (позитив
ним), і є роком, коли отримані додаткові надходження держави ком
пенсують отримані нею збитки внаслідок пільгового оподаткування.
Метою податкового стимулювання інновацій є максимальне змі
щення моменту окупності якомога ближче до моменту здійснення
інвестицій. За такого сценарію чисті приведені доходи перевищать
інвестовані в проєкт кошти до закінчення життєвого циклу інновації,
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а проєкт загалом буде прибутковим. Цей аспект важливий не тільки
для залучення більшого числа суб’єктів господарювання в інновацій
ну діяльність, але й для забезпечення безперервності інноваційного
процесу. Саме в цьому випадку до закінчення реалізації проєкту в під
приємства вже буде можливість здійснювати нагромадження коштів та
спрямовувати їх на фінансування нових інноваційних проєктів. Тоб
то, на стадії, коли один інноваційний проєкт почав приносити доходи,
держава, надаючи подібного роду пільги, створює додаткові стимули
для початку реалізації наступного або підтримки вже початого підпри
ємством інноваційного проєкту. Це дозволяє паралельно реалізовува
ти на підприємстві декілька інноваційних проєктів.
Розроблений методичний підхід може бути адаптований для оцін
ки дієвості інструментів спеціальної державної підтримки на мезорів
ні (галузі чи регіону).
Основними соціальними критеріями результативності державної
підтримки реконструкції промисловості є такі:
 кількість створених робочих місць;
 середня заробітна плата у промисловості;
 рівень безробіття.
Два останні критерії також доцільно визначати як зміни відносно
попереднього стану або прогнозного – за умови нездійснення держав
ної підтримки.
Додаткові соціальні критерії будуть наведені нижче.
Крім того, виходячи з необхідності забезпечення внутрішнього
споживчого ринку як показників економічної та харчової безпеки,
критерієм споживчої ефективності промисловості доцільно обрати рі
вень забезпеченості потреб населення у продуктах харчування та спо
живчих товарах.
Оцінка результативності механізму державної підтримки за рівнем
забезпеченості споживчих потреб у i-му продукті в t-му році розрахо
вуватиметься таким чином:
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=
Ritmin

Vit

Nit ⋅ Lt

⋅ 100,

де V ti – обсяг виробництва i-го продукту в t-му році;
N ti – річна норма споживання i-го продукту, яка діє в t-му році;
Lt – середньорічна кількість наявного населення відповідної статі
(чоловіків, жінок або усього) в t-му році.
Для оцінки поточного стану забезпеченості було використано дані
щодо виробництва окремих продуктів харчування та продукції легкої
промисловості у 2016 р. за даними Держстату [16]. Річна норма спо
живання харчових продуктів і непродовольчих товарів визначалися
за [62; 74] для працездатного населення. Обсяги виробництва не ко
ректувалися на виробництво у власних підсобних господарствах на
селення та обсяги тіньового виробництва. Для розрахунку кількості
населення відповідної статі використовувалися дані Держстату [16]
щодо кількості населення та його статевої структури (0,548 – чолові
ки, 0,452 – жінки).
Згідно з даними табл. В.1 Додатка В рівень забезпеченості насе
лення харчування продуктами власного виробництва здебільшого є
незадовільним. Продуктами м’ясної та м’ясопереробної промисловос
ті мінімальні потреби населення задоволені лише в частині м’яса пти
ці, яке значною мірою компенсує нестачу м’яса великої рогатої худобі.
Рівень забезпеченості продукцією молокопереробної промисловості в
середньому складає 41,3 %. Високий рівень забезпеченості борошном
частково пояснюється тим, що ця продукція використовується для по
дальшої переробки.
Високий рівень забезпеченості спостерігається лише в олійно-жи
ровій промисловості та у виробництві цукру, які є традиційними про
дуктами експорту харчової промисловості України.
У табл. В.2 Додатка В наведено рівень забезпеченості окремими
товарами легкої промисловості, які виробляються в Україні. Як свід
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чать дані табл. В2, рівень забезпеченості одягом і взуттям також неза
довільний, отже, значна частина обсягу внутрішнього ринку покрива
ється імпортом, а не власним виробництвом.
Таким чином, проведені розрахунки підтверджують необхідність
розвитку значної частини видів вітчизняної харчової та легкої промис
ловості для забезпечення потреб внутрішнього ринку.
Враховуючи визначені вище критерії ефективності на макро- та
мікрорівні від застосування інструментарію державної підтримки ін
новаційної діяльності в межах реконструкції промисловості, доцільно
запропоновувати методичний підхід до формування системи інстру
ментів державної підтримки інновацій.
Таким чином, застосування запропонованого методичного підхо
ду до вибору системи податкової підтримки інновацій сприятиме під
вищенню мотивації суб’єктів інноваційної діяльності.
Включення екологічних критеріїв до системи оцінки ефективності
механізму державної підтримки викликано загальним незадовільним
станом екологічної ситуації в більшості промислових регіонів Украї
ни та підсиленням уваги у світі до екологічних проблем і забезпечення
сталого розвитку [119].
Серед головних цілей тисячоліття, як зазначається у Декларації
ООН [119], є такі:
 забезпечення наявності та раціонального використання водних
ресурсів та санітарії для всіх;
 забезпечення загального доступу до недорогих, надійних, стій
ких і сучасних джерел енергії для всіх;
 забезпечення відкритості, безпеки, жіттєстійкості та екологіч
ної стійкості міст і населених пунктів;
 прийняття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною кліма
ту та його наслідків;
 збереження та раціональне використання океанів, морів і мор
ських ресурсів задля сталого розвитку;
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 захист і відтворення екосистем суші та сприяння їх раціональ
ному використанню, раціональне лісовикористання, боротьба
з опустелюванням, припинення процесів деградації земель та
втрати біоразноманіття.
Виходячи з цих цілей головними критеріями екологічної ефектив
ності механізму держаної підтримки реконструкції промисловості є:
 зниження обсягів викидів забруднених вод і рівень застосуван
ня біологічних методів очищення води;
 рівень використання відновлюваних джерел енергії у виробни
цтві;
 рівень викидів основних забруднюючих речовин у повітря;
 рівень переробки лісової, водної та іншої відновлюваної сиро
вини;
 ступінь концентрації промислового виробництва в межах міст.
Запропонована система критеріїв дозволить отримати всебічну
оцінку механізму підтримки та визначити поточні цілі його вдоскона
лення.
2.3. Світовий досвід застосування інститутів розвитку для стимулювання
промисловості

Фінансові інститути розвитку займають провідні позиції в націо
нальній економіці, фінансовій або банківській системі окремих країн,
активно беруть участь у реалізації міжнародних інвестиційних програм.
Фінансові інститути розвитку можна розділити на:
 міжнародні (глобальні);
 регіональні;
 національні.
Міжнародні (глобальні) фінансові інститути розвитку працюють
у всіх регіонах світу (Міжнародний банк реконструкції та розвитку,
Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародна асоціація розвитку,
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Програма розвитку ООН, Багатостороннє агентство з гарантування
інвестицій, Організація економічного співробітництва та розвитку
та ін.). Вони є однією з найважливіших складових світової фінансової
системи та основним джерелом необхідних фінансових ресурсів для
модернізації економіки, перш за все для країн з економікою, що розви
вається, та перехідною економікою.
Регіональні фінансові інститути розвитку, подобні до міжнарод
них (Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський
інвестиційний банк, Міжамериканський банк розвитку, Азійський
банк розвитку, Африканський банк розвитку та ін.), забезпечують до
ступність значних обсягів довгострокового фінансування на пільгових
умовах, що не може бути забезпечено кредитними установами через
високу концентрацію ризиків і орієнтування, передусім, на отримання
прибутку.
Національні фінансові інститути розвитку здійснюють фінансу
вання пріоритетних проєктів, які забезпечують розвиток національної
економіки.
Функціонування національних фінансових інститутів розвитку
допомагає заповнити нестачу довгострокових інвестиційного ресур
сів в економіці та забезпечити можливість реалізації проєктів, комер
ційне фінансування яких ускладнено через більш високі ризики, три
валий термін окупності, низьку прибутковість і необхідність значних
стартових капіталовкладень (рис. 2.8).
Національні фінансові інститути розвитку є повністю або частково
державними банками або корпораціями, засновниками яких виступа
ють уряди відповідних країн. Ці банки та корпорації відрізняються за
організаційно-правовим статусом, формами власності, напрямками та
масштабами діяльності, спеціалізацією й іншими характерними рисами.
Основні відмінності між типами інститутів розвитку визначаються
сферами їх діяльності та набором інструментів, які вони використову
ють. До сфери діяльності можуть входити окремі галузі промисловості,
інфраструктура, сільське господарство, послуги, будівництво, зовніш
ня торгівля та міжнародне співробітництво, інновації, соціальний і ре
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Рис. 2.8. Класифікація фінансових інститутів розвитку

гіональний розвиток. Серед інструментів можуть використовуватися,
зокрема, кредитування, пряме та непряме фінансування, страхування
експортних операцій, лізинг, консультативні послуги тощо.
За визначенням ООН банки розвитку (БР) – це спеціалізовані
фінансові інститути, що забезпечують довгострокове фінансування
таких проєктів, які створюють значні позитивні зовнішні ефекти (еко
номічні та соціальні), але при цьому не можуть бути повністю профі
нансовані приватним сектором. У більшості випадків основним влас
ником БР є держава, однак у ситуації, коли основним власником БР
виступає приватний сектор, держава в особі своїх представників віді
грає стратегічну роль у його управлінні.
Виходячи з історично сформованих цілей національні банки роз
витку можуть бути визначені як «фінансові установи, створені для
сприяння економічному розвитку, часто з урахуванням цілей соціаль
ного розвитку та регіональної інтеграції, в основному, шляхом надан
ня довгострокового фінансування або сприяння галузям економіки,
які є ключовим для зростання».
Найбільш масштабною є діяльність універсальних банків розвитку,
які часто виконують роль центру, що координує діяльність інших наці
ональних інституцій розвитку. На БР припадає значна частка сукуп
них банківських активів у великих регіонах і країнах світу (наприклад,
96

Розділ 2. Формування механізму державної підтримки реконструкції промисловості

Південна Азія – 12%, Латинська Америка – 10%, Німеччина – 8%), а та
кож істотна частка виданих кредитів (у країнах Латинської Америки –
у середньому 30 %). У багатьох розвинених країнах та тих, що розви
ваються, БР входять до числа найбільших національних банків.
Один із перших банків розвитку – Державний фонд заощаджень –
було створено в 1816 р. у Франції. Більшість сучасних зарубіжних бан
ків розвитку було засновано в 50-ті рр. XX ст. Їх поява стала реакцією
на процеси, що відбувалися у світовій економіці. Банки розвитку гра
ли важливу роль у повоєнній відбудові економічної інфраструктури та
модернізації базових галузей промисловості таких країн, як Німеччи
на, Італія, Франція, Японія, Республіка Корея.
Наявні дослідження демонструють, що розквіт національних бан
ків розвитку почався в 1950-ті роки, коли країни, що розвиваються,
в багатьох регіонах світу прагнули до нарощування індустріалізації. Це
тривало до 1980-х років, коли хвиля приватизації охопила понад 250
національних банків. Однак після останньої світової фінансової кри
зи багато країн знов вдаються до використання цього інструменту для
пом’якшення наслідків впливу кризових явищ на ліквідність і кредит
ного тиску [158].
Існує значний обсяг літератури, в якій обґрунтовується неефек
тивність національних банків розвитку, які, на думку дослідників,
спричиняють ринкові спотворення [137; 165]. Однак, незважаючи на
це, НБР досі достатньо поширені та являють собою важливе джерело
довгострокового капіталу в багатьох країнах.
У роботі [158] автори висувають гіпотезу про існування життєво
го циклу національних банків розвитку, згідно з якою вони з’являються
в країнах з деякими міцними інститутами, але неповними та неефек
тивними фінансовими ринками; зростають разом з індустріалізацією
та розвитком фінансових ринків; «в’януть» і «вмирають» (рис. 2.9).
Таким чином, при запровадженні банків розвитку в Україні, зва
жаючи на високі корупційні ризики, слід зосередити увагу на забезпе
ченні неупередженості діяльності банку та визначенні чітких критеріїв
надання підтримки промисловим підприємствам.
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суб’єктів;
посередники

Від забезпечення
Непрямі механізми
до прямих
(гарантії,
вирівнювання)
механізмів
Корупція;
витіснення;
підтримка
неефективних
суб’єктів

Корупція;
витіснення;
підтримка лузерів

Рис. 2.9. Життєвий цикл національних банків розвитку
Джерело: [158]

У даний час банки розвитку як інструмент економічної політики
держави діють більше, ніж у 30 країнах світу, у тому числі в Іспанії, Ні
меччині, Норвегії, Польщі, Угорщині, Чехії, Швеції, Канаді, Індії, Ін
донезії, Китаї, Малайзії, Республіці Корея, Японії, Бразилії, Мексиці,
Білорусі, Казахстані, Росії та інших.
Банк розвитку бізнесу Канади (BDC) заснований в 1944 р. під
назвою Банк промислового розвитку. Він надає фінансові та консуль
таційні послуги з метою забезпечення зростання канадських компаній
як на території самої Канади, так і за її межами. Через свій філіал BDC
Capital банк пропонує повний спектр спеціалізованого фінансування,
у тому числі венчурного капіталу, а також капіталу зростання та пере
хідного капіталу (рис. 2.10).
Установа належить Урядові Канади (акціонерне товариство зі
100% участю держави), підтримує більше, ніж 42000 малих і середніх
підприємств по всій країні, доповнюючи послуги, які доступні у фінан
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Напрями діяльності Банку розвитку бізнесу Канади
Консультативні послуги

Управління
бізнесом
Менеджмент
(стратегічне
планування,
фінансове
планування,
програма
консультативних
рад, розвиток
людських
ресурсів)
Навчання для
малого бізнесу
(фінансовий
менеджмент,
людські ресурси,
провідні зміни,
продажі
та маркетинг,
стратегічне
планування)
«Фірми високого
впливу»
(допомога
експертів
успішним
компаніям
середнього
бізнесу
в переході на
наступний
рівень

Фінансова підтримка бізнесу

Збільшення
доходів

Скорочення
витрат

Продажі
та маркетинг
(дослідження
ринку,
діагностика
продажів
і маркетингу,
вплив бренду,
ефективність
вебсайту,
результати
промоушену,
вплив продажів)

Операційна
ефективність
(оптимізація
операційного
потенціалу,
основні проєкти
з оптимізації,
додаткові
проєкти
з оптимізації)

Зростання на
міжнародному
ринку
(планування
виходу
на ринок США,
зростання
міжнародного
потенціалу,
вибір
міжнародних
ринків,
стратегія
міжнародного
зростання)

Сертифікація
(ISO 9001, ISO
14001, GFSI,
НАССР,
охорона праці
та техніка
безпеки)

Пряме
фінансування
(бізнескредити для
проєктів
і оборотного
капіталу)

Венчурний
капітал
(фокусування
на інформаційнокомунікаційних
технологіях,
охороні
здоров’я, чистій
і технологічній
енергетиці)

Перехідний
капітал
і капітал
зростання

Непряме
фінансування
(надання
капіталу
фінансовим
посередникам)

Технологічний
консалтинг
(планування
технологічних
інвестицій,
підтримка
вибору систем,
огляд
технологічного
контракту)

Рис. 2.10. Основні напрями діяльності Банку розвитку бізнесу Канади
Джерело: складено за [126]
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сових установах приватного сектора. Мережа філіалів налічує більше
100 установ на території Канади та постійно розширюється.
Банк позиціонує себе як фінансово стійку корпорацію, що працює
в тісній взаємодії з Урядом Канади. Починаючи з 1998 р., BDC є при
бутковим і сплатив 417 млн дол. у вигляді дивідендів своєму акціонеру.
Консультаційні послуги, пропоновані Канадським банком розви
тку бізнесу, вигідно відрізняють BDC від подібних йому фінансових
інститутів розвитку. Як правило, консультаційні послуги з комерцій
них питань є досить дорогими. Канадський банк розвитку бізнесу
застосовує гнучкий підхід до ціноутворення, пропонуючи підприєм
ствам малого та середнього бізнесу доступні послуги високої якості.
Діяльністю банку керує Рада директорів, до складу якої входять:
Голова Ради; Президент банку і Головний виконавчий директор в од
ній особі; 12 членів Ради.
Діяльність Ради директорів забезпечують п’ять спеціально створе
них комітетів: Комітет з аудиту; Кредитний та інвестиційний комітет;
Комітет з корпоративного управління; Комітет з кадрових питань; Ко
мітет з інвестицій у пенсійні фонди.
Питання стратегічного й оперативного управління банку покладе
ні на Правління. Підтримку роботи Правління здійснюють такі комі
тети: Комітет з управління ризиками; Комітет з управління активами
і пасивами; Комітет з фінансування та консультаційних послуг; Інвес
тиційний комітет; Комітет з інформаційних технологій; Комітет з пла
нування та розвитку; Бюджетний комітет.
Оперативне керівництво банку здійснює Президент і Головний
виконавчий директор. Президент має двох Старших віце-президентів і
п’ять віце-президентів.
Банк розвитку Казахстану (БРК) створений у 2001 р. Місія Бан
ку: сприяння сталому розвитку національної економіки шляхом здій
снення інвестицій в несировинний сектор країни.
Цілі Банку розвитку Казахстану:
 удосконалення та підвищення ефективності державної інвести
ційної діяльності;
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 розвиток виробничої інфраструктури та обробної промисло
вості;
 сприяння в залученні зовнішніх і внутрішніх інвестицій в еко
номіку країни.
Єдиним акціонером Банку є АТ «Національний керуючий хол
динг «Байтерек» (створений постановою Уряду на виконання наказу
Президента Республіки Казахстан).
Основними стратегічними напрямами діяльності холдингу «Бай
терек» є:
 підтримка сталого розвитку економіки Республіки Казахстан за
допомогою надання фінансової підтримки пріоритетним секто
рам економіки;
 підтримка малого та середнього підприємництва;
 підтримка нових, сучасних галузей економіки і розвиток інно
вацій;
 підтримка експортної діяльності казахстанських компаній;
 сприяння вирішенню соціально-орієнтованих завдань держави
(рис. 2.11).
Послуги Банку розвитку Казахстану
Фінансування
інвестиційних
проєктів

Фінансування
експортних
операцій

Лізингові
угоди

Міжбанківське
кредитування

Операційне
обслуговування
клієнтів

Рис. 2.11. Основні послуги, які пропонує Банку розвитку Казахстану
Джерело: складено за [6]

Ключові рішення, що приймаються холдингом «Байтерек»:
 затвердження Статуту Банку та змін у ньому;
 обрання та дострокове припинення повноважень членів Ради
директорів Банку;
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 затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Банку;
 затвердження розміру дивідендів;
 збільшення кількості оголошених акцій Банку.
Основними галузевими пріоритетами Банку є проєкти в несиро
винних секторах економіки: металургії, хімії та нафтохімії, машино
будуванні, переробці сільськогосподарської продукції, а також у ви
робничій інфраструктурі (енергетика, транспорт, телекомунікації і
об’єкти у сфері послуг).
За 14 років, при фінансовій підтримці Банку, здійснено запуск ви
робничих потужностей 79 інвестиційних проєктів з участю БРК у 47,7
% вартості:
 55 проєктів в обробній промисловості;
 6 проєктів у виробництві та розподілі електроенергії;
 11 проєктів на транспорті та в логістиці;
 5 проєктів у галузі зв’язку;
 2 проєкти в туристичній інфраструктурі.
На введених потужностях підприємств створено близько 20,4 тис.
постійних робочих місць.
Банк промислового розвитку Туреччини є повністю приватним
і найбільшим банком розвитку країни. Заснований у 1950 р. за підтрим
ки Світового банку, Банк спочатку належав до шести комерційних бан
ківських фондів, які разом інвестували 20 мільйонів турецьких лір. Під
час першого п’ятирічного плану розвитку Туреччини (1963–1967 рр.)
на Банк промислового розвитку Туреччини припадало 12 % форму
вання приватного капіталу у виробничому секторі. Крім того, як і ба
гато інших банків розвитку, установа надавала позики та інвестувала
в акціонерний капітал приватних компаній. Хоча Банк і знаходився у
приватній власності, він був тісно пов’язаний з державою, отримуючи
ресурси від уряду та Світового банку, а також надаючи позики та ін
вестиції, рішення щодо яких базувалися на консультаціях з Державною
організацією планування. Процентні ставки за такими позиками зали
шались низькими, а Банк промислового розвитку Туреччини не мав
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права приймати вклади і не міг випускати облігації на ринок, оскільки
це означало б невідповідність між вартістю коштів та відсотками, що
нараховуються за його кредитами. Це зробило Банк значною мірою
засобом реалізації політики держави щодо сприяння розвитку вироб
ництва та впливу на розподіл інвестицій [157].
Статистичні дані (табл. 2.4) демонструють, що середній показник
відношення активів банку розвитку до агрегату М2 становить 10,33 %,
а до ВВП – 8,87 %. Такими активами у своєму розпорядженні воло
діють далеко не всі банки розвитку, проте навіть у відносно невели
ких інститутів дані показники становлять 2–3 %. Виходячи з цього
мінімальний обсяг активів, які повинен мати у своєму розпорядженні
БВР України, за результатами 2016 р. становить 1 865 млн дол. США,
або 49,4 млрд грн. Згідно з вимогами «Базель 2» відношення сукуп
ного капіталу до активів не повинно бути нижче 8 %. Таким чином,
мінімальний статутний капітал нового банку повинен бути не менше
3,9 млрд грн, або149,2 млн дол. США.
Таблиця 2.4
Характеристика банків розвитку країн світу
Активи, млрд
дол. США

Питома вага активів
в грошовому
агрегаті М2, %

Питома вага
ВВП, %

Банк розвитку Китаю

1664,03

8,4

16,06

Банк розвитку Японії

136,19

1,33

2,96

Індонезійський банк розвитку

68,83

20,49

7,75

Корейський банк розвитку

253,91

13,35

18

Індустріальний банк розвитку Індії

52,06

3,39

2,52

Банк розвитку Бразилії

331,06

19,95

14,11

0,36

0,15

0,1

Німецький Банк розвитку

596,46

18,72

15,48

Банк розвитку РФ
(Внешэкономбанк)

52,96

7,21

2,85

Назва банку

Банк розвитку ПАР

Джерело: складено за [58]
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З 1991 р. в Україні працює Європейський банк реконструкції та
розвитку (ЄБРР), а з 1992 р. Україна стала членом Міжнародного бан
ку реконструкції та розвитку (Всесвітнього банку), членами якого на
сьогодні є 189 країн світу. У 2006 р. на ринок України вийшов Європей
ський інвестиційний банк (ЄІБ). У табл. 2.5 наведено активні станом
на кінець 2017 р. проєкти Світового банку, які реалізовуються в Україні.
Таблиця 2.5
Діючі проєкти Світового банку в Україні
Назва проєкту

Зміцнення системи управління державними
ресурсами
Доступ до довготермінового фінансування
Підтримка ПАТ «Укртрансгаз»
Зміцнення формування політики на основі
доказових даних із використанням освітньої
статистики й аналізу
Забезпечення газопостачання України
Україна: відповідь на конфлікт, пілотний проєкт
з відновлення та розбудови
Підтримка процесу забезпечення реалізації
Ініціативи з прозорості видобувних галузей
Проєкт по відновленню автошляхів України
Поліпшення охорони здоров’я на службі
у людей
Другий проєкт передачі електроенергії
Проєкт модернізації системи соціальної
підтримки населення
Другий проєкт розвитку міської інфраструктури
Проєкт підвищення енергоефективності
в секторі централізованого теплопостачання
Другий проєкт покращення автошляхів
та безпеки руху
Джерело: складено за [140]
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Сума зобов’язань,
млн дол. США

Дата схвалення

3,39

23.06.2017

150,00
1,13

02.05.2017
21.02.2017

0,34

16.12.2016

500,00

18.10.2016

0,00

20.04.2016

0,40

24.12.2015

560,00

03.11.2015

214,73

04.03.2015

330,00

22.12.2014

300,00

03.07.2014

300,00

22.05.2014

332,00

22.05.2014

450,00

20.09.2012
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Аналіз проєктів глобального та регіональних банків розвитку, які
реалізовуються в Україні, виявив, що переважна більшість охоплює
сфери розвитку інфраструктури, соціального забезпечення, держав
ного управління, що й відповідає основним цілям діяльності цих ін
ституцій. Отже, нагальним питанням для України є створення націо
нального банку розвитку в Україні, який буде підтримувати проєкти з
розвитку конкурентоспроможного промислового сектора.
2.4. Податкові інструменти стимулювання реконструкції промисловості

Для підтримки рівня конкурентоспроможності країни на світовій
арені постає необхідність оновлення, реконструкції промисловості.
Досягнення такого завдання має залучитися підтримкою держави на
всіх рівнях. Серед процесів державного регулювання важливе місце по
сідає податкове регулювання, що складається з окремих інструментів.
Як зазначалося вище, реконструкція промисловості, перш за все,
передбачає перехід до інноваційно-інвестиційної моделі економіки.
Тому постає необхідність у застосуванні державних податкових ін
струментів стимулювання інноваційної діяльності підприємств і на
уково-дослідних робіт, а також залучення інвестицій у цю сферу. За
стосування податкових пільг є одним із податкових важелів впливу та
має значний вплив на індустріальний розвиток.
Поділ моделей державного регулювання відбивається й на подат
ковій політиці та податковій системі країни, а отже, і на інструментах
податкового стимулювання. З цього приводу слід звернути увагу на
працю М. Топоркова [103], в якій було виділено три моделі податкової
політики та наведено їх розгорнуту характеристику.
Із зазначеної роботи чітко простежується, що вибір та побудова
конкретного інструменту податкового стимулювання буде залежати
від обраної урядом моделі державного регулювання економічних про
цесів загалом і податкової політики зокрема.
Для ефективного стимулювання інноваційної діяльності перед
впровадженням певного інструмента податкового регулювання необ
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хідно визначитися з тим, на яку модель державного управління слід
спиратися. Оскільки саме це обумовить розподіл податків на переваж
но регулюючого та фіскального характеру та, згодом, встановлення
кола пріоритетних інструментів податкового регулювання.
Необхідно формувати таку модель, яка буде враховувати особли
вості соціально-економічних процесів. Обов’язковою є лише необхід
ність визначення зазначеної моделі.
В умовах мінливості української економіки існує ряд недоліків у
державному регулюванні інноваційного розвитку, у сфері податкової
політики в тому числі. Фіскальна спрямованість податкової системи
стала об’єктивною реалією кризових явищ, що відбувалися в країні в
період формування ринкових відносин. Проте вже протягом досить
тривалого відрізку часу, коли необхідність впровадження інструмен
тів податкового регулювання, зокрема податкових пільг, уже є доказа
ною та зрозумілою для всіх, уряд країни не запровадив жодного поді
бного механізму.
Питання державного регулювання інноваційної активності роз
глядали такі вчені-економісти, як Р. Нижегородцев [65], Л. Яремко
[114], щодо інвестиційної діяльності подібний підхід було сформова
но у праці [87]. Зазначені автори групували інструменти державного
регулювання інноваційних процесів, виходячи з їх впливу на співвід
ношення між попитом і пропозицією на певному ринку (інновації, ін
вестиції, науково-технічна інформація тощо).
При цьому, найбільш актуальною, виходячи з цілей нашого до
слідження, є зазначена робота Р. Нижегородцева. Вчений розглянув
вплив певних інструментів державного регулювання на попит і пропо
зицію науково-технічної інформації, а також залежність застосування
певного інструменту державного регулювання від еластичності попи
ту та пропозиції. Зокрема Р. Нижегородцев зауважив, що при високій
еластичності попиту та пропозиції за ціною дієвішими є інструменти
цінового регулювання [65, с. 59] (зокрема, непрямі податки).
Щодо методів державного регулювання інноваційних процесів, то в
більшості випадків автори сходяться на виділенні двох найбільш розпо
всюджених методів: прямі й опосередковані (непрямі) [14; 60; 87; 104].
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Пряма державна фінансова підтримка носить, як правило, адрес
ний характер та орієнтована в основному на досягнення певних цілей
держави та пріоритетів промислової політики. Вона дозволяє біль
шою мірою здійснювати контроль за бюджетними фінансовими по
токами. Водночас для неї характерні більш високі супутні ризики та
адміністративні витрати. Проблемним залишається питання відбору
підприємств, яким будуть надаватися державні фінансові ресурси, що
свідчить про наявність певної суб’єктивності в цьому питанні
О. Михайловська відзначає дві форми прямого фінансування інно
ваційних процесів: адміністративно-відомчий та програмно-цільовий
[60, с. 105]. Такої ж думки дотримуються автори праці [24, с. 222].
Заходи непрямого стимулювання мають ширший діапазон дії та
краще узгоджуються з умовами ринкових відносин. Вони є більш про
зорими та зрозумілими для бізнесу, суттєво звужують можливості
прийняття чиновниками корумпованих рішень, потребують менших
адміністративних витрат. Водночас зазначена форма державної під
тримки не знижує ступінь участі та впливу держави на інноваційні
процеси, оскільки й самі інструменти регулювання, порядок та умови
їх застосування регулюються державними органами. Одночасно з цим
держава може впливати на інноваційну діяльність, визначаючи пріори
тетні напрямки розвитку.
З погляду характеру їх дії інструменти податкового регулювання
можуть класифікуватись таким чином: системні, комплексні та локаль
ні [150, c. 764].
До інструментів системного характеру належать засоби податко
вого регулювання, вбудовані в систему оподаткування, а саме: загаль
ний рівень оподаткування, структура діючої у країні системи оподат
кування й альтернативні системи оподаткування.
Комплексний характер мають інструменти податкового регулю
вання, які одночасно стосуються декількох основних податків і зборів,
що створює спеціальний режим оподаткування для певних груп плат
ників. До них належать спеціальні податкові режими, що вводяться за
територіальною та галузевою ознаками.
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Локальні інструменти податкового регулювання пов’язані з ре
алізацією регуляторного потенціалу кожного окремого податку або
збору, що визначається вибраним сполученням елементів податку та
відповідним порядком обчислення податкових зобов’язань. Ця гру
па засобів податкового регулювання включає в себе: інструменти,
пов’язані з об’єктом оподаткування; визначення складу платників по
датків і принципи встановлення та розмір ставки податку.
Російський учений С. Васильєв у своїй праці [10] пропонує захо
ди стимулювання інноваційної діяльності розділити за суб’єктивним
принципом – залежно від видів податків. На його думку, заходи стиму
лювання інноваційної діяльності треба розділити на федеральні – уста
новлені Податковим кодексом РФ (включаючи встановлені Кодексом
пільги по регіональних і місцевих податках); регіональні – установле
ні на основі Податкового кодексу РФ законами суб’єктів Російської
Федерації про податки; місцеві – установлені на основі Податкового
кодексу РФ нормативними правовими актами представницьких орга
нів муніципальних утворень про податки. Однак слід наголосити на
нечіткості формулювання класифікаційної ознаки, де більш логічним
є виділення інструментів за сферою розповсюдження. В українській
практиці стимулювання інновацій такого поділу не існує, що знижує
можливість регулювання. В Україні не використовується поняття «фе
деральні податки», а існує поняття загальнодержавних податків.
Разом із тим, для оцінки існуючих пільг й інших податкових ін
струментів стимулювання інноваційної діяльності, а також з метою
вироблення додаткових пропозицій і формування комплексу заходів
С. Васильєв [10] розділяє їх також за напрямками стимулюючого впли
ву. Виходячи з напрямків стимулюючого впливу, ці міри пропонується
розбити на групи.
До першої групи варто віднести міри, спрямовані на створення
економічних стимулів для розширення попиту на наукові досліджен
ня й інноваційну продукцію. Своєю чергою, їх можна підрозділити в
такий спосіб:
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а) ті, що впливають шляхом зниження податкової складової безпо
середньо на ціну наукового й інноваційного продукту:
 заходи прямого характеру (звільнення), застосовувані при кін
цевій реалізації товарів (робіт, послуг). До них, наприклад,
можуть бути віднесені: знижена ставка ПДВ на всю або окре
мі види вітчизняної інноваційної продукції по спеціальному
переліку (наприклад, засоби зв’язку, навігаційне встаткування,
комп’ютерна техніка, наноматеріали та вироби з них тощо);
 заходи непрямого характеру (знижки, вилучення) пов’язані зі
зниженням витрат на одержання (виробництво) наукового ре
зультату або інноваційної продукції. До зазначених мір можна,
зокрема, віднести: звільнення від обкладання податком на до
дану вартість НДДКР, реалізацію виключних прав на об’єкти
інтелектуальної власності, ліцензійно-патентних операцій; зни
ження ставки єдиного соціального внеску та ін.;
б) ті, що спрямовані на стимулювання організацій, які є спожива
чами наукомісткої, інноваційної продукції, до відновлення своєї ви
робничо-технологічної бази за рахунок таких придбань.
До таких стимулюючих заходів, зокрема, можна віднести механізм
прискореної амортизації для придбаного вітчизняного високотехно
логічного устаткування, пільги з податку на майно організацій віднос
но зазначеного устаткування й ряд інших.
Наступною самостійною групою податкових інструментів С. Ва
сильєв [10] виділяє створення стимулів для інвестування в науку й ін
новаційну сферу.
Цю групу, своєю чергою, доцільно поділити на дві підгрупи:
а) пільги для наукових та інноваційних організацій (пільги з по
датку на прибуток відносно коштів цільового фінансування НДДКР,
прискорена амортизації основних коштів тощо);
б) пільги для донорів (добродійників) та інвесторів, які беруть
участь у фінансуванні інноваційної діяльності.
До третьої групи необхідно віднести заходи податкового стиму
лювання громадян до участі в інноваційній діяльності.
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Як четверту групу автор пропонує позначити загальні заходи по
даткового характеру, спрямовані на зниження витрат при здійсненні
наукової й інноваційної діяльності [10].
У дану групу пропонується виділити пільги, які прямо не пов’язані
із процесами створення та реалізації інноваційного продукту. Це,
перш за все, можливість одержання інвестиційного податкового кре
диту, звільнення наукових та інноваційних організацій (повністю або
частково) від сплати земельного податку, податку на майно організа
цій, а також введення податкових канікул для малих інноваційних під
приємств.
Аналізуючи механізм надання податкових пільг, які безпосередньо
пов’язані з прибутком підприємств, у рамках кожної із зазначених груп
можна виділити таку класифікаційну ознаку, як база надання податко
вих пільг. Відповідно до такого підходу інструменти податкового сти
мулювання інноваційної діяльності можна поділити на:
 податкові пільги, використання яких обмежено прибутком від
реалізації інноваційного проєкту;
 податкові пільги, застосування яких пов’язано з реалізацією ін
новаційного проєкту, однак не обмежено прибутком від його
здійснення.
На практиці реалізація запропонованого підходу до групування
пільг відбувається таким чином. Пільги першого напрямку надаються
по відношенню до прибутку підприємств, який отримано виключно
від реалізації інноваційного проєкту. Пільги другого напрямку також
надаються підприємствам, що реалізують інноваційні проєкти, але
вони не обмежені прибутком від таких інноваційних проєктів, а засто
совуються до всього оподатковуваного прибутку підприємства. При
цьому підході акцент на основному виду діяльності підприємства не
робиться, а важливим є сам факт реалізації інноваційного проєкту.
За етапом життєвого циклу інноваційних процесів (ЖЦІ) про
понується виділити податкові інструменти, що спрямовані на полег
шення тягаря інноваційних витрат на окремих етапах інноваційного
циклу: фундаментальні науково-дослідні роботи, прикладні НДР, до
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слідно-конструкторські роботи (ДКР), впровадження інновації, спо
живання інновації.
Важливість виокремлення стадій ЖЦІ при застосуванні пільго
вого оподаткування обумовлюється розміром інвестицій на кожному
етапі та, відповідно, втрат суб’єкта інноваційної діяльності. Мотива
ційна складова державної підтримки інновацій буде мати результат
при підтримці найбільш витратних стадій ЖЦІ.
Розглядаючи класифікацію податкових інструментів стимулюван
ня інновацій залежно від суб’єктів інноваційної діяльності, слід виділи
ти податкові інструменти окремо для кожного учасника інноваційного
процесу, а саме: інструменти стимулювання для таких груп суб’єктів:
 науково-дослідні організації (державні НДЦ, інститути);
 інноваційні підприємства (спеціалізовані підприємства, що
створюють, розробляють інновації (малі наукові підприємства,
науково-дослідні підрозділи підприємств, венчурні підприєм
ства);
 підприємства реального сектора, що впроваджують інновації,
забезпечують дифузію інновацій (венчурні фірми, юридичні та
фізичні особи);
 інфраструктурні підприємства та підприємства, що сприяють
інноваційній діяльності (технопарки, технополіси, наукові пар
ки, банки, інноваційні фонди).
Залежно від особливостей діяльності, оподаткування, форми влас
ності, інтересів та мотивів суб’єктів дієвість податкових інструментів
має різний вплив на стимулювання їх до інноваційної діяльності.
Важливим у процесі мотивації є вибір саме тих інструментів, які
матимуть найбільший вплив на суб’єктів та спонукатимуть їх до актив
ної участі в інноваційній діяльності.
Інноваційний процес, як об’єкт державного регулювання, склада
ється з декількох взаємозалежних послідовних стадій (етапів), що утво
рять його життєвий цикл, який за формою повторює життєвий цикл
галузі та може, навіть, визначати його. Разом із тим, протягом кожної
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стадії розвитку галузі можуть реалізуватися життєві цикли декількох
інновацій, які змінюють одна одну. Оскільки зміст цих стадій різний,
цілком очевидно, що й інтенсивність, і методи державної підтримки
інновацій повинні бути диференційовані по етапах їхнього життєвого
циклу. Причому для кожного з етапів характерний свій оригінальний
набір мотиваційних механізмів (рис. 2.12).
На етапах зростання та уповільнення зростання використовують
ся податкові інструменти стимулювання накопичень та реінвестицій
прибутку в інноваційний процес. Даний напрямок стимулювання, на
думку В. Загорського, Ю. Іванова та А. Іванченко [25], може бути про
лонгований і на етап спаду, однак слід зазначити про ризик «антисти
мулюючого» ефекту для спонукання суб’єктів до розробки та впрова
дження нових інноваційних проєктів на етапі уповільнення.
Багато держав, надаючи таку інноваційну податкову пільгу, як по
датковий кредит, його ставку орієнтують на показник інфляції. Поді
бного роду рекомендації було запропоновані й у праці [48], де ставку
податкового кредиту пропонувалося встановити на рівні 7–15%. Ра
зом із тим такий підхід носить винятково компенсаційний характер і
позбавлений стимулюючої спрямованості.
Таким чином, урахування стадій життєвого циклу інновацій дозво
ляє виокремити інструменти податкового та бюджетного стимулю
вання, що сприяють зацікавленості суб’єктів інноваційної діяльності
та полегшують тягар інноваційних витрат.
Податкові стимули науково-дослідної та інноваційної діяльності в
зарубіжних країнах є одним із найпопулярніших інструментів інвести
ційно-інноваційної політики. Вони спрямовані, з одного боку, на сти
мулювання інноваційних процесів і капіталовкладень, а з іншого – на
створення сприятливих економічних умов і соціально-політичного
клімату для науково-технічного розвитку [63]. Такі податкові інстру
менти можуть використовуватися для стимулювання інноваційної ді
яльності:
 конкретних груп підприємств (Великобританія, Китай, Норве
гія);
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Умовні позначення: 1–7 – інструменти державної підтримки інновацій:
1 – пряме державне фінансування, звільнення від сплати імпортного ПДВ,
пільги за єдиним соціальним внеском; 2 – державне замовлення, державні кредити,
пільгове кредитування, субсидування, страхування, гарантування, податковий кре
дит, податкова знижка та ін.; 3 – прирістна податкова знижка, прирістний податко
вий кредит, об’ємна податкова знижка тощо; 4 – прирістна податкова знижка, при
рістний податковий кредит, об’ємна податкова знижка, знижена ставка податку;
5 – об’ємні податкова знижка та податковий кредит, прирістні податкова знижка,
податковий кредит, зниження ставки податку; 6 – об’ємні податкова знижка та по
датковий кредит, прирістні податкова знижка, податковий кредит, зниження став
ки податку; 7 – рекомендовано не застосовувати інструменти державної підтримки
інновацій.

Рис. 2.12. Форми участі держави на етапах інноваційного процесу
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 підприємств малого та середнього бізнесу (Бельгія, Великобри
танія, Італія, Нідерланди, Норвегія);
 молодих компаній (Ізраїль, Італія, Нідерланди);
 диференціюватися залежно від правового статусу підприємств;
 бути обмеженими для компаній з іноземною участю (Канада) [53].
У світовій практиці податкового стимулювання інноваційної ді
яльності існують такі інструменти податкової підтримки НДДКР
(рис. 2.13).
Податкові канікули (Tax holiday) – податкова пільга, яка полягає
у звільненні суб’єкта господарювання на визначений час і при додер
жанні певних умов від сплати податку на прибуток. Це дозволяє тим
часово зменшити податкове навантаження на таких платників, що дає
їм змогу вивільнити певну суму коштів для розвитку підприємницької
діяльності.
Найбільш поширеним є застосування податкових канікул для під
тримки підприємництва на початкових етапах становлення суб’єктів
господарювання (у цьому випадку отримувачами цієї пільги є ново
створені підприємства) та стимулювання інвестиційної діяльності
(пільга надається суб’єктам господарювання, які залучають інвестиції
(у т. ч. й іноземні) [41] (табл. Г.1 Додатка Г).
Для податкового стимулювання інноваційної діяльності застосу
вання податкових канікул реалізується у двох напрямках [70]:
1) звільнення від оподаткування на певний період прибутку, отриманого інноваційним підприємством. У цьому випадку пільга надається
виключно тим підприємствам, які за своїми ознаками відповідають ви
значенню інноваційних, незалежно від того, внаслідок якої саме діяль
ності отриманий цей прибуток. При застосуванні пільги такого виду
основною проблемою є встановлення чітких і прозорих критеріїв,
яким має відповідати інноваційне підприємство (оскільки недотри
мання цієї вимоги може призвести до неконтрольованого збільшення
кількості платників, що користуються цією пільгою). Крім того, бажа
ним є встановлення обмежень щодо цільового використання вивільне
них внаслідок надання пільги коштів).
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Рис. 2.13. Зарубіжний досвід податкового стимулювання НДДКР
Джерело: узагальнено за [70]
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У Китаї нещодавно створені технологічні та програмні компанії
отримують податкові канікули на 2 роки, починаючи з року, у якому
було отримано доходи. У Чехії звільнення від сплати податку на при
буток підприємств здійснюється протягом 10 років для інвестицій у
технологічні центри та центри стратегічного обслуговування [130];
2) звільнення від оподаткування на певний період прибутку, отриманого від реалізації інноваційних проєктів. Суб’єктами пільги такого
виду можуть бути будь-які підприємства, що реалізують інноваційні
проєкти, але під податкові канікули підпадає тільки прибуток від реа
лізації саме того проєкту, на який поширюється дія пільги.
Залежно від змісту завдань, що ставляться в процесі податкового
регулювання, податкові канікули можуть надаватися всім суб’єктам
господарювання незалежно від виду здійснюваної ними господарської
діяльності або тільки тим платникам, які за певними ознаками (напри
клад, обсяг залучених інвестицій) відповідають встановленим пріори
тетам [70]. Через складність дотримання таких умов усього 10 країн
світу застосовують податкову пільгу у вигляді податкових канікул.
У Китаї таким підприємствам надається спеціальний статус
(HNTE – High and New-Technology Enterprise), і тільки підприємства
з таким статусом мають право на податкові канікули [117]. У Фран
ції підприємства, що реалізують інноваційні проекти, мають право
на звільнення від сплати податку на прибуток підприємств протягом
двох років (100% для першого прибуткового року та 50% для другого
року) [118].
Зменшення ставок податку на прибуток (Reduced tax rates) застосо
вується у випадку підтримки інновацій у двох варіантах [41] (табл. Г.2
Додатка Г):
1) зниження ставок податку на прибуток інноваційних підпри
ємств та організацій, які виконують науково-дослідні та дослідно-кон
структорські роботи інноваційного характеру.
У світовій практиці оподаткування є декілька прикладів застосуван
ня знижених ставок податку на прибуток для інноваційних підприємств
і організацій. Так, повне звільнення від оподаткування прибутку нау
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ково-дослідних підприємств та організацій без обмеження часу дії цієї
пільги застосовується в Туреччині, але обов’язкова умова при цьому –
дослідження повинні бути виключним видом діяльності таких суб’єктів
інноваційного процесу. У Франції така пільга для інноваційних підпри
ємств є цілком логічним продовженням податкових канікул: протягом
двох наступних років податок сплачується за вдвічі меншою ставкою;
2) зменшення ставок оподаткування прибутку, отриманого від ре
алізації інноваційного проєкту.
Характерною особливістю застосування такого варіанта пільги є
необхідність ведення окремого податкового обліку витрат і результа
тів реалізації інноваційного проєкту, що створює додаткові складності
як в організації податкового обліку в платника податків, так і в подат
ковому адмініструванні. Найбільш доцільний варіант її введення – піс
ля закінчення дії податкових канікул [37].
Використання такого регулюючого механізму, як пільгове оподат
кування прибутку, отриманого в результаті використання патентів, лі
цензій, ноу-хау та інших нематеріальних активів, які входять до складу
інтелектуальної власності (Patent-related incentives), створює зацікавле
ність у власників нематеріальних активів щодо надання об’єктів інте
лектуальної власності в користування іншим юридичним особам, що
сприяє розширенню масштабів і збільшенню швидкості впровадження
інновацій на рівні всієї національної економіки.
Уряди також можуть стимулювати бізнес-дослідницькі та до
слідно-конструкторські роботи, надаючи податкові пільги з доходів,
пов’язаних із результатами досліджень ы розробок або пов’язаних з
ними заходів (табл. Г.3 Додатка Г). Пільгове податкове регулювання
може застосовуватися стосовно доходу, отриманого від ліцензуван
ня або розпорядження активами, що відносяться до НДДКР, напри
клад патенти або інші форми капіталу знань. Це може також включати
в деяких випадках дохід від виробництва, отриманий від внутрішнього
використання капіталу знань. Стимули на основі прибутку в даний час
використовуються менше, ніж схеми, засновані на витратах, але остан
німи роками їх прийняття країнами значно зросло. Останні приклади
включають в себе режим «патентної скриньки» (Patent Box) [148].
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Режим патентної скриньки – це такий спосіб, коли законодавство
країни заохочує підприємства інвестувати та створювати місцеві ро
бочі місця та діяльність, пов’язану з дослідженням, розробкою та ство
ренням патентів. Пільгове податкове регулювання дозволяє підприєм
ству сплачувати нижчу ставку корпоративного податку на прибуток,
який він може прямо віднести до діяльності патентної скриньки [122].
Патентні скриньки вперше з’явилися в Ірландії у 1970-х роках,
коли уряд цієї країни надавав повний обсяг податкових пільг за роялті
та інші доходи, отримані від ліцензій, запатентованих в Ірландії. Різні
уряди закордонних країн запровадили патентові режими із такими ці
лями:
 збереження доходу від створення інтелектуальної власності
(ІВ) у межах своїх країн;
 збереження та залучення інженерів та інших високотехнологіч
них талантів з усього світу.
Раніше ОЕСР було проаналізовано режими своїх країн-членів та
визначено, що вони відповідають існуючим стандартам пільгового по
даткового режиму патентної скриньки. Багато країн заохочують нау
ково-дослідницьку діяльність з вигідними податковими ставками опо
даткування прибутку від 0 % до 15 %. Із середньою позначкою ставки
корпоративного податку, такою як 45 %, це дає привабливу можливість
зменшити загальну величину податку, особливо з огляду на те, що ком
панії з патентного права не створюють високих витрат.
Багато країн світу, у т. ч. країни – члени ОЕСР, застосовують па
тентні режими. У Нідерландах застосовується знижена ставка 5% до
доходу, отриманого від кваліфікованої ІВ, а Бельгія та Люксембург
звільняють 80% патентного доходу від податку на прибуток підпри
ємств. Упровадження патентних скриньок по всьому світу робить
створення патентів та іншої IВ у країнах з режимом патентної скринь
ки більш привабливими. Як наслідок, уряди країн, які не мають патент
ного режиму, можуть розглядати податкову політику, що стимулює
заохочення компаній щодо збереження ІВ у тих країнах, коли вони
створюються [147].
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Крім переваг, режим патентної скриньки має свої недоліки та
складності впровадження.
Перш за все, така система відкрита для зловживань. Компанії виро
бляють патенти у високій податковій юрисдикції, створюючи витрати,
що підлягають оподаткуванню. Потім вони переміщують прибуток до
юрисдикції з низьким податком. Це означає, що країна, яка несе відпові
дальність за витрати, не отримує податкових надходжень від прибутку.
Скандал від податкових махінацій під назвою LuxLeaks, що відбув
ся в Люксембурзі у 2016 р., показав, скільки мільйонів доларів корпо
ративного податку не було сплачено багатонаціональними компанія
ми в ЄС. Через рік Рада ОЕСР надала фінальний пакет міжнародних
податкових реформ, де одним із ключових напрямів є зміни режиму
патентної скриньки, застосування якого надалі дасть змогу створюва
ти реальну наукову діяльність, а не шляхи переміщення прибутку для
транснаціональних корпорацій.
Також ускладненням у застосуванні режиму патентної скриньки є
те, що патентна скринька більш призначена для підприємств з висо
кими витратами на НДДКР і тих, в яких НДДКР відіграє більшу роль.
Наприклад, на високотехнологічних підприємствах або у фармацев
тичній галузі можна було б очікувати більшої користі, ніж на підпри
ємствах, які мають невеликі витрати на НДДКР.
При аналізі перспектив упровадження режиму патентної скринь
ки в Україні виникають сумніви в ефективності такого режиму, адже
він спрямований на стимулювання вироблення інноваційної продук
ції для діяльності інноваційних підприємств з великими витратами на
НДДКР. А в Україні, на жаль, спостерігається негативна динаміка ви
трат на інноваційну діяльність (рис. 2.14).
Наслідком низького рівня витрат на інноваційну діяльність є змен
шення питомої ваги інноваційної продукції. Частка інноваційної про
дукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції скоро
тилася з 6,5 % у 2005 р. до 1,0 % у 2015 р. [72].
Таким чином, з огляду на показники інноваційної діяльності України,
режим патентної скриньки не буде ефективним у найближчий період.
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Рис. 2.14. Динаміка витрат на інноваційну діяльність в Україні
Джерело: складено за [17]

Введення такої пільги, як пільгове оподаткування дивідендів,
отриманих за акціями інноваційних організацій (Income tax withholding
incentives), створює зацікавленість юридичних і фізичних осіб – за
сновників інноваційної спрямованості у збільшенні обсягу їх внесків
у статутний фонд інноваційної організації. Ця пільга досить легко
реалізується при оподаткуванні сум дивідендів, що виплачуються,
у джерела доходу. Якщо ж дивіденди підлягають оподаткуванню в їх
одержувача, застосування цієї пільги вимагає диференціації порядку їх
оподаткування в індивідуальному та корпоративному прибутковому
податках. Разом із тим, пільгове оподаткування дивідендів є ефектив
ним за умови високого ступеня розвитку корпоративних відносин в
інноваційному секторі економіки.
Порівняно з іншими засобами податкового стимулювання інно
вацій пільгового оподаткування дивідендів результат від застосування
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такої пільги отримується через тривалий проміжок часу. Такий ефект
пов’язаний з інерційністю процесу прийняття інвестиційних рішень
[41].
Прискорена амортизація активів, які задіяні у НДДКР (Accelerated
depreciation R & D assets) дозволяє знижувати вартість придбаних осно
вних засобів за вищими ставками в перші роки використання активу
[53].
Механізм прискореної амортизації полягає в тому, що спеціальні
методи нарахування, підвищені норми або скорочений (порівняно зі
звичайним порядком) період амортизації дозволяють платнику збіль
шити в кожному податковому періоді використання таких основних
фондів суми нарахованої амортизації, що зменшує податкову базу.
Прискорена амортизація застосовується в оподаткуванні прибутку
підприємств переважної більшості європейських країн [41].
Прискорена амортизація як ще один податковий стимул інвес
тиційно-інноваційної діяльності підприємств використовується в 19
країнах світу [118]:
 у Бельгії: активи, що використовуються в НДДКР, можуть бути
знецінені протягом трьох років;
 у Бразилії: у рік придбання дозволяється 100% норма для нових
машин, обладнання та інструментів, призначених для дослі
джень і розробок, а також 100% амортизації для нематеріальних
активів, що використовуються в НДДКР;
 у Литві: деякі основні фонди, що використовуються в науководослідній діяльності (наприклад, виробничі будівлі, обладнання,
комп’ютери, обладнання зв’язку та програмне забезпечення),
можуть отримати користь від прискореної амортизації. Залеж
но від виду основного засобу період амортизації може бути ско
рочений з восьми, п’яти, чотирьох або трьох років до двох років;
 у Греції: капітальні витрати, пов’язані з науково-дослідними та
дослідно-конструкторськими розробками (науково-технічне
обладнання та інструменти), будуть підлягати 3-річній при
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скореній амортизації, що дорівнює 40% на рік. У випадку, якщо
компанія не зможе використати податкову пільгу в поточному
році, вона може бути перенесена на 5 років.
Податкові пільги на капітальні вкладення найчастіше надаються у
вигляді «інвестиційного податкового кредиту» (Tax credit). Як прави
ло, ця пільга дається компаніям, що спрямовують інвестиції на впро
вадження нової техніки, устаткування, технологій [56]. На сьогодні
саме цей вид інноваційних пільг є, разом з інвестиційною знижкою,
найбільш поширеним і перспективним у податкових системах країн з
розвиненою ринковою економікою.
Механізм застосування інвестиційного податкового кредиту по
лягає в такому [41]:
1. Зменшення загальної суми податкових надходжень до бюджету
за податком на прибуток підприємств, що надходить від тих платників,
які несуть витрати, пов’язані з інноваційною діяльністю. Це дозволяє
розподілити інноваційні витрати між платником податків та держа
вою. Завдяки застосуванню цієї податкової пільги можна уникнути
прямого бюджетного фінансування інноваційної діяльності суб’єктів
господарювання. Недоотримані в період здійснення інвестицій подат
кові надходження компенсуються збільшенням податкових платежів у
майбутніх податкових періодах.
2. Зменшення податкових зобов’язань платника з податку на при
буток у звітному податковому періоді, в якому понесені інноваційні
витрати капітального характеру. Цільове використання отриманих
коштів на здійснення інноваційних проєктів сприяє розвитку підпри
ємства та збільшенню частки міжнародного та внутрішнього ринку,
яку воно контролює. Збільшення обсягів продажу та прибутку таких
суб’єктів підприємницької діяльності в майбутніх періодах забезпечить
розширення бази оподаткування податком на прибуток підприємств.
У світовій практиці оподаткування використовується два види ін
новаційного податкового кредиту: простий (об’ємний) та прирістний
[41]:
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1. При використанні простого (об’ємного) інвестиційного подат
кового кредиту сума податкових зобов’язань зменшується на загальну
суму інноваційних витрат, тобто сума витрат підприємства на іннова
ційну діяльність відшкодовується йому державою шляхом зменшення
податкових платежів, а сума податкового кредиту збільшується прямо
пропорційно збільшенню обсягів інноваційних витрат. При цьому в
кожній країні законодавчо врегульовано перелік умов, за наявності
яких витрати можуть бути кваліфіковані як інноваційні, а також пи
тома вага інноваційних витрат, яка підлягає відшкодуванню через ме
ханізм податкового кредиту, у загальній сумі таких витрат (ставка по
даткового кредиту) (табл. Г.4 Додатка Г).
2. Прирістний ІПК застосовується в тому випадку, коли держа
ва зацікавлена в інтенсифікації інноваційних процесів та збільшенні
пов’язаних з цим витрат підприємств. При такому підході сума подат
кових зобов’язань зменшується на певну частину перевищення іннова
ційних витрат у звітному періоді порівняно з попереднім (або кілько
ма попередніми) податковими періодами. Якщо ж інноваційні витрати
не збільшуються, то незалежно від їх абсолютної величини права на
зменшення суми податку, що підлягає сплаті в бюджет, платник не має
(табл. Г.5 Додатка Г).
На сьогодні саме цей вид інноваційних пільг є, разом з інвестицій
ною знижкою, найбільш поширеним і перспективним у податкових
системах країн з розвиненою ринковою економікою.
У США інвестиційні податкові кредити (ІПК) використовуються
з метою стимулювання підприємств збільшити витрати на кваліфі
ковані НДДКР. До таких витрат належать: заробітна плата персона
лу, зайнятого у сфері НДДКР; вартість активів, придбаних для цілей
НДДКР; укладання відповідних контрактів та отримання патентів на
території держави. Величина податкових кредитів не може перевищу
вати 50% кваліфікованих витрат на НДДКР і 25 % від величини подат
кових зобов’язань [127].
Законодавство Великобританії передбачає стимули у вигляді інвес
тиційних податкових кредитів на придбання нового обладнання або на
будівництво виробничих об’єктів.
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Вищезазначені податкові інструменти стимулювання НДДКР, як
показує зарубіжний досвід, мають істотний вплив на підтримку рекон
струкції промисловості, оскільки сприяють зростанню ділової актив
ності, створенню нових робочих місць, розширенню бази оподатку
вання, а також розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності країни.
Алгоритм загального методичного підходу до вибору системи
податкової підтримки інновацій у промисловості може бути пред
ставлений як певна послідовність дій по визначенню мети підтримки,
виявленню існуючих важелів податкового регулювання інноваційної
діяльності та формуванню раціонального набору податкових інстру
ментів з урахуванням виду, етапу життєвого циклу інновацій і суб’єктів
інноваційної діяльності (рис. 2.15).
На першому етапі визначається мета податкової підтримки інно
ваційної діяльності, що полягає в урахуванні та задоволенні інтересів
усіх суб’єктів інноваційної діяльності залежно від виду та етапу життє
вого циклу за допомогою раціонального переліку важелів податкового
стимулювання інновацій.
Отже, головним у державній податковій підтримці інноваційного
розвитку є баланс інтересів усіх суб’єктів. Так, державні органи, які
регулюють інноваційну діяльність, прагнуть розвитку пріоритетних
галузей економіки, науково-технічного прогресу, зміцнення конку
рентоспроможності держави, забезпечення новими робочими місця
ми тощо. Інтереси таких суб’єктів, як фізичні й юридичні особи, які
впроваджують і використовують інновації, полягають у мінімізації
витрат, оптимальному використанні необхідних ресурсів, отриманні
конкурентної переваги. Починаючи від розробки до впровадження ін
новацій слід застосовувати конкретний набір важелів податкової під
тримки з урахуванням інтересів усіх суб’єктів, що дозволить мотивува
ти їх до інноваційної діяльності та сприятиме інноваційному розвитку.
Важливо зазначити, що мета податкової підтримки буде змінюва
тися залежно від таких складових цього процесу, як вид інновацій, етап
життєвого циклу та суб’єкта інноваційної діяльності.
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1 етап

Визначення цілей державної підтримки інноваційної діяльності

2 етап

Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду державного регулювання
інноваційної діяльності

3 етап

Перевірка виявленого переліку важелів на відповідність цілям державної
підтримки інноваційної діяльності
Відповідає цілям

4 етап

ні

Відсіюються

так
Формування системи державної підтримки інновацій з урахуванням:
Виду інновації
Перелік важелів 1

Етапу життєвого циклу
інновацій (ЖЦІ)
Перелік 2

Суб’єкта інноваційної
діяльності
…

Перелік n

5 етап

Перевірка можливості спільного застосування інструментів державного
регулювання інновацій

6 етап

Визначення раціональних строків та параметрів застосування системи
інструментів державного регулювання інновацій

7 етап

Оцінка ефективності обраних систем державної підтримки інновацій залежно
від задоволеності інтересів суб’єктів інноваційної діяльності

8 етап

Формування раціональної системи інструментів державної підтримки інновацій
з урахуванням стадій ЖЦІ, виду інновацій та суб’єктів

9 етап

Законодавче забезпечення реалізації заходів державної політики у сфері
інноваційного розвитку

Рис. 2.15. Методичний підхід до формування системи інструментів державної
підтримки інновацій
Джерело: авторська розробка
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Другим етапом методичного підходу є проведення аналізу вітчиз
няного та закордонного досвіду податкового регулювання іннова
ційної діяльності. Досвід розвитку податкових систем європейських
держав свідчить про поширеність застосування податкових пільг як ін
струментів регулювання інноваційної діяльності. У світовій практиці
податкового стимулювання інноваційної діяльності існує три основні
напрямки заохочення суб’єктів підприємницької діяльності: створен
ня спеціальних податкових режимів підтримки інноваційної діяльнос
ті в рамках технопарків; податкові пільги для діяльності інновацій
них організацій; надання окремих податкових пільг підприємствам,
пов’язаних з реалізацією ними інноваційних проєктів [2–4].
Однією з поширених пільг, що використовуються світовою практи
кою податкового стимулювання, є податкові канікули. Зміст цієї пільги
полягає в тому, що суб’єкт господарювання звільняється на визначе
ний час і при дотриманні певних умов від сплати податку на прибуток.
Стимулювання саме інноваційної діяльності за допомогою податко
вих канікул передбачене тільки у Франції. Іншим засобом податкового
стимулювання є застосування зменшених ставок податку на прибуток.
В європейській податковій практиці є декілька прикладів застосування
знижених ставок податку на прибуток для інноваційних підприємств та
організацій (Греція, Туреччина, Франція, Китай та ін.) [2].
Ще одним інструментом податкового стимулювання є пільгове
оподаткування прибутку, отриманого в результаті використання па
тентів, ліцензій, ноу-хау та інших нематеріальних активів, які входять до
складу інтелектуальної власності. Також активно запроваджується в за
кордонній практиці прискорена амортизація. Одними з найпоширені
ших видів пільг є зменшення бази оподаткування на суму інноваційних
витрат капітального характеру (інвестиційна знижка) та зменшення
податкових зобов’язань податку на прибуток (податковий кредит).
Особливостями досвіду застосування податкових пільг у стиму
люванні інноваційної діяльності є різноманітність їх строків, ставок,
а головне, – різний перелік цих інструментів. Деякі країни застосову
ють одразу декілька податкових важелів для симулювання інновацій,
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однак не всі вони мають економічний сенс одночасного застосування з
точки зору механізму їх дії (дублювання чи застосування таких інстру
ментів, які не задовольняють інтересів усіх суб’єктів на даному етапі
інноваційного процесу). Тому третім етапом методики є перевірка
виявленого переліку податкових важелів на відповідність меті подат
кової підтримки інноваційної діяльності. Він полягає у визначенні мо
тиваційної складової різних інструментів податкової підтримки інно
ваційної діяльності. Після проведення такого аналізу ті інструменти
податкового регулювання, що не задовольняють інтереси суб’єктів
інноваційної діяльності та встановленим пріоритетам національної
соціально-економічної політики, визнаються неефективними для за
стосування у вітчизняній економіці та відсіюються, а ті засоби подат
кового регулювання інноваційної діяльності, що відповідають пріо
ритетам держави, повинні пройти подальшу фільтрацію на подальших
етапах методичного підходу.
Формування системи податкової підтримки інновацій з урахуван
ням виду, етапу життєвого циклу інновацій та суб’єктів інноваційної
діяльності проводиться на четвертому етапі методичного підходу, що
зображено на рис. 2.16.
На цьому етапі передбачається формувати раціональний набір
інструментів податкової підтримки інновацій за такими трьома скла
довими, як вид інновації; етап життєвого циклу інновацій; суб’єкт ін
новаційної діяльності. Вид інновацій обумовлює строки її реалізації
(тривалість та обсяг витрат на кожному етапі життєвого циклу) та
суб’єктів, що задіяні в розробці та впровадженні (на кожному етапі
життєвого циклу інновацій можуть брати участь як один суб’єкт так
і декілька, кожен з яких повинен мотивуватися окремо та, відповідно,
різними інструментами податкового регулювання).
Результатом цього етапу є формування альтернативних наборів ін
струментів податкового регулювання інноваційної діяльності.
П’ятий етап полягає у перевірці можливості одночасного застосу
вання засобів податкової підтримки інновацій. Окремо кожен інстру
мент може давати мотиваційний результат, проте одночасне застосу
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Формування системи податкової підтримки інновацій з урахуванням:
1) Види інновацій
Внутрішні

Продуктові

Перелік
податкових
важелів 1

Технічні та технологічні
Перелік 3

Перелік 2

Управлінські

Стратегічні

Перелік 4

Перелік 5

2) Етапи життєвого циклу інновацій (ЖЦІ)
Фундаментальні науково- Прикладні Дослідно-конструкторські Впровадження Споживання
інновації
інновації
НДР
роботи (ДКР)
дослідні роботи (НДР)

Перелік податкових
важелів 1

Перелік 3

Перелік 2

Перелік 4

Перелік 5

3) Суб’єкти інноваційної діяльності
Технопарки…
інноваційні
фонди

Державні НДЦ,
інститути

Конструкторські
бюро

Фізичні й юридичні особи,
які створюють інновації

Державні установи,
які використовують
у своїй діяльності
інновації

Науково-дослідні
підрозділи
підприємств

Фізичні й юридичні особи,
які впроваджують
і використовують
інновації

Перелік податкових
важелів 1

…

Перелік n

Рис. 2.16. Послідовність формування переліку інструментів податкової
підтримки інновацій з урахуванням видів інновацій, етапів життєвого циклу,
суб’єктів інноваційної діяльності
Джерело: авторська розробка
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вання всіх можливих важелів податкової підтримки, без урахування
виду, етапу життєвого циклу та суб’єкта інноваційної діяльності, не дає
очікуваного ефекту.
Визначення раціональних строків та параметрів застосування сис
теми інструментів податкового регулювання інновацій здійснюється
на шостому етапі методичного підходу. Від ставок податкових пільг і
строків їх застосування залежить ступінь задоволеності та зацікавле
ності суб’єктів у розробці та впровадженні інноваційних проєктів. На
приклад, застосування податкової підтримки на стадії прибутку від од
ного інноваційного проєкту мотивує суб’єкта інноваційної діяльності
до реалізації іншого.
Змістом сьомого етапу є оцінка ефективності обраних систем по
даткової підтримки інновацій. Альтернативні переліки податкових
інструментів, що було сформовано на попередніх етапах методики,
оцінюються залежно від параметрів податкових пільг (періоду надан
ня та ставки) на рівень задоволеності інтересів суб’єктів інноваційної
діяльності.
Восьмим етапом є формування раціональної системи інструментів
податкового регулювання інновацій, що дозволяє отримати макси
мальну ефективність від надання податкової підтримки суб’єктам ін
новаційної діяльності залежно від виду інновацій, етапів їх життєвого
циклу, ставок податкових пільг і терміну їх застосування.
Заключним етапом методичного підходу є законодавче забезпе
чення реалізації заходів податкової та бюджетної політики у сфері
інноваційного розвитку. Результати дослідження вітчизняної та зару
біжної практики податкового та бюджетного стимулювання інновацій
надають змогу стверджувати, що регулятивний потенціал відповідних
інструментів державного регулювання в Україні використовується
недостатньо. Підтвердженням цього є й результати моделювання на
слідків впровадження податкових пільг та 100% погашення відсотків
за кредити, залучені підприємствами для реалізації інноваційних про
єктів, за рахунок державних коштів. Вони надають певне уявлення про
напрямки поліпшення державної політики в цій сфері.
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Зокрема, дієвим стимулом до інновацій виявляється надання під
приємствам, які реалізують інноваційні проєкти, права на 100% ком
пенсацію відсотків за кредити, залучені ними для реалізації таких
проєктів, за рахунок бюджетних коштів. Враховуючи, що цей захід
пов’язаний з прямим відтоком бюджетних коштів, надання зазначено
го права для всіх підприємств виявляється економічно невиправданим,
оскільки може призвести до надмірного збільшення видаткової части
ни бюджету та посилити тим самим бюджетний дефіцит і поглибити
економічну кризу. Тому уявляється доцільним надавати право на таку
компенсацію або щодо окремих видів інновацій, або щодо окремих
суб’єктів інноваційної діяльності.
Одним із перспективних варіантів цього механізму є надання пра
ва на компенсацію відсотків за кредит на інновації малим і середнім
підприємствам. Пояснити це можна таким чином. Упровадження ін
новацій, як правило, характеризується значними витратами та досить
тривалим періодом повернення коштів та виходу на рівень прибутку.
І відповідний довготривалий період збитків може бути неприйнятний
для великих підприємств, які вже мають певний досягнутий рівень
стабільності та прибутковості, оскільки саме ці рівні виступатимуть
своєрідними індикаторами оцінки успішності певного проєкту. Крім
того, великі компанії, як правило, «неповороткі» та не можуть швид
ко пристосовуватися до змін. Тому державна фінансова підтримка
інноваційних проєктів на малих і середніх підприємствах (які є більш
мобільними), як очікується, сприятиме більш швидкому розвитку ін
новацій. До того ж, масштаби діяльності малих і середніх підприємств
не дозволять їм впроваджувати надто дорогі проєкти, внаслідок чого
фінансування відсотків за кредит у повному розмірі за рахунок держа
ви не призведе до надмірного відволікання бюджетних коштів.
Досвід податкового регулювання інноваційної діяльності в зару
біжних країнах свідчить, що потужним стимулом до інноваційної ді
яльності підприємств є податкова знижка, оскільки вона надає змогу
зменшити податкову базу з податку на прибуток підприємств. Відпо
відно зменшується і сума податку. Тим самим забезпечується певна
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економія коштів суб’єктів господарювання, що можуть бути викорис
тані для подальших інвестицій.
Результати моделювання надають змогу стверджувати, що найкра
щих результатів (з позиції інтересів держави) можна досягти у випад
ку впровадження прирістної податкової знижки на стадіях виконання
дослідно-конструкторських робіт і впровадження інновації. Це обу
мовлене тим, що, як правило, саме на цих стадіях притік інвестицій не
лише поступово зростає, але є найбільшим. А це виступає необхідною
умовою застосування досліджуваного інструменту податкової політи
ки. Ставка такої знижки має бути встановлена на рівні 5 %.
На стадії впровадження, відмінною рисою якої є поступове упо
вільнення потоку інвестицій в інноваційний проєкт, доцільніше впро
ваджувати об’ємну податкову знижку, розмір якої не залежить від суми
інвестицій, здійснених у попередньому періоді. Відповідно до резуль
татів моделювання найбільш економічно обґрунтованим виявляється
10%-на ставка такої об’ємної податкової знижка.
При наданні зазначеної пільги слід чітко розробити механізм її
надання, зокрема визначення тривалості стадій інноваційного про
єкту. Відповідне рішення щодо надання пільг повинно прийматися
лише щодо суб’єктів, інноваційні проєкти яких зареєстровано в уста
новленому законодавством порядку. Під час цієї реєстрації має бути
затверджений план-графік реалізації проєкту. Саме він і служитиме
вихідною базою для визначення тривалості стадій інноваційного про
єкту. Своєю чергою, необхідно розробити єдиний підхід до визначен
ня стадій інноваційного проєкту (тобто чітко визначити та прописати
в законодавстві, які складові передбачає кожна із стадій).
Дієвими в стимулюванні інновацій можуть виявитися й такі пільги,
що застосовуються в закордонній практиці податкового стимулюван
ня інноваційної діяльності, як зменшення ставки податку на прибуток
підприємств, а також податковий кредит (мається на увазі зменшення
суми податку, що має бути сплачена до бюджету, на певну частку здій
снених інвестицій в інновації).
131

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

Дієвими з точки зору стимулювання інновацій для України виявля
ються такі важелі бюджетного та податкового регулювання, що засто
совуються зарубіжними країнами, як державні замовлення, прискоре
на амортизація основних засобів, а також спеціальні податкові режими
підтримки інноваційної діяльності в рамках технопарків (йдеться про
поступове відновлення пільг з податку на прибуток підприємств і
ПДВ щодо відповідних суб’єктів), оскільки скасування цих пільг свого
часу стало одним з негативних чинників, що погіршили інноваційний
та інвестиційний клімат України.
2.5. Державна підтримка розвитку людських ресурсів як напрям
реконструкції промисловості

Людські ресурси відіграють значну роль у забезпеченні соціаль
но-економічного розвитку країни та її регіонів, а також у досягненні
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств різних галузей
економіки. Втім, як показало проведене дослідження за галузями про
мисловості, значення фактора праці в розвитку промисловості Украї
ни дедалі зменшується, зайнятість у відповідних галузях постійно зни
жується, а заборгованість із заробітної плати зростає. Це зумовлює
необхідність включення управління людськими ресурсами в механізм
державної підтримки реконструкції промисловості, що забезпечить
зростання інтелектуального потенціалу, достатність кваліфікованих
кадрів для неоіндустріалізації економіки.
ХХ століття стало трампліном докорінних глобальних змін, які
стосувалися всіх сфер життя суспільства. Однак локомотивом цих
змін була і є економіка, яка штовхає розвиток науки і техніки, створює
традиції та нові тренди, управляючи попитом і формуючи уподобан
ня споживачів, з одного боку, а з іншого – є причиною світових криз
і пов’язаних з цим перетворень. Важливість і складність економічних
процесів впливають на перманентну потребу наукових досліджень
стосовно широкого спектра проблем, пов’язаних з цією галуззю знань.
У тому числі протягом останнього століття відбулися значні зміни у
вивченні факторів виробництва та їх пріоритизації. Так, мова йде про
132

Розділ 2. Формування механізму державної підтримки реконструкції промисловості

працю (людські ресурси особовий фактор або менеджмент, враховую
чи різні класифікації та підходи) [21; 55; 107].
Даний фактор виробництва поряд із землею, капіталом, підпри
ємницькою спроможністю, інформацією та іншими у своїй еволю
ції протягом останніх ста років пройшов швидкий, але надзвичайно
динамічний шлях, який ознаменувався появою безліч шкіл, підходів,
концепцій і парадигм, пов’язаних з визначенням його місця та ролі,
а також з пошуком найбільш оптимальних методів управління ним.
Причинами цього є історичні особливості розвитку як виробництва
(від матеріального до нематеріального), так і суспільства в цілому (від
індустріального до постіндустріального, інформаційного). Адже змі
нювалися і сама праця, і вклад людських ресурсів, їх значущість, а від
повідно, і вартість (цінність). Так, наприклад, розвиток американської
економіки (приріст ВВП) у післявоєнні роки ХХ ст. згідно з дослі
дженням американських учених, пов’язаний, перш за все, саме з «фак
тором праці», потім з «фактором капіталу», тоді як «фактор землі»
майже не брав участі в цьому процесі [111]. Причинами такого впливу
«фактора праці» стала як кількісна потреба в більшій чисельності ро
бочої сили, так і якісна потреба в більш кваліфікованих працівниках,
які б відповідали вимогам і темпу НТП.
Однак з актуалізацією важливості «фактора» праці» з’явилася і
проблема ефективного управління ним. Це підтверджується появою
та зламом протягом одного століття як мінімум чотирьох парадигм ме
неджменту:
 управління кадрами (трудовими ресурсами) (кінець ХІХ ст. –
20-ті рр. ХХ ст.);
 управління персоналом (починаючи з 20–30-х рр. ХХ ст.);
 управління людськими ресурсами (починаючи з 50-х рр. ХХ ст.);
 управління людиною в соціально-культурному контексті (почи
наючи з 60-х рр. ХХ ст.),
а також еволюцією безлічі шкіл (школа наукового управління, адмі
ністративна школа управління, школа людських відносин, емпірична
133

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

та біхевіористська школи, школа людського капіталу, соціального ме
неджменту тощо); розвитком теорій (теорія Х та Y Д. МакГрегора,
теорія Z У. Оучі, теорія управління талантами Д. Уоткінсона, теорія
І. Д. Мерсера та ін.) та підходів (системний, процесний, функціональ
ний, кількісний, поведінковий, ситуативний, компетентнісний, про
грамно-цільовий, проблемно-орієнтований тощо).
Завдяки такій науковій активності сьогодні людина як біологічний,
економічний, правовий, соціальний, культурний, політичний суб’єкт
зі своїми психофізіологічними особливостями, знаннями, навичками
та досвідом, а також управління нею відіграє одну з ключових ролей
ефективного виробництва. Адже саме людина, як носій унікального
досвіду, який з часом лише збільшує власну цінність, генерує нові ідеї,
створює додану вартість та або приносить прибуток, або є причиною
отримання збитків і банкрутств як підприємств, організацій та уста
нов, так і держав в цілому.
У зв’язку з цим пошук нових ідей, методів та підходів до управління
людськими ресурсами в промисловості, які б відповідали сьогодніш
нім вимогам і реаліям та майбутнім очікуванням, а також ураховували
подальші перспективи, є надзвичайно актуальним питанням, особливо
для України, яка протягом останніх чотирьох років обрала своїм век
тором європейський шлях розвитку.
Однак, враховуючи особливості вітчизняної економіки, реалії
промисловості, існуючі стандарти бізнесу, стан соціально-трудової
сфери, а також характерні ознаки концепцій менеджменту, можна зро
бити висновок, що наша держава знаходиться лише на етапі переходу
від парадигми «управління персоналом» до парадигми «управління
людськими ресурсами», яка обумовлює існування своєрідної моделі,
що будується на потребі максимально захистити свої права та можли
вості як з боку роботодавця, так і з боку найманого працівника через
наявність недовіри один до одного.
Сучасний стан розвитку суспільства, глобалізаційні та інтеграційні
процеси створюють «необхідність урахування соціального, мораль
но-психологічного аспекту управління. Держава бере безпосередню
134

Розділ 2. Формування механізму державної підтримки реконструкції промисловості

участь в його створенні, функціонуванні та регулюванні, тобто здій
снює прямий вплив на ринок праці. До того ж, існує взаємний зв’язок
цих двох категорій, оскільки кон’юнктура даного ринку здійснює опо
середкований вплив на напрямки соціальної, демографічної політики
уряду» [75].
Схема державного регулювання розвитку людських ресурсів у
промисловості (рис. 2.17) передбачає виділення суб’єктів управління,
об’єкта управління та методів й інструментів управління людськими
ресурсами на трьох рівнях: макро-, мезо-, макро.
У теорії є ряд підходів до систематизації інститутів, які пропону
ють розподіляти їх на: державні та недержавні, формальні та нефор
мальні, легітимні, нелегітимні (тіньові), кримінальні тощо.
Однак при розгляді питання управління людськими ресурсами як
складної категорії, яка відображає саму людину (групу, колектив, на
цію) з певним набором особистісних і професійних, вроджених і на
бутих якостей, підприємницькою здібністю, які вона має, набуває та
може розвивати у рамках як соціально-трудових відносин, так і про
цесів життєдіяльності суспільства в цілому, перш за все нас цікавлять
ті інститути, які представляють державні важелі впливу, недержавні, а
також такі, що мають глибинно-суспільне неформальне значення.
На рис. 2.18 систематизовано інститути, які формують середови
ще управління людськими ресурсами в Україні.
Дана систематизація передбачає об’єднання інститутів за ознакою
рівня розповсюдження (мікро-, мезо- та макрорівень) та суб’єкта роз
повсюдження (державні, недержавні, неформальні).
Так, на макрорівні координація управління людськими ресурсами
реалізується, перш за все, через систему центральних органів виконав
чої влади, а саме – міністерств. У цілому станом на 2017 р. функціонує
18 міністерств, кожне з яких формує державну політику в межах певної
компетенції.
«Основним органом державного управління в галузі трудових
ресурсів є Міністерство праці та соціальної політики, основні сфери
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Рис. 2.17. Інструментарій управління людськими ресурсами в промисловості
залежно від рівнів управління
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діяльності якого охоплюють питання оплати та мотивації праці пра
цівників у виробничих галузях і бюджетних сферах; рівень життя і со
ціальний захист населення; формування політики на ринку праці та
зайнятості населення; організації праці; підготовки та перепідготовки
кадрів; охорони та умов праці; соціального страхування; соціально
го партнерства; правового регулювання праці та трудових відносин;
міжнародного співробітництва тощо» [75]. Ці завдання на макрорів
ні реалізуються за допомогою Державної служби зайнятості України
(ДСЗУ) та Пенсійного фонду України (ПФУ).
Державна служба зайнятості України є своєрідним посередником
на ринку праці між роботодавцем та особою, яка шукаю роботу, що
надає інформаційну та фінансову допомогу через безкоштовне кон
сультування тимчасово безробітних, їх професійну орієнтацію та на
вчання (підвищення кваліфікації, перепідготовка), а також державне
соціальне страхування для тих, хто тимчасово втратив роботу.
Пенсійний фонд України, своєю чергою, реалізує державний за
хист громадян непрацездатного (пенсійного) віку, здійснюючи управ
ління солідарною системою загальнообов’язкового державного пен
сійного забезпечення через накопичення, облік і розподіл пенсійних
внесків, а також виплату пенсій.
На регіональному (мезо-) та місцевому (мікро-) рівнях завдання
Державної служби зайнятості України та Пенсійного фонду реалізу
ються через діяльності обласних, міських і районних центрів зайня
тості, а також Головних управлінь ПФУ і управлінь ПФУ у містах від
повідно.
Одним із завдань управління людськими ресурсами є розвиток та
ефективне використання потенціалу, що неможливо без державної під
тримки, яка, своєю чергою, забезпечується Міністерством освіти і нау
ки України. Координація даного міністерства з департаментом промис
лової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
дозволяє визначити потребу в конкретних виробничих спеціальнос
тях, забезпечити підготовку фахівців через мережу освітніх закладів та
сформувати необхідний обсяг пропозиції робочої сили на ринку праці.
138

Розділ 2. Формування механізму державної підтримки реконструкції промисловості

Водночас треба зазначити, що в більшості роботодавців уже сфор
мувалося розуміння максимальної важливості такого ресурсу, як лю
дина, у зв’язку з чим відбувається перехід від відділу кадрів до служби
управління персоналом через значне розширення кола виконуваних
функцій, пов’язаних не лише з наймом, обліком і звільненням праців
ників, але й їх адаптацією, розвитком і мотивацією. Враховуючи таке
делегування функцій на відповідну службу та необхідність приймати
колективні управлінські рішення, спостерігається також зміна стиля
керівництва з авторитарного на демократичний. Разом із тим, врахо
вуючи низький рівень та якість життя в Україні, переважаючу вагу має
заробітна плата в мотивуванні зокрема та управлінні персоналом в ці
лому, що створює певні управлінські перешкоди та обумовлює обме
женість управлінського механізму через складність формування цін
нісних орієнтирів та мотивів людини, а не лише їх короткострокового
використання.
Отже, роль держави в забезпеченні гідного рівня життя, зайнятос
ті, підвищенні конкурентоспроможності національної економіки та
розвитку промисловості полягає в розробці дієвих механізмів, підхо
дів до ефективного управління людськими ресурсами, у тому числі в
промисловості.
З метою наукового обґрунтування вибору інструментарію дер
жавної підтримки розвитку людських ресурсів на трьох рівнях управ
ління запропоновано відповідний методичний підхід (рис. 2.19).
Першим етапом для розуміння не лише сутності, але й важливос
ті проблеми управління людськими ресурсами є аналіз її характеру та
виду, тобто дослідження того, в чому саме проявляється дана пробле
ма та як її можна вирішити в разі виникнення. Розглядаючи питання в
даному контексті, необхідно, перш за все, зазначити складність даного
поняття, яка полягає в тому, що проблема управління персоналом сто
сується не лише мікрорівня (підприємства, організації або установи),
але й мезо- (регіон, галузь) та макрорівня (країни). При цьому всі ці
рівні взаємопов’язані та можуть сприяти або погашенню проблеми
або, навпаки, її розростанню.
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Діагностика тенденцій та ідентифікація проблем в управлінні людськими
ресурсами в промисловості на:

1 етап

макрорівні

мезорівні

мікрорівні

Аналіз законодавчого забезпечення державної підтримки розвитку
людських ресурсів у промисловості

2 етап

Вітчизняний досвід
3 етап

Досвід країн – членів ЄС

Обґрунтування підходу до управління людськими ресурсами
Аналіз діючих методів та інструментів державної підтримки розвитку
людських ресурсів у промисловості залежно від рівня управління

4 етап

Макрорівень

Мезорівень

Мікрорівень

5 етап

Формування переліку ефективних інструментів розвитку людських ресурсів
у промисловості за рівнями управління

6 етап

Перевірка обраних інструментів на можливість спільного застосування
та відповідності критеріям ефективності державної підтримки
Ні

Відповідає
Так

7 етап

Реалізація державної політики розвитку людських ресурсів у промисловості

8 етап

Відстеження ефективності інструментарію державної підтримки розвитку
людських ресурсів у промисловості та розробка заходів з удосконалення
державного управління людськими ресурсами

Рис. 2.19. Методичний підхід до вибору інструментарію державної підтримки
розвитку людських ресурсів у промисловості
Джерело: авторська розробка
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Так, проблема, що виникла на рівні держави стосовно ефективно
го використання людських ресурсів (наприклад, суперечлива зміна в
законодавстві про працю), може або за рахунок продуктивної роботи
об’єднань роботодавців та профспілкових організації на мезорівні спри
яти її оперативному вирішенню, або через їх бездіяльність призвести до
значних проблем у соціально-трудовій сфері безпосередньо на підпри
ємстві, що негативно вплине на результати його діяльності та буде мати
наслідки для галузі та держави в цілому (з точки зору податкових над
ходжень, необхідності вирішення трудових спорів, збільшення рівня
безробіття тощо). Те ж саме стосується і зворотного руху виникнення
проблеми на рівні підприємства та її розвитку до меж держави. Так, на
приклад, незадоволеність умовами праці на конкретному підприємстві
може перетворитися на масові страйки, які зупиняють роботу цілих га
лузей, а відповідно, не лише погано впливають на репутацію країни, а і
спричиняють реальні фінансові збитки та додаткові зобов’язання.
Однак, з іншого боку, слід зазначити, що за такої точки зору ієрар
хічності проблем управління людськими ресурсами особливу увагу
варто приділити саме рівню підприємства, адже вирішення будь-якої
проблеми на макрорівні є занадто повільним, інертним і складним.
При цьому рішення проблеми буде занадто загальним, адже не врахо
вуватиме специфіку діяльності та особливості функціонування кожно
го окремого суб’єкта господарювання.
Спираючись на зазначене в рамках даної типізації проблеми в
управлінні людськими ресурсами, доцільно виділити два показники:
час розповсюдження проблеми та час її вирішення, між якими та іє
рархією проблем існує така залежність. Так, час розповсюдження про
блеми, яка виникла на макрорівні, набагато менший за час розповсю
дження проблеми, яка зародилася на мікрорівні. Тоді як час вирішення
проблеми на макрорівні, навпаки, є більшим за час вирішення пробле
ми, яка сформувалася на мікрорівні (рис. 2.20).
Аналіз тенденцій розвитку людських ресурсів у промисловості до
зволив визначити, що в Україні, в умовах економічної нестабільності,
жорсткої конкуренції та незначного за часом життєвого циклу підпри
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Проблема макрорівня
(країна)

Тр

Тв

Т макро
< Т мікро
р
р

Проблема мезорівня
(галузь, регіон)

Тр

Т макро
> Т мікро
в
в
Тв

Проблема мікрорівня
(підприємство)

Примітки: Трмакро та Трмікро − час розповсюдження проблеми, яка виникла від
повідно на макро- та мікрорівні; Твмакро та Твмікро − час вирішення проблеми, яка ви
никла відповідно на макро- та мікрорівні

Рис. 2.20. Залежність часу розповсюдження та вирішення проблеми управління
людськими ресурсами залежно від її рівня

ємства роботодавець є орієнтованим на оптимізацію витрат, у тому
числі й пов’язаних з персоналом. Так, за даними офіційної статистики
[69; 95; 97], відповідно до стану виплат заробітної плати працівникам
економічно активних підприємств (установ, організацій) у 2016 р.
кількість працівників промисловості, яким не виплачено заробітну
плату на 1 січня 2017 р. складає 75,5 тис. осіб (96,6 % з усіх за видами
економічної діяльності), що складає 3,8 % від середньооблікової кіль
кості штатних працівників. У зв’язку з цим сьогодні відбувається знач
на трансформація та навіть руйнація класичних відносин між робото
давцем і найманим працівником у питаннях гарантій стосовно терміну
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працевлаштування, чіткого кола обов’язків та компетенцій відповідно
до вимог робочого місця або посади, рівня та структури заробітної
плати, наявності та виплати соціальних пільг і компенсацій тощо.
За статистичними даними Державної служби статистики України
[69], кількість зайнятого населення у промисловості скоротилася у
2016 р. на 79,1 тис. осіб і склала 2494,8 тис. осіб порівняно з 2573,9
тис. осіб, зайнятих у 2015 р. [19], що свідчить про несприятливі тен
денції щодо розвитку промисловості в країні, неформальну та неповну
зайнятість.
Так, рівень вимушеної неповної зайнятості у промисловості за да
ними 2016 р. має найгірші показники порівняно з іншими видами еко
номічної діяльності, а саме – 4,4 % працівників від середньооблікової
кількості штатних працівників знаходилися у відпустках без збережен
ня заробітної плати, а 15,8 % працівників було переведено з економіч
них причин на неповний робочий день (тиждень) [94].
Дана тенденція спричинена неефективністю державної промисло
вої політики в країні та потребує виважених науково обґрунтованих
підходів до вибору напрямів, методів та інструментів управління люд
ськими ресурсами в промисловості.
Разом із тим попит на робочу силу у промисловості, тобто потре
ба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць
(вакантних посад), у 2016 р. зросла майже вдвічі – з 6494 осіб у 2015 р.
до 9997 осіб у 2016 р., що свідчить про потребу в працівниках різної
кваліфікації та необхідність здійснення державної політики стимулю
вання зайнятості, навчання новим професіям, перекваліфікації безро
бітних тощо.
На регіональному та державному рівнях проблеми управління
людськими ресурсами полягають у відсутності дієвої системи інсти
тутів регулювання ринку праці та захисту прав учасників соціальнотрудових відносин, системи соціального захисту, наявності недовіри
до центрів зайнятості, неефективної пенсійної системи тощо.
Окрім цього, саме людський фактор є причиною такої проблеми,
як корупція, яка в Україні носить масовий характер і проникла в усі
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сфері та рівні життя держави, що, своєю чергою, гальмує реформи;
сприяє «відтоку мізків», тобто фахівців, які не бажають і не в змозі
здійснювати свою діяльність в таких умовах; закриває доступ до іно
земних інвестицій, а також перешкоджає інтеграції України у світове
співтовариство.
Другим етапом методичного підходу є здійснення аналізу законо
давчого забезпечення державної підтримки розвитку людських ресур
сів у промисловості. На цьому етапі:
1) здійснюється класифікація нормативно-правового забезпечен
ня управління людськими ресурсами: за рівнем, за сферою застосуван
ня, за функціональною спрямованістю та ін.;
2) проводиться аналіз суперечностей законодавства у сфері управ
ління людськими ресурсами та законодавства, що регулює розвиток
промисловості;
3) проводиться аналіз закордонного досвіду регулювання розви
тку людських ресурсів у промисловості.
Отже, нормативно-правове забезпечення управління людськими
ресурсами в Україні є розгалуженою сукупністю різного роду законо
давчих, нормативно-правових, методичних та інформаційно-рекомен
даційних актів і документів, яка враховує всі рівні соціально-трудових
відносин та напрями дії підсистем системи управління персоналу. Од
нак, разом із тим, дана система буде ефективною лише у випадку, коли
все це різноманіття нормативно-правових документів буде представ
ляти єдине скоординоване ціле, в якому складові елементи не супер
ечать один одному, можуть динамічно адаптуватися до мінливих умов
та створювати дієвий механізм.
На третьому етапі обирається підхід до розвитку людських ресур
сів, що відповідає вимогам сучасності.
У теорії та практиці існує достатньо багато наукових підходів, які
можуть служити базисом управління людськими ресурсами. Найбільш
відомими серед них є: процесний, системний, ситуаційний, поведін
ковий, комплексний, інтеграційний, маркетинговий, функціональний,
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динамічний, відтворювальний, нормативний, кількісний, адміністра
тивний, програмно-цільовий, компетентнісний підхід тощо. Усі ці під
ходи дають можливість поглянути на управління з різних боків, врахо
вуючи різноманітні аспекти та умови, в яких воно здійснюється.
Особливої уваги в умовах невизначеності заслуговує підхід, що
сформовано в межах ситуаційного підходу – проблемно-орієнтова
ний. Даний підхід передбачає гнучкість мислення, уміння своєчасне
приймати управлінські рішення з використанням наявних ресурсів,
щоб відповідати новим умовам і правилам «економічної гри». Адже
вміння вирішувати проблеми є однією з ключових складових управлін
ської компетентності.
Четвертим етапом є аналіз діючих методів та інструментів держав
ної підтримки розвитку людських ресурсів у промисловості залежно
від рівня управління. На даному етапі проводиться аналіз переваг і не
доліків використання інструментів на різних рівнях управління.
Наступним, п’ятим, етапом методичного підходу є формування
переліку ефективних інструментів розвитку людських ресурсів у про
мисловості за рівнями управління. У даний перелік мають увійти дієві
інструменти, що використовуються в практиці державного управлін
ня людськими ресурсами в Україні та інших країнах світу.
Відповідно на шостому етапі здійснюється перевірка обраних
інструментів на можливість спільного застосування та відповідності
критеріям ефективності державної підтримки.
Крім зазначених вище основних критеріїв, додатковими критері
ями ефективності державної підтримки розвитку людських ресурсів у
рамках реконструкції промисловості на макрорівні виступають:
 зростання чисельності зайнятих у промисловості працівників;
 зростання чисельності найманих працівників у промисловості;
 збільшення формальної зайнятості в промисловості;
 збільшення працевлаштованих зареєстрованих безробітних на
промислові підприємства;
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 зменшення заборгованості з виплат заробітної плати в промис
ловості;
 зростання обсягу ВВП;
 зростання обсягу реалізованої промислової продукції тощо.
Критеріями ефективності на мезорівні виступають:
 зростання чисельності зайнятих у промисловості працівників у
регіональному розрізі;
 зростання чисельності найманих працівників у промисловості у
регіональному розрізі;
 збільшення формальної зайнятості в промисловості в регіо
нальному розрізі;
 збільшення працевлаштованих зареєстрованих безробітних у
промисловості у регіональному розрізі;
 зростання обсягу ВРП;
 зростання обсягу промислової продукції в регіональному роз
різі тощо.
Критеріями ефективності на мікрорівні виступають:
 зростання продуктивності праці в промисловості;
 зменшення плинності кадрів на промислових підприємствах;
 підвищення лояльності працівників до підприємств промисло
вості тощо.
У разі невідповідності інструменти відбраковуються, і відповідно,
здійснюється перегляд переліку ефективних інструментів розвитку
людських ресурсів у промисловості за рівнями управління.
В іншому випадку здійснюється перехід до наступного етапу – ре
алізації державної політики розвитку людських ресурсів у промисло
вості.
Заключним етапом методичного підходу є відстеження ефектив
ності інструментарію державної підтримки розвитку людських ресур
сів у промисловості, який полягає у перевірці результатів реалізації
обраних методів та інструментів на відповідність критеріям ефектив
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ності та розробка заходів з удосконалення державної підтримки розви
тку людських ресурсів у промисловості.
У зв’язку з цим, розглядаючи дане питання на макро- і мезорівнях,
доцільними є такі дії щодо покращення управління людськими ресур
сами:
 удосконалення нормативно правової бази за рахунок впрова
дження нового трудового кодексу та його узгодження з іншими
нормативними документами в трудовій сфері (Закони України:
«Про заробітну плату», «Про професійні спілки, їхні права і
гарантії діяльності», «Про колективні договори» та ін.);
 податкова підтримка та стимулювання соціально-трудових від
носин (у питаннях оплати праці, податкових канікул для малого
та середнього бізнесу, спрощення процедури сплати податків та
інших заходів з метою зменшення тіньового сегмента працевла
штування);
 реалізація пенсійної реформи, що передбачає зменшення части
ни обов’язкового державного страхування;
 координація взаємодії центрів зайнятості з роботодавцями у
сфері підготовки та перепідготовки фахівців, формування чіт
кого переліку професійних і особистих вимог до осіб, які актив
но шукають роботу;
 створення пільг для підприємств, які створюють нові робочі
місця;
 боротьба з корупцією через наявність дієвого законодавчого та
виконавчого механізму тощо.
На мікрорівні в умовах динамічності трудових відносин між найма
ним робітником і роботодавцем у зв’язку з необхідністю адаптації до
зовнішніх змін доцільним є впровадження та використання проблемноорієнтованої системи управління людськими ресурсами, заснованої на
ситуативному підході, що передбачає гнучкість мислення, уміння вчас
но приймати управлінські рішення з використанням наявних ресурсів,
щоб відповідати новим умовам і правилам «економічної гри».
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Проведений аналіз існуючих підходів до формування державної
підтримки реконструкції промисловості з урахуванням стадій розви
тку галузей промисловості та економіки в цілому дозволив визначити
як пріоритетний напрямок – стимулювання інноваційно-інвестицій
ної діяльності. Широке застосування у світовій практиці таких ін
струментів, як інститути розвитку, стимулююча податкова політика та
сприяння розвитку людського капіталу мають справляти загальний по
зитивний вплив на розвиток промислового потенціалу та реалізацію
інноваційного потенціалу вітчизняної промисловості.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ
ПІДТРИМКИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
В УКРАЇНІ

3.1. Застосування спеціальних економічних зон для реконструкції
промислового сектора України

Спеціальні економічні зони є поширеним і дієвим інструментом
реалізації активної економічної політики, зокрема неоіндустріальної,
спрямованої на відродження та розвиток нової промисловості [71].
Cучасна історія масової появи особливих (спеціальних) еконо
мічних зон (СЕЗ) у різних частинах світу починається із середини ХХ
століття. Цим інструментом користуються як розвинені країни, так і
країни, що розвиваються та не декларують створення ринкової еко
номіки. Особливо швидке зростання відзначається в останні три деся
тиліття [125; 134]. Якщо в 1986 р. налічувалося 176 СЕЗ у 47 країнах
світу, то до 2007 р. їх було понад 3,5 тисячі в 130 країнах, а на цей мо
мент, за деякими оцінками, – понад 4,5 тисячі. Ця тенденція пов’язана,
ймовірно, і з посиленням міжнародної конкуренції, і з глобалізацією,
і з усвідомленням того, що виживання та розвиток поодинці стають
усе більш складними та витратними процесами. У зв’язку з цим вини
кає бажання скористатися вже напрацьованим іншими досвідом у різ
них галузях людської діяльності (техніці, технології, управлінні) та, по
можливості, розширити зону свого впливу.
З точки зору лібералізму, який встановлює примат ринкової сис
теми як найбільш ефективної, існування особливих економічних зон
було б порушенням усієї концепції. Роль держави полягає в тому,
щоб забезпечити умови функціонування ринку та вільної конкурен
ції. Саме прагнення до реалізації цього принципу повною мірою ви
кликало сплеск створення CЕЗ у всьому світі. СЕЗ у цьому випадку
149

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

є каталізатором розвитку конкуренції та сприяють проведенню анти
монопольної політики. При цьому неоліберальні, неоконсервативні та
неокейнсіанські тенденції в економічній політиці різних країн цілком
уживаються. Підтвердженням цього можна вважати той факт, що біль
шість СЕЗ сучасності знаходяться якраз у країнах з перехідною еконо
мікою або ринком, що розвивається, – 2,3 тис. з 3,5 тис. усіх існуючих.
Таким чином, реалізуються принципи конкуренції, однак у 62,1% ви
падків ці зони створюються з ініціативи держави та нею же керуються
(табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Спеціальні економічні зони в країнах з перехідною економікою або ринком,
що розвивається
Регіон

Приватні зони

Державні зони

Усього

Америка

146

394

540

Азійсько-Тихоокеанський регіон

435

556

991

Африка на південь від Сахари

49

65

114

Близький Схід та Північна Африка

173

40

213

Центральна та Східна Європа
та Центральна Азія

69

374

443

Усього

872

1 429

2 301

Джерело: складено за [149]

У США, де позиції неолібералізму особливо сильні, діє найбільша
серед країн з розвиненим ринком кількість зон міжнародної торгівлі –
266 і 173 «федеральні зони розширених можливостей» [149]. Сучас
ні дослідники дотримуються думки, що лібералізація умов торгівлі в
принципі не скасовує необхідності в зонах вільної торгівлі, а розши
рює їх вплив на економіку країни [133].
Одним із найбільш сильних глобальних викликів сучасності є
прискорення науково-технічного прогресу та перехід до нового тех
нологічного укладу. Відповіддю на цей виклик є активна політика в
науково-технічній сфері та сфері комерціалізації наукових розробок
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і винаходів. У зв’язку з цим розвиток отримали CЕЗ, націлені на ство
рення та виробництво новітньої техніки і технологій.
Найбільшого успіху CЕЗ, націлені на розвиток високотехнологіч
ного виробництва, досягли в Японії, Китаї, Гонконгу, Тайвані. У межах
цих зон зараз зосереджено провідні наукові, конструкторські та освіт
ні центри, які стають лідерами в розробках нових матеріалів і конвер
гентних технологій.
Якщо за загальною кількістю наукових публікацій у всіх сферах на
уки Китай ще відстає від США (416,4 тис. і 567 тис. публікацій у 2015 р.
відповідно), то в галузі матеріалознавства переганяє майже в два рази
(75,2 тис. публікацій учених з Китаю проти 37,9 тис. публікацій учених
із США) [145].
На часі створення СЕЗ для підтримки науково-технічного та ін
новаційного розвитку і для країн ЄС. Оскільки, згідно з Угодою [18],
країни зобов’язані дотримуватися єдиної політики у сфері свободи
конкуренції, підприємництва, руху товарів, робочої сили тощо, то ви
никають обмеження на створення скільки-небудь протекціоністських
CЕЗ для окремих галузей і, меншою мірою, – регіонів. Однак у сфері
науково-технічного розвитку та освіти кожна країна може викорис
товувати різні заходи їх підтримки. Механізм координації досліджень
також передбачений.
У рамках ЄС вже було реалізовано сім рамкових програм підтрим
ки дослідження, зараз реалізується восьма – Горизонт 2020 року [152],
у рамках якої особлива увага приділяється саме підтримці малих і се
редніх інноваційних підприємств та інфраструктури науково-техніч
ної діяльності. Тому створення технопарків, технологічних платформ,
індустріальних парків, інноваційних кластерів і подібних структур,
в основі яких лежить взаємодія науково-дослідних, конструкторських
і освітніх організацій різної форми власності та власне підприємств,
забезпечує підтримку високого рівня конкурентоспроможності наці
ональних економік країн ЄС.
Спеціальні економічні зони, завдяки залученню інвестиційних,
кадрових, технічних та інших ресурсів, сприяють досягненню більш
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широких цілей, ніж було задумано при їх створенні, що робить їх ко
рисним інструментом в умовах наростаючих глобальних викликів.
Найбільш цікаві у цьому напрямку два виклики – посилення глобаліза
ції та нова технологічна революція.
Еволюція сучасних СЕЗ може відбуватися різними шляхами за
лежно від спрямованості та виду.
Перший варіант еволюції можна представити таким чином:
 заміщення імпорту – зростання експорту – включення в гло
бальні ланцюги поставок.
На першому етапі залучення інвестицій, у т. ч. іноземних, які при
ходять разом із новими технологіями, дозволяє створити власне ви
робництво, використовуючи імпортні складові, але місцеву робочу
силу, і відмовитися від імпорту товарів. Розширення виробництва, за
вдяки пільговим режимам усередині зони, більш дешевій робочій силі
(порівняно з країною-інвестором), сприяє збільшенню експорту. Спе
ціалізація агентів усередині СЕЗ, що виникає в результаті конкуренції,
дозволяє країнам включатися в глобальні ланцюжки, збільшуючи при
цьому ступінь глобалізації у світі. Небезпека пов’язана з посиленням
ролі транснаціональних корпорацій у функціонуванні та розвитку
СЕЗ і окремих галузей, сконцентрованих у них, а також у надмірно
вузькій спеціалізації експорту.
Другий варіант еволюції СЕЗ пов’язаний якраз із вирішенням про
блеми вузької спеціалізації та монопродукціі експорту і посиленням
ролі НТП:
 диверсифікація експорту – індустріалізація – постіндустріаліза
ція – неоіндустріалізація.
Як і в першому варіанті, каталізатором є залучення зовнішніх і вну
трішніх інвестицій. Націленість на диверсифікацію експорту за раху
нок виробництва нової та новітньої продукції сприяє індустріалізації
спеціальної зони та, як наслідок, її урбанізації, розширенню сфери по
слуг, залученню фінансових і страхових компаній. Таким чином, вини
кає постіндустріальна особлива зона, в якій, що більш важливо, розви
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ваються наукомісткі виробництва та власне наукова і науково-технічна
діяльність. Це є необхідною умовою переходу до неоіндустріальної
зони, побудованої на використанні новітніх технологій виробництва,
таких як конвергентні НБІК-технології. Неоіндустріалізація є на дано
му етапі глобальним трендом, і СЕЗ у цьому процесі можуть зіграти
суттєву роль завдяки накопиченому досвіду поширення технологій і
збільшення високотехнологічного експорту.
Таким чином, спеціальні економічні зони є потужним інструмен
том науково-технічної політики, політики регіонального розвитку,
а в сучасних умовах – і відповіддю на глобальні економічні виклики та
ризики. Аналіз досвіду створення CЕЗ у різних частинах світу показує,
що успіх CЕЗ меншою мірою залежить від моделі економічної політи
ки держави, а здебільшого – від точності визначення цілей її створення
й урахування можливостей і особливостей території створення.
Існуючі класифікації спеціальних економічних зон узагальнено на
рис. 3.1 [38].
За критерієм призначення фахівці Financial & Insurance Advisors
Services (the World Bank Group) виділяється 6 основних типів СЕЗ
[150]:
1. Зони вільної торгівлі (Free trade zones – FTZ). Зони цього типу
зазвичай припускають використання спеціальних митних режимів
і створюються на відносно невеликій площі навколо великих портів,
аеропортів, великих митних пропускних пунктів. Основними функці
ями зон такого типу є ввезення, зберігання, сортування, упакування
та перевалка товарів з мінімальною їх обробкою (при підготовці до
реекспорту).
2. Експортно-виробничі зони (Export processing zones – EPZ) – про
мислові утворення, націлені переважно на зовнішні ринки, які поєдну
ють переваги зон вільної торгівлі зі спеціальними режимами стимулю
вання виробничої діяльності. До цієї групи належать:
 безмитні експортно-виробничі зони (Duty free export-processing
zone);
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Критерії
класифікації

Види зон
вільної торгівлі
традиційні
експортно-виробничі
гібридні
вільні порти

Призначення та цілі
створення

підприємницькі

Спеціальні економічні зони

індивідуального
характеру
спеціалізовані
державні

Форма власності

приватні

змішані

відповідають
адміністративнотериторіальним
одиницям
Ступінь локалізації

не відповідають
адміністративнотериторіальним
одиницям

локальні
міжрегіональні

у межах локалізації
компанії
стимулюючі

Спрямованість
впливу

підтримуючі
внутрішній ринок

Цільовий ринок

зовнішній ринок

Рис. 3.1. Узагальнена класифікація особливих економічних зон
Джерело: складено на основі [38]
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 промислові експортно-виробничі зони (Industrial export-processing zone);
 вільні експортні зони (Export free zone);
 зони спільних підприємств (Joint enterprise zone) та ін.
У світовій практиці розрізняють дві форми – традиційні, або кла
сичні, EPZ і гібридні, які поряд з експортоорієнтованою зоною мають
спеціальний режим для будь-яких галузей, незалежно від напрямку ре
алізації товарів. Класичним прикладом EPZ є зона в аеропорту Шен
нон (Ірландія). Створення в Ірландії зони безмитної торгівлі в районі
аеропорту «Шеннон» у 1959 р. привело до збільшення вантажо- і па
сажиропотоку та створення нових, у т. ч. промислових, підприємств,
що сприяло розвитку заходу Ірландії. Ця зона перетворилася в справ
жню точку зростання, де на даний момент розвинені високотехноло
гічні виробництва, діє більше сотні іноземних фірм, а оборот стано
вить понад 3 млрд євро щорічно, з них експорт – близько 90 % [146].
3. Підприємницькі зони (Enterprise zones – EZ). Вони орієнтовані на
прискорений розвиток депресивних територій і передбачають вико
ристання податкових стимулів у поєднанні з фінансовими субсидіями.
Основне завдання таких зон – створення умов для залучення інвести
цій в організацію робочих місць. При цьому галузева спрямованість
інвестицій може бути регламентована, а може і ні. Зони цього типу
створювалися у вугільних басейнах – після закриття нерентабельних
шахт або вичерпання запасів (Йоркшир і Мідленд у Великобританії).
Масове створення таких зон було характерним для США 80-х років ми
нулого століття. У Франції прикладом такої зони є передмістя Парижу.
4. Вільні порти (Freeports – FP) – історичний і сучасний тип СЕЗ,
що передбачає виділення території порту та прилеглих територій з
митної території держави. Інша назва зон цього типу – Порто-фран
ко. У цих зонах переваги безмитного ввезення товарів поєднуються з
наданням податкових пільг іншим видам діяльності (туризм, сервісне
обслуговування, виробництво, роздрібна торгівля), розташованим
на прилеглих до порту територіях, які входять в СЕЗ. У зв’язку з цим
площа таких зон істотно перевищує площі земельних ділянок, що від
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водяться під СЕЗ першої та другої груп. Саме завдяки вільним пор
там отримали розвиток такі держави, як Сінгапур, Гонконг, Гібралтар.
Прикладами сучасних вільних портів є спеціальна економічна зона
Акаба (Йорданія), СЕЗ «Порто-франко» в м. Одеса (Україна) та ін.
5. Зони індивідуального характеру (Single factory EPZ schemes). Вони
забезпечують стимулювання окремих підприємств незалежно від те
риторіального розташування. Цей тип СЕЗ не знайшов широкого по
ширення у світовій практиці (до 2008 р. такі зони функціонували на
Маврикії, Мадагаскарі, у Мексиці, Фіджі та на Ямайці).
6. Спеціалізовані зони (Specialized zones). До таких зон можуть бути
віднесені наукові/технологічні парки, нафтохімічні зони, логістичні
парки, СЕЗ, що базуються в аеропортах тощо.
Для цілей державної підтримки реконструкції промисловості най
більший інтерес становлять спеціалізовані, особливі економічні зони
(ОЕЗ). За пріоритетним напрямом економічної діяльності вони кла
сифікуються таким чином:
1. Спеціалізовані ОЕЗ виробничого характеру. До цієї підгрупи
належать індустріальні парки, спеціальні промислові зони (IZ), зони
вузької галузевої спрямованості (наприклад, нафтохімічні), ті, що
спеціалізуються у сфері агробізнесу (АГРОПАРК, агрозони тощо).
Основним призначенням ОЕЗ цієї підгрупи є стимулювання розвитку
національного товаровиробника в пріоритетних, з позицій загально
національного та регіонального економічного розвитку, видах діяль
ності. Інструментарій державної підтримки в цих зонах варіює в до
сить широких межах і поєднує податкові, організаційні та фінансові
(перш за все, здешевлення комунальних витрат і зниження орендної
плати) інструменти.
2. Спеціалізовані ОЕЗ торгового характеру. Ця підгрупа включає
в себе ОЕЗ, що спеціалізуються на торгових операціях, перш за все,
на внутрішньому ринку (зони, орієнтовані на зовнішньоторговельні
операції, розглядаються як окремі групи – FTZ і EPZ). Досить часто
зони цієї підгрупи розташовуються в безпосередній близькості від ло
гістичних центрів і сервісних (логістичних) ОЕЗ і можуть використо
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вуватися для стимулювання проведення національних і міжнародних
ярмарків.
3. Спеціалізовані ОЕЗ науково-впроваджувального характеру. Існу
ють досить різноманітні форми науково-впроваджувальних ОЕЗ, при
чому ця підгрупа найбільш активно розвивається в індустріально-роз
винених країнах, що цілком зрозуміло. Основне призначення ОЕЗ цієї
підгрупи – стимулювання розвитку інноваційної діяльності, що дозво
ляє країні забезпечити собі конкурентні переваги високого порядку.
Найбільш характерними представниками таких ОЕЗ є:
 наукові парки (де вся система державної підтримки фокусується
на стимулюванні пріоритетних наукових досліджень, а самі ці
зони локалізуються на території або в безпосередній близькості
від провідних дослідницьких центрів та університетів);
 технологічні парки, орієнтовані, перш за все, на створення інно
ваційних технологій і підготовку інновацій до комерціалізації;
 технополіси (міста інноваційних досліджень і технологій), які
відіграють особливу роль не тільки в інноваційній інфраструк
турі, а й у регіональному розвитку;
 зони високих технологій (орієнтовані на промислове освоєння
інновацій по вузькоспеціалізованих напрямках;
 так звані зелені ОЕЗ, сфокусовані на інноваціях природоохорон
ного призначення, тощо.
4. Спеціалізовані ОЕЗ сервісного характеру. Найбільше видове різ
номаніття характерно для підгрупи сервісних зон. У ній зосереджено
зони, що спеціалізуються на різних видах обслуговування та послуг,
у т. ч. туристичні, рекреаційні (іноді ці види об’єднуються в єдину
зону); логістичні або транспортно-логістичні; фінансові (у т. ч. бан
ківські, страхові) тощо.
Виходячи зі сформульованого вище підходу до визначення інстру
ментів державної підтримки реконструкції промисловості залежно від
стадії розвитку економіки та галузей промисловості досить цікавим є
підхід UNIDO, заснований на ролі, яку відіграють певні види ОЕЗ на
окремих стадіях економічного розвитку (рис. 3.2) [128].
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Рис. 3.2. Особливі економічні зони за стадіями економічного розвитку

Джерело: складено на основі [38]

Згідно з підходом UNIDO виділяються такі типи особливих еко
номічних зон:
1) індустріальний парк (Industrial Park – IP), який є земельною
ділянкою, поділеною на локальні території, забезпечені дорогами,
транспортними та комунальними послугами (іноді – з промисловими
будівлями, іноді – без них), призначений для спільного використання
групою промисловців;
2) спеціальна економічна зона (Special Economic Zone – SEZ), під
якою розуміється локалізована територія, з відмінними від іншої тери
торії країни торговим законодавством, тарифами, квотами та зборами.
По суті, виходячи з наведеного трактування, мова йде, швидше за все,
про зону вільної торгівлі;
3) еко-індустріальний парк (Eco-Industrial Park – EIP) – сукупність
бізнес-структур у сфері виробництва та сервісу, орієнтована на поліп
шення екологічних і економічних характеристик, у т. ч. за рахунок гли
бокої переробки та повторного використання ресурсів. Аналогом EIP
є так звана зелена зона (Green Zone – GZ);
4) технологічний парк (Technology Park – TP) – зона науково-впро
ваджувального типу, основним призначенням якої є інтеграція науки
та виробництва в процесі промислового освоєння інновацій;
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5) інноваційний район (Innovation District – ID), під яким розумі
ється урбаністична інноваційна екосистема, що базована на чотирьох
вимірах інновацій: міське планування, продуктивність, партнерство та
творчість, і орієнтована на прискорення інноваційних процесів і зміц
нення регіональної конкурентоспроможності.
Проте далеко не очевидно, що на високих стадіях економічного
розвитку спеціалізовані економічні зони та індустріальні парки зміню
ються виключно технологічними парками та інноваційними районами.
Про це свідчить і практика використання СЕЗ у розвинених країнах,
де успішно співіснують різні типи СЕЗ. Так, наприклад, у США пара
лельно із Силіконовою долиною й іншими інноваційно-орієнтовани
ми зонами (всього в країні їх понад 80), існує й ефективно розвиваєть
ся мережа зон вільної торгівлі (станом на 2004 р. їх налічувалося 157).
Таке співіснування різних типів зон видається цілком природним і по
яснюється різними цілями їх створення та соціально-економічними
завданнями, що розв’язуються.
Таким чином, виходячи з поточної стадії розвитку економіки та
промисловості України, найбільш доцільним є створення спеціальних
економічних зон у вигляді індустріальних парків. Але, зважаючи на цілі
неоіндустріалізації економіки, корисним інструментом будуть також
технологічні (науково-технологічні) парки та інноваційні райони як
локомотиви неоіндустріального розвитку.
Світова практика розвитку економіки знань свідчить, що така ко
операція може ефективно здійснюватись у формі об’єднання відпо
відних інституцій у галузеві та міжгалузеві кластери. В Україні роль
осередків таких кластерів на початковому етапі могли б виконувати
технологічні парки, які свого часу служили потужними акумулятора
ми інноваційних ідей, втілених і реалізованих у конкретних проєктах,
які знаходили державну підтримку у формі пільгового оподаткування.
Подібні кластери дозволили б вирішити такі завдання:
 проведення фундаментальних і прикладних досліджень на за
мовлення суб’єктів бізнесу об’єднаними силами таких суб’єктів,
наукових і навчальних закладів;
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 залучення студентів до виконання наукових і практичних про
єктів, що сприятиме значному підвищенню рівня їх підготовки;
 залучення фахівців-практиків до навчального процесу.
Подібний проєкт, але більш прикладної спрямованості
(Innovation hybrid strategy of IT-outsourcing partnership with enterprises,
530319-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES – «Інноваційна гі
бридна стратегія ІТ-аутсорсингового партнерства з підприємствами» –
IHSITOP), наразі реалізується міжнародним концерном університе
тів у рамках програми Темпус. Практика свідчить, що на початковому
етапі реалізація подібних проєктів вимагає фінансування. Отже, роль
держави при реалізації цього програмного напрямку буде полягати,
окрім організаційного, нормативного й інформаційного забезпечен
ня, у наданні початкового фінансування новостворюваним кластер
ним структурам або ж наданні підтримки в отриманні міжнародного
фінансування.
Звичайно, ефективність реалізації зазначеного програмного на
прямку суттєво підвищилася б за умов поновлення державної під
тримки інноваційної діяльності, яка фактично була згорнута в середині
2000-х років із припиненням існування вільних економічних зон (спеці
альних режимів інвестиційної діяльності) і технологічних парків.
Відповідно, створення та розвиток науково-інноваційних класте
рів сприяв би вирішенню ще одного важливого завдання – формуван
ня банку даних інноваційних пропозицій. Своєю чергою, ефективне
використання такого банку даних на національному і навіть міжнарод
ному рівні вимагає вирішення низки важливих завдань, а саме:
 створення дієвих механізмів захисту інтелектуальної власності;
 нормативне врегулювання питань залучення приватних інвес
тицій у науково-технічну й інноваційно-виробничу сферу, зо
крема питань захисту прав міноритарних акціонерів;
 створення загальнодоступних електронних майданчиків для
презентації інноваційних ідей, організації взаємодії між сторо
нами інноваційно-інвестиційного процесу, а також залучення
коштів приватних інвесторів (краудфандингу).
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Зважаючи на результати визначення стадії розвитку економіки
України як перехідної від факторноорієнтованого до орієнтованого на
розвиток, для реконструкції промисловості на даному етапі найбільш
доцільним є створення та розширення мережі таких спеціальних еко
номічних зон, як індустріальні парки.
В Україні діяльність індустріальних парків регулюється Законом
України «Про індустріальні парки» (зі змінами) [27; 28]. Відповідно
до закону індустріальний парк створюється строком не менше, ніж на
30 років на землях державної, комунальної або приватної власності,
або ж на орендованих землях. Загальна площа індустріального парку
може бути від 15 до 700 га.
Для того, щоб користуватися визначеними законом пільгами (дер
жавною підтримкою), цей парк має бути внесено до Реєстру індустрі
альних парків. «Індустріальний парк може бути включений до Реєстру
індустріальних парків за умови, що на час включення у його межах
відсутній цілісний майновий комплекс, що дає змогу здійснювати ви
робництво продукції» [28]. Таким чином, створення індустріальних
парків спрямоване на розвиток нових підприємств, створення нової
інфраструктури та робочих місць.
У межах індустріальних парків може здійснюватися:
 економічна діяльність у сфері переробної промисловості;
 науково-дослідна діяльність;
 діяльність у сфері інформації та телекомунікацій.
Державна підтримка індустріального парку на даний момент вклю
чає такі напрями:
 спрямування коштів Державного фонду регіонального розви
тку на фінансування проєктів створення інфраструктури інду
стріальних парків за умови співфінансування з місцевих бюдже
тів на рівні 10 % від їх кошторисної вартості;
 звільнення від пайової участі в розвитку місцевої інфраструк
тури в разі будівництва суб’єктами ІП об’єктів у межах відпо
відних ІП;
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 звільнення від сплати ввізного мита при ввезенні суб’єктами ІП
обладнання та комплектуючих до нього, матеріалів, що не ви
робляються в Україні та ввозяться з метою облаштування ІП і
здійснення в їх межах господарської діяльності;
 звільнення від сплати ввізного мита з метою інвестування на
підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок
іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з
іноземними інвестиціями;
 ввезення за пільговими ставками ввізного мита (до 0%) товарів,
що походять з держав – членів Світової організації торгівлі, або
з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні
угоди щодо режиму найбільшого сприяння, у т. ч. з ЄС і Кана
дою;
 ввезення без сплати ввізного мита устаткування, яке працює на
відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнан
ня та матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління
витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та мате
ріалів для виробництва альтернативних видів палива або для ви
робництва енергії з відновлюваних джерел енергії.
Державна підтримка на рівні місцевих органів державної та вико
навчої владу включає:
 надання за рішенням органів місцевого самоврядування пільг
щодо земельного податку та податку на нерухоме майно для
суб’єктів ІП, які враховують суспільні інтереси, відображені в
програмних документах економічного та соціального розвитку;
 встановлення державними органами й органами місцевого са
моврядування мінімальної орендної ставки за оренду земель
державної та комунальної власності;
 сприяння на місцевому рівні оформленню всіх дозвільних та ін
ших документів, необхідних для реалізації проєктів;
 виділення коштів з місцевого бюджету для фінансування робіт
із забезпечення інженерною інфраструктурою певних земель
них ділянок або створення умов для доступу до цих ділянок;
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 організаційна та фінансова участь у наборі та організації навчан
ня потенційних і діючих співробітників компаній – суб’єктів ін
дустріального парку.
Станом на 27.10.2017 р. в Україні створено 33 індустріальні парки,
з яких 28 включено до Реєстру, крім того, функціонує 7 приватних ін
дустріальних парків поза реєстром. Перелік створених індустріальних
парків наведено в табл. Д.1 Додатка Д. Найбільшу кількість індустрі
альних парків створено в Київській та Львівській областях. Найбіль
ше індустріальних парків створено на землях комунальної власності
(57 %). Масове створення парків почалося із прийняттям закону про
їх діяльність. Так, у 2013 р. було створено 6 індустріальних парків,
у 2014 р. – 10, а у 2015 р. – 1. Разом з тим, із оприлюдненням нових
проєктів щодо змін у податковому та митному законодавстві, які нада
ють нові пільги учасникам та ініціаторам індустріальних парків, про
цес їх створення знову прискорився. У 2016 р. було створено 6 парків,
у 2017 р. – 8. Проте аналіз даних Реєстру показав, що більшість з них
досі не працюють як повноцінні парки, там не створено відповідної
інфраструктури. Концепції індустріальних парків здебільшого не міс
тять чіткого визначення, які саме підприємства складатимуть промис
лове ядро парку. Тому в процесі реструктуризації промисловості не
варто покладатися тільки на створення нових підприємств у рамках
індустріальних парків.
3.2. Принципи та шляхи системної співпраці держави та приватного сектора
в реконструкції промисловості України

У державному бюджеті через нераціональний розподіл і кризові
явища в економіці бракує коштів, які б дозволили забезпечити глобаль
ні інфраструктурні перетворення та реконструкцію промисловості
країни. Фінансування економіки здійснюється фрагментарно, частіше
за все в окремих сферах економіки, тим самим ще більше підсилюючи
дисбаланс їх розвитку.
Відтворювальна структура промисловості України, яка оцінена за
технологічними укладами, не відповідає вимогам часу. Пануючий сьо
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годні в розвинутих країнах так званий 5-й «інформаційний» уклад в
Україні не перевищує п’яти відсотків промислового виробництва. Про
6-й технологічний уклад мова й зовсім не йде. Україна після розпаду
СРСР отримала масштабний науковий комплекс, представлений тіль
ки державним сектором науки, тоді як частка державних витрат у ВВП
значно знизилася. Потенціал науки, здатний перетворити вітчизняну
промисловість у найголовніший економічний важіль і джерело інно
ваційного оновлення, практично не використовується. Тому пріори
тетом дедалі стають галузі 3-го та 4-го технологічних укладів. В умовах
зростання міжнародної конкуренції національні підприємства втрача
ють ринки збуту продукції через її низьку конкурентоспроможність.
Багато промислових підприємств і далі зменшують обсяги виробни
цтва через значний знос основних фондів, морально застарілі техноло
гії, відсутність джерел фінансування.
У цих умовах особливе значення має можливість залучення додат
кових ресурсів шляхом широкого розвитку партнерських відносин
між суспільством, державою та приватним бізнесом з метою забезпе
чення економічних перетворень. Одним із видів системної співпраці
держави та приватного сектора є публічно-приватне партнерство
(далі – ППП). Для України сьогодні невирішеною проблемою зали
шається відсутність широкої вітчизняної практики залучення ППП
до трансформаційних перетворень вітчизняної економіки, недостат
ність теоретичних досліджень форм, методів і сфер його впроваджен
ня. Незрозуміло, яким чином ППП співвідноситься з інвестиційним
процесом; яку роль у цьому процесі має відігравати держава та органи
місцевого самоврядування; на яких принципах має будуватися співро
бітництво держави та приватного сектора. Враховуючи це, визначимо
можливості та особливості застосування ППП в Україні, окреслимо
умови, які необхідно створити для розвитку системної співпраці дер
жави та приватного сектора за принципами партнерства.
Інтернаціоналізація виробничої, торгово-посередницької, фінан
сово-кредитної, інформаційної діяльності закономірно приводить
до того, що практично весь приватний сектор залучається до сфери
глобальних економічних відносин. На частку міст і селищ припадає
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основне навантаження з реалізації безлічі проєктів у промисловості.
При цьому головною проблемою є брак фінансових ресурсів. Тому за
лучення приватного капіталу до вирішення нагальних соціально-еко
номічних завдань як на рівні місцевого самоврядування, так і задля ре
конструкції промисловості стало звичайною практикою в усьому світі.
Необхідність залучення ППП для розвитку економіки та рекон
струкції промисловості в нашій країні обумовлена такими факторами
(рис. 3.3).
В Україні останніми роками спостерігається технологічне відста
вання від розвинених країн, гальмування розвитку високотехнологіч
них галузей промисловості, зниження якості робочої сили, неможли
вість використання сучасних добутків інформаційних систем.
Неефективна структура та висока енергоємність виробництва в
Україні спонукають шукати нові способи підвищення ефективності
господарської діяльності за рахунок наукоємних технологій. У роз
витку науково-технологічного потенціалу України спостерігається
тенденція до скорочення наукоємності виробництва, інтенсивності
наукової активності, зменшення кількості наукових новинок світового
рівня. Існують перешкоди для міжгалузевої наукової кооперації, ство
рення та розширення інновацій і технологій.
У цих умовах ППП стає дієвим інструментом, здатним подолати
зазначені негативні тенденції в промисловості країни.
Становлення та розвиток ППП забезпечується за допомогою
системної співпраці держави та приватного сектора, що в рамках сис
темного підходу (рис. 3.4) дозволяє розглядати його як сукупність
взаємопов’язаних між собою елементів – цілей, завдань, принципів,
предмета, об’єкта, суб’єктів, рівнів, органів управління та механізмів
(форм) реалізації.
Суб’єктами партнерських відносин у рамках системи ППП висту
пають публічний у приватний партнери, при цьому кожен із суб’єктів
має індивідуальні характеристики та відіграє певну роль у системі
партнерських відносин.
Рівні ППП є похідними від особливостей їх суб’єктів і визначають
ся територіальним принципом, що, проте, не виключає можливості
укладення партнерських угод між суб’єктами різних рівнів.
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власності, ефективність якої потребує
партнерських відносин влади, бізнесу
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збереження стратегічного значення
промислових підприємств
та необхідність підвищення
ефективності їх функціонування;
високі інституційні та комерційні
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Рис. 3.3. Фактори, що обумовлюють необхідність застосування ППП в Україні

 невідповідність ринкової інфраструктури
зростаючим потребам економіки та суспільства;
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 політичні передумови;
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 поглиблення глобалізації;
 відсутність можливості використовувати
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не може бути передана у власність бізнесу;
 необхідність залучення довгострокових
інвестицій у нові технології виробництва,
освіту та науку
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взаємовигідної співпраці та забезпечення
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рівному задоволенні інтересів сторін
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Рис. 3.4. Системний підхід до ППП
Джерело: авторська розробка

Вплив зовнішнього середовища на систему партнерських відно
син може відбуватися у вигляді нормативного регулювання або сти
хійних факторів впливу, які в сукупності зі змінами міжелементних
взаємозв’язків обумовлюють постійний розвиток системи ППП.
Механізм ППП можна досліджувати на основі SWOT-аналізу
(рис. 3.5).
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 легальне інвестування коштів та отримання прибутків;
 розширення цільового ринку та території;
 отримання держзамовлення;
 зниження довгострокових ризиків ведення бізнесу;
 розміщення інвестицій під державні гарантії;
 усунення бюрократичних перешкод між державним і приватним секторами;
 активізація бізнес-процесів за рахунок залучення нового капіталу;
 можливість розподілити та передати частину ризиків партнеру

Opportunities – можливості

що дозволить розвивати економічний потенціал України

 реконструкція стратегічно важливих для держави об’єктів;
 відродження та модернізація промисловості;
 залучення сучасних високоефективних технологій у розвиток інфраструктури,

проєктів та програм;

 скорочення державних витрат;
 збільшення кількості робочих місць, розвиток інфраструктури регіону;
 підвищення гарантій економічної безпеки;
 збільшення податкових надходжень до бюджету від приватного партнера;
 зменшення управлінських ризиків;
 мінімізація соціально-економічних ризиків від реалізації державних

на даному сегменті ринку, що призводить до підвищення
ціни та не сприяє ефективності виробництва;

обґрунтованого тарифу;

публічного партнера

 відсутність механізмів ППП і фінансової відповідальності

 відсутність можливості встановлення економічно

Threats – загрози

об’єктом;
 імовірність виникнення корупційних схем при реалізації
проєктів за допомогою ППП;
 ризики, які несе державний партнер у випадку незавершення
проєкту, можуть призвести до негативних політичних
наслідків та втрати фінансових ресурсів

 ризик втрати державного контролю та участі над суспільним

 при реалізації проєкту ППП виникає відсутність конкуренції

 вразливість партнера до незначних економічних коливань;
 відсутність кваліфікованих кадрів управління ППП;
 відсутність довіри до публічного партнера

спроможними реалізовувати значні проєкти самостійно;

 недостатні фінансові ресурси;
 обсяги виробництва надто малі, щоби бути

Weakness – слабкі сторони

 відсутність інституціональної структури регулювання ППП;
 недосконалість нормативно-законодавчої бази;
 часткова втрата державного контролю над
 функціонуванням стратегічних об’єктів

Внутрішні фактори, що були враховані при проведенні аналізу

Менеджмент,
маркетинг,
персонал

Аналіз цінової
політики

Оцінка
й аналіз
цільової
аудиторії

Наявність
стійкої
конкурентної
переваги

Джерело: авторська розробка

Рис. 3.5. SWOT-аналіз використання ППП з точки зору системної співпраці держави та бізнесу

Тенденції ринку

Конкурентне
середовище

Вплив
міжнародного
середовища

Соціальнодемографічні
фактори

Економічне
становище
підприємства,
країни, регіону

Strengths – сильні сторони
 необхідні інвестиційні ресурси для прискорення реалізації проєктів;
 активізація інноваційної діяльності, упровадження
ресурсозберігаючих принципів і технологій;
 скорочення собівартості послуг та зниження тарифів на них;
 зниження трансакційних витрат;
 відповідність технологій сучасним вимогам ринку;
 забезпечення захищеності бізнесу в умовах ринкових відносин

 можливості для покращення всіх сфер економіки з використанням моделей ППП;
 високий рівень управління державними активами;
 збереження прав власності на стратегічно важливі об’єкти;
 модернізація матеріально-технічної бази за рахунок коштів приватного партнера;
 збільшення надходжень до бюджету та відповідно ВНП;
 скорочення державних витрат на експлуатацію об’єктів інфраструктури;
 підвищення якості послуг;
 формування «здорових» конкурентних відносин;
 високий рівень стабільності та стійкості економіки;
 реконструкція та відродження промислового сектора країни;
 активізація інноваційної діяльності

Приватний партнер
Публічний партнер
Приватний партнер

Законодавство та
політичне середовище,
очікувані або
можливі його
зміни

Зовнішні фактори, що були враховані при проведенні аналізу

Публічний партнер

SWOT-аналіз використання ППП у різних сферах діяльності
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У рамках SWOT-аналізу, на думку Прохорової В. В. [84], вивчають
ся тенденції показників розвитку, досліджуються ресурси, можливості
кожного з учасників співробітництва (публічного та приватного парт
нерів), формуються цілі та завдання, оцінюється зовнішнє середовище
з позиції визначення можливостей і загроз.
За результатами SWOT-аналізу можна констатувати, що в даний
час Україна в особі як уряду, так і приватного підприємницького секто
ра не готова до механізму співробітництва у формі ППП.
В умовах політичного хаосу жоден приватний власник не буде ін
вестувати в спільні проєкти, оскільки немає гарантії того, що новий
уряд не скасує всі рішення попереднього. Бізнес сьогодні демонструє
глибоку недовіру до влади, яка, своєю чергою, відповідає йому тим
самим. Очевидною є інституційна неготовність держави як власника
до передачі певних прав на інфраструктуру бізнесу. Причина полягає
в тому, що в Україні й досі не врегульовані питання передачі частини
прав власності від публічного партнера бізнесу, не ефективні або вза
галі відсутні закони про державну власність, про концесії, про націо
налізацію та інші найважливіші нормативні акти.
З точки зору макроекономічного аналізу роль ППП у промисло
вості слід розглядати з урахуванням фаз економічного циклу (рис. 3.6).
Фаза експансії починається активним введенням у дію нових під
приємств і модернізацією та реконструкцією старих, зростанням
обсягів виробництва, зайнятості, інвестицій, особистих доходів, під
вищенням попиту та цін і закінчується бумом – періодом надвисокої
зайнятості та перевантаження виробничих потужностей. Під час буму
рівень цін, ставка заробітної плати та процентна ставка дуже високі.
У вищій точці циклу, яка зветься піком, усі названі показники сягають
максимального значення. Саме на цій фазі спрямування частини віль
них коштів приватного сектора дозволить підтримати темпи розвитку
інфраструктури та реконструкцію промисловості.
Визначальною фазою економічного циклу є криза (спад). Він за
вершує цикл, при цьому найнижча точка падіння виробництва під час
кризи є водночас вихідною точкою нового циклу. Тим самим цикліч
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Спрямування частини коштів приватного сектора на реалізацію проєктів ППП
у промисловості дозволить стримати надмірну ділову активність та підтримати
темпи розвитку інфраструктури відповідно до зростаючих потреб ринку
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Економічний цикл
На основі реалізації різних форм ППП відбувається:

 працевлаштування циклічно безробітних;

 стимулюється інвестиційний попит за рахунок розбудови об’єктів промисловості;
 підтримується сукупний попит у короткостроковому періоді;
 закладається фундамент довгострокового економічного зростання за рахунок

випереджального розвитку ринкової інфраструктури, навколо якої
здійснюватиметься підприємницька діяльність у майбутньому;
 скорочується період затяжної рецесії в промисловості

Рис. 3.6. Макроекономічна роль ППП у промисловості
Джерело: складено за [112]

ні кризи надають руху ринкової економіки форму «спіралі». Криза
грає вирішальну роль у циклічності відтворення суспільного капіталу.
На цій фазі обсяг виробництва є мінімальним, а безробіття – макси
мальним. Підприємства намагаються пристосуватися до низьких цін
за рахунок зниження витрат виробництва. Саме на цій фазі особливо
необхідно застосування механізмів ППП (див. рис. 3.6).
За кризою йде фаза депресії (застою), коли падіння виробництва
призупиняється, а товарні запаси поступово зникають. Для неї ха
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рактерні низький рівень цін і позичкового відсотка, а також наявність
вільного грошового капіталу. Фази кризи та депресії створюють умови
для подальшого циклічного пожвавлення, яке характеризується дея
ким збільшенням масштабів виробництва. Спільна робота бізнесу та
влади в реалізації проєктів ППП сприяє розвитку новаторських форм
проєктного фінансування, стимулює підприємницьке мислення та
впровадження передових методів управління в органах влади. Усе це
сприяє розвитку діалогу між бізнесом і владою в різних сферах.
Слід зазначити, що в країнах, де ППП є новим явищем (а такою
країною є й Україна), воно практично завжди асоціюється виключно
з фінансовими вкладенням приватного партнера. Все інше (досвід,
знання, нові технології, інноваційні підходи до менеджменту тощо) до
уваги не береться, тобто «нематеріальні» цінності надзвичайно недо
оцінені. Серед можливих шляхів залучення ППП найбільш ефектив
ними вважаємо напрямки конструктивних перебудов у інноваційній,
освітній сферах національної економіки та сфері ІКТ.
Отже, наразі гостро стоїть питання оновлення та модернізації
основних фондів економічних галузей України та, відповідно, – залу
чення інвестиційних коштів. Причому, оскільки зношеність основних
фондів сягає в цілому 40–80 % і більше, то мова йде про дуже значні
обсяги інвестиційних коштів.
Незважаючи на існування окремих форм співпраці держави та
приватного сектора, що ґрунтується на принципах ППП, українська
економіка перебуває тільки на початку складного процесу створення
необхідної системи управління проєктами ППП. Упровадження про
єктів ППП в Україні носить безсистемний поодинокий характер, про
що свідчать дані табл. 3.2.
Таким чином, ППП створює комплекс умов щодо підвищення
конкурентоспроможності економіки країни шляхом більш ефективно
го використання державного майна, залучення інвестицій в економіку,
модернізацію промислової та соціальної інфраструктури, підвищення
якості товарів, робіт і послуг. Протягом цього співробітництва між
державою й інститутами громадянського суспільства та суб’єктами
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Таблиця 3.2
Проєкти ППП в Україні в 1992–2015 рр. за оцінкою Світового банку
Форми реалізації публічно-приватного партнерства

Концесія

Інвестиції, млн дол. США

Кількість проєктів, од.

Інвестиції, млн дол. США

Кількість проєктів, од.

Інвестиції, млн дол. США

Кількість проєктів, од.

Інвестиції, млн дол. США

У цілому

Кількість проєктів, од.

Контракти
на
управління
та лізинг

Інвестиції, млн дол. США

Проєкти
«зеленого
поля»

Кількість проєктів, од.

Сектор реалізації
проєктів ППП

Проєкти
«відокремлення
активів»

Енергетика

–

–

31

1057

10

1243

–

–

41

2300

Телекомунікації

–

–

2

1572

12

10142

–

–

14

11714

Водопостачання
та водовідве
дення

1

102

–

–

–

–

1

100

2

102

Транспорт

–

–

–

–

1

130

–

–

1

130

У цілому

1

102

33

2629

23

11385

1

100

58

14061

Джерело: розраховано за даними [159]

господарювання досягаються кращі техніко-економічні показники та
результати господарської діяльності, ефективніше використовуються
державні ресурси та комунальне майно.
Своєю чергою, розвиток ППП безпосередньо залежить від ство
рення ефективної діючої законодавчої бази, яка покликана стимулюва
ти та поширювати співпрацю між публічним і приватним партнерами,
забезпечувати підвищення конкурентоспроможності економіки краї
ни та залучення інвестицій в її потенційно ефективні сектори економі
ки. Інвестори, які беруть участь у ППП, потребують передбаченої та
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надійної нормативно-правової бази, тобто меншої кількості, простих
та якісних норм.
Аналіз існуючої нормативно-правової бази у сфері партнерства в
Україні виявив такі основні недоліки:
1. Відсутня цілісна національна політика щодо відносин між дер
жавою та приватним сектором при реалізації суспільно важливих
проєктів, зокрема спеціальне законодавство. Це пов’язано з тим, що
механізм партнерства є новим і недостатньо зрозумілим в Україні як з
точки зору ідеології, так і з точки зору його економічної та соціальної
сутності, правової природи, термінології.
Із прийняттям Закону України «Про державно-приватне партнер
ство» (далі – Закон) від 01.07.2010 р. [76] було визначено нові підходи
до співпраці держави, органів місцевого самоврядування та приватно
го бізнесу в реалізації інфраструктурних проєктів, які є важливими для
розвитку промисловості країни, забезпечення належного рівня життєді
яльності суспільства, підвищення якості життя наших громадян. Закон
нарешті привернув увагу суспільства до нових інноваційних підходів
при реалізації суспільно значущих проєктів, відкрив можливості для
приватних партнерів ініціювати такі проєкти, створив умови для поліп
шення регуляторного середовища в нашій країні. Але прийнятий Закон,
який повинен був вирішити всі питання щодо взаємодії держави та при
ватного сектора, викликав більше дорікань і зауважень, ніж приніс ясно
сті в механізм партнерства та його правового регулювання, у тому числі
невизначеність самої сфери закону, недостатність гарантій інвесторам,
складність і невизначеність процедури державно-приватного партнер
ства, неврегульованість державної підтримки проєктів та ряд інших.
2. Некоректність вживання закріпленого у Законі поняття «дер
жавно-приватне партнерство». На теренах СНД переважно вико
ристовується поняття «державно-приватне партнерство (ДПП)»
(наприклад: Російська Федерація, Казахстан), що вплинуло й на ви
значення його в Україні. Саме цей термін було закріплено в Законі
України «Про державно-приватне партнерство», що значною мірою
звужує сутність цього поняття. Державно-приватне партнерство пе
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редбачає об’єктом співробітництва, по суті, майно, що перебуває в дер
жавній або комунальній власності чи належить АР Крим. У зв’язку із
цим дещо неузгодженим виглядає вживання терміна «державний» як
ключової характеристики такого партнерства. Адже доволі усталеним
є розуміння держави як учасника відносин у сфері господарювання,
від імені якого повноваження здійснюють відповідні органи держав
ної влади. При цьому органи місцевого самоврядування, за Конститу
цією України від 28.06.1996 р., не входять до складу органів державної
влади. Указане не може не позначатися на правовому режимі держав
ної та комунальної власності як самостійних форм власності, що отри
мало визнання на рівні як конституційно-правових норм, так і галузе
вих актів. Ситуація ускладнюється ще й тим, що ці схеми партнерства
доводиться розвивати одночасно із закладанням інституціонального
фундаменту та з визначенням самої концепції партнерства (вузьке чи
широке розуміння цього поняття).
3. Неврегульованість законодавчого забезпечення партнерства в
Україні, адже єдиний Законі України «Про державно-приватне парт
нерство», що описує основні аспекти та механізми партнерства,
є недостатньо опрацьо-ваним і суперечить існуючому законодавчому
забезпеченню (Господарському кодексу, Закону України «Про конце
сії», Закону України «Про фінансовий лізинг», Бюджетному кодексу
тощо). Паралельно з Господарським кодексом України і спеціальними
законами, які містять майже всі рамкові положення, вказані в Законі
України «Про державно-приватне партнерство», останній прийма
ється з таким самим призначенням – бути рамковим. Але він не при
датний для того, щоб на його основі вносити зміни в нормативну базу,
у тому числі – у спеціальне законодавство. З метою врегулювання ряду
перешкод 24 листопада 2015 р. Верховна Рада України прийняла За
кон «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення ре
гуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства
та стимулювання інвестицій в Україні» (далі – Закон) [27]. Окрім
вищезазначеного, Законом внесено ряд процедурних змін до діючого
Закону «Про ДПП» щодо укладення договору, повноважень органів,
порядку проведення аналізу ефективності тощо, а також внесено зміни
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до наступних Законів України: «Про управління об’єктами державної
власності», «Про концесії» та про «Про міжнародне приватне пра
во». Однак не всі суперечності було усунено (рис. 3.7).
4. Складна схема проведення державних закупівель, що спричинює
непрозорість і корупційність цього процесу та потенційно не прива
блює приватних інвесторів до участі у спільних проєктах; складні про
цедури узгоджень щодо реалізації проєктів на засадах партнерства та
слабкі гарантії держави. Згідно із затвердженим порядком спочатку
необхідно підписати контракт про партнерство та розпочати його ре
алізацію, а вже потім держава прийматиме рішення про надання фінан
сової підтримки, що не відповідає базовій сутності партнерства. Непро
зорі правила проведення концесійних та орендних конкурсів, сумнівні
конкурсні умови – все це зумовлює небажання потенційного інвестора
брати участь у партнерстві та вкладати кошти. Отже, складається така
ситуація, коли бізнес, інвестуючи в об’єкти державної або комунальної
власності, несе істотні ризики, пов’язані з можливою зміною державних
пріоритетів у використанні об’єктів або зі зміною законодавства.
5. Ігнорування інтересів економічної конкуренції. Аналіз чинного
Закону України «Про державно-приватне партнерство» і прийнятих
відповідних актів дає можливість зробити висновок про ігнорування
інтересів економічної конкуренції, оскільки про неї в зазначеному За
коні навіть не згадується за одночасної відсутності в антимонопольноконкурентному законодавстві будь-яких положень про партнерство.
6. Невичерпний перелік сфер реалізації партнерства. Міжнародні
документи та загальновизнані стандарти правового регулювання від
носин у сфері партнерства (Зелений документ Європейського Союзу
про партнерство від 2004 р. (European Commission. Green Paper on
public – private partnerships and Community law on public contracts and
concessions. COM (2004) 327 final. Brussels, 2004), зразкові законо
давчі положення про інфраструктурні проєкти, що фінансуються при
ватними особами (звіт ЮНСІТРАЛ від 2003 р.), виходять з того, що в
рамках партнерства реалізуються не просто інфраструктурні проєкти,
а тільки ті, що мають важливе соціальне значення.
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визначення
довгостроковості (5–50
років) як термінової
ознаки ДПП суперечить
ЗУ про концесії, згідно
з яким укладання
концесійного договору
можливе на період від 10
до 50 років. Концесійний
договір – основна форма
реалізації ДПП. Отже,
плутанина в мінімальних
строках створює
додаткові складнощі
в розумінні
та впровадженні Закону

за Конституцією
України проголошується
рівний розвиток і захист
усіх форм власності.
Отже, обмеження
у вигляді взаємодії
капіталу державного
та приватного секторів
суперечить Основному
Закону

не є визначеними
основні привілеї, які
отримає приватна
структура у процесі
взаємодії з державою
в механізмі ДПП.
Наприклад, якщо
приватного інвестора
цікавить отримання
прибутку, прав власності
на державне майно
або розширення
інвестиційних
можливостей, то
досягнення цих цілей
є проблематичним

Не визначені мета
ДПП і мета участі
приватного
партнера в ДПП

Закон передбачає
обмеження лише
формою договору.
Це є досить суттєвим
гальмуючим моментом,
адже досвід Західної
Європи та Росії
передбачає ширший
механізм, що допускає
використання різних
фінансових інструментів,
інститутів, а також
організаційно-правових
об’єднань

Єдина форма
реалізації ДПП –
договори

незважаючи
на жорсткість вимог
до приватного партнера,
не розглядається його
статус і досвід
у реалізації подібних
проєктів. Тобто
приватним партнером
може бути будь-яке
новостворене
підприємство, яке може
найоптимальніше
профінансувати
проєкт

Відсутність вимог
до статусу
приватного
партнера

Джерело: складено за [15; 20]

Рис. 3.7. Основні суперечності, виявлені в Законі України «Про державно-приватне партнерство»

Закон України «Про державно-приватне партнерство» суперечить Господарському
та Цивільному Кодексам України та Закону України «Про концесії»

Протиріччя
у визначенні поняття
довгостроковості
ДПП

Некоректність
наведеного в Законі
визначення ДПП

Виявлені в Законі суперечності
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Приклади сфер застосування партнерства в різних країнах наведе
но в табл. 3.3, табл. 3.4.
Таблиця 3.3
Поширення партнерства у соціально-економічному житті країн світу
Країна

Австралія
Великобританія
Греція
Ірландія
Іспанія
Італія
Канада
Нідерланди
Південна Африка
Португалія
США
Фінляндія
Франція
Японія
Україна
Росія
Угорщина
Словенія

Сектори, в яких впроваджується ППП

Дороги (Мельбурн), лікарні (штати Вікторія та Новий Південний
Вельс), в’язниці (штати Вікторія та Західна Австралія)
Школи, лікарні, в’язниці, оборонні об’єкти й автомобільні дороги
Концесії на спорудження доріг («реальне» мито), залізниця
полегшеного типу у Фесалоніках
Транспорт, освіта, водопостачання, управління відходами
Концесії на спорудження автомагістралей («реальне» мито), концесії
на спорудження регіональних доріг («тіньове» мито)
Лікарні, транспорт, управління відходами
Створення інфраструктури, реконструкція станції водоочищення,
спорудження зон відпочинку, громадські споруди, електроенергетика
Водопостачання, швидкісні залізничні магістралі
В’язниці, водопостачання, охорона здоров’я, освіта
Аеропорти, дорожні концесії («тіньове» мито)
Концесії на будівництво автомобільних доріг («реальне» мито,
«тіньове» мито); природоохоронна діяльність
Дорожні концесії («тіньове» мито), школи і вища освіта
Концесії на спорудження автомагістралей («реальне» мито), концесії
на водопостачання
Охорона здоров’я, житло, інформаційні технології та транспорт на
регіональному рівні
Транспорт, житлове господарство, водопостачання
Транспорт, водопостачання та водовідведення
Оборона, житлове господарство, здоров’я, інформаційні технології,
транспорт
Транспорт, освіта, спорт, водопостачання та водовідведення

Джерело: складено за [11; 35].
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Таблиця 3.4
Приклади проєктів ППП у соціально-економічному житті країн світу за секторами
Країна

Сектори, в яких впроваджується ППП, проєкти

1

2

Австралія

Транспорт (Port of Melbourne third container terminal build and operate
project, New Grafton Correctional Centre PPP project, 2014 North West
Rail Link in New South Wales, Second Toowoomba Range crossing in
Queensland)

Бразилія

Транспорт (Brasília airport concession, BR-163/MS road concession, Port
area light rail PPP in Rio de Janeiro, BR-060, BR-153 and BR-262 highway
concession, Guarulhos International Airport concession in São Paulo).
Енергетика (Barueri Waste to Energy PPP project, Volta Grande hydropower PPP Project, Sao Simao hydropower PPP Project, Miranda hydropower
PPP Project, Jaguara hydropower PPP Project)

Греція

Транспорт (Eleftherios Venizelos airport concession in Athens, Crete’s
International Airport of Heraklion concession, Olympia Odos Highway PPP,
Concession of Greek regional airports).
Телекомунікації (Broadband development PPP project)

Ірландія

Транспорт (M11 Gorey to Enniscorthy PPP Scheme, N25 New Ross Bypass
PPP Scheme, N17/N18 Gort to Tuam PPP Project, M4-M6 toll road PPP,
DBFO 2 Northern Irish road PPP project). Телекомунікації (Dublin Energyfrom-Waste facility PPP project)

Іспанія

Транспорт (Las Palmas Port PPP Project, Transversal Artery (C25 – Cervera
to Caldes de Malavella) concession, Ter Artery (C17 Centelles – Ripoll)
concession, Llobregat Artery (C16 – Puig-reig-Berga section) concession,
Aro Artery (C35 Maçanet to Platja d’Aro) concession).
Енергетика (Santander street lighting PPP project, Centro Insular del
Motor racetrack PPP project)

Італія

Транспорт (Pedemontana-Veneto highway PPP, A21 Piacenza-CremonaBrescia motorway, A4 Venice-Trieste motorway PPP project, La Serenissima 146-kilometre A4 toll road, Autostrada della Valdastico 89-kilometre
A31 road, Milan Underground Line 5 PPP project).
Енергетика (University Hospital S. Orsola-Malpighi energy efficiency PPP
in Bologna)
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Продовження табл. 3.4
1

2

Канада

Транспорт (Eglinton Crosstown LRT Project, Highway 401 Rail Tunnel in
Ontario, William R. Bennett Bridge PPP Project, Highway 427 expansion
PPP project, York Viva Bus Rapid Transit expansion).
Телекомунікації (Entreprise Data Centre Borden Expansion PPP project,
Mackenzie Valley Fibre Link DBFO project).
Енергетика (City of Hamilton Biosolids P3, John Hart Generating Station
hydroelectric P3 project in BC, Surrey Biofuel Processing Facility Project,
Merritt Green 40 MW biomass-fired project, Fort St. James biomass
DBFOM (British Columbia))

Нідерланди

Транспорт (Maastricht Aachen airport concession, Rotterdam World
Gateway terminal, N33 Assen - Zuidbroek PPP highway, A6 Almere Havendreef – Almere East PPP project, Eefde lock PPP Project, A27 (Utrecht –
Hilversum) & A1(Hilversum – Bunschoten & Spakenburg) PPP project,
Schiphol Airport-Amsterdam-Almere (A1/A6) PPP project)

Південна Африка

Транспорт (Chapman’s Peak Drive Toll Road, Bakwena Platinum Corridor
Concession, Durban port cruise terminal PPP project, Gautrain Rapid
Rail Link (Johannesburg – Pretoria), Rolling stock fleet renewal PPP
programme, N4 Toll Road (Pretoria to Maputo))

Португалія

Транспорт (Douro Interior Subconcession – IC5 and IP2, Transmontana
highway PPP project, A24 motorway PPP project, Grande Lisboa Concession – A16, Norte Litoral Highway concession)

США

Транспорт (Colorado Interstate 70 East (I-70E) P3 project, Denver International Airport Great Hall redevelopment P3 project, Northampton bridges
PPP project (Pennsylvania), Loop 375-Border Highway West Extension
DBM (El Paso)).
Телекомунікації (Fiber-optic cable network PPP in Alaska, Seabras-1
telecom project, Kentucky High-speed broadband network P3 project).
Енергетика (Ohio State University Comprehensive Energy Management
Project, Pennsylvania CNG fueling stations PPP project)

Фінляндія

Транспорт (E18 Hamina-Vaalimaa motorway PPP project, Koskenkylä Kotka E18 motorway PPP project).
Енергетика (Hollola school PPP project)
179

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

Закінчення табл. 3.4
1

2

Франція

Транспорт (A-355 western Strasbourg bypass concession, Troissereux
Bypass PPP project, Prado Sud tunnel concession in Marseille).
Телекомунікації («Très Haut Débit» (THD) optic fibre network PPP project,
Grand Est FTTH Broadband PPP Project, Alsace High Speed Broadband PPP
project).
Енергетика (Street Lighting PPP in Chasse-sur-Rhône, Cité Internationale
Universitaire in Paris energy performance PPP project, )

Японія

Транспорт (Kansai and Osaka international airport concession, Sendai Airport concession, Aichi prefecture road concession, Kobe airport concession)

Україна

Транспорт (Lviv – Krakovets road PPP project, Yuzhnyi seaport concession,
Yuzhny Grain Port Terminal project, Chornomorsk port PPP, Grain terminal
project at Odessa seaport).
Телекомунікації (MTS Ukraine, Kyivstar Vimpelcom, Ukrtelecom).
Енергетика (Dniproenergo, Zakhidenergo, )

Росія

Транспорт (Sheremetyevo International Airport Northern Terminal,
Eastern bypass for Khabarovsk as PPP, Lena River bridge PPP project, M-11
Moscow – St. Petersburg (secction 58th km – 97th km and 97th km –
149th) highway PPP project).
Телекомунікації (Megafon, Rostelecom, Vimpel Communications).
Енергетика (Nord Stream Gas Pipeline Phases I and II, Wholesale generation company OAO)

Угорщина

Транспорт (M6 Duna motorway concession, M6-M60 Mecsek highway
PPP, M6 Tolna Motorway Concession, Budapest Ferihegy International
Airport concession).

Словенія

Транспорт (Koper-Divača Rail Line PPP project)

Джерело: складено за [90; 121].

Отже, міжнародний досвід реалізації проєктів із залученням при
ватного сектора до реконструкції чи створення нової інфраструктури
свідчить про те, що політика у сфері ППП повинна бути гнучкою та
готовою до коректив. Крім того, світовий досвід показує, що обмежен
ня державою кількості сфер і форм реалізації партнерства дозволяє
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ефективніше використовувати державні ресурси та спрямовувати їх
на вирішення найбільш гострих проблем.
Водночас Закон України «Про державно-приватне партнерство»
досить широко визначає сфери такого партнерства: окрім сфер без
посередньо соціальної інфраструктури (будівництво автострад, заліз
ниць, злітно-посадкових смуг, мостів, тунелів і метрополітенів, портів;
охорона здоров’я; туризм, відпочинок, культура та спорт), дозволяєть
ся використання й у сферах, які важко віднести до соціальної інфра
структури (розвідка родовищ корисних копалин, їх видобуток, вироб
ництво та постачання тепла; поставка природного газу, виробництво
та постачання електроенергії тощо).
Поряд із цим Закон України «Про державно-приватне партнер
ство» не включає до пріоритетних сфер застосування партнерства
освіту, інформаційно-комунікаційні технології та інноваційну діяль
ність, хоча й не забороняє такого використання: «державно-приват
не партнерство може застосовуватися в інших сферах діяльності, крім
видів господарської діяльності, які відповідно до закону дозволяється
здійснювати виключно державним підприємствам, установам та орга
нізаціям». У той час як у проєкті Закону України «Про загальні заса
ди розвитку державно-приватного партнерства в Україні», схваленого
КМУ 17.09.2008 р., наукова діяльність та інноваційна сфера були назва
ні серед основних галузей, де передбачено розгортання проєктів ДПП.
7. Плутанина із законодавчим визнанням можливих форм влас
ності. Також слід акцентувати увагу на такому протиріччі: згідно зі
ст. 325–327 Цивільного кодексу в Україні визнається приватна, дер
жавна та комунальна форми власності, а згідно із ст. 1 Закону Украї
ни «Про державно-приватне партнерство» державними партнерами
визначені Україна, АРК і територіальні громади в особі відповідних
державних органів та органів місцевого самоврядування, тобто кому
нальна форма власності віднесена до державної. Що є за своєю суттю
некоректним і потребує подальших змін.
8. Невизнання господарської діяльності як можливої сфери реа
лізації проєктів на засадах партнерства. Деякі інші положення Закону
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України «Про державно-приватне партнерство» також визивають
сумнів. Так, «Державно-приватне партнерство може застосовувати
ся в інших сферах діяльності, крім видів господарської діяльності, які
відповідно до закону дозволяється здійснювати виключно державним
підприємствам, установам та організаціям». Але на практиці доволі
часто саме такі види господарської діяльності потребують значних фі
нансових, управлінських та інших видів ресурсів, які можуть бути за
лучені за допомогою державно-приватного партнерства.
9. Невідповідність між законодавчо закріпленими у Законі Укра
їни «Про державно-приватне партнерство» та Законі України «Про
концесії» формами реалізації можливих партнерств. У Законі України
«Про державно-приватне партнерство» переважно згадуються дого
вірні форми здійснення партнерства. Зокрема, згідно із ч. 1 ст. 5 Закону
до них віднесено: договори про концесію, управління майном, спільну
діяльність, інші договори. Як можна побачити, на першому місці серед
договірних форм здійснення ППП знаходиться договір концесії. І це не
дивно, оскільки саме цей господарський інститут, як свідчить зарубіжна
практика правозастосування, демонструє високий рівень ефективності
від реалізації інвестиційних проєктів на засадах державно-приватного
партнерства. При цьому, процедури укладення концесійних договорів
у рамках спеціального концесійного законодавства досить сильно від
різняються від процедур, передбачених для укладення подібного виду
договорів у рамках Закону «Про державно-приватне партнерство».
Склалася парадоксальна ситуація, при якій концесійні договори мо
жуть бути не кваліфіковані як форми такого партнерства.
Єдиною договірної формою, яку, в разі її використання для реалі
зації проєктів модернізації інфраструктурних об’єктів, має сенс квалі
фікувати як партнерство, є договір про спільну діяльність. Однак укла
дення цих договорів в Україні навряд чи буде практикуватися, оскільки
це не вигідно з точки зору оподаткування (внесок кожного учасника
спільної діяльності оподатковується податком на додану вартість), та
кож відсутня методологія ведення бухгалтерського обліку таких дого
ворів. Крім того, в подібних договорах вкрай складно здійснити фікса
цію ризиків партнерів і передбачити механізми управління ними [34].
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Не варто забувати і про можливість використання такої фор
ми партнерства, як корпоративна, хоча в Законі про ДПП ця форма
партнерства залишена без уваги. Разом із тим відкритий перелік форм
партнерства в Законі свідчить, з одного боку, про можливість викорис
тання такої форми для укладення партнерських договорів, а з іншого –
вказує на істотні прогалини щодо врегулювання відносин при парт
нерстві в Законі.
В Україні ця форма також успішно використовується, але поки ще
в інших сферах співпраці (приватизація, змішані акціонерні товари
ства). Отже, використання в межах партнерства такої форми, як ак
ціонерне товариство, є заходом залучення додаткових інвестиційних
коштів за рахунок емісії акцій з подальшою їх реалізацією інвесторам,
зберігаючи при цьому контроль над товариством обома партнерами
відповідно до укладеної між ними угоди [11]. Це дозволить розшири
ти межі використання партнерства та забезпечить успішну реалізацію
проєктів, у тому числі за рахунок залучення інвестицій шляхом роз
міщення акцій.
10. Відсутність чіткого механізму та норм про гарантування ком
пенсації збитків приватному партнеру. У Бюджетному кодексі Украї
ни відсутні: норми про гарантування компенсації збитків приватного
партнера, пов’язаних з невиконанням державою (публічним партне
ром) зобов’язань за договорами партнерства, відшкодування різни
ці в тарифах; гарантії виконання державним партнером фінансових
зобов’язань за проєктами партнерства на весь термін їх реалізації у
зв’язку зі щорічним затвердженням бюджету та коригуванням бю
джетних програм; податкові та митні пільги для реалізації проєктів.
Також у розділі V Закону про ДПП зазначено, що державна під
тримка здійснення державно-приватного партнерства може надава
тися: шляхом надання державних гарантій, гарантій АРК та місцевого
самоврядування; шляхом фінансування за рахунок коштів державного
чи місцевих бюджетів та інших джерел згідно із загальнодержавними
та місцевими програмами; в інших формах, передбачених законом
(ст. 18 Закону про ДПП) [105]. Водночас досить проблематичним
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у світлі нової редакції Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р.
виглядає надання державної підтримки у вигляді гарантій. Адже на
відміну від державних гарантій, гарантії АРК і регіональних органів
місцевого самоврядування можуть надаватися відповідними уповно
важеними органами для забезпечення повного або часткового ви
конання боргових зобов’язань лише суб’єктів господарювання – ре
зидентів України, що належать до комунального сектора економіки,
розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території
реалізацію інвестиційних програм (проєктів), метою яких є розвиток
комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих
технологій (ч. 2 ст. 17 Бюджетного кодексу України) [8].
Тобто, новою редакцією Бюджетного кодексу введено заборону
надавати гарантії підприємствам, які фінансують борг за рахунок бю
джетних надходжень. Це положення суттєво обмежує можливості ре
алізації проєктів у формі партнерства. Крім того, це створює ситуацію,
за якою підприємства втрачають сенс залучати дешеві кредитні ресур
си від міжнародних фінансових організацій, оскільки в цьому випадку
вони позбавляються можливості залучати для реалізації цих проєктів
кошти державного та місцевого бюджетів, передбачених загальнодер
жавними та державними цільовими програмами. Гарантії надаються
лише на умовах платності, строковості, майнових гарантій, отриманих
від інших суб’єктів.
Законодавством не передбачена можливість отримання державних
і місцевих гарантій для інфраструктурних проєктів, які реалізуються
підприємствами обласного підпорядкування, тобто саме для тих під
приємств, що є найбільш фінансово потужними [35].
Отже, досить складно розраховувати на одержання запланованого
позитивного результату, оскільки під впливом суб’єктивного фактора,
який у житті українського суспільства відіграє суттєву роль, умови
співробітництва можуть бути переглянуті в будь-який час, що створює
негативний фон для ефективної взаємодії держави та приватного сек
тора протягом всього терміну реалізації інвестиційного проекту.
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11. У Законі України «Про державно-приватне партнерство» від
сутні основні вимоги до приватного партнера [12]. Відсутність кон
кретних вимог (відомості щодо його майнових прав, активів, менедж
менту, ділової репутації, досвіду участі в реалізації подібних проєктів
тощо) до приватного партнера в Законі перешкоджатиме встановлен
ню ефективних партнерських відносин.
Таким чином, попри надзвичайну важливість для українського
суспільства прийняття Закону України «Про державно-приватне
партнерство», і цей закон, й інші законодавчі акти, що регулюють
діяльність у сфері реалізації суспільно-важливих проєктів шляхом
співробітництва державного та приватного секторів, не сформували
єдиного системного бачення та не вибудували зрозумілу модель орга
нізації такого співробітництва.
Перелічені вище недоліки та виявлені суперечності між рядом
законів та підзаконних актів є серйозним стримуючим чинником на
шляху залучення приватного капіталу до фінансування об’єктів вироб
ничої та соціальної інфраструктури, у тому числі електроенергетики,
транспорту, магістрального транспортування нафти і газу, комуналь
них систем, об’єктів охорони здоров’я й освіти. Можна стверджувати,
що це є одним із чинників відсутності реальних проєктів партнерства,
незважаючи на значну зацікавленість з боку потенційних приватних
партнерів.
З метою усунення виявлених суперечностей пропонуємо внести
такі поправки в деякі існуючі законодавчі акти:
1) вважаємо помилковим невичерпний перелік сфер застосування
партнерства в Україні та пропонуємо у ст. 4 Закону України «Про дер
жавно-приватне партнерство» переглянути та чіткіше сформулювати
перелік можливих сфер застосування ППП;
2) виходячи з того, що одним із основних завдань держави є за
безпечення належного рівня життя його громадян і створення умов
для ведення бізнесу суб’єктами приватного сектора, господарську ді
яльність суб’єктів державного сектора слід зосередити на стратегічно
важливих галузях економіки. Вважаємо, що у процесі відбору та підго
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товки проєктів партнерства органи державної влади повинні звертати
увагу на ті сектори економіки, в яких така взаємодія може виявитися
найбільш успішною та доцільною. З огляду на це вважаємо доцільним
внести зміни до ст. 4 Закону України «Про державно-приватне парт
нерство» – «Сфери застосування державно-приватного партнер
ства»: додати таку важливу сферу діяльності для України, як інновації.
Визначення зазначеної сфери як національного пріоритету України
обумовлено тим фактом, що основним джерелом економічного зрос
тання в будь-якій країні є конкурентоспроможні компанії. Своєю чер
гою, базисом цієї конкурентоспроможності є інноваційна активність
бізнесу та промисловості, а стратегічною метою – оновлення техноло
гій, освоєння нових ринкових ніш і впровадження відповідних органі
заційних нововведень; використання сучасних ІКТ;
3) враховуючи те, що державна та комунальна форми власності
в цілому утворюють сферу публічних відносин, що пояснюється до
мінуванням у них публічного інтересу, пропонуємо в Законі України
«Про державно-приватне партнерство» термін «державно-приватне
партнерство» замінити терміном «публічно-приватне партнерство».
Це дозволить органам місцевого самоврядування також стати повно
правним суб’єктом публічно-приватних відносин. Тим паче, зарубіжна
правова доктрина також наголошує на цьому, що пояснюється доміну
ванням у державній і комунальній власності сфер публічного інтересу;
4) законодавчо закріпити господарську діяльність як можливу сфе
ру застосування партнерства;
5) усунути суперечності в Законі України «Про державно-при
ватне партнерство» № 2404-VI та в Законі України «Про концесії»
№ 997-14 стосовно механізму використання договорів про концесії як
форми партнерства;
6) у Законі України «Про державно-приватне партнерство» зако
нодавчо закріпити корпоративну форму партнерства, як таку, що може
бути суб’єктом партнерських відносин. Також внести відповідні зміни
в Закон України «Про акціонерні товариства» та Закон України «Про
цінні папери та фондовий ринок»;
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7) чітко прописати перелік можливих форм партнерства в Законі
України «Про державно-приватне партнерство» з метою усунення
двозначності між іншими підзаконними актами;
8) у Законі України «Про державно-приватне партнерство» про
писати положення, спрямовані на захист економічної конкуренції та
споживачів, оскільки відносини партнерства можуть завдавати їм іс
тотної шкоди у випадку створення монопольних чи близьких до них
об’єднань;
9) внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо закріплення
норм про гарантування компенсації збитків приватного та публічного
партнерів у процесі реалізації проєктів на засадах партнерства, що до
зволить знизити ризиковість цієї форми партнерства;
10) визначити чіткі та прозорі тендерні процедури в процесі реа
лізації проєктів на засадах партнерства.
Органам державної влади в діалозі з діловими та науковими колами
необхідно розробити та прийняти цілий комплекс законів і підзакон
них актів, що закріплюють і розвивають механізми реалізації партнер
ства, а також внести поправки в уже існуючі закони та підзаконні акти.
Водночас для приватних інвесторів, які розглядають можливість
участі в таких проєктах в умовах теперішнього складного законодав
чого середовища, рекомендується взяти до уваги всі суперечності та
недоліки, згадані вище.
Поетапне вирішення зазначених питань дозволить підвищити
ефективність застосування ППП в Україні та посилить зацікавленість
інвесторів і кредиторів до участі у проєктах на засадах партнерства.
3.3. Оцінка потенційної ефективності застосування інструментів
державної підтримки реконструкції промисловості України

Протягом 2016–2017 рр. в Україні розроблялася низка законо
проєктів, частина з яких вже набула чинності, які реалізують окремі
елементи запропонованого механізму державної підтримки рекон
струкції промисловості. Зважаючи на необхідність попередньої оцін
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ки можливої ефективності реалізації норм діючого законодавства та
попередження прийняття наперед низькоефективних рішень, було
здійснено прогнозну оцінку заходів за основним економічними, бю
джетними та соціальними критеріями макро- та мезоекономічного
характеру.
Розрахунки ефектів інструментів підтримки базувалися на даних
Державної служби статистики України, Національного банку України,
Державної казначейської служби України за 2010 р. – 1 квартал 2017 р.
у річному та квартальному розрізі.
Розрахунки здійснювалися на 2017 р. з урахуванням можливого
отримання ефекту лише у другому півріччі від заходів, щодо яких існу
ють лише проєкти законів, та на період до 2020 р., що відповідає пері
оду дії Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом
Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р.
Порівняння результатів оцінки здійснювалося із даними Прогнозу
економічного та соціального розвитку України на 2017 р., затвердже
ного Постановою КМУ № 399 від 01.07.2016 р. зі змінами, внесеними
Постановою КМУ № 385 від 31.05.2017 р.; Закону України «Про дер
жавний бюджет України на 2017 р.»; Консенсус-прогнозу «Україна:
перспективи розвитку» (січень 2017 р., № 43).
Слід зазначити, що більшість законопроєктів стосується стимулю
вання розвитку переробної промисловості, тому для розрахунків ви
користовувалися дані саме цієї галузі промисловості.
Для розрахунків використовувалася побудована система еконо
метричних моделей, яка включає: модель виробничої функції для пе
реробної промисловості; моделі залежності ВВП від обсягів доданої
вартості переробної промисловості; модель трудомісткості ВВП з
урахуванням зростання продуктивності та капіталоозброєності пра
ці; модель формування доходів зведеного бюджету; модель залежності
капітальних інвестицій від ВВП; модель прогнозування питомої ваги
експорту у ВВП. Адекватність усіх моделей перевірялася за допомо
гою коефіцієнтів детермінації, середньої процентної похибки, кри
терію Стьюдента статистичної значущості параметрів моделі та кри
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терію Фішера значущості моделі цілком. Оцінка параметрів моделей
здійснювалася за допомогою ППП Statistica 8.0.
Для виключання інфляційних ефектів і забезпечення зіставності
даних різних років усі грошові дані було на проміжних етапах розра
хунків переведено в долари США.
Розрахунки ефектів для кожного заходу здійснено за умови не
змінності інших параметрів податкового законодавства протягом
2017–2020 рр., таким чином, можливий синергетичний ефект від од
ночасного здійснення всіх заходів не враховувався.
Результати розрахунків показують максимальні можливі ефекти,
яких можна досягти в разі виконання додаткових припущень, зробле
них для оцінки ефективності кожного заходу.
Зняття надмірних податків на промислові інвестиції через вста
новлення нульового ввізного мита на виробниче обладнання та роз
строчки імпортного ПДВ на 3 роки, як пропонується проєктами за
конів України [80; 81], розглядалося як засіб загального характеру.
При розрахунку ефектів було здійснено такі припущення:
 основні ефекти від введення в дію законів забезпечуються під
приємствами переробної промисловості;
 уся економія коштів, отримана від звільнення від митних плате
жів при імпорті виробничого обладнання та розстрочення спла
ти ПДВ на імпортоване обладнання, спрямовується підприєм
ствами переробної промисловості на капітальні інвестицій для
введення в дію нових основних засобів;
 введення в дію основних засобів відбувається в рік здійснення
капітальних інвестицій;
 ліквідація основних засобів у переробній промисловості здій
снюється з постійним темпом 1,8 % на рік, що відповідає серед
ньорічному темпу за 2010–2016 рр.;
 питома вага капітальних інвестицій у нові активи у складі всіх
капітальних інвестицій складає 71,3 % (середнє значення в по
передні роки, те саме в наступних розрахунках);
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 питома вага власних коштів підприємств і організацій у капі
тальних інвестиціях складає 61,4 % (середнє значення в попере
дні роки, те саме в наступних розрахунках);
 приріст імпорту виробничого обладнання у 2017 р. складає 20
%, що відповідає темпу зростання імпорту виробничого облад
нання за 1 квартал 2017 р. У 2018–2020 рр. темп зростання ім
порту виробничого обладнання визначається середнім темпом
зростання імпорту згідно з Прогнозу КМУ;
 продуктивність праці зростає з постійним темпом 3,6 % у рік,
що відповідає середньому темпу зростання продуктивності пра
ці за 2010–2016 рр.;
 закон мав вступити в дію не пізніше 01.07.2017 р.
Оцінка можливих додаткових інвестиційних ресурсів для промис
лових підприємств від розстрочення сплати ПДВ за імпорт виробни
чого обладнання у 2017 р. складає з урахуванням зростання імпорту
289,6 млн дол. США, або 7,7 млрд грн. У цілому за 2017–2020 рр. до
даткові інвестиційні ресурси складатимуть 19,7 млрд грн. Проте ефек
тивність заходу спадатиме, починаючи з 2019 р., через необхідність
сплати ПДВ за попередні роки.
Тимчасове запровадження нульового мита на виробниче облад
нання до 01.01.2021 р. дозволить підприємствам отримати додатково
у 2017 р. 1,1 млрд грн інвестиційних ресурсів і 8 млрд грн протягом
2017–2020 рр.
Ефективне використання додаткових інвестиційних ресурсів мож
ливе лише за умови наявності готових до здійснення інвестиційних
проєктів, витрати часу та коштів на підготовку інвестиційних проєктів
в розрахунках не враховувалися.
Від здійснення заходу в разі одночасного запровадження роз
строчки сплати ПДВ і встановлення нульового мита максимальний
приріст ВВП у 2017 р. може скласти 35 млрд грн., або 1,2 % від офіцій
ного прогнозного рівня. Усього за 2017–2020 рр. приріст ВВП складе
308,8 млрд грн (10,9 % від прогнозного значення на 2017 р.).
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Максимально можливий приріст робочих місць від здійснення
заходу, враховуючи самозайнятих осіб, складе у 2017 р. 33,3 тис. осіб,
або 0,2 % від прогнозованої кількості зайнятих у 2017 р., а за 2017–
2020 рр. – 94,9 тис. осіб (0,58 %).
Втрати бюджету очікуватимуться лише у 2017 р. від запроваджен
ня розстрочки ПДВ на імпортне обладнання в розмірі 0,9 млрд грн
(0,1 % планових доходів бюджету). Вже з 2018 р. тимчасові втрати бю
джету компенсуватимуться зростанням надходжень через посилення
ділової активності підприємств. Протягом 2017–2020 рр. загальні до
даткові отримані надходження складуть 105 млрд грн (11,5 % від за
планованого на 2017 р.).
Приріст експорту товарів складе за 2017–2020 рр. 3,9 млрд дол.
США, що становить 7,4 % від прогнозного обсягу на 2017 р.
Зважаючи на суттєвий вплив цього інструменту на внутрішній ри
нок і можливе виникнення конфліктів інтересів вітчизняних виробни
ків із імпортерами, доцільно здійснити таке:
1. Для захисту інтересів вітчизняних товаровиробників доцільно
провести додаткові зустрічі та консультації з широким колом зацікав
лених осіб щодо узгодження кодів УКТЗЕД у проєкті закону для забез
печення збалансування інтересів торговельних компаній, які імпорту
ють обладнання, та підприємств в Україні, які виробляють аналогічну
продукцію.
2. Для посилення стимулюючого ефекту для вітчизняних товаро
виробників доцільно узгодити коди УКТЗЕД у цьому проєкті закону
з кодами УКТЗЕД, визначеними в Митному Кодексі (Розділ IХ. Мит
ні платежі, Глава 42, ст. 287) та з пов’язаним із ним проєктом Закону
України № 5276 від 17.10.2016 р. «Про внесення змін до статті 287
Митного кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва
шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор еконо
міки через встановлення нульового ввізного мита на виробниче облад
нання», яким пропонується встановлення нульового ввізного мита на
виробниче обладнання та устаткування.
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До податкових інструментів загального призначення, як показа
но у п. 2.1, можна віднести відтермінування сплати ПДВ при імпорті
сировини та комплектуючих, що пропонується Українською спілкою
промисловців та підприємців.
При розрахунку ефективності такого інструменту було здійснено
такі припущення:
 відтермінування ПДВ запроваджується на групи товарів, анало
гічні кодам УКТЗЕД, визначених проєктом Закону України №
5276 від 17.10.2016 р.;
 відтермінування сплати ПДВ за імпорт сировини та комплекту
ючих поширюється на підприємства, які належать до перероб
ної промисловості, секції С (коди КВЕД 10-33);
 тимчасово вільні оборотні кошти підприємств, які утворюють
ся завдяки відтермінуванню сплати ПДВ на 3 місяці, спрямову
ються протягом цих 3 місяців на розширення виробництва на
існуючих потужностях, тобто покривають витрати на виробни
цтво (за вирахуванням амортизації);
 продукція виробляється та реалізується рівномірно протягом
року;
 рівень рентабельності виробництва не менше 3 %;
 галузева структура переробної промисловості не зміниться
суттєво протягом розрахункового періоду;
 структура валової доданої вартості протягом року відповіда
тиме усередненій за 2010–2015 рр. структурі;
 обсяги імпорту сировини та комплектуючих протягом розра
хункового періоду будуть не менше рівня 2016 р.;
 додана вартість у переробній промисловості в розрахунку на
операційні витрати виробництва становить 46,9 %, що відпові
дає середньому значенню за 2010–2015 рр.;
 відтермінування сплати ПДВ при імпорті сировини та комплек
туючих не обмежується бюджетним роком.
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Обсяг ПДВ на імпорт сировини та комплектуючих складає близь
ко 279,8 млн дол. США у квартал. Таким чином, тимчасово вільні на
3 місяці оборотні кошти підприємств складатимуть станом на 2017 р.
7,4 млрд грн.
У 2017 р. додатковий обсяг продукції, який може бути вироблено та
реалізовано підприємствами переробної промисловості завдяки вико
ристанню тимчасово вільних оборотних коштів, складе 10,7 млрд грн.
Очікуваний приріст ВВП у 2017 р. від запровадження заходу скла
датиме у 2017 р. 3,8 млрд грн., або 0,1 % прогнозного ВВП, а за 2017–
2020 рр. – 18 млрд грн, тобто 0,6 %.
Втрати бюджету від відтермінування сплати ПДВ при імпорті
сировини та комплектуючих у 2017 р. частково компенсуються до
датковими надходженнями від податку на додану вартість вироблених
в Україні товарів, податку на прибуток і податку на доходи фізичних
осіб, тому загальні втрати складатимуть у 2017 р. 6,4 млрд грн, або
0,7 % планового обсягу, які надійдуть до державного бюджету в пер
шому кварталі 2018 р. При цьому на кінець 2020 р. до бюджету надійде
додатково 1,2 млрд грн.
Приріст експорту у 2017 р. становитиме 56,1 млн дол. США (0,1 %
прогнозного на 2017 р. обсягу експорту), у цілому за 2017–2020 рр.
приріст експорту складе 240 млн дол. США (0,47 %).
Як було показано у пп. 2.1, 3.1, створення індустріальних парків є
одним із головних спеціальних інструментів державної підтримки роз
витку промисловості. Увага до цього інструменту втілилася в низці за
конопроєктів [78; 79].
Для оцінки ефективності заходів додатково використовувалися
дані Реєстру індустріальних (промислових) парків; концепції індустрі
альних парків, доступні на сайтах індустріальних парків та відповідних
органів місцевої влади щодо 19 індустріальних парків, включених до
Реєстру, та 5 парків, не включених до Реєстру станом на 26.04.2017 р.
Крім того, було зроблено такі припущення:
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 всі учасники індустріальних парків відповідають критеріям за
стосування норм, зазначених проєктами законів, та користу
ються перевагами, які вони передбачають;
 для розрахунків загального ефекту від функціонування інду
стріальних парків використано ваговий коефіцієнт відповідно
до їх площі;
 не враховується оплата оренди землі та нерухомості через зна
чну потенційну волатильність їх вартості;
 значення частки витрат на придбання обладнання в загальній
вартості проєкту індустріального парку становить 70,0 %, част
ки імпортного обладнання – 60 % відповідно до світового до
свіду створення індустріальних парків;
 рівень інфляції відповідає прогнозу Національного банку України;
 ставки податків та розмір єдиного соціального внеску дорівню
ють встановленим станом на 2017 р. значенням і не змінюються
протягом розрахункового періоду;
 розрахунки на 2017 р. здійснювалися тільки по діючих на тепе
рішній час індустріальних парках, зважаючи на довгий строк їх
облаштування та наповнення.
Зважаючи на малу кількість діючих на даний час індустріальних
парків, на 2017 р. очікується приріст ВВП за рахунок їх діяльності в
розмірі 0,1 млрд грн., або 0,01 % прогнозного обсягу на 2017 р., приріст
кількості зайнятих – 2,8 тис. осіб. Додатково залучені інвестиції скла
дуть близько 3,3 млрд грн (або 0,9 % від прогнозних значень 2017 р.),
обсяг експорту товарів та послуг може скласти 3 млн дол. США (0,01
% прогнозного обсягу).
Із поступовим облаштуванням і наповненням індустріальних пар
ків відбуватиметься накопичення ефектів протягом 2017–2020 рр.
Приріст ВВП протягом розрахункового періоду може скласти
16,8 млрд грн (0,6 % від прогнозного рівня ВВП 2017 р.), максимальна
загальна кількість створених робочих місць (з урахуванням самозай
нятих осіб) сягне 43,2 тис. осіб.
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Сумарні втрати бюджету від запровадження нульового ввізного
мита, імпортного ПДВ та відстрочення сплати податку на прибуток
складуть протягом 2017–2020 рр. 4,5 млрд грн, проте вони компенсу
ються додатковими надходженнями ПДВ на вироблені в Україні то
вари та послуги. Додаткові надходження до бюджету (без урахування
витрат, понесених на облаштування індустріальних парків) складуть у
2017 р. 0,05 млрд грн (0,01 % планових надходжень зведеного бюдже
ту 2017 р.), протягом 2017–2020 рр. – 5,2 млрд грн (0,6 % планових
доходів у 2017 р.). Крім того, додатково надійде 1,9 млрд грн єдиного
соціального внеску.
Обсяг експорту збільшиться протягом 2017–2020 рр. на 246,8 млн
дол. США.
Підтримка індустріальних парків забезпечить найбільшу ефектив
ність щодо залучення інвестицій серед усіх запропонованих заходів.
Обсяг інвестицій збільшиться протягом 2017–2020 рр. на 33 млрд грн
(9 % від прогнозного обсягу на 2017 р.).
Результати аналізу практики створення та функціонування інду
стріальних парків в Україні та розрахунків щодо їх потенційної ефек
тивності дозволили сформулювати такі пропозиції:
1. Знизити граничне мінімальне значення кількості штатних пра
цівників, зазначених як критерій у проєкті закону, та встановити не
меншим 10 осіб, що дозволить малим підприємствам користуватися
податковими пільгами, визначеними в законопроєкті.
(Середньооблікова кількість штатних працівників, які безпосеред
ньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної
промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфе
рі інформації та телекомунікацій у межах індустріального парку, має
становити не менше 30 працівників. Отже, значний сегмент малих під
приємств (потенційних учасників індустріальних парків) не охоплю
ється державною підтримкою, однак їх частка в кожному з наведених
видів економічної діяльності становить більше 95,0 %.)
2. Зменшити граничний розмір нарахованої заробітної плати (до
ходу) штатних працівників за попередній місяць, зазначений як кри
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терій у проєкті закону, до двох розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня податкового (звітного) року. Встановити ви
могу щодо підвищення розміру заробітної плати до трьох розмірів мі
німальної заробітної плати протягом перших трьох років користуван
ня податковими пільгами, визначеними в законопроєкті.
Розмір нарахованої за попередній місяць заробітної плати (дохо
ду) штатним працівникам, які перебувають з учасником індустріально
го парку в трудових відносинах і безпосередньо задіяні у здійсненні
господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також
науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації та телеко
мунікацій, має бути не меншим трьох розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Однак у сучасних умовах, коли середньомісячна заробітна плата є
нижчою на 29,5 % вказаного розміру та становить 7410 грн (січень –
жовтень 2017 р.), зазначений критерій видається завищеним.
До інструментів загального характеру слід віднести вигідні умови
для вкладення прибутків підприємств в українську промисловість, а
саме: запровадження прискореної амортизації необоротних активів
виробничого та наукового призначення та звільнення від оподатку
вання прибутків, реінвестованих у виробництво та науково-дослідну
діяльність, як пропонується Законом України [30].
При оцінці економічної ефективності заходу в частині запрова
дження прискореної амортизації було здійснено такі припущення:
 для розрахунку обсягів амортизації до розгляду було прийнято
тільки капітальні інвестиції, які здійснюються підприємствами
без урахування банків за період 2010–2016 рр.;
 питома вага амортизаційних відрахувань у власних коштах під
приємств складає 17,7 %;
 введення в дію основних засобів відбувається в рік здійснення
капітальних інвестицій;
 для оцінки обсягів вивільнених коштів використовувалися оцін
ки нарахування амортизації прямолінійним методом згідно з
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підпунктом 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 в редакції Закону №
1797-VIII від 21.12.2016 р.;
 усі платники податків, які відповідають вимогам, скористаються
у 2017–2019 рр. можливістю застосування прискореної амор
тизації відповідно до періоду, на який поширюється дія закону;
 усе збільшення власних коштів підприємств, яке отримано за
вдяки можливості прискореної амортизації, буде спрямовано
підприємством на капітальні інвестиції;
 розрахунки здійснено за умови незмінності інших параметрів
податкового законодавства.
Крім того, при оцінці економічної ефективності звільнення від
оподаткування прибутків, реінвестованих у виробництво та науководослідну діяльність, було здійснено такі припущення:
 зважаючи на спрямованість заходу на розвиток промисловості,
передбачалося, що дія запропонованого звільнення від оподат
кування реінвестованого прибутку поширюється на підприєм
ства й організації, діяльність яких відноситься до секції C (пере
робна промисловість коди 10-33), секції J (коди 62, 63), секції M
(коди 72, 74) згідно КВЕД-2010;
 оцінка обсягів податку на прибуток і його потенційних втрат
здійснювалася лише по підприємствах визначених видів еконо
мічної діяльності, які отримали прибуток за результатами 2016 р.;
 вагові коефіцієнти в розрахунках визначалися значенням від
повідної питомої ваги за даними Державної служби статистики
України щодо капітальних інвестицій у розрізі їх джерел, видів
економічної діяльності підприємств та видів активів, а також да
них про фінансовий результат до оподаткування;
 питома вага підприємств переробної промисловості, які одер
жали прибуток, складає від 60,6 до 75,1 %, у сфері інформації та
телекомунікації – від 59 до 71 %, у сфері досліджень та розробок –
від 57,5 до 69,6 %;
 введення в дію основних засобів відбувається в рік здійснення
капітальних інвестицій;
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 капітальні інвестиції в поточному році, які здійснюються за
власний рахунок підприємства, відбуваються з прибутку поточ
ного року;
 усі платники податків, які здійснюють діяльність у визначених
видах економічної діяльності, скористаються у 2017–2020 рр.
можливістю реінвестування частини прибутку, яка залишилася
внаслідок звільнення від оподаткування попередньо запланова
ного обсягу інвестованого прибутку.
Запровадження заходу дозволить підприємствам здійснити до
даткові капітальні інвестиції у 2017 р. на суму 3,1 млрд грн, що ста
новить 0,8 % прогнозного обсягу капітальних інвестицій, протягом
2017–2020 рр. приріст капітальних інвестицій складе 21,1 млрд грн.,
або 5,7 % прогнозного обсягу.
Активізація інвестиційної діяльності дозволить створити додатко
во у 2017 р. 26,3 млрд грн ВВП (приріст складе 0,9 % відносно прогно
зу 2017 р.), а протягом 2017–2020 рр. – 36,5 млрд грн (1,3 %).
Втрати податку на прибуток за рахунок його реінвестування скла
дуть у 2017 р. 0,42 млрд грн, а протягом 2017–2020 рр. – 3,5 млрд грн,
але вони компенсуються за рахунок збільшення обсягів виробництва.
Приріст доходів бюджету від запровадження заходу складе у 2017 р.
6,5 млрд грн (0,7 % від планового обсягу), протягом 2017–2020 рр. –
87,1 млрд грн (9,5 % від планового обсягу 2020 р.).
Запровадження заходів дозволить створить протягом 2017 р. 10,6
тис. робочих місць (додатково 0,07 % від прогнозної кількості зайня
тих), а протягом 2017–2020 рр. забезпечити зайнятість додатково 68,2
тис. осіб (0,42 %).
Очікуване збільшення експорту товарів та послуг складе у 2017 р.
387,6 млн дол. США (0,76 % прогнозованого обсягу на 2017 р.), а за
2017–2020 рр. 515,2 млн дол. США (1,2 %).
Ефекти від запровадження заходу спадають, починаючи з 2019 р.,
оскільки прискорена амортизація поширюється тільки на необоротні
засоби, придбані до 31.12.2018 р.
198

Розділ 3. Проблеми реалізації механізму державної підтримки реконструкції...

Пропозиції:
1. При розробці законопроєкту про звільнення від оподаткування
реінвестованого прибутку визначити такі види економічної діяльності
згідно з КВЕД-2010 для підприємств і організацій, які матимуть право
на звільнення від оподаткування реінвестованого прибутку: секція C
(переробна промисловість, коди 10-33), секція J (коди 62, 63), секція M
(коди 72, 74).
2. Визначити, що звільненню від оподаткування підлягає лише той
прибуток, який інвестовано у створення нового або модернізацію іс
нуючого виробництва, що супроводжуватиметься створенням нових
робочих місць.
Створення Банку відбудови та розвитку (БВР) для забезпечення
дешевих і довгих кредитів українським виробникам і підприємцям на
модернізацію існуючих і створення нових виробництв широко об
говорюється останнім часом у суспільстві. Проте оцінка необхідних
ресурсів БВР досі не здійснювалася, хоча саме це питання є головним
при запровадженні такого інструменту.
Створення в Україні ефективного банку розвитку потребує ре
тельної розробки відповідного закону, який, зокрема, повинен ви
значати його функції, порядок здійснення контролю за результатами
діяльності та відповідальність за невиконання поставлених перед бан
ком завдань. Поява такого типу установ має бути відображена в законі
України «Про банки і банківську діяльність», де будуть вказані мета та
загальні принципи їх функціонування.
При здійсненні оцінок ефектів від запровадження Банку відбудови
та розвитку було зроблено такі припущення:
 капітал БВР поповнюється щорічно, починаючи з 2017 р., за
рахунок 50 % надходжень до спеціального фонду державного
бюджету 3%-го промислово-сировинного збору та 5%-го «оф
шорного збору». Інших надходжень протягом розрахункового
періоду не передбачається;
 кредити, які надаються БВР підприємствам переробної про
мисловості (секція С КВЕД), спрямовуються на здійснення
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капітальних інвестицій у модернізацію та розширення виробни
чих потужностей;
 кредити надаються БВР на строк понад 5 років з початком по
гашення не раніше, ніж через 3 роки;
 відсоткові ставки за кредитами БВР не перевищують 5 % річних
з виплатою, починаючи з наступного за наданням кредиту року;
 освоєння капітальних інвестицій і введення в дію основних за
собів відбувається протягом 3 років;
 продуктивність праці зростає з постійним темпом 3,6 % у рік.
При розрахунках враховувалися дані про облікову ставку НБУ,
середньозважену ставку за новими кредитами в національній валюті
строком від 1 року до 5 років та грошові агрегати (за даними НБУ)
станом на квітень 2017 р.
Результати розрахунків показали, що сплачений державою статут
ний капітал БВР у перший рік його існування складе близько 1,1 млрд
грн, або 28 % необхідного статутного капіталу. За умови поступового
нарощування залучення до БВР коштів з інших джерел додатково до
коштів державного бюджету цільового спрямування необхідний рі
вень активів БВР буде досягнуто через 4–6 років.
Початок функціонування БВР у 2017 р. дозволить залучити додат
ково 2,1 млрд грн, а протягом 2017–2020 рр. – 7,3 млрд грн.
Початок модернізації та створення нових виробництв дозволить
протягом 2017 р. отримати приріст ВВП у сумі 11,6 млрд грн (0,4 % від
прогнозного обсягу 2017 р.), а протягом 2017–2020 рр. 147 млрд грн
(5,2 %).
Розширення виробництва, забезпечене використанням коштів
БВР, дозволить у 2017 р. створити додатково 1,4 тис. робочих місць
(0,01 % від прогнозної кількості зайнятих), у цілому протягом 2017–
2020 рр. можливе створення понад 23 тис. робочих місць (додатково
0,14 %).
Додаткові надходження до бюджету складатимуть у 2017 р.
3,5 млрд грн, або 0,4 % від планового обсягу надходжень, у цілому за
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2017–2020 рр. додаткові надходження складатимуть 43,2 млрд грн, або
4,7 %. Витрати коштів бюджету на створення капіталу БВР не врахо
вувалися, оскільки, за пропозицією, вони здійснюються з надходжень
додаткових коштів спеціального фонду, забезпечених додатковими
зборами.
Очікуване зростання експорту у 2017 р. складатиме 171 млн дол.
США, або 0,3 % від прогнозного обсягу. У цілому за розрахунковий
період зростання експорту очікується в сумі 1,8 млрд дол. США (3,7 %
від прогнозного рівня 2017 р).
Оцінка можливостей Експортно-кредитного агентства (ЕКА),
які гарантуються Законом України від 20.12.2016 р. № 1792-VIII [29],
здійснювалася стосовно ефективності фінансової підтримки україн
ського несировинного експорту через страхування та гарантування
експортних контрактів та часткової компенсації відсотків за експорт
ними кредитами українських виробників.
Відповідно до Закону України [29] у своїй основній діяльності
ЕКА підтримує експорт послуг та експорт товарів переробної промис
ловості України за групами № 84–90, 30, 16, 19–21, 61–64, 94 згідно з
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.
У розрахунках використовувалися лише дані про обсяги експорту то
варів по цих групах.
Згідно із Законом України [29] Експортно-кредитне агентство
(ЕКА) утворюється у формі публічного акціонерного товариства. За
сновником та акціонером ЕКА, якому належить не менше 50 відсотків
статутного капіталу плюс одна акція, є держава в особі Кабінету Міні
стрів України. ЕКА на добровільних засадах здійснює:
 страхування;
 перестрахування;
 надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток екс
порту;
 участь у програмі часткової компенсації відсоткової ставки за
експертними кредитами.
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ЕКА провадить діяльність відповідно до статуту, правил здійснен
ня діяльності зі страхування від комерційних і некомерційних ризиків,
перестрахування, надання гарантій, затверджених Кабінетом Міні
стрів України, внутрішніх нормативних актів ЕКА, що включає, зокре
ма, але не виключно:
1) страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих
банками-кредиторами українському експортеру для забезпечення ви
конання умов зовнішньоекономічного договору (контракту), у тому
числі на стадії виробництва товарів (робіт, послуг), від некомерційних
і комерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі
невиконання українським експортером зобов’язань за наданими кре
дитами;
2) страхування та перестрахування зовнішньоекономічних дого
ворів (контрактів) українських експортерів від комерційних або не
комерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі
невиконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономіч
ним договором (контрактом);
3) страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих
іноземному покупцю або банку іноземного покупця банками-креди
торами, від комерційних і некомерційних ризиків для забезпечення
відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем (бан
ком іноземного покупця) зобов’язань за кредитами, наданими йому
під зобов’язання закупівлі товарів (робіт, послуг) українського похо
дження;
4) страхування та перестрахування прямих інвестицій з України,
що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, від некомер
ційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі втрати
інвестицій або їх частини;
5) страхування та перестрахування акредитивів, підтверджених
банком українського експортера, від комерційних і некомерційних
ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання
банком іноземного покупця зобов’язань з оплати коштів за поставлені
товари (роботи, послуги) українського походження;
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тій;

6) страхування та перестрахування договірних банківських гаран

7) надання сек’юритизаційних гарантій банкам-кредиторам для
забезпечення відшкодування отриманих ними коштів рефінансування
експортних кредитів, застрахованих ЕКА;
8) надання зустрічних гарантій банкам українських експортерів з
метою відшкодування коштів у разі використання наданих ними дого
вірних гарантій, застрахованих ЕКА;
9) надання тендерних гарантій (гарантій виконання зобов’язань
українськими експортерами під час участі в міжнародних тендерах);
10) участь у реалізації програм часткової компенсації відсоткової
ставки за експортними кредитами;
11) консультаційну діяльність;
12) інші види діяльності, які передбачені законодавством та не су
перечать меті діяльності ЕКА.
Порядок та умови надання державної фінансової підтримки екс
портної діяльності такі.
1. Кабінет Міністрів України під час підготовки проєкту закону
про Державний бюджет України на відповідний рік передбачає обсяг
державних гарантій, необхідних для надання державної підтримки
експортної діяльності, та витрати на державну підтримку страхуван
ня, перестрахування, гарантування, надання кредитів з державного
бюджету та часткової компенсації відсоткової ставки за експортними
кредитами.
2. Державна підтримка не може надаватися суб’єкту господарю
вання, який:
1) подав документи для страхування або гарантування виконання
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з нерезидентами:
а) які розташовані на території офшорних зон, крім нерезиден
тів, розташованих на території офшорних зон, які надали виписку із
правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською
203

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус
такого нерезидента;
б) які зареєстровані на території держав, внесених Групою з роз
робки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до
списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню до
ходів, одержаних злочинним шляхом;
в) до яких згідно із законодавством України застосовані санкції,
що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фі
нансових операцій;
г) до яких застосовані санкції згідно з резолюціями Ради Безпеки
Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рі
шень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань та
іноземних держав, які передбачають обмеження або заборону торго
вельних та/або фінансових операцій;
ґ) які є особами, що на 50 та більше відсотків належать або контро
люються, прямо чи опосередковано, особами, зазначеними в підпунк
тах «в», «г» пункту 1 частини другої цієї статті;
д) якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-оку
пантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресо
ром по відношенню до України згідно із законодавством;
2) визнаний банкрутом або стосовно якого порушено справу про
банкрутство, перебуває у стадії припинення юридичної особи або при
пинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
3) подав завідомо недостовірні відомості та документи;
4) використав державну підтримку експорту з порушенням зако
нодавства або умов її надання;
5) щодо якого є докази, що відповідний зовнішньоекономічний
договір (контракт), що має бути застрахований або для виконання
якого має бути надана гарантія, був укладений з покупцем у країні, яка
не є кінцевим пунктом споживання товарів (робіт, послуг), з метою
отримання додаткових вигод;
6) в інших випадках, передбачених законодавством.
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Початковий статутний капітал ЕКА становить не менше 200 млн
грн, що є еквівалентом 7,8 млн дол. США, і формується за рахунок ко
штів державного бюджету.
Використання коштів ЕКА для цілей страхування договорів екс
порту (згідно з основними завданнями ЕКА, стаття 4) дозволить здій
снити страхові виплати у розмірі від 0,12 до 0,17 % сукупного обсягу
експорту товарів виділених груп залежно від характеру настання стра
хового випадку.
Таким чином, гарантованих ЕКА коштів недостатньо для забезпе
чення збільшення експорту товарів з високою доданою вартістю.
В основу розрахунків потенційних ефектів було покладено такі
припущення:
 статутний капітал ЕКА поповнюється щорічно, починаючи
з 2017 р., за рахунок 50 % надходжень до спеціального фонду
державного бюджету 3%-го промислово-сировинного збору та
5%-го «офшорного збору». Інших надходжень протягом роз
рахункового періоду не передбачається;
 надання ЕКА кредитів на виконання зобов’язань за експорт
ними договорами, страхування договорів, відшкодування від
соткових платежів за кредитами вивільняє додатково оборотні
кошти підприємств, які виготовляють і експортують товари
виділених груп і надають послуги. Вивільнені кошти використо
вуються на розширення виробництва експортованих товарів на
існуючих потужностях;
 протягом прогнозованого періоду зберігаються співвідношен
ня між показниками витрат на виробництво товарів та послуг,
експорту товарів та послуг, обсягів реалізованої продукції, до
ходів бюджету та ВВП, що мали місце у період 2012–2015 рр.
Результати розрахунків показали, що статутний капітал ЕКА в разі
використання для його поповнення додаткових коштів спеціального
фонду бюджету України збільшиться порівняно з мінімальним у 5,1
разу.
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Запровадження діяльності ЕКА у 2017 р. дозволить збільшити об
сяг експорту вже цього року на 0,08 млн дол. США, або на 0,16 % від
прогнозного рівня, а протягом 2017–2020 рр. збільшення експорту
становитиме 0,28 млн дол. США (0,6 %).
Зростання ВВП за рахунок збільшення виробництва та експорту
товарів виділених груп та експорту послуг може скласти до 0,8 млрд
грн, або 0,03 % планового обсягу 2017 р., а протягом 2017–2020 рр. –
6,8 млрд грн, або 0,24 %.
Додаткові надходження до бюджету, забезпечені через зростання
ВВП, становитимуть 0,14 млрд грн у 2017 р., або 0,02 % від планового
обсягу, а протягом 2017–2020 рр. складуть 1,3 млрд грн, або 0,14 %
планового обсягу.
Додатково до аналізу потенційної ефективності ЕКА було здійсне
но аналіз Проєкту Експортної стратегії України.
Щодо відповідності вимогам, що висуваються до складових і
структури стратегічних документів, виявлено таке.
Послідовність викладення структурних елементів у тексті Проєкту
Експортної стратегії України суперечить прийнятій практиці форму
вання стратегічних документів різного рівня та є певною мірою нело
гічною. На початку документа сформульовано мету, стратегічні цілі та
завдання до них, після чого окремими блоками здійснюється аналіз ма
кроекономічної ситуації, демографічної ситуації та умов на ринку праці,
стану розвитку малих і середніх підприємств, міжнародної торгівлі, ана
ліз мережі підтримки торгівлі України, інвестиційний аналіз, діяльність
міжнародних донорів на території України, розвиток інновацій. Таким
чином, мета і стратегічні цілі не обґрунтовані результатами аналізу.
Інформація у блоках аналізу переважно носить описовий характер
і не містить установлених взаємозв’язків виявлених проблем і перспек
тив їх вирішення з розвитком експорту. Так, наприклад, блок, присвя
чений стану розвитку малих і середніх підприємств, не містить аналізу
експорту цих груп підприємств, а у блоці «Розвиток інновацій» від
сутній, зокрема, аналіз експорту інноваційної продукції та послуг.
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У Проєкті сформульовано три стратегічні цілі:
1) створення умов для забезпечення стимулювання сфер торгівлі
та інновацій з метою диверсифікації експорту українських товарів та
послуг;
2) розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, здатних підви
щити конкурентоспроможність підприємств, зокрема МСП;
3) підвищення рівня знань і навичок, необхідних підприємствам
для здійснення міжнародної торгівлі.
Слід відзначити, що перша стратегічна ціль сконцентрована на
розвитку інновацій, оскільки два з трьох завдань до неї сформульовані
таким чином:
 поліпшення інституційних умов для розвитку сфери інновацій;
 забезпечення зміцнення інноваційного потенціалу українських
підприємств.
Однак на даний момент в Україні однією з ключових проблем роз
витку інновацій є саме відсутність затвердженої Стратегії розвитку
інновацій. І саме в такому документі були б доречними наведені за
вдання. В іншому випадку потребує уточнення вживання терміна «ін
новації», якщо, наприклад, вони стосуються лише технічних питань
здійснення зовнішньої торгівлі. У Дорожній карті під час формулю
вання взаємозв’язків з іншими стратегіями також не включено Страте
гію розвитку інновацій.
Друга стратегічна ціль не сконцентрована саме на розвитку екс
порту, та її досягнення може мати лише опосередкований вплив на
дану сферу.
Основні заходи та кроки, передбачені в рамках реалізації, класи
фіковані на ті, що потребують впровадження в короткостроковій, се
редньостроковій та довгостроковій перспективах. Однак у структурі
документа відсутнє виокремлення таких важливих складових, як опе
ративні цілі до кожної зі стратегічних.
Наступна складова розробленого Проєкту Експортної стратегії
представлена визначеними пріоритетними секторами економіки для
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цілей розвитку експорту. Вибір секторів здійснено за чотирма крите
ріями, які сформульовані таким чином:
1) сектори, здатні сприяти інноваціям, модернізації та створенню
високої доданої вартості;
2) сектори з потенціалом для розвитку МСП;
3) сектори з високим попитом на світових ринках;
4) інші фактори.
Проте не наведено методики застосування цих критеріїв (перелік
показників, кількість і склад експертів, співвідношення кількісних та
якісних оцінок), через що викликає сумнів щодо визначення саме на
веденого переліку секторів як пріоритетних щодо розвитку експорту.
Крім того, згідно з Планом завдань і заходів з реалізації Стратегії
щодо джерел фінансування для більшості завдань зазначено «реаліза
ція кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюдже
ту», що викликає сумніви, враховуючи склад заходів, в інших випадках
інформація щодо фінансування зовсім відсутня.
Суттєвим недоліком представленого Проєкту Експортної страте
гії України є відсутність системи моніторингу та оцінки результатив
ності реалізації стратегії (наприклад, очікувані показники збільшення
кількості експортерів, кількості експортерів високотехнологічної про
дукції, частки продукції з високою доданою вартістю, обсягів експорту
в розрахунку на 1 особу населення, збільшення кількості експортерів в
певні країни, темпи зростання обсягів експорту та ін.).
Ще одним недоліком, який слід враховувати, є невідповідність
Проєкту вже чинному з 01.01.2017 р. Закону України «Про забезпе
чення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) україн
ського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлен
ня кредитування експорту».
Аналіз узгодженості Проєкту Експортної стратегії України та За
кону України [29], які мають доповнювати один одного та сприяти
розвитку експорту, показав наявність певних суперечностей і пере
шкод.
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Закон України від 20.12.2016 р. № 1792-VIII [29] набрав чинності
01.01.2017 р. Згідно з цим Законом на Кабінет Міністрів України по
кладено завдання в шестимісячний строк з дня набрання його чиннос
ті (тобто до 01.07.2017 р.) утворити Експортно-кредитне агентство
(ЕКА), забезпечити формування та сплату його статутного капіталу;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом
та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають
із цього Закону. Водночас у тексті Проєкту Експортної стратегії Укра
їни жодного разу не згадується зазначена установа, а у Плані завдань
і заходів з реалізації Стратегії серед заходів є створення Експортнострахового агентства (п. 2.2.10 у стовбці «Найменування заходу»
сформульовано таким чином: «Створення системи фінансової під
тримки експортно-орієнтованих підприємств, включаючи забезпечен
ня утворення Експортно-страхового агентства»). Отже, виникають
два вагомі протиріччя:
1) у випадку, якщо Експортно-кредитне агентство та Експорт
но-страхове агентство – це одна й та сама установа, то, окрім назви,
є невідповідність строків виконання вказаного заходу, а саме: у Плані
завдань та заходів з реалізації Стратегії зазначено строк виконання п.
2.2.10 – IV квартал 2020 р., до того ж, очікувані результати щодо наве
деного заходу 2.2.10 сформульовані таким чином:
 за підсумками IІ кварталу 2018 р. утворення Експортно-страхо
вого агентства та наповнення його статутного капіталу;
 за підсумками IV кварталу 2018 р. започаткування діяльності
Експортно-страхового агентства та розробка нормативно-пра
вових актів з питань створення системи фінансової підтримки
експортно-орієнтованих підприємств;
 за підсумками IІ кварталу 2019 р. затвердження нормативноправових актів з питань створення системи фінансової підтрим
ки експортно-орієнтованих підприємств.
 за підсумками IV кварталу 2020 р. забезпечення функціонуван
ня державної системи фінансової підтримки експортної діяль
ності суб’єктів господарювання;
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2) якщо Експортно-кредитне агентство та Експортно-страхове
агентство – це дві різні установи, то має місце дублювання функцій,
оскільки діяльність ЕКА, затверджена чинним Законом, охоплює саме
сферу страхування та перестрахування різних аспектів зовнішньоеко
номічної діяльності (див. п. 2).
Слід також звернути увагу на те, що в Експортній стратегії Украї
ни визначено пріоритетні сектори економіки для підтримки експорту:
1. Сектор інформаційних і комунікаційних технологій (далі – ІКТ)
(сектор представлений, головним чином, центрами з розробки про
грамного забезпечення, а також науково-дослідними та дослідно-кон
структорськими (НДДКР) центрами. Цей сектор відрізняється зна
чною науково-технічною базою та наявністю висококваліфікованих
кадрів).
2. Сектор креативних послуг (сектор представлений різними під
секторами, такими як послуги з реклами та зв’язків з громадськістю,
ремесла, дизайн, кіноіндустрія, індустрія моди, видавничі та інші ви
конавські та візуальні мистецтва).
3. Сектор туризму (особливий потенціал мають такі види туризму,
як: еко-туризм, пригодницький, культурний, діловий та освітній).
4. Сектор технічного обслуговування та ремонту повітряних суден
(сектор представлений кількома підприємствами з технічного обслуго
вування та ремонту повітряних суден в основних аеропортах країни).
5. Сектор виробництва запасних частин і комплектуючих виробів
для аерокосмічної та авіаційної промисловості (українська аерокос
мічна галузь є консолідованим сектором, який виробляє авіаційну та
космічну техніку, а також частини та комплектуючі до них).
6. Сектор машинобудування (у секторі домінує легке машино
будування: турбогвинтові двигуни, газотурбінні двигуни, насоси та
ізольовані проводи та кабелі для транспортних засобів. Важке маши
нобудування включає: транспортні засоби, залізничні та трамвайні ло
комотиви, частини та комплектуючі до них).
7. Сектор харчової промисловості та напоїв (цей сектор включає в
себе таку продукцію як, зокрема: продовольча сировина, готові харчові
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продукти та органічна продукція. Сектор володіє значною ресурсною
базою, людським капіталом, має налагоджене виробництво та досвід
роботи в харчовій промисловості).
Водночас у Законі України «Про забезпечення масштабної експан
сії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом
страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту»
зазначено, що ЕКА при здійсненні своєї основної діяльності підтри
мує експорт робіт, послуг українського походження, а також товарів
переробної промисловості за такими групами, згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД):
Група 84. Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні
пристрої; їх частини.
Група 85. 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.
Група 86. Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая,
рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для за
лізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі
електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів.
Група 87. Засоби наземного транспорту, крім залізничного або
трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання.
Група 88. Літальні апарати, космічні апарати та їх частини.
Група 89. Судна, човни та інші плавучі засоби.
Група 90. Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематогра
фічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх
частини та приладдя.
Група 30. Фармацевтична продукція.
Група 16. Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних,
молюсків або інших водяних безхребетних.
Група 19. Готові продукти із зерна зернових культур, борошна,
крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби.
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Група 20. Продукти переробки овочів, плодів або інших частин
рослин.
Група 21. Різні харчові продукти.
Група 61. Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні вироби.
Група 62. Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трико
тажних, вироби.
Група 64. Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини.
Група 94. Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні
подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлюваль
ні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та
подібні вироби; збірні будівельні конструкції.
Таким чином, принаймні п’ять укрупнених груп товарів (фарма
цевтична продукція, одяг трикотажний, одяг текстильний, взуття, ме
блі), що входять до сфери підтримки Експортно-кредитного агентства,
не відповідають пріоритетним секторам економіки для підтримки екс
порту, які визначені в Проєкті Експортної стратегії України.
Також слід звернути увагу на те, що в Проєкті Експортної стра
тегії пріоритетними обрані окремі види послуг, у той час як до сфери
підтримки ЕКА належать всі види робіт та послуг українського похо
дження.
І останнє. Суттєва концентрація уваги на інноваціях в Експортній
стратегії України не знаходить жодного відображення в Законі України
«Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, по
слуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та
здешевлення кредитування експорту».
Для визначення можливих джерел фінансування діяльності БВР та
ЕКА було здійснено оцінку можливості підтримки високотехнологіч
ного виробництва та експорту за рахунок 3%-го промислово-сировин
ного збору з експорту необробленої промсировини.
Для оцінки потенційних ресурсів було зроблено такі припущення:
 під необробленою промсировиною розуміються товари, які від
носять до груп товарів за УКТЗЕД розділ V (мінеральнi продук
ти) 25 (сіль; сірка; земля та каміння) та 26 (руди, шлак і зола);
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 експорт товарів відповідних кодів УКТЗЕД у наступні роки
буде не меншим за рівень 2016 р.
Результати оцінки показали, що щорічні надходження, з урахуван
ням можливого зменшення надходжень податку на прибуток, склада
тимуть близько 1,8 млрд грн.
Отримані результати дозволяють сформулювати такі пропозиції:
1. Передбачити в Бюджетному кодексі України, що кошти, отри
мані від 3%-го промислово-сировинного збору та 5%-го «офшорного
збору», є виключно ресурсами поповнення статутного капіталу Бан
ку відбудови та розвитку (БВР) та Експортно-кредитного агентства
(ЕКА) у співвідношенні 50 / 50 %.
2. Усі доходи, які отримані від операцій, забезпечених ресурсами
державного бюджету, залучених до БВР та ЕКА у поточному році, над
ходять на поповнення статутного фонду цих установ.
Іншим джерелом фінансування можливих інститутів розвитку, яке
пропонується в законодавстві України, є перенаправлення коштів з
офшорів на власне виробництво через введення 5%-го «офшорного
збору» з цільовим спрямуванням коштів на розвиток промисловості,
підтримку експорту та нарощення інвестицій [31; 32].
Для оцінки потенційно можливої щорічної суми збору викорис
товувався перелік країн, які визначено розпорядженнями КМУ від
16.09.2015 р. № 977-р «Про затвердження переліку держав (терито
рій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2
підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України»
та від 23.02.2011 р. № 143-р «Про перелік офшорних зон».
При оцінці ефектів передбачалося, що експорт товарів та послуг по
визначених країнах у наступні роки буде не меншим за обсяги 2016 р.
Результати оцінки показали, що щорічні надходження «офшорно
го збору» складатимуть близько 3,3 млрд грн. Враховуючи зменшення
надходжень з податку на прибуток, додаткова сума надходжень у бю
джет складе щорічно близько 2,7 млрд грн.
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Проведений аналіз показав, що на сьогодні в Україні існує два роз
порядження КМУ: від 16.09.2015 р. № 977-р «Про затвердження пере
ліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим під
пунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового
кодексу України» та від 23.02.2011 р. № 143-р «Про перелік офшорних
зон». Було розглянуто питання щодо прийняття необхідних норматив
но-законодавчих документів з формування єдиного переліку країн, які
відносяться до офшорних, і чітких критеріїв їх визначення (гармоніза
ція законодавства з рекомендаціями ФАТФ, ОЕСР та інших).
Узагальнені результати прогнозних розрахунків наведено в табл. Д.2
Додатка Д.
Проведені розрахунки показали, що запропоновані зміни до іс
нуючого законодавства щодо стимулювання розвитку вітчизняної
промисловості мають певний ефект, який може бути підсилений лише
завдяки узгодженому застосуванню всіх інструментів. Крім того, за
пропоновані кроки мають бути забезпечені ресурсами для їх ефектив
ного використання. Це, перш за все, стосується запровадження Банку
відбудови та розвитку та Експортно-кредитного агентства, які мають
виконувати функції прямої підтримки промисловості. Головним дже
релом їх функціонування є Державний бюджет України, тому необхід
не чітке визначення тих надходжень, які закріплюються за цими уста
новами та забезпечують їх ефективне використання.
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ВИСНОВКИ
1. Економіка України на сучасному етапі характеризується тен
денцією деіндустріалізації, яка виявляється у зниженні ролі промис
ловості в розвитку економіки. Проте, зважаючи на низький рівень на
ціонального доходу порівняно з провідними розвинутими країнами та
країнами, що розвиваються, ця тенденція не є ознакою переходу до по
стіндустріального суспільства, а навпаки, виявляє процеси деградації
вітчизняної промисловості й економіки у цілому.
2. Згідно з існуючими класифікаціями стадій розвитку економік
світу Всесвітнього економічного форуму та UNIDO економіка Украї
ни визначається як така індустріальна економіка, що розвивається та
знаходиться на перехідній стадії від факторно-орієнтованого розвит
ку до орієнтованого на ефективність. Ця перехідна стадія є результа
том того, що останні два роки відбулося зниження рівня ВВП на одну
особу, обчисленого в доларах (через значну девальвацію національної
валюти), хоча до того Україна визначалася як така, що знаходиться на
стадії ефективного розвитку.
3. Для більш точної ідентифікації стадії розвитку економіки кра
їни та виявлення тих чинників, які є ключовими в переході до вищих
стадій, розроблено науково-методичний підхід оцінки стадії розвитку,
який базується на міжкраїновому порівнянні для кожної стадії за по
казниками ролі промисловості в економіці, сфери послуг, освіти, на
уки та інновацій.
4. На основі проведеного аналізу розподілу країн ЄС, провідних
розвинутих країн і тих, що розвиваються та мають суттєвий вплив на
світову економіку, виявлено діапазони зміни критеріїв для кожної ста
дії та здійснено оцінку вірогідності приналежності економіки України
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до тієї чи іншої стадії. Результати розрахунків показали, що вірогідність
перехідної стадії та наступної за нею стадії розвитку, орієнтованого
на ефективність, однакова, а перехідної стадії до інноваційно-орієн
тованого розвитку трохи нижча. Це дозволяє говорити про наявність
певного потенціалу інноваційного розвитку в економіці України, який
потребує державної підтримки.
5. Концепція стадій розвитку галузей, запропонована М. Порте
ром, в основі якої лежить поняття конкурентоспроможності галузі,
визначає чотири стадії розвитку промисловості (зародження, зростан
ня, зрілість і занепад), які для галузей промисловості України слід до
повнити стадією, що умовно можна назвати «перезрілість», оскільки
через різку зміну умов господарювання у традиційних галузях відбуло
ся різке падіння до нового рівня.
6. Розроблений науково-методичний підхід до визначення стадії
розвитку галузей промисловості України передбачає оцінку темпів змі
ни, значущості змін за натуральними та відносними показниками в та
ких напрямках: обсяги виробництва, інвестиційна діяльність, іннова
ційна діяльність, зайнятість тощо. Здійснені розрахунки показали, що
за більшістю об’ємних критеріїв переважна кількість галузей промис
ловості знаходяться на стадії занепаду, так само, як і за критеріями ін
новаційності. Окремі підгалузі, такі як олійно-жирова промисловість і
виробництво цукру, демонструють стабільне зростання. Але найбільш
високотехнологічні галузі – хімічна та машинобудування – знаходяться
на стадії занепаду або «перезрілості», що потребує негайних заходів.
7. Зважаючи на загальний стан економіки України та незадовільні
оцінки стадії розвитку галузей промисловості, запропоновано кон
цепцію механізму державної підтримки реконструкції промисловос
ті, яка передбачає здійснення підтримки на двох рівнях. На першому
рівні застосовуються загальні інструменти підтримки, які спрямовані
на активізацію інноваційної діяльності в цілому в економіці, залучен
ня інвестицій і вивільнення частини державних коштів для здійснення
прямої підтримки. На другому рівні застосовуються спеціальні інстру
менти підтримки, спрямовані на забезпечення розвитку галузей про
мисловості залежно від стадії їх розвитку.
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8. Серед інструментів загальної підтримки найбільш доцільним є
запровадження інститутів розвитку у вигляді Банків розвитку, аген
цій підтримки експорту тощо. Ефективність застосування Банків роз
витку, які забезпечують дешеві та довгі кредити підприємствам для
здійснення масштабної реконструкції та впровадження нових техно
логічних процесів, підтверджується їх широким використанням і ба
гаторічною практикою в більшості країн, що розвиваються, та розви
нутих країнах.
9. Ефективнім інструментом загальної підтримки є податкове сти
мулювання інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів господарю
вання, яке, згідно з проведеним аналізом світового досвіду, може здій
снюватися в декількох формах і спрямоване на оновлення основного
капіталу – як фізичного, так і нематеріального.
10. Суттєву підтримку освітньо-наукової та інноваційної діяль
ності може забезпечити запровадження державно-приватного парт
нерства в цих сферах. Крім того, державно-приватне партнерство у
традиційних сферах реалізації інфраструктурних проєктів, забезпе
чення життєдіяльності комунального господарства дозволяє вивіль
нити кошти державного та місцевого бюджетів для здійснення прямої
підтримки інноваційних стартапів у нових галузях промисловості, та
ких як нетрадиційна енергетика, індивідуалізація виробництва.
11. Найбільш доцільним інструментом спеціальної підтримки ре
конструкції промисловості, який може приймати різні форми залежно
від стадії розвитку економіки та окремої галузі промисловості, є спе
ціальні економічні зони. Зважаючи на поточну стадію розвитку про
мисловості України та перебування більшості галузей промисловості
у стадії зрілості або занепаду, актуальним є створення спеціальних
економічних зон у вигляді індустріальних або технологічних парків, а в
перспективі – інноваційних регіонів.
12. Запропонована система критеріїв оцінки ефективності меха
нізму державної підтримки реконструкції промисловості передбачає
багатокритеріальну оцінку з точки зору досягнення головної мети
(переходу до вищого порівняно з поточним рівня розвитку галузі, еко
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номіки); отримання макроекономічних ефектів (зростання ВВП, екс
порту тощо); результатів для бюджетів різних рівнів (збільшення чи
зменшення доходів); досягнення соціальних цілей (створення нових
робочих місць, забезпечення потреб населення), а також досягнення
цілей екологічно сталого розвитку.
13. Аналіз існуючого законодавства та законопроєктів, які знахо
дяться на розгляді у Верховній Раді України, показав, що законодав
чі основи для реалізації окремих елементів механізму державної під
тримки вже закріплені, проте вони не носять системного характеру та
не мають достатнього ресурсного забезпечення.
14. Прогнозні розрахунки реалізації положень законопроєктів
щодо діяльності експортно-кредитного агентства показали, що його
вплив на експортну діяльність вітчизняних промислових виробників
буде вкрай незначним через малий уставний фонд цього агентства.
15. Розвиток мережі індустріальних парків в Україні, який значно
прискорився у 2017 р., також не матиме, згідно з прогнозними розра
хунками, суттєвого ефекту ані з точки зору ефективності для місцевих
бюджетів, ані стосовно забезпечення зайнятості. Причиною цього є
наявність значних обмежень для суб’єктів індустріальних парків, які
зможуть скористатися відповідними перевагами. Тому доцільним є
зниження окремих вимог щодо кількості працюючих і розмірів опла
ти праці. Разом із тим, впровадження відстрочення імпортного ПДВ і
скасування імпортного мита на окремі групи товарів може негативно
вплинути на вітчизняних виробників таких товарів, а тому потребує
додаткових консультацій з організаціями підприємців.

218

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абалкин Л. И. Логика экономического роста. М. : Институт
экономики РАН, 2002. 228 с.
2. Алексеев И. В., Паранчук С. В. Проблемы налогового стимули
рования и регулирования инновационной деятельности // В кн. : Ре
формирование налоговых систем. Теория, методология и практика :
монография / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, А. И. Крисо
ватого. Киев : Кондор, 2011. С. 261–272.
3. Алексєєва К. А. Удосконалення організаційно-економічного ме
ханізму державного регулювання інноваційної діяльності. Економіка
та держава. 2008. № 9. С. 30–32.
4. Алєксєєв І. В., Желізняк Р. Й. Північноамериканський та азій
ський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності. Економічний аналіз. 2011. Вип 9. Ч. 2. С. 24–28.
5. Байнев В. Ф. Неоиндустриализация союзного государства Бела
руси и России: от конкурентно-рыночной парадигмы к интеграцион
ной доктрине развития. Теоретическая экономика. 2014. № 3. С. 30–35.
6. Банк развития Казахстана. URL: https://www.kdb.kz/ru/
7. Бондарець М. В. Еволюція концепцій неоіндустріалізації тран
зитивних країн. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015.
Вип. 4. С. 46–49.
8. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920#Text
9. Валинурова Л. С., Кузьминых Н. А. Оценка уровня инноваци
онного развития отраслей промышленности. Инновации. 2007. № 6.
С. 42–47.
10. Васильев С. В. Правовые средства налогового стимулирования
инновационной деятельности. М., 2008. 120 с.
219

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

11. Винницький Б., Лендьел М., Онищук Б. , Сегварі П. Досвід та
перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні
та за кордоном. Київ : К. І. С., 2008. 146 с.
12. Вінник О. Акціонерна форма державно-приватного партнер
ства: проблеми правового регулювання. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». 2010.
Вип. 83. С. 7–9.
13. Воробьев Е. М., Демченко Т. И. Неоиндустриализация как
форма экономической модернизации. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини.
Економіка. Країнознавство. Туризм». 2013. № 1042. С. 76–80.
14. Дагаев А. Налоговое стимулирование инноваций в предприни
мательском секторе экономики. Проблемы теории и практики управления. 2004. № 3. С. 80–86.
15. Данилишин Б. Державно-приватне партнерство – стратегіч
на форма взаємодії влади бізнесу // Юридичні новини Online. URL:
http://news.yurist–online.com/news/kmu/2/.
16. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL:
www.ukrstat.gov.ua
17. Касьянова Л. В. Моделювання механізмів податкового та бю
джетного стимулювання інновацій. Моделювання регіональної економіки. 2012. № 1. С. 353–363.
18. Договор, учреждающий Европейское Сообщество (в редакции
Ниццкого договора). Ст. 25–31. URL: http://eulaw.ru/content/2001
19. Доповідь «Ринок праці у 2016 році». URL: http://www.ukrstat.
gov.ua/
20. Доценко-Білоус Н. О. Чи потрібен державі партнер. URL:
http://www.epravda.com.ua/columns/2011/10/6/300711
21. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и
оптимальные решения / пер. с англ. М. Котельниковой. М. : ФАИРПРЕСС, 1998. 288 с.
22. Дутка В. Я., Стеблій Г. Я., Тувакова Н. В. Запровадження інно
ваційних форм управління економічним розвитком регіонів. Вісник
220

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Університету банківської справи Національного банку України. 2009.
№ 2. С. 48–52.
23. Дюжкова О. М. Государственная экономическая политика
России в условиях модернизации : автореф. дис. … канд. экон. наук :
08.00.01. Самара, 2015. 28 с.
24. Ермасов С. В., Ермасова Н. Б. Инновационный менеджмент :
учебник для вузов. М. : Высшее образование, 2007. 505 с.
25. Загорский В. С., Иванов Ю. Б., Иванченко А. С. Особенности
применения инструментов льготного налогообложения для стимули
рования инноваций // Інновації: проблеми науки та практики : кол.
монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. С. 90–106.
26. Задоя А. О. «Нова індустріалізація» в стратегії випереджаючо
го переслідування. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2012.
Вип. 27. Т. 1. С. 21–29.
27. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак
тів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку мережі
індустріальних парків в Україні» від 24.11.2015 р. № 818-VIII. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/818-19#Text
28. Закон України «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 р.
№ 5018-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17#Text
29. Закон України «Про забезпечення масштабної експансії екс
порту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом
страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту»
від 20.12.2016 р. № 1792-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1792-19#Text
30. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» у частині
прискореної амортизації необоротних активів виробничого та науко
вого призначення (зміни п. 43 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового
кодексу України) від 21.12.2016 р. № 1797-VIII. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1797-19#Text
221

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

31. Законопроєкт «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо цільового спрямування офшорного збору для розвитку
вітчизняної промисловості» від 23.05.2016 р. № 4712. URL: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59209
32. Законопроєкт «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні
положення» Податкового кодексу України щодо запобігання тіньово
му відтоку капіталів через офшорні зони з метою забезпечення роз
витку вітчизняної промисловості» від 23.05.2016 р. № 4711. URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59208
33. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р.
№ 40-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
34. Запатрина И. В. Потенциал публично-частного партнерства в
развивающихся экономиках. Киев : Центродрук, 2011. 152 с.
35. Запатріна І. В. Публічно-приватне партнерство в Україні:
перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проек
тів і надання публічних послуг. Економіка і прогнозування. 2010. № 4.
С. 62–86. URL: http://www.ukrppp.com/uk/activities
36. Збаразська Л. О. Неоіндустріалізація в Україні: концепт наці
ональної моделі. Економіка промисловості. 2016. № 3. С. 5–32. URL:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/106822/1Zbarazska.pdf?sequence=1
37. Иванов Ю. Б., Тищенко А. Н. Современные проблемы налого
вой политики. Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2006. 328 с.
38. Иванов Ю. Б., Киреенко А. П. Классификация особых
экономических зон // В кн. : Особые экономические зоны. Теорети
ко-методологические аспекты развития / под ред. И. А. Майбурова,
Ю. Б. Иванова : монография. М. : Юнити-Дана, 2017. С. 26–35.
39. Иванов Ю. Б., Карпова В. В. Опыт США в Кремниевой долине
// В кн. : Особые экономические зоны. Зарубежный и отечественный
опыт / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова : монография. М. :
Юнити-Дана, 2017. С. 59–67.
222

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

40. Иохин В. Я., Мартынчук О. И. О некоторых аспектах процесса
постиндустриализации. Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2006. № 3. С. 60–64.
41. Іванов Ю. Б. Оподаткування та інноваційна діяльність // Ін
новації: проблеми науки і практики : монографія. Хакрів : ВД «ІН
ЖЕК», 2006. 336 с.
42. Іванов Ю. Б., Єськов О. Л. Сучасне оподаткування: мотивацій
ний аспект : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. 328 с.
43. Інформація про індустріальні (промислові) парки, включені до
Реєстру індустріальних (промислових) парків / Міністерство еконо
мічного розвитку і торгівлі. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/
Download?id=80bf0270-c98c-4d60-8aa0-7781704e7c07
44. Кендюхов О. В. Ефективне управління інтелектуальним капіта
лом : монографія. Донецьк : ДонУЕП, 2008. 359 c.
45. Козлова О. С. Влияние региональных фаз жизненного цикла
нефтедобычи на длительность жизненного цикла отрасли. Известия
Байкальского государственного университета. 2017. Т. 27. № 1. С. 27–31.
46. Красильникова Е. В. Экономико-математическое моделирова
ние перехода компаний на стадию бурного роста и оценка микро- и
метафакторов. Синергия. 2016. № 6. С. 54–60.
47. Кузнецов С. Г. Выделение отраслевых циклов в лесном секторе
России на основе принципа исчерпаемости инноваций. Перспективы
науки. 2015. № 5. С. 93–96.
48. Кузьмін О. Є., Князь С. В., Тувакова Н. В., Кузнєцова А. Я. Ін
вестиційна та інноваційна діяльність : монографія. Львів : ЛБІ НБУ,
2003. 223 с.
49. Кулагин А. С., Леонтьев Л. И. О стимулировании инноваци
онной деятельности. Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2002. № 1. URL: http://masters.donntu.org/2010/iem/syrovaya/
library/article5.htm
50. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь. 5-е
изд., перераб. и доп. М. : Дело, 2003. 520 с.
223

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

51. Лотиш О. Я. Особливості стратегічного аналізу галузі. Ефек
тивна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.
ua/?op=1&z=5258
52. Ляшенко В. І., Котов Є. В. Україна ХХІ: неоіндустріальна дер
жава або «крах проекту» : монографія. Київ, 2015. 196 с.
53. Мазур Ю. А. Налоговые стимулы НИОКР в мировой практике
и стимулирование инноваций в Украине. Экономика промышленности.
2015. № 3. С. 5–20.
54. Максимцев И. А., Горбашко Е. А. Оценка конкурентоспособ
ности страны в формировании посткризисной модели экономического
роста. Экономика и управление. 2012. № 11. С. 30–35.
55. Маркс К. Капитал. Т. 1. Критика политической экономии. М. :
Манн, Иванов и Фербер, 2014. 1200 с.
56. Марченко О. І. Податкові пільги інвестиційного характеру як
засіб стимулювання інноваційної діяльності. Економіка та держава.
2009. № 6. С. 33–36.
57. Матюшенко О. І. Життєвий цикл підприємства: сутність, мо
делі, оцінка. Проблеми економіки. 2010. № 4. С. 82–91. URL: https://
www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2010-4_0pages-82_91.pdf
58. Матюшин А. В., Аборчи А. В. Национальные банки развития
как инструмент обеспечения неоиндустриального роста. Економіка
промисловості. 2016. № 1. С. 17–42. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/
bitstream/handle/123456789/99338/2-Matyushin.pdf?sequence=1
59. Межотраслевой баланс производства и использования това
ров и услуг в экономике Кыргызской Республики в основных ценах
// Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
URL: www.stat.kg
60. Михайловська О. В. Світовий досвід державної підтримки
інноваційних процесів. Актуальні проблеми економіки. 2005. № 11.
С. 101–110.
224

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

61. Назаренко Г. В. Методичні підходи до оцінки результативності
податкового регулювання соціальних процесів // У кн. : Соціальні ас
пекти податкової політики : монографія / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко,
О. В. Грачов та ін. Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. 304 с.
62. Наказ «Про затвердження Методики визначення прожитко
вого мінімуму» від 03.02.2017 р. № 178/147/31. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z0281-17#Text
63. Налоговые льготы. Теория и практика применения : моногра
фия для магистрантов, обучающихся по направлениям «Финансы и
кредит» / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. М. : Юнити-Дана,
2014. 487 с.
64. Науково-технічна політика Європейського Союзу: досягнен
ня, проблеми, перспективи / І. Ю. Єгоров, В. І. Карпов, К. С. Степан
кевич, К. А. Чекмарьов. Київ : НБУВ, 2004. 147 с.
65. Нижегородцев Р. М. Управление рынком технологий: механиз
мы стабилизации и стимулирование подъема // В кн. : Национальная
инновационная система России: проблемы становления и развития.
М. : Ленанд, 2006. 424 с.
66. Никифоров А. Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика
державного управління : монографія. Київ : КНЕУ, 2010. 420 с.
67. Новицкая А. В. Стратегические альтернативы развития орга
низации с учетом стадии жизненного цикла рынка и отрясли. Вестник
университета [ФГБОУВО «Государственный университет управле
ния»]. 2012. № 11. С. 126–131.
68. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского
языка. М. : ИТИ Технологии, 2003. 944 с.
69. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/
70. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій :
навч. посіб. / під. ред. Ю. Б. Іванова, І. А. Майбурова. Харків : ВД «ІН
ЖЕК», 2010. 492 с.
225

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

71. Полякова О. Ю. Особые экономические зоны в контексте
экономической политики государства // В кн. : Особые экономические
зоны. Теоретико-методологические аспекты развития : монография
/ под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. М. : Юнити-Дана, 2017.
С. 18–26.
72. Полякова О. Ю., Шликова В. О. Україна: реанімація інновацій.
Бізнес Інформ. 2017. № 3. С. 123–129. URL: https://www.businessinform.net/export_pdf/business-inform-2017-3_0-pages-123_129.pdf
73. Попова Е. В. Основные направления налоговой политики го
сударства в целях стимулирования инновационного развития. Инновации. 2006. № 7. С. 13–18.
74. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та на
борів послуг для основних соціальних і демографічних груп населен
ня» від 11 жовтня 2016 р. № 780. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/780-2016-п#Text
75. Приятельчук О. А. Державна політика в сфері управління тру
довими ресурсами. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2010.
Вип. 89. Ч. ІІ. С. 76–78.
76. Про державно-приватне партнерство : Закон України від
01.07.2010 р. № 2404-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2404-17#Text
77. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку :
монографія / за заг. ред. Т. А. Васильєвої. Суми : Вид-во СумДУ, 2009.
351 с.
78. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Митного ко
дексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом сти
мулювання залучення інвестицій в реальний сектор економки через
індустріальні парки» № 2555а-д від 25.04.2016 р. URL: http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58869
79. Проект Закону України «Про внесення змін до розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо розвит
226

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення ін
вестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки»
№ 2554а-д від 25.04.2016 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=58867
80. Проєкт Закону України «Про внесення змін до розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо забез
печення розвитку вітчизняного виробництва шляхом розстрочення
сплати податку на додану вартість на імпортне обладнання та устат
кування» № 6514 від 26.05.2017 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_
doc2.nsf/link1/JH50Y00A.html
81. Проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 287 Мит
ного кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шля
хом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки
через встановлення нульового ввізного мита на виробниче обладнан
ня» № 5276 від 17.10.2016 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.
nsf/link1/JH42K00A.html
82. Промисловість України у 2007–2010 роках : статистичний
збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2011. 307 с.
83. Промисловість України у 2011–2015 роках : статистичний
збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2016. 382 с.
84. Прохорова В. В. Науково-методичні аспекти розробки когні
тивного підходу щодо моделювання управлінських впливів на розви
ток підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2011. № 1.
85. Рогоза М. Є., Кузьменко О. К. Модернізація економіки України
у контексті неоіндустріальних перетворень. Вісник економічної на
уки України. 2017. № 1. С. 78–83. URL: http://www.venu-journal.org/
download/2017/1(32)/pdf/16-Rogoza.pdf
86. Россоха В. В. Інноваційні процеси економічного розвитку в
контексті інституційного забезпечення. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 6. С. 119–129.
87. Рыбак С., Лазебник Л. Финансовые аспекты экономического
роста. Экономика Украины. 2007. № 3. С. 22–32.
227

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

88. Рычихина Н. С. Анализ жизненного цикла и процессов стихий
ной реструктуризации машиностроительной отрасли в регионе. Регио
нальная экономика: теория и практика. 2014. Вып. 38. Т. 12. С. 10–21.
89. Рычихина Н. С. Анализ стадий «жизненного цикла» развития
текстильной отрасли Ивановской области (Россия). Экономика и банки. 2013. № 2. С. 88–96.
90. Світовий банк. Офіційний сайт. URL: http://www.worldbank.
org/
91. Система податкових пільг в Україні в контексті європейського
досвіду / Соколовська А. М., Єфименко Т. І., Луніна І. О. та ін. Київ :
НДФІ, 2006. 320 с.
92. Скотаренко О., Бабкина Л. Выбор стратегий изменения стадий
жизненного цикла точек экономического роста в регионах РФ. Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2013. № 3. С. 124–128.
93. Смирнова С. М. Оценка стадии развития промышленного кла
стера: подходы к моделированию // Роль бизнеса в трансформации
российского общества. Экономико-прикладные проблемы системно
го управления: современные тенденции : материалы научно-практиче
ской конференции (г. Москва, 7 апреля 2014 г.). М. : Синергия, 2014.
С. 214–218.
94. Статистичний збірник «Праця України у 2016» / за ред. І. В. Сеник. Київ : Август Трейд, 2017. 222 с.
95. Статистичний збірник «Регіони України 2015. Ч. І / за ред.
І. М. Жук. К. : Державна служба статистики України, 2015. 305 с.
96. Статистичний збірник «Регіони України 2015». Ч. ІІ / за ред.
І. М. Жук. Київ : Державна служба статистики України, 2015. 681 с.
97. Статистичний збірник «Регіони України 2016». Ч. І / за ред.
І. М. Жук. Київ : Державна служба статистики України, 2016. 299 с.
98. Статистичний збірник «Регіони України 2016». Ч. ІІ / за ред.
І. М. Жук. Київ : Державна служба статистики України, 2016. 692 с.
99. Статистичний щорічник України за 2007 рік / Державна служ
ба статистики України. Київ : Консультант, 2008. 572 с.
228

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

100. Статистичний щорічник України за 2010 рік / Державна служ
ба статистики України. Київ : Август Трейд, 2011. 560 с.
101. Стрелкова Л. В., Кабанов С. С. Технологическое развития от
раслей промышленности: оценка и перспективы. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2012. № 2 (2). С. 247–251.
102. Товгазова А. А. Практика и факторы эффективности исполь
зования налоговых льгот. Теория и практика общественного развития.
2014. № 2. С. 402–404.
103. Топорков М. С. Модели налоговой политики в странах с соци
ально ориентированной экономикой // В кн. : Национальная иннова
ционная система России: проблемы становления и развития : сб. науч.
тр. / под ред. Р. М. Нижегородцева. М. : Ленанд, 2006. 424 с.
104. Тулуш Л. Д. Податкові важелі та механізми стимулювання ін
новацій. Фінанси України. 2006. № 4. С. 62–70.
105. Устименко В., Джабраілов Р. Проблеми та перспективи
впровадження державно-приватного партнерства у відносини у сфе
рі господарювання. Схід. 2011. Спецвипуск. № 1. С. 175–178. URL:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/22009/49Ustymenko.pdf?sequence=1
106. Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского
языка. М. : Аделант, 2014. 800 с.
107. Фактори виробництва // BusinessDictionary. URL: http://
www.businessdictionary.com/definition/factors-of-production.html
108. Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка кон
курентоспроможності економік країн світу: теорія та практика. Бізнес
Інформ. 2017. № 8. C. 49–56. URL: https://www.business-inform.net/
export_pdf/business-inform-2017-8_0-pages-49_56.pdf
109. Хаустова В. Є., Олійник А. Д. Промислова політика в Украї
ні: провідні школи і бачення вітчизняних учених. Бізнес Інформ. 2015.
№ 3. С. 150–157. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/
business-inform-2015-3_0-pages-150_157.pdf
229

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

110. Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування
та прогнозування : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2015. 384 с.
111. Человеческие ресурсы в американском менеджменте. URL:
http://www.secreti.info/p58m.html
112. Черевиков Є. Л. Передумови розвитку публічно-приватного
партнерства у сфері житлово-комунального господарства в Україні.
Економіка і прогнозування. 2010. № 1. С. 99–110.
113. Шамрай Ю. Ф. Постиндустриализация и конкурентоспособ
ность российской экономики на современном этапе. URL: https://
esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/SHamraj-YUrijFyodorovich.pdf
114. Яремко Л. А. Роль уряду у формуванні інноваційного розви
тку економіки. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 8. С. 23–32.
115. Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Соціально-економічні ознаки
кризового стану економіки України та її промислового сектора: аналіз
та оцінка основних показників розвитку, їх динаміки і тенденцій. Бізнес
Інформ. 2017. № 1. С. 139–146. URL: https://www.business-inform.net/
export_pdf/business-inform-2017-1_0-pages-139_146.pdf
116. Ярошенко І. В., Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Динаміка со
ціально-економічного розвитку України та її регіонів в реальному сек
торі економіки. Бізнес Інформ. 2017. № 10. С. 111–118. URL: https://
www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-10_0pages-111_118.pdf
117. 2013 HNTE Advocacy Backgrounder. URL: http www.uschina.
org/sites/default/files/2013%20HNTE%20 Backgrounder.pdf
118. 2017 Survey of Global Investment and Innovation Incentives.
March 2017. Deloitte. URL: https://www2.deloitte.com/lk/en/pages/
tax/articles/global-investment-and-innovation-incentives-survey.html
119. 2030 Agenda for Sustainable Development / United Nations.
URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment
120. An Integrated Industrial Policy for the Globalization Era // Put
ting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage SEC, 2010. 33 р.
URL: http://aei.pitt.edu/45442/
230

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

121. Aninver InfraPPP Partners. URL: http://www.infrapppworld.
com/
122. Annette Alstadsæter et al. Patent Boxes Design, Patents Location
and Local R&D. Economic Policy. 2018. Vol. 33. Issue 93. P. 131–177.
123. Asian Development Bank, multi-regional input-output tables
(ADB-MRIO). URL: http://www.wiod.org/otherdb#ADB
124. Bonaccorsi A., Giuru P. Industry life cycle and the evolution of an
industry network // Laboratory of Economic and Management Sant’Anna
School of Advanced Studies. Working Paper Series. 2000. No. 4. 46 p.
URL: https://www.researchgate.net/publication/24132231_Industry_
Life_Cycle_and_the_Evolution_of_an_Industry_Network
125. Boyenge J.-P. S. ILO database on export processing zones. Inter
national Labor Office. Geneva. April, 2007. 6 p.
126. Business Development Bank of Canada. BDC. URL: https://
www.bdc.ca/en/about/pages/default.aspx
127. Canada Income Tax Act. RSC. 1985. URL: http://laws-lois.jus
tice.gc.ca/PDF/I-3.3.pdf
128. Economic zones in the ASEAN. August 2015. URL: https://
www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publica
tions/UCO_Viet_Nam_Study_FINAL.pdf
129. European Тax Нandbook 2004 / Juhani Kesti (ed.). Amsterdam :
International Bureau of Fiscal Documentation, 2004. 754 p.
130. Frascati Manual 2015. Guidelines for Collecting and Reporting
Data on Research and Experimental Development. The Measurement of
Scientific, Technological and Innovation Activities. October 2015. URL:
http://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2014/07/Manual-Frasca
ti-2015.pdf
131. Global Research& Development Incentives Group. April 2017.
URL: pwc-global-r-and-d-brochure-april-2017
132. Grebel T., Krafft L., Saviotti P. P. On the life cycle of knowledge
intensive sectors. Revue de l’OFCE, Presses de Sciences-Po. 2006. Vol. 96.
Issue 5. P. 63–85. URL: https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2006-5page-63.htm#
231

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

133. Haywood R. C. Free zones in the modern world. World Eco
nomic Processing Zones Association. Evergreen, Colorado, USA. CFATF
Meeting. Aruba, October 18, 2000. 6 p. URL: http://www.wepza.org/s/
WEPZA-Series-On-EPZs-and-Free-Zones-Article-5.pdf
134. Kirk R. Special economic zones and economic transformation.
Maximizing impact of the special economic zones program in Mozam
bique // USAID/Mozambique, 2015. 19 p.
135. Kolesnik E. A. Industrial Policy as a Key Factor of Social Well-Be
ing // II International Scientific Symposium on Lifelong Wellbeing in the
World. 2015. P. 7–13. URL: http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.02.2
136. Krafft J., Ravix J.-L. The firm and its governance along the indus
try life cycle // In : B. Laperche and D. Uzunidis. Powerful Finance and
Innovation Trends in High-Risk Economy. Palgrave MacMillan, 2008.
P. 131–148. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00211206
137. La Porta R., Lуpez-de-Silanes F., Shleifer A. Government own
ership of banks. Journal of Finance. 2002. Vol. 57. No. 2. P. 265–301.
DOI: doi:10.1111/1540-6261.00422
138. Madvar M. D., Khosropour H., Khosravanian A., Mirafshar M.
et al. Patent-based technology life cycle analysis: the case of the petro
leum industry. Forsighte and STI governance. 2016. Vol. 10. No. 4. P. 72–79.
DOI: 10.17323/1995-459X.2016.4.72.79.
139. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B. The War for Talent.
Harvard Business Press, 2001. 200 p.
140. Projects in Ukraine / The World Bank. URL: http://projects.
worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=UA
141. Production account allocation by sectors; Input – output tables
in 2011 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi . URL:
https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/?lang=en
142. Sabol A., Šander M., Fučkan Đ. The concept of industry life cycle
and development of business strategies // International conference “Ac
tive Citizenship by Management, Knowledge Management & Innovation
Knowledge and Learning”? 19–21 June 2013, Zadar, Croatia. P. 635–642.
232

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

143. Sanders M., Bos J., Economidou C. R&D over the life cycle //
Utrecht School of Economics. Tjalling C. Koopmans Research Institute
Discussion Paper Series. 2007. No. 07-18. 26 p. URL: https://www.re
searchgate.net/publication/23696134_RD_over_the_Life_Cycle
144. Schweyer A. Talent Management Systems: Best Practices in
Technology Solutions for Recruitment, Retention and Workforce Plan
ning. Toronto, Ont. : Wiley, 2004. 253 p.
145. Scimago Journal & Country Rank. URL: http://www.scimagojr.
com
146. Shannon Free Zone // Shannon Chamber. URL: http://www.
shannonchamber.ie/about/about-shannon/shannon-for-business/shan
non-free-zone/
147. Shah Sh. BEPS and beyond BEPS: a brave new world in intel
lectual property taxation. URL: http://www.fitindia.org/downloads/
shreyash_shah.pdf
148. Silvia Appelt, Matej Bajgar, Chiara Criscuolo1, Fernando Galin
do-Rueda. R&D Tax Incentives: Evidence on design, incidence and im
pacts // OECD, France. 10 Sep 2016. 8 p. URL: http://www.oecd-ilibrary.
org/science-and-technology/r-d-tax-incentives-evidence-on-design-inci
dence-and-impacts_5jlr8fldqk7j-en
149. Special economic zones: performance, lessons learned, and im
plications for zone development. The Multi-Donor Investment Climate
Advisory Services of the World Bank Group (FIAS). 2008.
150. Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова
система : підручник. Київ : Атіка, 2006. 920 с.
151. Tavassoli S. Innovation Determinants over Industry Life Cycle
/ Center for Strategic Innovation Research Electronic Working paper Se
ries. Paper No. 2012/11. 2012. 34 p. URL: https://www.diva-portal.org/
smash/get/diva2:833820/FULLTEXT02.pdf
152. The Concept of Clasters and Claster Policies and Their Role
for Competitiveness and innovation: Main statistical results and lessons
233

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

learned // European Commission; Europe INNOVA; PRO INNO Eu
rope Paper No. 9. Luxemburg. 17 October 2008. P. 9–10. URL: http://
bookshop.europa.eu/en/the-concept-of-clusters-and-cluster-policiesand-their-role-for-competitiveness-and-innovation-pbNBNA23591/
153. The Global Competitiveness Report 2017–2018 / Ed. K. Schwab,
X. Sala-i-Martin // World Economic Forum, 2017. P. 319–320.
154. The Global Innovation Index 2008–2009. Report // World In
tellectual Property Organization. URL: https://www.globalinnovationin
dex.org/userfiles/file/GII-2008-2009-Report.pdf
155. The Global Innovation Index 2011. Report/World Intellectual
Property Organization. URL: http:// The Global Innovation Index 2011.
Report/World Intellectual Property Organization. URL: http://www.
wipo.int/edocs/pubdocs/en/ wipo_pub_gii_2016.pdf
156. The Global Innovation Index 2016. Report // World Intellectual
Property Organization. URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
wipo_pub_gii_2016.pdf
157. The role of development banks in Promoting Growth and Sus
tainable Development in the South / UNCTAD, Geneva: United Nation.
2017. 51 p. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/
gdsecidc2016d1_en.pdf
158. Torres E., Zeidan R. The life-cycle of national development
banks: The experience of Brazil’s BNDES. The Quarterly Review of Economics and Finance. 2016. Vol. 62. P. 97–104.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.qref.2016.07.006
159. Ukraine: Private Infrastructure Projects – The World Bank &
PPIAF. URL: http://ppi.worldbank.org/explore/ppi-exploreCountry.
aspx?countryId=97.
160. United Nations Industrial Development Organization, 2008. In
dustrial Development Report 2009. Breaking In and Moving Up: New In
dustrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Coun
tries. Vienna. URL: https://www.unido.org/sites/default/files/2009-02/
IDR_2009_print_0.PDF
234

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

161. United Nations Industrial Development Organization, 2015.
Industrial Development Report 2016. The Role of Technology and In
novation in Inclusive and Sustainable Industrial Development. Vienna.
URL:
https://www.unido.org/sites/default/files/2015-12/2015-1211_14_12_49-EBOOK_IDR2016_FULLREPORT.pdf_-_Adobe_Ac
robat_Pro_01_0.png
162. United Nations Industrial Development Organization, 2018. In
dustrial Development Report 2018. Demand for Manufacturing: Driving
Inclusive and Sustainable Industrial Development. Vienna. URL: https://
www.unido.org/resources-publications-flagship-publications-industrialdevelopment-report-series/industrial-development-report-2018
163. van Dijk M. Industry life cycle in Dutch manufacturing – Work
ing paper. UNU-MERIT Research Memoranda. Maastricht, 1998. Vol. 14.
34 p. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.
199.5305&rep=rep1&type=pdf
164. Warwick K. Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New
Trends // OECD Science, Technology and Industry Policy Papers. 2013.
No. 2. 57 p. URL: http://dx.doi.org/10.1787/5k4869clw0xp-en
165. Watkins D Lightyear – An Application Framework for Talent
Management That Acts as a Central Feedback Center for all Organization
al Functions. Softscape, Incorporated, 1998.
166. World Bank. Rethinking the role of the State in finance / Global
Financial Development Report, 2013.
167. World Input-Output Database. National input-output tables. Re
lease 2016. URL: http://www.wiod.org/database/niots16

235

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

ДОДАТКИ

236

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А
Характеристика економік країн світу за стадіями розвитку
Таблиця А.1
Індекс конкурентоспроможності промисловості
Стадії розвитку
економіки, країни
1

Індекс конкурентоспроможності промисловості
2000 р.

2005 р.

2013 р.

2015 р.

Ранг

CIPI

Ранг

CIPI

Ранг

CIPI

Ранг

CIPI

2

3

4

5

6

7

8

9

Стадія 1: розвиток, орієнтований на базові фактори
Індія

51

0,256

54

0,252

43

0,083

39

0,086

Киргизія

–

–

–

–

125

0,005

122

0,007

Перехідна стадія: 1 → 2
Азербайджан

–

–

–

–

105

0,011

103

0,011

Казахстан

–

–

–

–

66

0,042

67

0,040

Філіппіни

30

0,388

30

0,391

53

0,067

42

0,076

Україна

–

–

–

–

55

0,062

65

0,043

Стадія 2: розвиток, орієнтований на ефективність
Болгарія

49

0,260

50

0,262

57

0,058

57

0,054

Китай

31

0,387

26

0,418

5

0,366

3

0,401

Індонезія

38

0,301

42

0,282

42

0,087

38

0,086

Малайзія

13

0,509

16

0,474

24

0,176

21

0,176

41

0,088

47

0,072

ПАР
Румунія

40

0,286

39

0,308

39

0,09

34

0,105

Туніс

52

0,254

49

0,263

58

0,051

62

0,043

Перехідна стадія: 2 → 3
Аргентина

45

0,266

52

0,256

40

0,89

46

0,073

Бразилія

36

0,323

38

0,308

35

0,112

36

0,103

Мексика

28

0,404

32

0,379

20

0,19

20

0,186

Польща

37

0,310

33

0,332

21

0,188

23

0,168
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Закінчення табл. А.1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

РФ

62

0,232

81

0,199

32

0,124

32

0,114

Угорщина

25

0,408

25

0,436

27

0,164

27

0,150

Туреччина

43

0,268

43

0,280

30

0,143

29

0,129

Чилі

78

0,200

74

0,206

51

0,069

51

0,063

Стадія 3: розвиток, орієнтований на інновації
Австралія

42

0,281

53

0,255

28

0,147

30

0,127

Австрія

14

0,504

12

0,528

13

0,263

15

0,236

Данія

23

0,456

23

0,437

22

0,186

22

0,174

Ізраїль

22

0,457

31

0,386

29

0,145

28

0,142

Іспанія

27

0,407

29

0,392

18

0,217

19

0,202

Італія

20

0,471

21

0,447

10

0,309

10

0,281

Корея

12

0,528

9

0,575

3

0,442

5

0,393

Нідерланди

21

0,466

18

0,455

8

0,321

8

0,284

Німеччина

6

0,586

6

0,602

1

0,576

1

0,541

Португалія

34

0,344

36

0,320

34

0,116

35

0,105

США

9

0,533

11

0,558

4

0,442

4

0,394

Фінляндія

7

0,583

7

0,594

23

0,183

25

0,155

Франція

19

0,477

17

0,474

11

0,300

11

0,278

Швеція

5

0,593

5

0,603

14

0,237

16

0,234
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Таблиця А.2
Співвідношення секторів у економіках країн світу за стадіями розвитку* у 2001 р.

у кінцевому
споживанні
домогосподарств

у випус-ку

у ВВП

у кінцевому
споживанні
домогосподарств

1

у ВВП

Стадії розвитку
економіки, країни

Питома вага сфери послуг
(за виключенням торгівлі)

у випуску

Питома вага промисловості

2

3

4

5

6

7

Стадія 1: розвиток, орієнтований на базові фактори
Індія

38,2

18,6

26,8

29,0

40,0

26,6

27,1

38,8

Перехідна стадія: 1 → 2
Азербайджан

44,2

37,6

Філіппіни
Стадія 2: розвиток, орієнтований на ефективність
Болгарія

34,7

21,8

46,1

38,7

51,1

37,2

Китай

52,9

39,7

37,0

23,3

32,1

35,1

Індонезія

47,1

39,2

37,4

22,4

25,0

34,4

Румунія

40,8

29,4

49,8

32,7

40,0

34,8

Україна

52,6

35,0

65,1

23,7

36,3

17,0

Бразилія

37,0

20,2

37,7

44,2

57,7

47,8

Казахстан

38,0

33,3

35,3

34,5

38,6

35,7

Мексика

41,4

27,6

33,9

35,9

46,2

50,5

Польща

33,5

23,0

33,1

36,6

45,4

37,9

РФ

40,1

28,2

46,5

29,7

33,8

21,9

Угорщина

41,6

26,0

36,9

36,9

52,6

41,3

Туреччина

40,0

23,7

33,5

38,1

49,4

49,9

Перехідна стадія: 2 → 3
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Закінчення табл. А.2
1

2

3

4

5

6

7

Стадія 3: розвиток, орієнтований на інновації
Австралія

25,7

19,5

21,2

49,6

59,4

57,2

Австрія

33,2

24,3

23,9

45,5

53,8

53,1

Данія

26,8

21,5

23,4

52,1

58,9

54,7

Іспанія

33,6

20,2

29,9

41,5

53,7

52,8

Італія

35,3

21,7

33,6

43,8

57,5

47,8

Корея

46,8

30,7

25,0

36,4

49,7

60,3

Нідерланди

27,1

19,3

24,4

50,7

58,9

57,9

Німеччина

36,6

25,4

31,7

47,7

58,3

51,2

Португалія

30,7

19,8

37,2

42,3

55,0

45,3

США

25,1

17,2

20,2

58,2

64,1

62,6

Фінляндія

39,4

29,3

22,5

41,8

52,2

58,5

Франція

28,6

17,9

28,9

51,8

63,4

50,6

Швеція

34,3

24,9

26,7

51,5

58,4

57,8

Примітка: * – стадії розвитку економіки визначаються за класифікацією Всес
вітнього економічного форуму, використаною для розрахунку індексу глобальної
конкурентоспроможності у відповідному році. Те саме в наступних таблицях
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Таблиця А.3
Співвідношення секторів у економіках країн світу за стадіями розвитку у 2005 р.

у кінцевому
споживанні
домогосподарств

у випуску

у ВВП

у кінцевому
споживанні
домогосподарств

1

у ВВП

Стадії розвитку
економіки, країни

Питома вага сфери послуг
(за виключенням торгівлі)

у випуску

Питома вага промисловості

2

3

4

5

6

7

Стадія 1: розвиток, орієнтований на базові фактори
Індія

40,5

19,8

28,4

28,2

39,3

20,8

20,9

40,8

Перехідна стадія: 1 → 2
Азербайджан

48,0

49,4

Філіппіни

45,8

29,2

33,9

31,3

38,8

46,8

Казахстан

41,4

38,1

34,2

32,0

33,8

47,9

Стадія 2: розвиток, орієнтований на ефективність
Болгарія

35,1

22,3

45,4

38,4

51,3

39,9

Китай

58,4

41,8

32,4

23,6

33,0

44,0

Індонезія

44,4

38,2

36,8

25,9

28,3

33,7

ПАР

38,8

27,1

40,8

42,9

54,1

38,7

Румунія

39,2

28,2

47,4

35,4

43,6

37,5

Туніс

39,7

23,9

40,3

38,0

52,6

39,6

Україна

53,1

36,6

61,9

24,9

37,1

22,0

Аргентина

40,8

29,5

38,2

35,4

43,3

49,1

Бразилія

41,2

23,4

39,7

40,9

55,0

45,7

Казахстан

41,6

38,3

34,5

31,8

33,6

45,2

Малайзія

64,0

44,0

46,8

22,8

33,0

45,0

Мексика

41,8

27,3

33,1

35,3

46,1

50,2

Перехідна стадія: 2 → 3
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Закінчення табл. А.3
1

2

3

4

5

6

7

Польща

37,4

25,2

34,5

36,0

45,5

39,0

РФ

42,0

32,7

41,2

32,2

37,5

27,6

Угорщина

41,3

25,7

33,4

38,6

54,2

45,0

Туреччина

38,8

23,0

34,2

36,9

47,5

46,6

Чилі

38,7

30,0

32,4

39,2

49,9

52,0

Стадія 3: розвиток, орієнтований на інновації
Австралія

25,9

20,5

21,6

49,4

59,0

57,7

Австрія

33,2

23,3

22,9

46,5

55,6

54,8

Данія

25,6

20,8

22,5

53,5

60,5

55,9

Ізраїль

29,5

18,0

31,0

55,1

67,1

53,7

Іспанія

31,1

18,9

28,6

40,4

55,0

54,5

Італія

34,0

20,0

32,6

45,2

60,0

49,7

Корея

48,8

31,1

24,5

35,8

51,0

62,3

Нідерланди

26,9

18,5

22,8

51,8

60,7

60,0

Німеччина

37,4

25,5

31,5

48,3

59,4

51,8

Португалія

29,1

17,7

35,2

45,3

59,2

47,7

США

24,1

16,7

19,6

58,7

64,6

63,1

Фінляндія

37,0

27,1

21,6

43,7

54,0

58,6

Франція

26,2

16,0

26,9

53,4

65,6

51,9

Швеція

33,5

24,2

25,6

51,5

58,6

58,1
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Таблиця А.4
Співвідношення секторів у економіках країн світу за стадіями розвитку у 2011 р.

у кінцевому
споживанні
домогосподарств

у випуску

у ВВП

у кінцевому
споживанні
домогосподарств

1

у ВВП

Стадії розвитку
економіки, країни

Питома вага сфери послуг
(за виключенням торгівлі)

у випуску

Питома вага промисловості

2

3

4

5

6

7

Стадія 1: розвиток, орієнтований на базові фактори
Індія

41,7

18,6

30,6

27,6

40,4

39,5

Киргизія

29,1

25,3

41,7

26,6

13,9

20,5

Перехідна стадія: 1 → 2
Азербайджан

47,8

57,1

25,4

26,2

22,3

35,5

Казахстан

43,0

39,1

33,9

30,6

32,9

45,1

Філіппіни

40,0

26,0

29,3

35,0

40,3

47,0

Україна

51,1

34,2

66,7

25,9

37,9

19,3

Стадія 2: розвиток, орієнтований на ефективність
Болгарія

36,3

23,2

43,6

39,0

53,1

44,7

Китай

58,9

40,2

38,7

21,1

34,0

43,6

Індонезія

42,8

35,5

40,2

24,4

27,5

39,3

Малайзія

55,8

37,5

41,7

26,0

33,6

45,2

ПАР

36,3

26,5

41,2

44,1

53,3

39,4

Румунія

37,1

32,5

45,1

35,4

46,0

38,3

Туніс

42,1

26,3

41,9

37,0

51,7

43,1

Перехідна стадія: 2 → 3
Аргентина

37,7

25,6

36,7

39,4

48,5

51,8

Бразилія

35,9

20,9

37,1

42,9

54,8

46,9
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Закінчення табл. А.4
1

2

3

4

5

6

7

Мексика

42,2

28,3

33,2

34,4

44,4

48,7

Польща

38,1

25,4

36,2

34,6

44,5

39,3

РФ

40,8

30,3

40,8дод

32,3

38,7

28,0

Угорщина

44,2

26,0

31,8

38,1

55,1

47,3

Туреччина

37,9

22,5

32,8

39,1

50,1

48,6

Чилі

37,9

30,3

33,2

40,7

50,0

53,3

Стадія 3: розвиток, орієнтований на інновації
Австралія

24,4

20,0

20,1

50,5

59,6

60,6

Австрія

34,6

22,2

23,0

45,3

56,8

54,3

Данія

24,2

18,8

20,4

55,9

62,6

57,9

Ізраїль

26,0

16,2

27,4

57,5

68,2

55,9

Іспанія

32,5

17,4

23,9

46,6

60,8

55,2

Італія

33,8

18,6

25,1

46,3

62,5

52,0

Корея

54,6

33,5

26,7

32,3

50,0

60,9

Нідерланди

27,6

17,2

20,2

51,7

62,6

57,7

Німеччина

38,4

26,2

31,5

47,2

58,7

52,1

Португалія

30,5

16,6

33,1

47,7

61,9

50,3

США

24,2

17,0

18,9

60,3

66,2

64,8

Фінляндія

34,9

22,5

22,5

46,5

58,6

57,0

Франція

24,7

13,7

25,2

55,2

68,0

53,5

Швеція

31,3

22,5

24,2

52,8

59,3

58,4
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Таблиця А.5
Співвідношення секторів у економіках країн світу за стадіями розвитку у 2014 р.

у кінцевому
споживанні
домогосподарств

у випуску

у ВВП

у кінцевому
споживанні
домогосподарств

1

у ВВП

Стадії розвитку
економіки, країни

Питома вага сфери послуг
(за виключенням торгівлі)

у випуску

Питома вага промисловості

2

3

4

5

6

7

Стадія 1: розвиток, орієнтований на базові фактори
Індія

39,6

17,5

27,8

29,5

41,7

26,9

27,8

41,2

Перехідна стадія: 1 → 2
Азербайджан

38,5

44,3

Стадія 2: розвиток, орієнтований на ефективність
Болгарія

35,1

22,7

43,5

40,7

54,8

44,3

Китай

57,3

37,4

37,3

22,6

36,5

46,7

Індонезія

40,1

32,9

37,9

26,3

29,6

42,0

Румунія

36,0

27,5

44,9

38,6

51,3

39,9

Україна

40,2

24,8

36,4

31,7

45,3

28,2

Перехідна стадія: 2 → 3
Бразилія

33,1

17,3

35,1

44,9

57,8

48,1

Казахстан

36,4

32,8

25,9

34,6

37,2

45,9

Мексика

41,5

27,0

32,3

35,2

45,4

49,1

Польща

38,9

26,1

37,5

35,5

45,0

39,3

РФ

37,3

27,4

38,5

36,3

42,9

31,7

Угорщина

43,9

26,8

31,2

38,0

54,2

46,9

Туреччина

37,2

22,0

30,8

40,4

51,4

50,9

62,3

63,1

Стадія 3: розвиток, орієнтований на інновації
Австралія

20,8

16,7

18,3
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Закінчення табл. А.5
1

2

3

4

5

6

7

Австрія

33,5

21,7

21,9

47,0

58,4

56,2

Данія

23,5

18,3

20,8

56,8

63,6

58,6

Іспанія

33,3

17,0

23,4

47,7

62,9

56,3

Італія

33,3

18,6

23,7

48,0

63,3

53,8

Корея

53,1

33,3

27,4

34,0

50,8

62,2

Нідерланди

27,1

16,7

24,1

53,0

63,5

53,9

Німеччина

37,2

25,7

31,1

48,6

59,7

53,2

Португалія

32,4

17,1

33,7

47,7

61,3

50,1

США

23,9

16,7

18,2

60,2

66,0

65,2

Фінляндія

32,1

20,3

20,6

49,8

61,0

59,6

Франція

23,7

13,8

24,5

56,5

68,6

54,3

Швеція

28,0

20,0

23,0

55,4

61,7

59,1
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Таблиця А.6
Місце наукових досліджень, розробок та освіти в економіках країн світу
за стадіями розвитку у 2001 р.
Питома вага наукових досліджень і розробок
та комп’ютерного програмування

Питома вага
освіти

Стадії розвитку
економіки, країни

у проміжному
споживанні
галузей
економіки

у державному
кінцевому
споживанні

у ВВП

у державному
кінцевому
споживанні

1

2

3

4

5

Стадія 1: розвиток, орієнтований на базові фактори
Індія

0,63

0,68

1,74

5,88

Перехідна стадія: 1 → 2
Азербайджан
Філіппіни
Стадія 2: розвиток, орієнтований на ефективність
Болгарія

0,56

0,98

0,88

18,52

Китай

0,53

2,08

0,49

19,59

Індонезія

0,10

0,01

0,11

18,38

Румунія

0,68

0,02

1,43

15,69

Україна

0,69

2,54

1,43

25,57

Перехідна стадія: 2 → 3
Бразилія

3,31

–

1,98

19,80

Казахстан

–

–

–

18,65

Мексика

1,22

1,27

0,55

30,88

Польща

1,51

1,06

1,16

24,19

–

–

–

16,79

Угорщина

1,90

1,18

1,87

17,99

Туреччина

0,30

0,00

0,29

17,36

РФ
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Закінчення табл. А.6
1

2

3

4

5

Стадія 3: розвиток, орієнтований на інновації
Австралія

2,33

0,51

2,11

15,48

Австрія

1,77

0,18

1,50

23,27

Данія

2,73

0,41

1,98

21,45

Іспанія

0,99

0,64

1,53

22,84

Італія

2,48

1,40

2,13

19,07

Корея

3,26

1,61

2,83

17,36

Нідерланди

2,72

1,67

2,51

16,16

Німеччина

2,59

0,44

2,39

18,84

Португалія

0,84

0,06

0,80

24,35

США

2,77

–

2,25

–

Фінляндія

2,82

1,28

2,58

23,66

Франція

4,59

2,39

4,00

19,47

Швеція

4,18

0,91

4,02

25,14
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Таблиця А.7
Місце наукових досліджень, розробок та освіти у економіках країн світу
за стадіями розвитку у 2005 р.
Питома вага наукових досліджень і розробок
та комп’ютерного програмування

Питома вага
освіти

Стадії розвитку
економіки, країни

у проміжному
споживанні
галузей
економіки

у державному
кінцевому
споживанні

у ВВП

у державному
кінцевому
споживанні

1

2

3

4

5

Стадія 1: розвиток, орієнтований на базові фактори
Індія

0,74

Філіппіни

3,13

0,67

2,47

6,36

2,86

22,3

Перехідна стадія: 1 → 2
–

Стадія 2: розвиток, орієнтований на ефективність
Болгарія

0,64

0,60

1,02

Казахстан

17,15
22,37

Китай

0,67

1,82

0,68

16,89

Індонезія

0,23

0,00

0,22

5,94

ПАР

7,50

–

5,03

4,44

Румунія

0,57

0,01

1,07

14,75

Туніс

3,04

–

1,93

25,5

Україна

0,59

2,74

1,12

28,70

Перехідна стадія: 2 → 3
Аргентина

4,38

0,00

4,38

30,59

Бразилія

2,96

–

2,04

17,82

Казахстан

–

–

–

22,37

Малайзія

1,58

0,12

2,94

20,6

Мексика

0,87

1,17

0,55

31,28

Польща

1,48

1,08

1,22

24,05
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Закінчення табл. А.7
1

2

3

4

5

–

–

–

15,93

Угорщина

2,06

1,16

1,97

18,90

Туреччина

0,31

0,00

0,32

21,04

Чилі

5,4

–

8,82

26,9

РФ

Стадія 3: розвиток, орієнтований на інновації
Австралія

2,02

0,46

1,90

15,62

Австрія

1,85

0,22

1,65

23,47

Данія

3,01

0,48

1,95

21,21

Ізраїль

7,63

0,81

12,32

22,11

Іспанія

0,98

0,66

1,64

22,53

Італія

2,46

1,46

2,17

18,12

Корея

3,38

1,60

2,86

17,83

Нідерланди

2,81

1,53

2,52

16,03

Німеччина

2,67

0,39

2,52

18,70

Португалія

1,05

0,07

0,95

24,46

США

2,47

–

2,25

–

Фінляндія

3,12

1,48

2,94

22,86

Франція

4,29

2,45

3,75

18,84

Швеція

4,10

0,94

4,28

24,92
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Таблиця А.8
Місце наукових досліджень, розробок та освіти в економіках країн світу
за стадіями розвитку у 2011 р.

Стадії розвитку
економіки,
країни

1

Питома вага наукових досліджень
і розробок та комп’ютерного
програмування
у
проміжному
споживанні
галузей
економіки

у
державному
кінцевому
споживанні

у ВВП

2

3

4

Питома вага
Видатки на
освіти у
дослідження
державному
та розробки,
кінцевому
% ВВП
споживанні
5

6

Стадія 1: розвиток, орієнтований на базові фактори
Індія

0,59

0,62

3,40

Киргизія

6,86

0,81

30,8

0,16

Перехідна стадія: 1 → 2
Азербайджан

0,21

Казахстан

–

–

–

26,27

0,16

Філіппіни

4,48

0,00

3,27

19,8

0,11

Україна

0,67

2,02

1,44

32,84

0,74

Стадія 2: розвиток, орієнтований на ефективність
Болгарія

0,98

1,31

2,42

18,12

0,64

Китай

0,43

1,26

0,87

22,53

1,98

Індонезія

0,56

0,00

0,27

27,12

0,08

Малайзія

2,45

0,10

3,30

19,7

1,07

ПАР

7,36

–

4,93

4,4

0,76

Румунія

1,31

0,05

2,66

12,83

0,49

Туніс

2,42

–

2,15

27,8

1,1

6,58

30,5

0,65

2,11

21,83

1,21

Перехідна стадія: 2 → 3
Аргентина

5,05

Бразилія

3,33

–
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Закінчення табл. А.8
1

2

3

4

5

6

Мексика

0,74

1,11

0,50

30,09

0,43

Польща

1,35

1,46

1,73

21,46

0,9

–

–

–

15,02

1,12

Угорщина

1,79

0,81

2,81

16,15

1,3

Туреччина

0,26

0,00

0,27

25,11

0,86

Чилі

6,25

0,69

10,62

25,5

0,42

РФ

Стадія 3: розвиток, орієнтований на інновації
Австралія

2,46

0,38

2,00

16,13

2,39

Австрія

1,68

0,11

1,93

21,88

2,85

Данія

3,97

0,33

2,63

20,91

2,99

Ізраїль

10,68

0,83

12,87

23,4

3,93

Іспанія

1,08

0,95

1,92

19,06

1,3

Італія

2,22

0,25

2,35

17,32

1,27

Корея

0,72

–

2,59

18,07

4,36

Нідерланди

2,21

0,52

2,80

16,45

2,16

Німеччина

2,64

0,82

2,96

19,12

2,92

Португалія

1,31

0,08

1,36

22,87

1,5

США

3,32

–

2,64

–

2,79

Фінляндія

2,60

0,61

3,27

21,09

3,55

Франція

1,78

2,11

3,99

18,61

2,26

Швеція

2,61

1,26

4,60

23,72

3,41
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Таблиця А.9
Місце наукових досліджень, розробок та освіти в економіках країн світу
за стадіями розвитку у 2014 р.

Стадії розвитку
економіки,
країни

1

Питома вага наукових досліджень
і розробок та комп’ютерного
програмування
у
проміжному
споживанні
галузей
економіки

у
державному
кінцевому
споживанні

у ВВП

2

3

4

Питома вага
Видатки на
освіти у
дослідження
державному
та розробки,
кінцевому
% ВВП
споживанні
5

6

Стадія 1: розвиток, орієнтований на базові фактори
Індія

1,08

1,70

3,77

8,55

0,82

Перехідна стадія: 1 → 2
Філіппіни

0,14
Стадія 2: розвиток, орієнтований на ефективність

Болгарія

1,16

1,06

3,21

20,39

0,78

Китай

0,50

1,09

0,97

22,29

2,05

Індонезія

0,52

0,00

0,26

29,05

0,08

Румунія

1,62

0,10

3,70

15,41

0,38

Україна

1,31

2,20

2,61

31,59

0,66
1,24

Перехідна стадія: 2 → 3
Бразилія

3,50

–

2,09

23,22

Мексика

0,83

0,99

0,54

29,58

0,54

Польща

1,50

1,58

1,98

21,16

0,94

–

–

–

16,11

1,19

Угорщина

2,04

0,77

3,30

16,49

1,37

Туреччина

0,26

0,00

0,25

26,60

1,01

Казахстан

РФ

0,17
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Закінчення табл. А.9
1

2

3

4

5

6

Стадія 3: розвиток, орієнтований на інновації
Австралія

2,55

0,35

1,98

15,59

2,2

Австрія

1,93

0,15

2,14

21,89

3

Данія

3,66

0,36

2,47

21,03

3,08

Іспанія

1,10

0,94

2,12

19,68

1,22

Італія

2,26

0,26

2,40

17,72

1,29

Корея

0,73

–

2,70

17,16

4,29

Нідерланди

2,55

0,57

2,97

16,70

1,97

Німеччина

3,05

0,88

3,39

19,18

2,84

Португалія

1,45

0,10

1,49

22,26

1,29

США

3,40

–

2,76

–

2,73

Фінляндія

3,43

0,73

3,95

20,30

3,17

Франція

1,86

2,20

4,06

18,19

2,26

Швеція

2,48

1,38

4,96

23,45

3,16
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Промисловість
Добувна та переробна проми
словість
Добувна проми
словість і розроб
лення кар’єрів
Добування паливноенергетичних
корисних копалин
Добування корисних
копалин, крім
паливно-енергетичних
Переробна
промисловість

Види промислової
діяльності
1

255

–0,3

–15,3

9,7

3,5

7,7

8,6

5,6

3,5

5,6

8,2

4,0

2003
3

6,5

2002
2

1,7

14,9

5,4

11,4

2,0

2,2

2004
4

1,8

5,6

9,9

7,0

2,0

2,0

2005
5

–0,9

15,1

4,4

11,5

–0,6

–0,3

2006
6

–0,3

48,9

17,1

39,0

0,9

1,0

2007
7

Рік

–8,2

–6,2

–4,5

2009
9

–8,9

–6,6

–4,7

2010
10

–5,8

–6,0

–6,1

–6,4

–6,6

–6,8

–12,0 –13,6 –15,7

–7,6

–5,9

–4,3

2008
8

–1,2

–8,3

10,4

–4,2

–1,3

–0,7

2011
11

–9,7

–1,1

16,5

3,3

–9,2

–8,7

2012
12

12,6

21,3

13,1

19,0

12,9

13,3

2013
13

–13,3

–14,6

–58,9

–26,6

–13,9

–14,1

2014
14

0,3

1,5

27,7

5,5

0,5

0,9

2015
15

Таблиця Б.1
Динаміка ланцюгових темпів приросту кількості підприємств за видами промислової діяльності, %

ДОДАТОК Б
Динаміка основних показників діяльності підприємств промисловості

ДОДАТКИ

1

Виробництво харчо
вих продуктів, напоїв
і тютюнових виробів
Текстильне вироб
ництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших
матеріалів
Виробництво шкіри,
виробів зі шкіри та
інших матеріалів
Оброблення деревини
та виготовлення
виробів з деревини
та корка, крім меб
лів; виготовлення
виробів із соломки та
рослинних матеріалів
для плетіння
Целюлозно-паперове
виробництво,
видавнича діяльність
0,7

4,6

–0,7

–0,7

6,7

7,3

1,0

1,0

8,2

3

0,3

2
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4,8

–3,0

–3,0

0,8

–4,3

4

3,9

–2,1

–2,1

–2,3

–1,9

5

–0,3

–6,9

–6,9

–3,6

–2,6

6

0,9

–6,3

–6,3

–5,6

–6,4

7

–3,1

–5,8

9

–3,2

–6,2

10

–4,3

0,1

11

–1,0

–1,0

–9,1

–12,1

12

–17,1 –20,6 –25,9 –7,0 –12,8

–9,3 –10,3 –11,5 –5,7

–9,3 –10,3 –11,5 –5,7

–3,0

–5,5

8

14,4

9,3

9,3

9,1

11,1

13

15

–9,8

–11,0

–11,0

–0,6

0,8

0,8

–13,2 –0,1

–13,7 –0,5

14

Продовження табл. Б.1
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

7,8

5,3

Машинобудування

11,7

Виробництво гумових
і пластмасових
виробів

Металургійне
виробництво,
виробництво готових
металевих виробів,
крім машин і устаткування

6,9

Виробництво хімічних
речовин і хімічної
продукції

4,1

25,8

Виробництво
коксу, продуктів
нафтоперероблення

Виробництво
іншої неметалевої
мінеральної продукції

2

1
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2,3

6,6

3,4

11,2

3,8

–8,5

3

1,0

6,8

4,9

5,3

2,5

3,8

4

1,6

6,9

3,0

11,0

3,5

17,4

5

–3,1

6,9

3,2

9,5

–3,2

–3,1

6

–0,2

4,6

7,6

7,8

0,6

2,8

7

9

10

–9,0

–2,3

–3,2

–0,8

–6,5

–2,5

–3,5

–0,8

–7,5

–9,9 –11,0

–2,4

–3,3

–0,8

–6,9

–9,6 –10,6 –11,9

8

0,2

0,4

–4,0

–1,5

5,5

1,3

11

–3,7

–7,6

–8,4

–5,5

–5,4

–5,6

12

12,9

14,9

13,8

11,3

13,0

7,3

13

4,3

1,6

15

–12,6

–14,3

1,1

3,1

–15,6 –0,1

–14,7 –1,4

–11,8

–24,1

14

Продовження табл. Б.1

ДОДАТКИ

2

5,9

4,3

7,8

22,1

1

Виробництво
комп’ютерів,
електронної та
оптичної продукції

Виробництво машин
і устаткування,
не віднесених до
інших угруповань

Виробництво
транспортних
засобів

Постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря

258

17,7

5,3

4,7

–0,9

3

7,6

2,5

0,3

1,5

4

2,6

6,2

–0,6

3,0

5

5,2

–12,3

–1,8

–2,0

6

910

11

12

2,7

2,1

13

–19,0 –23,5 –30,8

–14,6 –17,1 –20,7

4,5

6,1

1,6

6,8

1,2

–26,9 –36,8 –58,2 –1,7 –13,5

8

–1,7 –27,5 –38,0 –61,2 –3,4

0,9

7

29,2

8,3

17,9

10,2

14

–13,5

–19,1

–11,3

–9,7

15

8,9

3,5

4,6

–5,8

Закінчення табл. Б.1
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

4,68 –8,51 4,80

4,68 –8,51 4,80

5,25

Переробна
промисловість

Добування паливноенергетичних
корисних копалин

Добування
корисних копалин,
крім паливно
енергетичних

7

2007
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5,38 13,33 4,31

7,64

7,64

–3,01

–2,21

8

2008

5,41

5,41
–6,14

–6,14

9,25 15,48 –3,09

2,70

2,70

7,06 12,33 –3,89

1,50 –0,34 0,27

5,02 –0,15 10,22 5,39

1,75

Добувна проми
словість і розроб
лення кар’єрів

1,92

6

2006

1,53 –0,17 0,30

5

3,43

1,99

4

2005

Добувна та пере
робна промисловість

2,25

3

2004

3,94

2

1

2003

Промисловість

2002

Види промислової
діяльності

Рік
10

2010
11

2011
12

2012
13

2013

14

2014

–4,99

9,01

9,01

3,17

0,31

0,52

15

2015

0,87

9,96 –21,10 16,07

9,96 –21,10 16,07

–2,36 –1,56 –6,68 –0,61 16,20 –5,25

–5,02 –3,58 8,34

–5,02 –3,58 8,34

–3,03 –2,04 –3,40 1,82 14,43 –9,53

–2,30 –1,52 –1,08 –5,02 9,78

–1,66 –1,08 –0,58 –4,73 10,12 –5,06

9

2009

Таблиця Б.2
Розрахункові значення критерію Стьюдента для ланцюгових темпів зміни кількості підприємств
за видами промислової діяльності

ДОДАТКИ

1

Переробна
промисловість
Виробництво
харчових продуктів,
напоїв і тютюнових
виробів
Текстильне
виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів
зі шкіри та інших
матеріалів
Виробництво шкіри,
виробів зі шкіри та
інших матеріалів
Оброблення деревини та виготов-
лення виробів
з деревини та
корка, крім меблів;
виготовлення
виробів із соломки
та рослинних
матеріалів для
плетіння

6

7

8

2,56

4,43
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13

14

0,20

15

–3,94

–3,94

–3,81 –2,62 –4,59 –0,53 7,08

0,58 –0,38 –2,69 –1,62 –4,22 –2,00 –4,80

0,44

0,44

–4,72 –0,08

–3,81 –2,62 –4,59 –0,53 7,08

–1,13 –0,72 –3,49 –4,93 6,89

–4,92 –0,27

12

–2,15 –1,41 0,10 –6,57 8,42

11

–4,78

10

–2,27 –1,50 –0,98 –5,28 9,58

9

0,58 –0,38 –2,69 –1,62 –4,22 –2,00 –4,80

0,72 –1,80 –2,18 –1,76 –1,52

0,37 –3,82 –1,49 –1,62 –2,02 –2,82

1,40 –0,54 –0,10 –2,98

5

0,19

1,55

4

1,97

3

3,39

2

Продовження табл. Б.2
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1,87

3,66

2,49

Виробництво
іншої неметалевої
мінеральної
продукції

Металургійне
виробництво,
виробництво готових 4,78
металевих виробів,
крім машин
і устаткування

6,22

6,09

4,42

4,78

5,28

2,32

8,44

4,20

1,99

5,80

1,47

2,40

2,46

2,72 –1,98 0,19

7,14

2,24

Виробництво
гумових і пластмасових виробів

2,12

4,19

7

Виробництво
хімічних речовин
і хімічної продукції

6

3,02 –0,20 0,28

5

15,73 –4,72 3,43 13,37 –1,92 0,88

4,31

4

Виробництво
коксу, продуктів
нафтоперероблення

3,72

3

5,02

2

Целюлознопаперове
виробництво,
видавнича
діяльність

1

–1,20

–1,66

–0,40

–3,33

–4,94

–8,77

8

10

11

12

13

14

15

2,50

0,94

–5,28 –0,84

–4,22

–8,63

–0,89 –0,56 0,28 –4,16 11,34 –5,11

1,81

–1,24 –0,79 –3,23 –4,55 10,51 –5,57 –0,04

–0,29 –0,18 –1,17 –3,02 8,62

–2,57 –1,70 4,40 –2,95 9,89

–3,93 –2,72 1,02 –3,06 5,54

–7,61 –5,92 –5,58 –6,97 10,94 –3,50 –0,36

9

Продовження табл. Б.2

ДОДАТКИ

2,63

Виробництво машин
і устаткування,
не віднесених до
інших угруповань

262

13,50 9,82

Постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря

6

7

8

10

11

12

13

–13,82 –13,60 –13,29 –1,37 –7,34 7,73

–3,65 –2,50 0,18 –2,04 9,82

9

6,83

2,22

2,01

3,20
0,87

4,75 –7,54 0,68

–9,78

–7,52

–8,70 –7,02 3,64

–6,34 –4,72 4,89

6,29

–6,85

0,87 22,16 –4,85

3,69

0,63

15

5,14

2,01

2,69

–3,47 –3,37

–4,51

14

0,29 –0,49 –1,09 –0,55 –14,14 –14,03 –13,97 –2,72 0,64 13,59 –4,03

2,28 –1,25 0,28

1,24 –1,88 –0,07 –4,62

5

Примітка: напівжирним шрифтом показані темпи, які суттєво більше нуля, курсивом – темпи, суттєво менші нуля.
Те саме в подальших таблицях Додатка Б

4,73

Виробництво транспортних засобів
2,95

2,58

3,60 –0,49 1,36

Виробництво
комп’ютерів, електронної та оптичної
продукції

0,94

1,28

3,26

Машинобудування

4

3

2

1

Закінчення табл. Б.2
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–1,7
0,0

–9,5

2,9

–2,0

–1,0

–2,1

0,8

–1,6

2006
7

0,2

2003
4

Промисловість
–6,2 –6,1 –4,5 –0,2
Добувна промисловість і розроб
–6,0 –5,3 –3,5 –0,4
лення кар’єрів
Добування паливно
енергетичних
корисних копалин
Добування
металевих руд
Переробна
–7,2 –7,5 –5,8 –0,2
промисловість
Виробництво
харчових продуктів,
–6,6 –4,3 –4,1 1,6
напоїв і тютюнових
виробів
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
–12,2 –19,1 –16,1 –3,8
виробів зі шкіри та
інших матеріалів

2002
3

2005
6

2001
2

2004
5

Види промислової
діяльності
1

–4,5

–2,1

–24,8

–2,4

–2,6

10,1

–4,0

–3,4

–3,4

–4,2

–0,7

2009
10

2010
11

–16,4

–10,6

–14,0

–12,5

–3,6

–6,3

5,4

–0,8

–0,1

–3,2

0,0

–0,9

–3,0 –10,6 –0,3

Рік
2008
9

–2,3

–2,2

2007
8

0,0

–2,3

–2,5

–31,1

–7,4

–2,2

–0,5

2011
12

–1,0

–1,3

–1,8

–1,2

–3,7

–2,1

–0,8

2012
13

2014
15

2015
16

–13,5

–2,9

–5,0

–1,2

0,0

–1,4

–2,6

–9,6

–4,0

–10,8 –10,2

–11,8 –11,4

–6,1

–34,9 –22,3

–26,6 –17,5

–4,7 –14,1 –11,2

2013
14

Таблиця Б.3
Динаміка ланцюгових темпів приросту/зменшення кількості штатних працівників за видами промислової діяльності, %

ДОДАТКИ

1

Виготовлення
виробів з
деревини,
виробництво
паперу
та поліграфічна
діяльність
Виробництво
коксу та продуктів
нафтоперероблення
Хімічне
виробництво
Виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції
Металургійне
виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім
машин
і устаткування

–0,7

–10,7

–2,3

–9,3

–0,5

3,6

1,9

–4,4

–5,2

3

–3,0

2
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–2,2

–5,5

–7,9

1,8

–2,2

4

1,5

2,1

–3,6

1,7

5,6

5

2,4

4,7

–0,7

0,0

8,4

6

1,2

1,5

–3,0

–8,5

2,9

7

–2,3

2,0

–4,6

–1,9

4,7

8

–3,1

–2,4

–4,0

–5,7

0,9

9

–12,8

–21,1

–8,4

–8,0

–12,5

10

–4,5

1,9

0,0

–15,2

8,2

11

0,9

–1,8

–2,8

12,8

–20,8

12

–3,2

–3,1

–4,7

–6,8

–1,2

13

–5,4

–9,0

2,0

–17,1

–2,4

14

–11,6

–13,5

–9,7

–8,0

16

–13,1 –10,3

–9,2

–6,8

–8,8

–7,4

15

Продовження табл. Б.3
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

1

2

3

4

265

26,1

–0,9

Виробництво
автотранспортних
засобів, причепів
і напівпричепів
та інших транспортних засобів

Виробництво
та розподілення
електроенергії,
газу та води

0,4

–30,8

–10,2

0,2

0,0

–8,9

–0,2

2,0

–0,2

–2,0

–2,5

–3,3

–2,2

–4,5

–2,5

6

–2,1

5

–1,3

–5,3

–5,1

–1,1

–4,3

7

–0,4

–0,9

–7,2

–2,3

–4,1

8

–0,4

–1,3

–5,5

–1,8

–3,2

9

–0,2

–16,6

–17,7

–10,9

–15,7

10

–0,6

–7,9

5,0

1,4

–0,2

11

8,6

–0,6

–26,9

–24,8

–18,2

12

3,2

3,4

–3,2

–1,8

–2,1

13

–6,1

–3,9

–1,1

–3,6

–1,5

14

16

–11,5

–4,6

–6,7

–14,5

–19,8 –14,8

–11,3 –11,7

–11,8 –13,9

15

Примітка: у цій та подальших таблицях Додатка Б дані наведено по юридичних особах і відокремлених підрозділах
юридичних осіб із кількістю працівників 10 і більше осіб.

–7,0

Виробництво
машин і устаткування, не віднесених до інших
угруповань

Машинобудування,
крім ремонту
та монтажу машин –9,6 –9,5 –6,6
і устаткування
Виробництво електричного, електрон- –14,6 –14,2 –10,2
ного та оптичного
устаткування

Закінчення табл. Б.3

ДОДАТКИ

Промисловість
Добувна
промисловість
і розроблення
кар’єрів
Добування
паливно-енергетичних корисних копалин
Добування
металевих руд
Переробна
промисловість
Виробництво
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

1

Види
промислової
діяльності

3

2002
4

2003
5

2004

0,30

6

2005
8

2007
9

2008
10

2009
11

2010
12

2011
13

2012
14

2013

15

2014

16

2015

–1,84 –1,50 –3,44 –8,21 –0,25 –0,16 –1,41 –3,98 –7,50 –9,73

7

2006
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3,71

2,38

–2,87 –2,09 –3,68

1,04

–3,17 –3,64 –5,17 –0,32

0,00

–2,42 –6,10

0,00 –18,62 –19,42

0,00

–1,59 –4,52 –8,20 –0,60 –0,76 –2,20 –2,51 –5,74 –8,88

–2,02 –1,76 –3,82 –10,85 –0,08 –0,83 –2,99 –4,25 –6,28 –9,89

–0,49 –3,83 –9,71 –2,49 –10,17 –1,98 –1,03 –3,25 –2,26

–1,38 –5,19 –2,78

–2,62 –2,58 –3,10 –0,57 –2,68 –1,13 –1,57 –4,78 –4,86 –0,70 –0,73 –3,43 –1,20 –14,18 –15,19

–2,73 –2,95 –4,06 –0,35

2

2001

Рік

Таблиця Б.4
Розрахункові значення критерію Стьюдента для ланцюгових темпів зміни кількості штатних працівників
за видами промислової діяльності

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України
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Виробництво
гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої
мінеральної
продукції

–4,08 –5,17 –4,94

3,21

6,02

6,39

14

15

16

–1,72 –11,54 –5,14 –3,48

13

1,73

1,31

–2,73 –16,38 1,46

0,00

1,69

–3,62 –11,77

–0,60 –5,17 –7,65 –4,88 –10,11

–0,90 –7,85

–9,89 –1,25 –6,46 –6,22 –11,92 4,19 –11,34 –14,55 –4,70 –8,41

–1,92 –0,32 –7,09 –5,41 –0,96 –3,48 –3,10 –4,60 –6,53

0,00

Хімічне
виробництво

2,61

–9,71

10

0,81

1,57

1,03

9

Виробництво
коксу та продуктів
нафтоперероблення

1,76

3,17

8

–6,78 –1,98 –2,05 –3,95 –6,95

7

8,42 10,87 3,40

6

Виготовлення
виробів з деревини, виробництво –1,31 –2,49 –1,95
паперу та поліграфічна діяльність

5

0,00

4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, –5,35 –9,24 –14,48 –5,83 –2,58 –11,11 –16,68 11,52 –12,77 4,26
виробів зі шкіри
та інших матеріалів

3

12

2

11

1

Продовження табл. Б.4
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3

4

–0,20 –1,13 –1,93

2

2,22

5

3,11

6

1,37

7

9

10

11

–1,56 –3,53 –9,93 –3,53

8

0,29

12

14

15

16

–5,35 –4,63 –6,98 –8,95

13
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–3,08 –4,91 –8,00 –6,81 –3,22 –5,97 –4,83 –6,26 –13,79 3,90

Виробництво
машин і устаткування, не віднесених до інших
угруповань

1,07

–6,41 –6,87 –9,19 –3,29 –4,30 –1,34 –1,56 –2,04 –8,48

Виробництво
електричного,
електронного
та оптичного
устаткування

–8,78 –5,40 –0,95 –10,54 –12,85

–8,11 –2,97 –3,10 –6,03 –10,17

Машинобудування,
крім ремонту та
–4,21 –4,59 –5,90 –3,18 –3,26 –4,98 –2,73 –3,70 –12,21 –0,14 –5,93 –3,52 –1,29 –6,31 –12,11
монтажу машин
і устаткування

Металургійне
виробництво,
виробництво
готових металевих виробів, крім
машин і устаткування

1

Продовження табл. Б.4
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

0,18

0,17

–0,41

4

Виробництво
та розподілення
електроенергії,
газу та води

3

11,45 –14,87 0,00

2

Виробництво
автотранспортних
засобів, причепів
і напівпричепів
та інших транспортних засобів

1

7

8

9

10

11

12

2,81

–2,56 –6,14 –0,57 –1,48 –12,89 –6,15 –0,19

6

–0,29 –0,24 –1,55 –0,26 –0,44 –0,15 –0,46

3,07

5

5,39

5,70

13

15

16

–5,20 –6,13 –5,83

–3,30 –2,45 –12,57

14

Закінчення табл. Б.4
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5,38

270

6,09

7,13

50,00

Концентрати
залізорудні неагло
меровані, млн т

Концентрати
залізорудні
агломеровані, млн т

Гіпс і ангідрит, млн т

16,67

3,01

5,35

1,53

7,14

5,08

7,33

1,01

0,00

53,33

5,56

6,65

0,50

–8,33

Рік

–4,23

0,00

8

2010

–3,69

0,97

0,00

13,04 –23,08

4,78

10

2012
12

2014

17,34

–4,33

5,00

9,52

4,55

3,42

4,02

–4,35

0,31

0,90

–0,97

13

2015

–4,35

4,71

0,00

4,64

4,92

3,90

6,05

9,78

4,64

14

2016

–2,05

–1,00

–27,27 –18,75

–10,95 –8,31

–2,98

–5,63

0,00

0,00

2,72

–5,98

1,01

–14,29

–9,09 –10,00 –11,11

–0,86

–1,98 –28,73 –34,20

11

2013

–9,09 –10,00 22,22 –18,18 –22,22

–4,17

19,77 –13,40

14,00

9

2011

–9,38 –10,34 –7,69

25,42

–7,56

7

2009

–11,65 –12,56 10,59

–6,57

1,98

0,00

–3,03

Газ природний,
млрд м3

–7,69

0,00

18,18

6,45

Газовий конденсат,
млн т

3,33

7,14

Нафта сира, млн т

1,02

6

17,46 –27,70 –14,50 –9,37

–4,54

5

2008

–2,68

2,15

4

2007

Торф неагломеро
ваний паливний (в
умовній вологості),
тис. т

3

2006

1,68

2

1

2005

Вугілля готове, млн т –0,67

2004

Види промислової
продукції

Таблиця Б.5
Динаміка ланцюгових темпів зміни (приросту/падіння) обсягів виробництва ключових видів промислових товарів, %

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

9,52
1,42

13,91

24,83

14,52

Галька, гравій,
щебінь та камінь
дроблений, млн м3

Каолін та глини
каолінові інші, тис. т

Сіль і хлорид натрію
чистий, тис. т

Яловичина і теля-
тина, свіжі (парні)
–24,19
чи охолоджені, тис. т
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8

3,99

2,63

0,56

–34,66 17,11

–50,00 15,38

–9,65

10

12

13

–9,22 –37,97 –34,48

11

–8,81

4,65

–5,11
1,15

20,69

3,93

6,38

1,32

14

27,28

28,65

6,65

20,00

20,12

–7,61

9,85

59,71

37,69 –12,29 –17,20 26,15

23,17

–5,45

15,77

–0,78

3,53

16,23

–10,99 –9,30

Свинина свіжа
(парна) чи охоло
джена, тис. т

1,62

–6,26 –56,90 –14,45 –16,52

20,95

–12,36 –16,33

–3,85 –24,80

–2,66 –10,04 –3,20

21,29

52,22

–20,00 –26,33 –7,53 –26,61 –3,44

–7,38 –20,17 21,71
2,56

10,68

9

–94,27 60,44 276,89 –79,86 –26,34 –24,31 –45,41 29,41

25,48 –18,28 –36,96 24,31

31,44

7

–11,00 –32,58 14,44

6

56,79 –31,50 18,97 –26,57

9,09

23,73

10,54

21,16

18,75

11,17

7,91

5

Яловичина і
телятина, морожені, –41,78 –12,11 –12,38 40,09 –35,93 –31,73 –10,41 –26,14 –8,99
тис. т

6,68

–3,82

19,63

12,50

Піски природні,
млн м3
32,10

22,90 168,48 15,17

10,76

4

Крейда, тис. т

8,19

3

13,73

2

Вапняк, млн т

1

Продовження табл. Б.5
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22,51

–6,83

121,79 43,86

Вироби ковбасні,
тис. т

Соки натуральні,
включаючи
концентровані,
тис. т

Соки купажовані
натуральні, тис. т

Овочі консервовані
натуральні, тис. т

3,38

М’ясо і субпродукти
харчові свійської
птиці, морожені,
тис. т

21,00

–6,93

45,48

36,32

53,44

М’ясо і субпродукти
харчові свійської
птиці, свіжі чи
охолоджені, тис. т

3

–26,46 29,50

2

Свинина морожена,
тис. т

1

29,67

3,86

–2,59

56,30

19,34

41,11

4

6

7

8

1,52

–8,66

24,89

–18,81

9,48

13,46

46,39
38,61

5,00

–4,50 –22,42

45,09 –13,35 –23,21

9,63

–0,44

40,06

11

12

18,32

0,68

9,58

0,29

13,84

0,42

1,27

37,02

–2,10

–22,29

14

22,03

0,69

–1,38

1,00

–4,97 –40,00 –7,95

–9,18 –11,61

14,39

–8,74

8,28

13

–7,44 –13,99 –18,29

2,43

0,00

84,11

12,59

54,65 –20,30 36,79

10

–11,53 –6,36

1,60

3,18

–24,04

–0,58

14,67

9

–19,73 30,51 –18,83 –5,60

7,80

3,30

4,04

0,67

6,78

–5,51 –40,83 –61,97 38,89

5

Продовження табл. Б.5
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

7,09
20,67

Маргарин і продукти
12,80
аналогічні, тис. т

11,01

–15,33

23,57

29,48

9,37

4,32

13,95

–1,20

Молоко оброблене
рідке, тис. т

Масло вершкове,
тис. т

Сир свіжий нефер
ментований та сир
кисломолочний,
тис. т

Сири жирні, тис. т
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Продукти кисло
молочні, тис. т

Борошно, тис. т

Крупи, тис. т

Вироби хлібо
булочні, тис. т

5,24

1,93

7,12

5

–1,86

2,09

–0,17

6,85

7

–6,37

–0,32
–4,70

11,71

–16,31 48,79

6

11,62

–0,64

–4,59

–5,85

–8,42

5,01

–5,83

–1,24

7,86

1,53

–2,75

14,15

4,20

0,00

–4,07

–0,76

–7,58

9,37

–9,77

–7,52

–5,08

–7,73

–13,33 –3,85 –15,20 –11,91

–5,09

2,98

50,47

4

22,32 –20,80 13,36

17,11

3,45

2,83

6,84

Олія соняшникова
нерафінована, тис. т

3

2

1

–2,55

–3,52

11,61

–1,10

6,25

9

–1,09

–14,36

–3,73

–2,64

–2,49

4,71

–1,37

–1,04

11

12

13

14

3,27

15,51

2,01

–4,37

2,53

0,35

3,16

–10,75 –9,24

20,89 –10,53

–4,63

–8,07

–9,39

2,29

–6,23

–9,94

–7,41 –13,07 –9,21

0,55

–1,54

6,75

–5,84

4,19

–5,70

0,00

–8,87

3,39

0,98

14,92 –12,98 –1,13

–1,79 –21,21 –4,62

5,95

6,43

6,58

–8,64 –13,72 –4,24 –29,15 –2,60

19,74 –10,54 29,33 –15,56 18,73

10

–7,59 –14,01 –5,62

–7,43

6,43

4,03

2,83

7,86

8

Продовження табл. Б.5
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Печиво солодке
і вафлі, тис. т
Цукор буряковий,
тис. т
Шоколад та інші
продукти готові
з вмістом какао, в
брикетах, пластинах
чи плитках, тис. т
Вироби кондитер
ські з цукру
(включаючи білий
шоколад) без вмісту
какао, тис. т
Вироби макаронні
з начинкою, під
дані тепловому
обробленню або
приготовлені іншим
способом (сушені,
заморожені):
пельмені, вареники
тощо; кускус, тис. т

1
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5,88

52,69

7,07

7,57

15,98

19,02

6,23

5

4,19

6

–9,12

7

8,26

8

1,85

6,22

8,58

6,40

–4,62

–5,26

6,67

–14,82 –17,82 –11,17

–2,34

5,17

35,47 –27,47 –15,85 –19,10 21,64

–8,06 –15,44

6,26

22,80

7,32

4

5,80

10,18

3

4,78

2

1,75

–8,73

–2,27

50,52

1,91

9

12

13

–1,02 –22,94 –16,72

11

0,00

14

33,19

–5,22

–0,87

7,87

–7,34

–4,90

–7,92

–4,21

23,03 –11,11

2,15

–2,93 –29,00 –22,13 –6,56

–7,91 –41,11 62,68 –28,93 36,87

4,81

10
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Коньяки, бренді,
млн дал
Горілка, інші міцні
спиртові напої
(спирт питний з
вмістом спирту
менше 45,4 об. %;
спирти, отримані
дистилюванням
з фруктів, крім лікерів, джина, вина виноградного), млн дал
Лікери, солодкі
наливки, спиртові
настоянки, інші спир
тові напої, млн дал
Вино «Шампанське»,
млн дал
Пиво солодове,
включаючи пиво
безалкогольне та
пиво з вмістом
алкоголю менше
0,5%, млн дал

1
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2,27

10,00

22,68

21,21

14,12

12,61

2,60

29,82 212,43

1,14

50,90 –12,95

4

16,67

3

20,00

25,00

2

17,91

0,00

7,17

4,79

28,57

5

8

5,75

1,27

–11,11

–6,25

5,00

30,56

9

3,33

0,00

–4,17

1,20

–2,13

10

12

13

–2,26

–1,98

–6,67

14

0,00

–7,74 –11,68 –19,42 –7,18

–6,25

–9,57 –16,35 –39,08

–17,16 –23,21 –13,49 –10,75

–2,17 –42,22 15,38

11

–11,90 –10,81 –6,06 –16,13 23,08

2,39

–3,78 –17,94

–20,51 16,13

7

–14,56 –39,59 –10,67

7,53

8,33

6
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29,37
20,71

10,09

5,56

–2,52

Напої безалкогольні,
12,00
млн дал

Сигарети, які містять
тютюн, або суміші
тютюну
12,60
з замінниками
тю–тюну, млрд шт.

41,55

5,71

21,43

Води натуральні
мінеральні газовані,
млн дал

Тканини, млн м2

Білизна постільна,
млн шт.
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Килими та вироби
килимові, млн м2
9,80

8,11

92,21

18,46

Води натуральні
мінеральні
негазовані, млн дал

3

2

1

10,71

10,83

7

7,50

8

–7,69 –15,00

24,19

–7,79 –33,80 25,53

21,05 –22,98 –25,81 25,00

1,61

–12,31 –9,65

–4,39 –20,37

0,78

0,68

9,80

16,07 –19,49 10,18

6

11,36 –11,73 –15,03

13,04

94,27

5

–12,37 14,11

0,00

4,14

15,00

6,08

4

11,90

10

28,81

–2,61

0,91

–7,28

–2,03

–8,75

7,45

11

–8,31

–0,12

7,89

–8,04

3,66

–5,83

2,08

5,50

8,02

–5,17

0,00

5,45

5,71

7,27

0,27

20,83

14

–20,00 –47,06 –2,78

–1,03

19,10 –11,70 –12,61

–1,68

0,00

13

–6,77 –11,86

–10,89

12

–0,69 –12,50 –7,94

–12,14 –1,32

7,01

9
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–8,00 –20,05 –5,01
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18,70 –13,55 –16,42 –17,63 –9,67 –36,80 –18,51 16,50 –17,67 –15,38 –24,16

Костюми чоловічі
та хлопчачі, тис. шт.

–1,14 –29,02

5,10

6,27

–6,30 –16,37 11,19

35,71

–1,02

13

9,46

–7,04 –12,46 –12,33 –14,58 –19,00

–10,85 –3,44

3,70

3,68

12

10,99

6,12

20,00

–5,00

11

Пальта, напівпальта,
накидки, плащі,
куртки теплі та
вироби аналогічні
жіночі та дівчачі,
тис. шт.

–2,93 –15,24 –29,59

–6,25

12,36

10

5,53

23,08

9,88

9

Пальта, напівпальта,
накидки, плащі,
куртки теплі та
–29,71
вироби аналогічні
чоловічі та хлопчачі,
тис. шт.

39,29

–12,65 11,72

–3,39 –17,54 –36,17 –6,67

3,11

8

–6,35

9,52

7

18,87

26,72

6

Полотна трикотажні
машинного чи
ручного в’язання,
тис. т

31,82

5

29,41

4

Матеріали неткані і
вироби з матеріалів
нетканих, тис. т

3

2

1

25,94

1,41

3,46

2,63

10,77

14
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1

Костюми жіночі та
дівчачі, тис. шт.
Піджаки та блей
зери, куртки типу
піджаків, джемпери
та вироби аналогічні
чоловічі та хлопчачі,
тис. шт.
Сукні та сарафани
жіночі та дівчачі,
тис. шт.
Одяг верхній трико
тажний, тис. шт.
Трикотаж спідній,
млн шт.
Пальта і напівпальта,
шуби з хутра нату
рального, тис. шт.
Вироби панчішношкарпеткові трико
тажні машинного чи
ручного в’язання,
млн пар

5

6

7

8

4,55
–4,59
5,08
39,42 –22,76 –20,54 –3,37 –22,09 10,45

7,98

3,60

22,69
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36,17

–7,14

18,71

4,91

–3,06

14,13

12,08

1,63

33,11 –29,56

–27,53

–3,51

2,32

10

11

12

–3,57

13

14

1,78

–8,20

–3,94

–5,70 –12,49

3,85

8,47

1,00

16,67

–2,76

–30,69 –30,85 –5,04

12,94

19,66

–11,56

44,34 –19,12

–8,33 228,57 –67,98 –30,86

2,84

29,08 –72,92 –0,96 –14,08 24,86

–2,70

28,89

33,86

9,25

6,53

37,32 –47,78 94,56 –12,94 –79,32 60,19

9

–29,45 24,94 –95,66 –3,55 –14,72 –8,63

28,11

–27,24 –25,99 33,93

5,92

8,84

–5,32 –23,20 –22,45 –27,66 12,28

18,70

13,97

–18,25 –28,22 –5,34 –35,89 28,93

4

6,69

3

38,58

2
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17,95
1,59

30,50

51,74

Шпон, тис. м3

Папір та картон для
графічних робіт
некрейдовані, тис. т
11,96

6,82

2,22

15,57

–1,16 –20,16 13,59

–3,93 –36,26 33,03

–1,28 –15,73 –25,32 20,89

21,61 –20,40 –21,27 18,79

23,48

8,54

25,98

–10,26 –22,64 –0,97

–8,11

Плити дерево
стружкові необроб 33,20
лені, тис. м3 умовних

–5,20

5,87

–1,33

19,31

–1,00

6,13

Фанера клеєна, тис. м3 27,19

–5,53
–0,21

8

9,88

7

Деревина, уздовж
розпиляна чи розко
лота, завтовшки
більше 6 мм, тис. м3

6

3,41

5

6,90

4

Взуття, млн пар

3

–4,25 –19,02 –39,18 –37,04 13,16

2

Светри, джемпери,
пуловери, жилети та
вироби аналогічні
–20,48 –1,29
трикотажні машин
ного чи ручного
в’язання, тис. шт.

1

11

12

18,66

–7,25

–1,15

–3,44

0,71

7,27

–3,07

4,07

–0,66

7,77

0,00

13

14,41

–5,47

6,70

–1,66

23,70

–3,35

–2,62

8,42

–9,84 –14,18

–6,25 –20,00 –16,67

10

13,77

2,76

–2,69

11,96

2,12

0,00

14

–5,95 –56,02 –6,16 –36,50 –59,77 –20,00

30,93

5,03

20,00

8,76

9,34

–4,08

9
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5,77

1,38

15,99

Смоли (кам’яно
вугільні), тис. т

Бензин моторний
з вмістом свинцю
0,013 г/л і менше,
тис. т

15,26

Папір та картон
спеціальні некрейдовані; папір сигаретний, не розріза
ний за розмірами,
тис. т

Кокс і напівкокс
з вугілля кам’яного,
млн т

14,56

2

Папір побутового
та санітарно-гігієнічного призна
чення, тис. т

1

3,88

1,59

0,00

0,90

4

–7,76 –14,82

–14,87

–14,09

10,80

3,74

3

5,99

2,64

7,29

21,07

8,93

5

–6,44

–4,00

7

–22,54

1,12

–5,67 –10,90

–5,34 –10,77

0,78

2,46

6

3,91

5,38

12,06

3,97

9

–3,30

–3,57

1,66

5,34

10

–8,16

13

–9,94 –11,88

0,68

12

9,48

1,42

14

–6,24 –22,74 –19,02 13,45

–6,88 –21,02 –16,55

8,55

5,80

11

–11,78 –1,32 –42,33 –37,96 –32,91

7,64

6,90

18,73

5,00

8
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–11,77

0,83

–7,37

8,18

57,43 –49,12 –9,15

22,59

–2,06 –15,34 –11,19 –12,00 –22,50 –7,33

–14,29 –0,98

24,25

органічні та
синтетичні інші

5,40
22,86 –26,83 70,34

–7,22 –27,42

15,70

13,38

6,26

9,05
12,88 –38,03 59,42

22,10

10,73

12,68

12,70 –22,36 –22,10 35,53 –31,50 –45,06 –30,90 –4,07 –79,49 12,81

8,71

13,72

14,29

–1,04

дисперсні та
препарати на їх
основі

13,42

1,59

–12,15 –41,49

–5,23 –11,49 –63,78 –16,71 –21,58 –83,91 20,48

5617,00 1608,00 2673,00 4499,00 4613,00 5044,00 3662,00 175,74 129,08 134,97 68,23 168,47 123,41

13

Барвники
синтетичні, т

12

2,33

11

Бітум нафтовий і
сланцевий, тис. т

10

4,43

9

–4,97 –28,17 –48,50 –27,19 –23,92

8

Пропан і бутан
скраплені, тис. т

1,90

5,69

6,67

7

18,89 –17,76 19,32

6

Мастила, масла
інші, тис. т

5

–2,56 –24,17 –34,86 –9,36 –29,25

4

Мазути паливні
важкі, тис. т

3

–0,95 –15,56 –19,28 –2,88 –11,77

2

Паливо дизельне
для транспорту
автомобільного та
залізничного, тис. т

1
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–2,55

23,51

19,22

94,58 130,13 88,01

31,78

19,10

6,85

Пластмаси у пер
винних формах,
тис. т

Волокна хімічні,
тис. т

282

Вироби ізолюючі
багатошарові
зі скла, тис. м2

Плити та плитки
керамічні, млн м2

Цемент, млн т

Вапно, тис. т

0,75

15,09

21,18

9,56

4,31

9,39

2,02

12,30

7,28

–0,50

15,82

–2,54

–1,29

Добрива азотні
мінеральні чи
хімічні, тис. т

9,10

0,08

–7,04

4

Аміак синтетичний,
тис. т

12,70

3

25,77

2

Кислота сірчана,
тис. т

1

6

7

8

–5,32 –19,45

5,49

–4,85 –37,98 37,26

4,37

9,49

29,41

33,76

1,00

21,23

15,97

3,80

9

7,26

–9,85 –20,03

–0,67 –36,24

44,41

3,41

0,00

17,16

32,90 –36,01 39,45

7,97

11,58

16,57

17,12

12

13

–4,43 –38,52 –5,75

11

–0,19

14

1,27

0,75

1,80

1,02

–13,13 –1,16

–7,88 –11,69 –11,66

–0,92 –36,96 –3,58

–1,56 –11,90

–2,10 –11,47 –20,76 –13,45

–7,55

2,81

9,92

6,32

5,88

5,88

1,57

15,03

10,62

–38,67 –12,74 –19,31 –13,75

–20,34 –28,02 –12,15

–4,00 –16,10 –30,49 –10,38 –22,60

10

–13,65 –54,89 –0,64 –14,10 –4,48

13,03 –13,75 –29,53 11,62

10,68

–0,16

10,98 –10,74 –39,82 45,51

5
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Феросплави, млн т
Сталь без напів
фабрикатів, отриманих безперерв
ним литтям, млн т
Напівфабрикати,
отримані безпе
рервним литтям,
млн т
Прокат готовий
чорних металів,
млн т
Труби великого та
малого діаметрів,
профілі пустотілі
з металів чорних,
млн т

Вироби з асфальту
або аналогічного
матеріалу в рулонах,
млн м2
Чавун, млн т

1
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8,57

–2,16

12,79

20,69

3,11

–0,42

15,09

–1,32

20,18

0,00

–3,46

7,17
5,88

–0,97

5,08

0,71

4

17,65 –15,00

10,85

3

9,74

2

7

8

–12,92 –17,10

6,61

–9,19 –32,74 33,63

6

10

5,47

–1,38

–5,96 –23,94

9

2,11

0,31

11

2,96

13

–14,78 –11,69

–16,92

12

7,76

14,39

14

1,81

9,38

7,30

3,94

–1,35

9,32

8,22

–9,57 –31,47 12,34

–16,33 –21,46

0,68

–19,66 –32,62 11,46

22,64

10,80

12,66

0,57

0,00

0,00

9,92

–18,78 –19,05 10,92

–3,26 –19,66 –15,38

7,10

–9,04 –15,89 –11,81

–8,33 –18,18 –11,11 –37,50

–5,64

–5,06

–5,68

11,11 –15,00 –29,41 41,67 –16,53 –9,87 –10,74 19,31 –20,78 19,93

8,21

–1,94

5
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2,03

Конструкції інші,
частини конструкції,
плити, панелі та
вироби аналогічні з
металів чорних або
алюмінію, тис. т
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90,07

Котли, тис. шт..

33,99

6

7

6,96

8

–3,61

9

3,11

–5,26

–7,25

10

13

14

–16,71 –15,92 12,88

12

–19,86 –27,88 –31,60 15,70

–5,30 –31,33 –10,10 10,80

1,62

11

17,91

0,69

–8,84 –30,97

23,78 –51,23 –74,75 96,00

–1,08 –11,88

18,84

–11,52 31,16 –27,30 –37,07 –25,58 29,17

22,10

–2,54 –39,74 –82,70 268,75 16,95

4,29

–1,84 –47,42 33,33

–0,68 –30,61 –15,88 –2,56

15,10 –12,87 –33,81

21,46

21,31

15,18 –19,09 –19,00

5

12,11 –19,18 –5,32 –34,74 24,06

3,28

–7,78

Радіатори цент
рального опалення
без електричного
підігріву, з металів
чорних, тис. т
–0,97

–20,25 –37,70 47,48

0,56

68,51

4,47

4

Резервуари та
цистерни металеві
місткістю понад
300 л, тис. т

5,96

4,02

16,19

Конструкції збірні
будівельні з чавуну
чи сталі, тис. т

3

27,84 –10,71

2

Дріт зі сталі, тис. т

1
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85,43

Котли центрального
опалення, тис. шт.

5

6

7

8

15,09 –18,50 –5,46 –34,65 23,72

4

17,29

9

11

–1,28 –11,69

10
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40,66

Конвеєри та
елеватори, тис. шт.
20,33

9,15

–3,42

–4,56

Крани інші (козлові
і мостові пересувні,
портальні, дериккрани суднові), шт.
18,38

48,42 –27,66 127,45

Крани мостові на
нерухомих опорах,
шт.

0,55

–4,11

14

6,48

22,86

–10,11 –31,73

13

–7,10 –10,46 –3,78

1,84

12

5,68

–55,91

5,49

–3,03

25,00 –25,00 26,67

–16,18 31,03 –28,42 –17,65 –47,32 81,36

–14,89 –55,50 –3,37 145,35 –44,55 13,68 –24,06 –22,77 –28,21

8,09

15,34 –16,11 –32,87 12,79 –32,71 17,86

13,18

1,29

–2,64 –38,37 –13,92

88,48 –64,63 –76,23 35,20 –53,17 117,71 115,31 16,67 –26,19

32,50

3

Насоси відцентрові
для перекачки рідин
–0,37 –14,39 –1,94
інші та підйомники
рідин, тис. шт.

Котли парові або
парогенеруючі інші,
котли, які працюють
на перегрітій воді, шт.

2

1

Продовження табл. Б.5

ДОДАТКИ

15,58 –10,11 43,75 –20,00 13,04 –55,77 17,39

23,75

106,67 22,58 –15,79 –3,13

201,98

31,22 –17,54 –29,34 16,26

–44,63 –40,00 62,63

Сівалки, тис. шт.

Косарки, тис. шт.

Комбайни зерно
збиральні, шт.

Верстати токарні,
розточувальні,
свердлувальні,
фрезерувальні, шт.

Преси та машини
пакувальні, шт.

30,08
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0,98

1,58

9

0,78

10

–52,94 12,50

4,55

0,00

15,00

–5,56

29,41

4,55

14

8,33

–43,59 –42,42

–3,85

2,63

54,00

40,00

25,71

11,76

21,74

–52,17 131,82 –78,43 –36,36 14,29 –25,00

4,85

13,04

75,00 –44,90 33,33 –16,67 16,67

–8,63 –68,40 –21,65 35,53

–0,62 –27,50 –62,07

13

37,04 –36,49 –6,38 –15,91 –8,11

125,55 –81,88 73,21 311,34 –85,21 15,25

9,68

12

17,67 –87,10 177,84 17,67

11

–4,07 –80,35 345,11 53,37 –78,38 25,00

14,14 –20,35 –21,11 39,44 –74,75 12,00

–2,19

–11,56 –28,76 97,25

8

Розпушувачі та
культиватори, тис. шт.

10,22

1,76

7

96,22

16,44

6

Борони дискові,
тис. шт.

3,55

5

31,78

4

Устаткування холодильне і моро
зильне промислове
та насоси теплові,
тис. шт.

3

2

1

Продовження табл. Б.5
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

4

5

6

7

8
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39,21

Екскаватори, шт.

Машини та
устаткування для
перероблення м’яса –53,85 –3,93
тварин чи свійської
птиці, тис. шт.

–2,50

7,90

Машини бурильні та
148,42 23,14
прохідницькі, шт.

58,47

60,00

0,00

0,00

Валки до прокатних
станів, тис. шт.

6,46

9

11

12

13

33,33 –35,00 –23,08 20,00

10

0,00

14

–1,50 –67,51 45,31

6,22

4,70

–9,31

25,76

28,41 –11,78 –84,47 –20,28

–9,00 –14,66 –60,47 66,26

13,64

–21,57 –17,50 –33,33

15,9

–32,76 –38,46

7,77

2,70

43,75

11,64 –52,29 –47,87 –28,09 –64,72

6,25

31,30 205,45 –43,75 –45,50

1,75

–2,61

3,23

21,90 –21,88 –47,00 73,58 –26,09 –25,00 –47,06 –70,37 –50,00 –25,00

–7,30 –11,81 –6,25

3

Конвертери і машини ливарні, вилив
ниці і ковші, що
використовуються
в металургії та в
ливарному вироб
ництві, тис. шт.

2

11,27 –10,64 –4,51 –11,09 –21,96 –42,46 –0,70

1

Верстати для
оброблення дерева,
тис. шт.

Продовження табл. Б.5

ДОДАТКИ
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21,52

Провід ізольований
обмотувальний,
тис. т
13,54

–1,25

10,09

65,82

28,33

10,39 –38,82 10,58

3,12

4,44

29,79

16,52

0,00

16,39

–5,22 –17,32 –48,57 –3,70

–92,23 43,90 –40,68 –8,57

48,85 –10,77 –30,46 –66,94 27,50 –11,76
–3,31 –11,20 –24,04

31,85

14

55,77

18,75

19,72

11,69

21,24 –43,59 –22,55 –26,49 –40,91 –8,79

22,73

13

–2,77 –13,77 12,95

12

Апаратура електрична низько
вольтна, млн шт.

11

–4,81 –24,24 –2,22

10

–4,76

12,76 –71,93 –42,27 49,25

86,83

9

Трансформатори
електричні, млн шт.

95,95

1,83

8

32,30 –20,95 –22,67 –5,10 –10,15 –23,59 28,70 –27,92 –29,72 –26,81 –12,03 18,69

7

Електродвигуни та
генератори змінного струму, електродвигуни універ
сальні, тис. шт.

6

–15,00 24,37

5

Електродвигуни
та генератори
постійного струму,
тис. шт.

4

–6,67 –35,40 –16,83 32,95 –28,70

3

37,45

2

Машини пральні,
тис. шт.

1

Продовження табл. Б.5
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

85,63

27,44

77,01

Трактори для
сільського та лісо
вого господарства,
тис. шт.

Автомобілі легкові,
тис. шт.

67,08 –11,26 15,64

Лічильники електр
оенергії, включаючи
калібрувальні,
млн шт.

Прилади та апаратура для автоматичного регулю
вання та керування,
тис. шт.

29,99

Прилади для
вимірювання
фізичних та хімічних
величин, тис. шт.

5
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44,28

26,56

19,66

20,38

14,53

10,34

39,06

42,32

–4,53 –33,20 42,64

76,29

9,37

46,95 –33,79 17,63

6,75

4

Телевізори, тис. шт.

3

2

1

7

8

9

10

11

12

–2,34

8,83

–39,98 55,53

–1,51

7,79

8,21

–5,95 –11,23 13,65

14

11,76 –10,53 –11,76 –46,67 12,50

–36,71

13

5,79

–83,66 14,61

29,48 –28,51 –34,29 –43,45

20,01 –77,20 259,10 31,05 –22,06 –18,87 –4,65

2,44

16,67

–9,11 –78,83 –65,84 58,15 –35,08 –6,52 –12,61 –33,75 280,26

23,31

9,73

10,06 –57,35 –70,88 138,10 136,97 –18,41 37,30

6

Продовження табл. Б.5

ДОДАТКИ

1,11
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2,20

3,76

–7,87
1,55

58,29

30,51

Електроенергія,
млрд кВт ⋅ год

–6,09

9,77

1,32

5,91

Вагони вантажні
несамохідні, тис. шт.

18,18

5

10,33

63,83

4

Причепи та напів
причепи (крім
житлових або для
туризму), тис. шт.

80,77

3

131,91 28,44 –13,57 –5,79

2

Автомобілі
вантажні, тис. шт.

Автобуси, тис. шт.

1

7

8

–1,53

11

12

–7,50 –29,73 –61,54

10

13

14

–29,36 –6,93

–9,84

8,62

3,12

17,47

3,21

–25,71

2,05

–2,26

–5,97 –10,45

0,55

–9,30 –47,07 –75,49 –77,42 107,14

21,86 –17,18 34,56

–78,81 96,00 –34,69 –9,38 –31,03 –40,00 16,67 –71,43

48,15

9

–4,13 –57,95 211,81 33,08

6,17

3,51

12,09 –85,29 80,00

6

Закінчення табл. Б.5
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

2

1
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Гіпс і ангідрит, млн т

Газовий конденсат,
млн т
Газ природний,
млрд м3
Концентрати
залізорудні неагло
меровані, млн т
Концентрати
залізорудні
агломеровані, млн т

Нафта сира, млн т

0,45

0,26

0,15

0,18
1,42

0,13

0,13

1,25

–0,65

0,37

0,27

0,38

0,05

0,00

0,34

–1,45

1,48
0,28

0,11

4

2006

0,14

3

2005

0,45

0,18

Вугілля готове, млн т –0,02
Торф неагломеро
ваний паливний (в
–0,07
умовній вологості),
тис. т

2004

Види промислової
продукції

1,67

0,17

0,21

0,02

–0,26

0,00

–0,45

–0,14

5

2007

0,40

–0,36

–0,20

0,06

0,00

–0,09

–0,29

0,03

6

2008

–0,65

–0,35

–0,10

0,03

0,00

–0,26

0,71

–0,21

7

2009

0,19

0,41

0,67

–0,17

–0,35

–0,40

–0,16

0,00

8

2010

Рік

2,32

1,11

0,83

0,98

–2,44

–1,48

0,11

0,31

–0,33

7,57

–1,42

–4,56

4,82
–1,87

1,63

10

2012

3,41

9

2011
12

2014
13

2015

–1,07

–3,94

2,37
2,24

–9,83

–2,03

1,88

0,00

–8,01

–3,28

–0,31

–8,76

–2,10

2,27

–6,27

–2,78

–0,69

–0,33

0,00

–3,34

2,02

–0,95 –10,35 –11,44

11

2013

0,00

0,92

–2,03

0,34

–4,84

–3,76

3,31

1,57

14

2016

Таблиця Б.6
Розрахункові значення критерію Стьюдента для ланцюгових темпів зміни (приросту/падіння) обсягів виробництва
ключових видів промислових товарів

ДОДАТКИ

0,81
0,12

–1,03

0,35

0,62

0,36

–0,19

Каолін та глини
каолінові інші, тис. т

Сіль і хлорид натрію
чистий, тис. т

Яловичина і теля-
тина, свіжі (парні)
–0,60
чи охолоджені, тис. т

–1,04

Галька, гравій,
щебінь та камінь
дроблений, млн м3

Яловичина і
телятина, морожені,
тис. т

Свинина свіжа
(парна) чи охоло
джена, тис. т

292

0,84

0,57

–0,32

2,73

0,31

Піски природні,
млн м3

3,13

–0,65

0,48

1,24

0,55

1,11

1,03

0,79

14,31

0,57

Крейда, тис. т

0,56

4

0,70

3

0,34

2

Вапняк, млн т

1

1,18

1,26

0,08

–0,23

0,80

0,98

0,59

0,35

0,25

5

–0,38

–1,10

–0,61

–0,62

–0,56

0,12

0,08

0,02

–0,34

6

–0,48

–0,89

–0,74

0,61

–1,03

–0,97

–1,40

–2,64

–0,91

7

1,01

–0,40

–0,29

–0,34

0,93

0,66

0,59

2,32

0,56

8

–3,29

2,60

12

13

–4,45 –13,68 –11,53

11

5,65

–6,37

–6,48

5,04

–0,65

5,19

7,55

–4,45

–8,94

–1,85

9,12

–5,46

2,13

0,78

–3,96

7,82

5,68

–0,26

6,34

–3,11

–3,02 –20,50 –4,83

–1,54

0,55

–1,85

–3,06 27,37 –11,35

–1,17

1,34

–3,42

1,58

12,72 –1,74

67,46 –27,19 –12,70 –8,76 –15,19

10

9

1,20

–9,00

6,82

–5,60

9,71

2,25

6,78

9,96

0,45

14

Продовження табл. Б.6
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України
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3,04

Соки купажовані
натуральні, тис. т

Овочі консервовані
натуральні, тис. т

–0,17

0,08

М’ясо і субпродукти
харчові свійської
птиці, морожені,
тис. т

Соки натуральні,
включаючи
концентровані,
тис. т

1,33

М’ясо і субпродукти
харчові свійської
птиці, свіжі чи
охолоджені, тис. т

0,56

–0,66

Свинина морожена,
тис. т

Вироби ковбасні,
тис. т

2

1

3,73

1,78

–0,59

3,86

3,08

2,51

3

1,55

0,20

–0,14

2,95

1,01

2,15

4

1,45

1,41

0,30

–0,01

1,25

–0,17

5

1,19

–0,14

–0,41

0,05

–0,27

0,76

–1,25

6

0,14

–0,63

–0,65

–0,53

0,26

0,38

–1,73

7

–0,76

0,30

0,13

0,16

0,03

0,26

1,50

8

7,43

–2,81

0,39

0,77

–5,86

–0,14

3,57

9

11

12

–6,41

–2,17

6,24

0,23

3,26

0,10

–2,70

–3,59

1,17

0,00

40,54

6,07

–3,88

4,63

0,14

2,77

13

0,43

12,54

–0,71

–7,55

14

7,94

–5,04

0,23

–6,12

–0,47

0,34

–1,79 –13,38 –2,69

–3,31

5,18

–3,15

18,61 –9,78 13,26

10

Продовження табл. Б.6

ДОДАТКИ

0,23

0,11

0,35

–0,03

Продукти кисло
молочні, тис. т

Борошно, тис. т

Крупи, тис. т

Вироби хлібо
булочні, тис. т

–0,38

Масло вершкове,
тис. т

0,73

0,27

Молоко оброблене
рідке, тис. т

Сири жирні, тис. т

0,32

Маргарин і продукти
аналогічні, тис. т

0,59

0,17

Олія соняшникова
нерафінована, тис. т

Сир свіжий нефер
ментований та сир
кисломолочний,
тис. т

2

1
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–0,16

0,18

–0,01

–0,24

–0,31

–0,44

0,26

–1,09

1,90
0,58

0,61

–0,70

–0,27

0,16

2,64

4

1,45

0,29

1,76

0,60

0,24

3

–0,18

–0,04

0,25

0,05

0,42

–0,02

–0,12

0,16

0,06

0,22

5

–0,08

0,43

0,13

0,00

–0,12

–0,02

–0,47

–0,20

–0,01

–0,50

6

–0,21

0,26

–0,27

–0,21

–0,14

–0,22

–0,33

–0,13

0,33

1,36

7

–0,04

–0,55

–0,14

–0,10

–0,29

–0,29

0,25

0,15

0,11

0,30

8

–0,61

1,15

–0,33

–0,25

–3,41

–0,62

–0,86

2,83

–0,27

1,52

9

–1,49

0,86

0,12

1,08

–1,91

1,11

5,28

0,69

–2,94

6,72

10

12

13

–3,57

0,26

–0,74

3,25

–0,86

2,87

3,10

3,17

–6,61

–4,71

–1,67

–2,91

–3,38

–7,64

–3,87

7,53

5,38

–1,53

–3,08

0,76

–2,08

–3,32

–1,54

–3,09

–3,52

–4,34

–9,75

–5,08 10,57 –5,20

11

–1,98

1,42

–1,93

0,00

–3,01

1,15

0,33

–0,38

–0,88

6,35

14

Продовження табл. Б.6
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

Печиво солодке
і вафлі, тис. т
Цукор буряковий,
тис. т
Шоколад та інші
продукти готові
з вмістом какао, в
брикетах, пластинах
чи плитках, тис. т
Вироби кондитер
ські з цукру
(включаючи білий
шоколад) без вмісту
какао, тис. т
Вироби макаронні
з начинкою, під
дані тепловому
обробленню або
приготовлені іншим
способом (сушені,
заморожені):
пельмені, вареники
тощо; кускус, тис. т

1
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0,31

4,48

0,19

0,37

–0,81

1,36

0,47

0,06

0,19

0,27

–0,86

1,86

–0,69

0,53

0,57

0,20

5

0,38

4

0,14

0,86

3

0,12

2

–0,46

–0,07

0,16

–0,49

0,13

6

–0,50

0,18

–0,13

–0,53

–0,25

7

–0,43

–0,20

0,26

0,83

0,32

8

1,64

10

–0,49

11

–8,27

12

–5,59

13

0,00

14

0,43

–2,13

–0,55

11,30

–1,78

–0,30

3,80

–3,54

–1,77

–2,85

7,70

0,72

–1,41 –10,45 –7,40

–3,76

–1,43

–2,22

12,31 –2,69 –19,81 22,59 –9,68 12,49

0,46

9

Продовження табл. Б.6

ДОДАТКИ

Коньяки, бренді,
млн дал
Горілка, інші міцні
спиртові напої
(спирт питний з
вмістом спирту
менше 45,4 об. %;
спирти, отримані
дистилюванням
з фруктів, крім лікерів, джина, вина виноградного), млн дал
Лікери, солодкі
наливки, спиртові
настоянки, інші спир
тові напої, млн дал
Вино «Шампанське»,
млн дал
Пиво солодове,
включаючи пиво
безалкогольне та
пиво з вмістом
алкоголю менше
0,5%, млн дал

1

296

0,12

0,66

0,85

1,93

0,53

0,35

0,14

0,06

18,04

–1,10

1,27

0,87

4

0,74

1,70

3

0,62

2

0,56

0,00

0,22

0,15

0,89

5

0,04

–0,34

–0,45

0,23

0,26

6

–0,17

0,14

–1,11

0,16

–0,57

7

0,13

0,00

–0,41

–0,15

0,62

8

–0,55

–2,90

0,58

–4,37

7,44

9

–0,67

–3,68

–1,42

0,41

–0,72

10

12

–3,73

–2,92

0,00

–8,27

–4,21

–5,81

–3,45

–8,37

–1,05 –15,21

11

–3,64

–2,26

14

–6,49

7,72

–2,43

–2,12

–5,47 –13,24

–4,51

5,14

13
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2

0,46

–0,06

0,30

0,31

1,04

0,14

0,53

1

Води натуральні
мінеральні
негазовані, млн дал

Води натуральні
мінеральні газовані,
млн дал

Напої безалкогольні,
млн дал

Сигарети, які містять
тютюн, або суміші
тютюну
з замінниками
тютюну, млрд шт.

Тканини, млн м2
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Білизна постільна,
млн шт.

Килими та вироби
килимові, млн м2
0,83

0,69

0,47

0,86

1,76

2,49

7,83

3

0,56

0,57

–0,65

0,00

0,22

0,79

0,32

4

0,76

0,66

0,44

0,23

0,36

0,41

2,95

5

–0,24

–0,71

–0,13

0,02

–0,36

–0,24

0,49

6

–0,95

–0,72

–0,57

–0,34

–0,42

–0,42

–0,54

7

0,98

0,96

0,06

–0,37

0,03

0,38

0,39

8

7,02

–0,64

0,22

–1,77

–0,49

–2,96

1,71

9

2,69

1,76

–2,81

–5,64

6,50
–2,74

–4,00

–6,02

–4,22

3,59

11

–0,57

–0,23

–0,45

4,05

10

0,70

1,84

2,68

–1,73

–3,97

0,00

13

0,00

1,85

1,93

2,46

0,09

7,06

14

–7,21 –15,74 –0,94

–0,37

–4,54

–0,04

–2,86

–2,44

–3,92

12
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–0,54

0,47

–0,68

0,47

Пальта, напівпальта,
накидки, плащі,
куртки теплі та
–0,74
вироби аналогічні
чоловічі та хлопчачі,
тис. шт.

0,27

0,47

Полотна трикотажні
машинного чи
ручного в’язання,
тис. т

Пальта, напівпальта,
накидки, плащі,
куртки теплі та
вироби аналогічні
жіночі та дівчачі,
тис. шт.

Костюми чоловічі
та хлопчачі, тис. шт.
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–1,15

2,70

0,73

3

2

1

Матеріали неткані та
вироби з матеріалів
нетканих, тис. т

–0,86

–1,05

–0,15

–0,18

1,40

4

–0,55

–0,16

–0,48

–0,55

0,30

5

–0,30

–0,04

–0,91

–1,11

0,10

6

–1,03

–0,81

0,17

–0,19

–0,35

7

–0,71

0,20

0,24

1,51

0,45

8

4,02

–1,72

–2,64

5,62

2,41

9

–6,02

–4,24

–1,17

–2,13

4,21

10

–7,41

–5,94

–3,04

9,64

–2,41

11

–8,71

–5,26

–5,90

1,33

1,33

12

3,16

–6,35

3,74

11,94

–0,34

13

8,79

0,48

1,17

0,89

3,65

14
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1

2

Костюми жіночі та
0,96
дівчачі, тис. шт.
Піджаки та блей
зери, куртки типу
піджаків, джемпери
0,35
та вироби аналогічні
чоловічі та хлопчачі,
тис. шт.
Сукні та сарафани
жіночі та дівчачі,
0,09
тис. шт.
Одяг верхній трико
0,57
тажний, тис. шт.
Трикотаж спідній,
0,90
млн шт.
Пальта і напівпальта,
шуби з хутра нату
–0,18
рального, тис. шт.
Вироби панчішношкарпеткові трико
тажні машинного чи 0,47
ручного в’язання,
млн пар
–0,96

–0,28

–1,44
1,73
0,74
–1,19

–0,16

1,59

0,39
–0,39
0,43
3,35

0,68

4

0,57

3
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0,38

–0,64

0,05

–0,93

0,15

–0,73

–0,88

5

0,07

–0,10

–0,84

0,18

0,27

–0,69

–0,16

6

–0,10

–0,62

–0,73

–0,82

0,79

–0,77

–1,00

7

1,12

0,40

1,30

0,96

–0,13

0,47

1,11

8

11

–17,77 –0,33

5,68

–0,94

13

14

4,38

–3,11 11,32

–11,06 –10,31 –1,71

6,66

3,09

3,05

–3,92

2,18

0,36

–6,78

8,96

14,83 –6,48

–4,02 82,37 –22,73 –10,46

1,37

–6,02

–1,90

7,04

–1,94

1,31

–7,10

–0,66

12

–16,27 45,57 –4,66 –26,52 20,39

10

–23,31 –1,21

0,43

–2,00

9,09

9
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2

–0,51

0,17

0,25

0,68

0,83

0,76

1,29

1

Светри, джемпери,
пуловери, жилети та
вироби аналогічні
трикотажні машин
ного чи ручного
в’язання, тис. шт.

Взуття, млн пар

Деревина, уздовж
розпиляна чи розко
лота, завтовшки
більше 6 мм, тис. м3

Фанера клеєна, тис. м3

Плити дерево
стружкові необроб
лені, тис. м3 умовних

300

Шпон, тис. м3

Папір та картон для
графічних робіт
некрейдовані, тис. т
1,02

0,14

1,52

1,64

–0,02

–0,47

–0,11

3

0,36

0,12

0,81

–0,27

–0,05

0,18

–0,22

4

–0,04

0,68

0,74

0,27

0,18

0,19

–0,60

5

–0,48

–0,63

–0,04

–0,12

–0,32

–0,04

–1,20

6

–0,71

–0,59

–0,56

–1,01

–0,63

–0,23

–1,04

7

0,80

0,72

0,52

1,27

–0,04

1,00

0,51

8

6,35

7,54

3,51

–1,48

1,96

–0,32

3,75

–9,64

11

5,19

–1,97

2,42

–0,60

–3,54

–6,01

12

7,93

–1,12

–0,88

2,82

–4,74

0,00

13

4,67

0,93

–0,91

4,05

0,72

0,00

14

–1,45 –19,08 –2,97 –13,15 –19,99 –6,78

–2,47

–0,39

4,87
1,23

–1,17

0,24

2,28
2,13

–2,13

10

–0,99

9
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0,14

0,03

0,40

Смоли (кам’яно
вугільні), тис. т

Бензин моторний
з вмістом свинцю
0,013 г/л і менше,
тис. т

0,38

Папір та картон
спеціальні некрейдовані; папір сигаретний, не розріза
ний за розмірами,
тис. т

Кокс і напівкокс
з вугілля кам’яного,
млн т

0,36

2

Папір побутового
та санітарно-гігієнічного призна
чення, тис. т

1

–0,66

–1,26

–1,20

0,92

0,32

3

–0,78

0,20

0,08

0,00

0,05

4

0,19

0,08

0,23

0,66

0,28

5

–0,69

–0,17

–0,16

0,02

0,08

6

0,03

–0,30

–0,30

–0,18

–0,11

7

–0,45

0,29

0,27

0,72

0,19

8

–1,12

–1,22

0,56

1,82

10

–3,01

–3,32

4,12

2,79

11

–8,19

–7,58

–3,58

0,25

12

–0,32 –14,41 –18,29 –11,86

0,95

1,31

2,94

0,97

9

–6,36

–5,53

–3,97

–2,73

13

4,56

3,21

0,48

0,00

14
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0,27

0,06
–0,36

–0,37

–0,90

0,02

–1,16

0,16

0,19

–0,28

0,31

–0,20

–0,19

8

10

11

12

–0,50

–3,48

–7,78 –28,06

13

–5,22

–5,39

–4,32

–7,52

–0,33 27,68 –17,70 –3,06

–2,80 –21,72 –8,05

–6,86 –16,51 –13,10 –8,62

9

–2,48

7,65

6,94

14

302

–2,49

–2,49

дисперсні та
препарати на їх
основі

органічні та
синтетичні інші
–8,49

–8,49

1,14

–5,23

–5,23

0,75

–3,13

–3,13

0,40

0,74

0,42

–0,69

0,64

–0,20

–0,62

1,31

5,35

4,56

6,21

10,65

3,03
–13,71 19,87

2,26

–7,67 –15,34 –14,89 –1,46 –26,58

–1,03 17,14

–1,05

1,37

3,64

4,30

4,34

139,98 136,59 139,92 140,87 141,68 141,01 140,79 42,82 43,95 65,05 24,59 56,34 41,81

–0,05

1,01

–0,29

–0,36

7

Барвники
синтетичні, т

0,14

–1,51

–1,82

–0,09

6

0,06

0,47

Мастила, масла
інші, тис. т

–2,05

–1,01

5

Бітум нафтовий і
сланцевий, тис. т

–0,06

Мазути паливні
важкі, тис. т

–1,32

4

0,11

–0,02

Паливо дизельне
для транспорту
автомобільного та
залізничного, тис. т

3

Пропан і бутан
скраплені, тис. т

2

1
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0,64

0,00

–0,06

0,59

0,48

2,36

0,79

0,48

0,17

Аміак синтетичний,
тис. т

Добрива азотні
мінеральні чи
хімічні, тис. т

Пластмаси у пер
винних формах,
тис. т

Волокна хімічні,
тис. т

Вироби ізолюючі
багатошарові
зі скла, тис. м2

Плити та плитки
керамічні, млн м2

Цемент, млн т

Вапно, тис. т

2

Кислота сірчана,
тис. т

1

303

0,06

1,28

1,80

11,05

0,81

0,37

0,80

0,77

1,08

3

0,11

0,64

0,38

4,61

–0,03

0,83

–0,13

–0,07

–0,37

4

0,14

0,30

0,92

1,06

0,03

0,41

0,33

0,00

0,34

5

–0,30

–0,02

1,36

1,01

–0,42

–0,42

–0,16

–0,15

–0,33

6

–0,56

–1,01

0,20

–1,01

–1,53

–0,83

–0,54

–1,06

–1,11

7

0,13

0,00

0,66

1,52

–0,02

0,45

0,21

1,43

1,75

8

0,96
–2,57
–0,71

2,82
1,94

3,38

–1,52

0,43

0,26

–1,36

10

4,04

4,17

–3,44

5,17

3,89

0,92

9

12

13

–4,29

0,60

–6,46

–5,53

0,49

–3,80

–7,48

–4,73

–4,21

–4,50

–0,39

–3,90

–0,44 –13,32 –1,20

–0,75

–18,64 –4,59

–9,80 –10,10 –4,06

–7,76 –10,99 –3,47

–2,14 –13,88 –1,92

11

1,99

1,99

0,53

5,09

3,60

–4,66

2,14

–7,66

–0,06

14
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Феросплави, млн т
Сталь без напів
фабрикатів, отриманих безперерв
ним литтям, млн т
Напівфабрикати,
отримані безпе
рервним литтям,
млн т
Прокат готовий
чорних металів,
млн т
Труби великого та
малого діаметрів,
профілі пустотілі
з металів чорних,
млн т

Вироби з асфальту
або аналогічного
матеріалу в рулонах,
млн м2
Чавун, млн т

1
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0,73

–0,18

1,09

0,08

–0,01

–0,29

0,00

0,52

–1,27

–0,08

0,13

0,44

0,92

3

0,24

2

0,79

–0,07

1,06

0,00

0,31

0,38

0,04

4

0,06

0,29

0,23

0,12

0,35

0,26

–0,06

5

–0,29

–0,50

0,02

–0,60

–0,46

–0,40

–0,28

6

–0,88

–0,60

–0,04

–0,91

–0,82

–0,48

–0,92

7

0,47

0,36

0,32

0,44

1,60

0,25

1,29

8

–1,72

–1,92

–2,84

2,63

5,52

–1,93

–3,36

–0,47

–8,15

10

3,08

0,14

–4,03

1,33

–1,45

9

–8,76

–1,57

3,42

–4,36

–5,18

1,01

0,15

11

–5,14

–6,37

–4,00 –12,54

–7,09

–6,77

–3,95

–6,95

6,96
–5,73

–3,91

0,99

13

–5,32

–6,10

12

0,00

3,36

3,70

0,00

6,75

2,63

4,87

14

Продовження табл. Б.6
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

–0,08

2,89

0,05

–0,19

2,24

Конструкції інші,
частини конструкції,
плити, панелі та
вироби аналогічні з
металів чорних або
алюмінію, тис. т

Радіатори цент
рального опалення
без електричного
підігріву, з металів
чорних, тис. т

Котли, тис. шт..

0,51

0,34

0,40

Конструкції збірні
будівельні з чавуну
чи сталі, тис. т

–0,91

3

0,69

2

Дріт зі сталі, тис. т

1
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0,63

0,17

0,03

3,59

0,23

4

–0,60

–0,08

0,67

0,67

0,48

5

–0,16

–1,22

–0,06

–0,02

–0,59

6

1,28

–0,61

0,27

8

–0,97

0,92

–2,31 10,33

–1,33

–0,86

–0,53

7

4,36

4,13

5,38

–0,62

–0,88

9

–0,37

6,42

1,06

–1,79

–2,47

10

–6,02

12

–5,32

13

5,32

3,66

4,36

14

–5,73

0,25

–2,96 –10,49

11,46 –18,46 –25,00 32,52

–9,57 –10,05 –10,57

–2,56 –11,29 –3,38

0,78

11
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7,52

–1,22

–2,35

Котли парові або
парогенеруючі інші,
–2,49
котли, які працюють
на перегрітій воді, шт.

Насоси відцентрові
для перекачки рідин
–0,01
інші та підйомники
рідин, тис. шт.

1,21

–0,11

1,01

Крани мостові на
нерухомих опорах,
шт.

Крани інші (козлові
і мостові пересувні,
портальні, дериккрани суднові), шт.

Конвеєри та
елеватори, тис. шт.
1,73

1,56

2,76

2,13

Котли центрального
опалення, тис. шт.

3

2

1

0,48

–0,18

6,67

–0,10

–3,38

0,79

4

0,48

0,41

0,04

–0,08

–2,39

–0,58

5

–0,49

0,17

–0,46

–1,18

1,08

–0,17

6

–0,92

–1,56

–1,55

–0,39

–1,49

–0,97

7

0,13

28,09

4,21

9

–1,40

5,68

–0,44

10

0,49

0,21

0,66

12

6,59

–3,42

–8,67

–3,77

14

–7,61

–1,26

–9,56

2,20

7,74

–3,38 –10,75

13

–12,62 –36,04 –33,44

–5,63

11

–7,97

6,08

–1,46

9,01

–8,36

9,03

–3,94 10,57 –13,70 –6,36 –15,82 27,56

–0,13 35,41 –15,17

0,31

4,53

0,91

8
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1,20
1,92

2,40

0,39

0,59

2,66

5,03

0,78

–1,11

Борони дискові,
тис. шт.

Розпушувачі та
культиватори, тис. шт.

Сівалки, тис. шт.

Косарки, тис. шт.

Комбайни зерно
збиральні, шт.
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Верстати токарні,
розточувальні,
свердлувальні,
фрезерувальні, шт.

Преси та машини
пакувальні, шт.
–3,40

–1,49

0,08

–0,86

0,87

0,30

0,79

Устаткування холодильне і моро
зильне промислове
та насоси теплові,
тис. шт.

3

2

1

3,28

–1,54

–0,83

–1,07

2,29

–0,11

0,86

4

–0,02

0,51

–0,10

–0,66

–0,63

0,94

0,06

5

–0,84

–0,27

3,86

0,30

1,21

0,40

–0,12

–0,36

6

3,74

8

0,39

9

0,27

10

8,52

11

–1,74

–1,91

–2,29

–1,48

–2,09

–1,56

0,17

–0,83

2,81

0,48

0,46

0,67

1,65

4,02

7,35

2,19

8,71

3,99

7,37

5,99

14

4,78

–8,47

0,89

18,29

–1,29 13,55

–15,71 –14,19

4,70

–12,71 44,88 –37,80 –13,10

8,66

75,85 –29,02

–1,35 10,01

5,57

5,02

18,27 –15,29 16,07 –6,01

0,00

–2,71

–12,42 –3,08

13

–31,39 59,47

12

–5,73

9,02

–2,25 13,27 13,00 –26,69 12,05

–0,80

7
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–0,33

0,19

–1,34

Машини та
устаткування для
перероблення м’яса
тварин чи свійської
птиці, тис. шт.
–5,23

0,89

2,05

1,46

Екскаватори, шт.

–0,21

–0,28

0,43

0,69

0,41

–0,33

–0,35

3,70

1,97

–1,00

–0,24

5

Машини бурильні та
прохідницькі, шт.

–0,18

Конвертери і машини ливарні, вилив
ниці і ковші, що
використовуються
в металургії та в
ливарному вироб
ництві, тис. шт.

–0,90

4

3,14

0,28

Верстати для
оброблення дерева,
тис. шт.

3

Валки до прокатних
станів, тис. шт.

2

1

0,14

–0,36

–0,45

–0,05

–0,67

–0,67

6

–0,26

–2,36

–1,69

–1,89

–1,31

–1,19

7

0,99

–0,78

2,55

1,74

2,83

–0,03

8

7,62

0,43

–0,64

0,79

–6,36

1,57

9

11

12

6,69

13

0,00

14

5,39
–25,20 –17,25 –9,39 –21,93

–10,40 –6,31 –11,15

69,96 –21,09 –16,40

2,60

0,92

–11,15 –18,54 –36,04 –33,44 14,82

3,96

2,13

–8,51 –22,68 –25,36 –16,72 –8,47

11,35 –16,87 –8,32

10
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0,93

–0,37

0,81

–0,12

–0,07

0,54

Електродвигуни
та генератори
постійного струму,
тис. шт.

Електродвигуни та
генератори змінного струму, електродвигуни універ
сальні, тис. шт.

Трансформатори
електричні, млн шт.

Апаратура електрична низько
вольтна, млн шт.

Дріт ізольований
обмотувальний,
тис. т

2

Машини пральні,
тис. шт.

1

309

1,15

–1,17

–0,11

–1,78

2,07

–0,57

3

0,53

0,68

3,45

–1,19

5,02

–1,85

4

0,89

–0,10

1,53

–0,16

0,40

–0,53

5

0,32

–0,34

–0,33

–0,31

–2,21

1,01

6

–1,09

–0,67

–0,85

–0,66

–1,18

–0,80

7

0,41

0,12

–2,57

1,10

1,89

0,07

8

10

11

12

–4,01

2,14

10,73

4,03

–1,78

10,79

14

0,00

5,48

6,25

6,35

6,68

3,96

–8,35 –17,50 –1,24 18,89

–22,47 14,95 –19,60 –3,09

6,70

7,60

13

–14,84 –10,87 –9,55 –13,68 –2,98

–6,80 –10,12 –12,92 –4,33

5,17

21,15 –1,64 –11,68 –0,80

9
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2

0,17

0,75

1,67

2,13

1,92

1

Телевізори, тис. шт.

Прилади для
вимірювання
фізичних та хімічних
величин, тис. шт.

Лічильники електр
оенергії, включаючи
калібрувальні,
млн шт.

Прилади та апаратура для автоматичного регулю
вання та керування,
тис. шт.
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Автомобілі легкові,
тис. шт.
0,88

6,48

–0,96

2,04

2,32

0,82

1,39

–1,77

3,99

0,80

4

3

1,33

0,62

0,64

0,45

0,55

5

0,18

–0,28

0,72

0,30

0,31

6

–2,34

–2,20

–0,07

–1,12

–1,60

7

9

10

11

12

–0,37

1,90

4,01

–12,50

–5,07

3,96

0,56

7,18

–3,76

13

4,23

4,62

14

–4,54 –11,29 94,95

–4,24 –15,61

–2,14

–9,71 –16,53 –15,66

–2,53 14,17 –11,95 –3,14

0,34

2,13

–2,73 33,64 46,64 –8,87 13,44

8
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0,00

3,29

0,26

0,03

0,03

Автомобілі
вантажні, тис. шт.

Причепи та напів
причепи (крім
житлових або для
туризму), тис. шт.

Вагони вантажні
несамохідні, тис. шт.

Електроенергія,
млрд кВт ⋅ год

2

Автобуси, тис. шт.

1

311

0,19

–0,52

0,50

0,20

–0,41

0,51

–0,71

3,34

6,86
2,42

4

3

0,05

1,83

0,96

–0,18

0,57

5

–0,05

–0,13

0,19

0,11

0,37

6

–0,28

–1,62

–0,82

–2,20

–2,38

7

0,33

8,14

–0,27

3,69

3,08

8

10

11

12

0,76

8,06

5,33

–8,45

6,29

1,07

5,57

13

–8,71

–24,20

–13,55

14

0,70

–1,09

–2,15

–3,49

0,19

–3,17 –22,69 –27,20 –25,89 36,30

–5,85 16,66

–3,19 –14,96 –14,41

11,73 –2,55 –14,33 –22,18

9
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3

2003
4

2004
6

2006

104

93,7 125,1

127

7

2007

109

94,7

8

2008

74,9

67,6

9

2009

Рік

140,3

141,6

11

2011

312

132,5

126

114,1 122,7

118

Переробна
промисловість

132

88,1

64,7

86,6

124,6

107,7 134,6 127,1 56,6 124,2 175,2

129,6

добування сирої нафти
та природного газу
117

144,4

добування корисних
копалин, крім
81,3 137,1 124,8
паливно-енергетичних

129,7

107,5

12

2012

67,8

100,3

13

2013

73,4

74,3

14

2014

73,9

80,1

15

2015

95,6

93,1

190

102,1

107,7

83,1

40

83,9

79

112,3

94,2

44,7

86,3

63,1

100,5

54,1

91,1 136,86 162,67 64,487 75,064 86,913

99,8

90,5

10

2010

добування кам’яного
та бурого вугілля

114,5 106,2 119,8 100,1 88,9 121,2 100,6 84,7

Добувна промисловість
107,1 111,8 120,9
і розроблення кар’єрів

добування паливно
енергетичних
корисних копалин

5

2005

113,3 124,6 124,9 104,1 115,3

2

1

Промисловість

2001

Види промислової
діяльності

Індекси інвестицій в основний капітал

Таблиця Б.7
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

Виробництво харчових
продуктів, напоїв
і тютюнових виробів
Текстильне вироб
ництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших
матеріалів
Виготовлення виробів з
деревини, виробництво
паперу та поліграфічна
діяльність
Виробництво
коксу та продуктів
нафтоперероблення
Хімічна та нафтохімічна
промисловість
хімічне виробництво
виробництво гумових
та пластмасових
виробів

1

3

4

5

6

7

8

12

313

116

162,4 171,7

112,5

86

94,7

73,2

75,9

92

74,1

52,5

51,5

138,6

101,7

112,8

13

75,9

15

74,3

62

90,2

150

105,5 135,9

78,3

14

137,3 143,5

177

105,3 201,4 146,9 89,01 59,04 65,04

85,9

101,7

103,1

76,2

83,1

129,3 102,3 155,5 128,1 88,4 133,4 115,7 95,9 153,3 89,915 103,47 102,97 88,784 81,489

93,7

117,1 131,7 123,4 102,4 105,2 103,1 241,5

128,5 101,4 171,2 121,1 101,8 124,4 112,5 81,7 138,3

136

143,9 86,49

86,6

11

89,62 179,1 121,6 120,6 75,83 104,1 80,33 99,9 135,7 103,3

70,7

10

96,6

71,5

9

137,3

110,6 128,5 107,9 109,6 119,5 127,5 90,4

2
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314

70,5

112,3 122,3

135,4 170,3 110,1

виробництво машин
та устаткування

виробництво елек-
тричного, електронного та оптичного
устаткування

виробництво комп’ютерів, електронної та
оптичної продукції

52

Машинобудування,
крім ремонту і монтажу 109,1 154,7 120,4 86,2 149,6 130,3 94,1
машин і устаткування
127

92

137,4 113,3 118,9

87,5 142,6 117,1 88,1

55

60,5

9

57,4

85

8

105,1 141,7 143,3 141,3 111,8 143,6 73,5

7

Металургійне вироб
ництво, виробництво
готових металевих
виробів, крім машин
і устаткування

6

158,3 160,3 104,2 220,2 153,9

5

142

4

Виробництво
іншої неметалевої
мінеральної продукції

3

2

1

125,6

133,2

125,3

11

123,8

114,3

95,9

12

80,7

95,6

114,9

13

72,6

71,1

89,9

14

74,1

99,8

83,5

15

146,1

69,7

96,6

80,7

130,7

114,8 118,46 102,03 96,186 70,205 112,42

88,3

112

68,1

61,8

10
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10

11

138

98,2

115,2

126

12

119,3

105,4

96,1

13

54,8

70,4

66,3

14

94,3

107,2

99,3

15

194

132,8

Водопостачання; кана
лізація, поводження
з відходами

163,4

102,5

133,8

131,5

34,7

70,3

123,2

72,3

91,5 191,19 106,25 131,63 69,008 75,899

132,7 23,3 250,7 157,2

111,5 119,2 126,4 72,7 114,8 103,2 115,4 69,8

99,1 128,3

Постачання електро
енергії, газу, пари
та кондиційованого
повітря

Виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води

91

36

9

148,4 144,3

8

Інші галузі
промисловості

7

142,6 152,7

6

189,8 123,3 80,1 169,4 156,4 84,4

5

87

4

виробництво автотранспортних засобів,
причепів і напів-
причепів та інших
транспортних засобів

3

100,6

2

виробництво електричного устаткування

1

Закінчення табл. Б.7
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2,91

добування паливно
енергетичних корисних
копалин
0,96

1,83

3,82

3

2003

316

4,42

Виробництво харчових
продуктів, напоїв
і тютюнових виробів
1,85

6,08

5,80

4,63

4,89

5,82

4

2004

Текстильне виробництво,
виробництво одягу,
–2,08 12,28 5,05
шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів

2,13

5,04

Переробна промисловість 3,62

–3,76 5,75

1,43

Добувна промисловість
і розроблення кар’єрів

добування корисних
копалин, крім паливноенергетичних

2,67

2

1

Промисловість

2001

Види промислової
діяльності

2,11

6

2006

2,69

3,13

9

2009
10

2010
11

2011

15

2015

6,68 –9,08 2,45

8,61 –1,31 –3,26 3,84 –7,20

0,38 –2,55 0,33

1,72

7,01

7,58 –2,37 –5,97 –2,97 4,27 –0,65 2,47 –6,77 –4,71

8,82 –2,93 –7,39 –1,36 2,82 –0,84 1,49 –6,55 –2,67

9,54

14

2014

0,06 –8,02 –3,89

13

2013

5,65 –6,21 –8,30 –5,10

1,43

12

2012

Таблиця Б.8

0,15 –3,20 –0,90 4,22 11,91 –6,85 –7,78 –2,56

2,22 –5,25 –0,02 4,62

5,19 –3,33 1,13 –4,85 –0,02 3,62

2,42

3,55

1,06

0,03 –1,53 5,84

4,28

8

2008

7,44 –1,31 –6,78 –0,96 4,77

7

2007

1,01 –0,87 6,92

1,03

5

2005

Рік

Розрахункові значення критерію Стьюдента для індексів інвестицій у основний капітал

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

7,50

1,02

1,83

Виробництво гумових
і пластмасових виробів,
іншої неметалевої
мінеральної продукції

Металургійне вироб
ництво, виробництво
готових металевих
виробів, крім машин
і устаткування

Машинобудування,
крім ремонту і монтажу
машин і устаткування

4,37

6

6,46

7

0,60

8

1,09

9

11
12

13
14

15

0,31 16,21 –9,03 7,45 –11,85 9,76

10

317

0,60 –7,42 –3,30

0,57 –3,50 –3,61

8,48

4,77 –3,47 6,84

8,35 –1,45 –10,05 1,21

3,81

2,73 –0,84 –9,03 –0,04

6,47 10,13 10,39 1,63 12,02 –6,53 –8,92 –3,23 2,90 –0,78 2,88 –3,15 –3,22

6,75 18,02 1,33 13,99 12,93 –2,71 –8,57 –3,54 –1,62 0,32

3,87 –0,86 5,40 –1,16 0,66

3,15 –1,93 –1,46 –6,61 –5,04 –0,81 –0,72 –4,92 –9,36 –8,02 –1,91

4,31

5

0,36 12,98 7,07 –1,60 9,21

5,89

хімічне виробництво

4

12,53 11,12 3,74

3

Виробництво коксу
та продуктів нафтопере
роблення

2

8,81 –2,10 8,42

1

Виготовлення виробів
з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна
діяльність

Продовження табл. Б.8
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7,11 10,90 2,36 –2,01 5,16

8

9

10

11

318

14

15

2,31

6,18 –6,87 2,04
0,88

3,80 –6,32 –0,86 10,45 1,19

6,10 –9,67 –4,7

2,98

1,04 –9,23 1,41

Виробництво та розподі
лення електроенергії,
газу та води

2,89

0,39 –0,74 –9,29 2,43

6,87 –2,11 –0,23 3,90 10,47 8,06 –16,05 15,25 6,55 –0,34 3,72 –14,10 –1,11

6,04

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
–2,61 13,93 5,45 –5,01 9,58 15,55 –3,85 –13,40 4,31
та інших транспортних
засобів

13

4,52 –3,72 –8,55 –5,06

12

Інші галузі промисловості 9,72

2,12

3,67

4,71 –2,93 –6,17 –1,18 2,93

7

4,66 –9,42 1,50

6,32 –3,15 5,88

6

виробництво електричного, електронного та
оптичного устаткування

3,46

5

2,47

4

виробництво машин
та устаткування

3

2

1

Закінчення табл. Б.8
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Рік

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

319

47,2 48,5 47,2 47,5 51,1

57,2 50,1 56,9 75,8 76,4

61,4 61,4 57,6 58,6 57,1

45,1 49,1 74,8 66,4 66,1

54,1 57,1 65,3 57,9 54,6

57,3 56,9 60,3 76,9 69,4

14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Промисловість
48,8 51,9 54,5 56,4 58,3 57,9 58,6 59,3 58,4 62 63,8 56,8
Добувна промисловість і розроб
41,8 44,4 45,5 49,1 49,6 49,6 49,9 49,8 52,8 46,2 47,8 56,3
лення кар’єрів
добування
паливно-енер44,3 49,7 48,9 49,7 40,6
гетичних корисних
копалин
добування
корисних копалин,
61,8 59,2 41,5 44,4 67,9
крім паливноенергетичних
Переробна
52 55,1 55,4 55,8 59,3 59,2 60 60,2 58 65,3 67,5 56,8
промисловість
Виробництво
харчових продуктів,
45,5 44,8 45,6 45,7 45,8
напоїв і тютюнових
виробів

1

Види промислової
діяльності

Ступінь зносу основних фондів

Таблиця Б.9

ДОДАТКИ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

320

71
76,2

Хімічна та нафтохімічна промисло
вість

хімічна
промисловість

66

76

91,1

68,1 42,2 43,3 44,1 35,9 39,3 43,5

75,1 72,8 63,9 60,6 48,8 48,3 50,2 48,8

68,6 68,2 66,8 58,7 56,6 48,8 48,3 50,2

47,7 37,6

Виробництво коксу
та продуктів нафто
перероблення

92

39,2 39,55 43,85 47,4 48,5 51,15 53,4 90,5

4

Виготовлення
виробів з деревини,
виробництво паперу
та поліграфічна
діяльність

3

43,85 42,6 45,4 43,7 49,85 52,3 53,5 53,7 53,6 50,6

2

Текстильне виробництво, виробниц
тво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та
інших матеріалів

1

Продовження табл. Б.9
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

виробництво
гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої
мінеральної
продукції
Виробництво іншої
неметалевої міне
ральної продукції
Металургійне
виробництво,
виробництво
готових металевих
виробів, крім
машин і устатку
вання
Машинобудування
виробництво
машин і устаткування, не віднесених до інших
угруповань

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

321

63

60

50,0

18

44,7 41,2 41,2 54,8

49

17

62,9 89,6 89,1 60,1 60,8 52,9 54,6 57,1 55,3

68,9 66,3 82,6 84,3 61,5 63,7

63,1 62,4 59,5 59,3 63,3

49,7 45,7 42,6 42,7 41,9 44,5

33,1 37,6 42,4 42,6 40,6 39,9 46,8 46,8

9

Продовження табл. Б.9

ДОДАТКИ
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Виробництво
та розподілення
електроенергії, газу
та води

Виробництво
меблів, іншої
продукції; ремонт
і монтаж машин
і устаткування

46,6 50,5 58,7

62

5

62

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

83

67,7 70,2 54,9 60,6

94

94,3

53,9 58,7 51,7 52,7 58,95 54,1 58,1 57,5

11

60,6 60,9 62,4 62,1 62,3 62,3

57

58,4 60,6 59,5 72,3 61,3

41,9 38,9 43,4 89,9 60,8 62,5 74,9 64,7 48,8 45,3

56

10

77,5 72,8 74,4

4

виробництво
автотранспортних
засобів, причепів
і напівпричепів та
інших транспортних засобів

3

58,3

2

виробництво
електричного,
електронного
та оптичного
устаткування

1

Закінчення табл. Б.9
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

0,80

0,92
0,26

0,94

0,94
0,90

3. Виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність

4. Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

5. Виробництво хімічних речовин і хіміч
ної продукції, виробництво основних
фармацевтичних продуктів
і фармацевтичних препаратів

6. Виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції

7. Металургійне виробництво,
виробництво готових металевих виробів

1

1

2. Текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів

1. Виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів

Види промислової діяльності

323

0,86

0,81

0,80

–0,02

0,89

1

2

0,08

0,23

1

4

0,87

1

5

1

6

0,95 –0,08 0,85 0,95

0,97

0,87

0,07

1

3

1

7

8

Види промислової діяльності
9

10

Кореліційні зв’язки між галузями промисловості за інноваційною активністю підприємств
11

12

Таблиця Б.10

ДОДАТКИ

0,64

0,63
0,55
0,60

0,86
0,80
0,81

0,73

9. Виробництво комп’ютерів, електронної
та оптичної продукції, виробництво
електричного устаткування

10. Виробництво машин і устаткування,
не віднесених до інших угруповань

11. Виробництво автотранспортних
засобів, причепів і напівпричепів та інших 0,85
транспортних засобів
0,41

8. Машинобудування

12. Виробництво меблів, іншої продукції;
ремонт і монтаж машин і устатковання

13. Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря.
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

324

0,10

0,73

0,71

0,69

4

6

7

1

8

1

9

1

10

0,78 –0,39 0,79 0,77 0,86

0,61 0,71

0,36

0,08

0,28

0,11

0,30

0,01

0,84 0,75 0,71 0,62 0,51 0,55

0,77 0,67 0,59 0,99 0,97

0,74 0,73 0,62 0,98

0,81 0,75 0,66

5

Види промислової діяльності

0,65 –0,59 0,41

0,63

0,69

0,73

0,74

3

Примітка: напівжирним шрифтом виділено статистично значущі кореляції

0,81

0,59

2

1

Види промислової діяльності

1

12

0,72 0,77

0,24

1

11

Закінчення табл. Б.10
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

41,4
10,7
44,8
12,8
31,9
11,6
10,9

70,1

50,0
20,2
52,9
18,0
38,7
10,0
16,9

74,5

Промисловість
Добувна промисловість і розроб
лення кар’єрів
Переробна промисловість
виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів
текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів
виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна діяльність
виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення
виробництво хімічних речовин
і хімічної продукції + виробництво
основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних
препаратів

3

2006

2

2005

1

Види промислової діяльності
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33,4

16,2

28,3

27,0

10,4

36,7

32,0

36,5

4

2007

38,0

0,5

31,6

50,8

17,9

52,0

3,6

51,6

5

2008

20,8

0,0

21,4

49,7

17,9

42,4

5,1

42,0

6

2009

21,2

2,2

4,7

31,3

24,5

40,9

15,0

40,7

7

2010

Рік

24,0

0,6

34,6

52,8

26,9

29,8

30,5

29,8

8

2011

16,4

0,5

13,3

43,3

8,5

37,0

31,9

36,9

9

2012

22,3

4,8

11,5

10,9

15,9

45,1

29,8

44,8

10

2013

15,6

1,7

32,5

7,2

9,9

29,3

63,6

29,2

11

2014

41,1

0,0

31,7

1,7

15,0

47,3

36,0

47,0

12

2015

Таблиця Б.11
Обсяг реалізованої інноваційної продукції за межі України, у % до загального обсягу реалізованої інноваційної продукції

ДОДАТКИ

2

27,2

50,8
68,4
39,7

67,6

80,0

44,1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції

металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів

Машинобудування

виробництво комп’ютерів,
електронної та оптичної продукції
+ виробництво електричного
устаткування

виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших
угруповань

326

виробництво автотранспортних
засобів, причепів і напівпричепів
та інших транспортних засобів

виробництво меблів, іншої
продукції; ремонт і монтаж машин
і устаткування
32,8

20,1

61,8

44,5

38,4

63,3

18,9

3

36,7

24,4

59,3

63,9

42,0

52,8

23,5

4

15,0

38,0

60,6

55,1

45,9

79,5

25,1

5

14,4

42,9

77,7

80,6

66,4

53,7

20,1

6

11,1

69,6

75,8

80,6

74,7

51,9

14,8

7

46,2

73,6

74,2

77,5

74,8

24,0

39,2

8

48,1

78,0

72,2

82,3

76,3

28,2

56,5

9

56,5

55,6

84,9

62,5

0,0

71,8

23,4

10

54,0

29,8

81,9

68,6

0,0

55,3

16,1

11

41,7

45,0

78,6

59,0

0,0

63,6

19,0

12

Закінчення табл. Б.11
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

ДОДАТКИ

Таблиця Б.12
Результати перевірка гіпотез щодо змін стадії розвитку за обсягами
реалізованої інноваційної продукції, у % до загального обсягу реалізованої
промислової продукції за двовибірковим t-тестом з різними дисперсіями
Види промислової діяльності, характеристики
1

Період 1
2

Період 2
3

Промисловість
Середнє
5,384
2,706
Дисперсія
0,0822
0,675
Довжина періоду
4
7
t-статистика
7,829
P(T ≤ t) одностороннє
2,54913E–05
t критичне одностороннє
1,859
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Середнє
4,587
0,196
Дисперсія
0,979
0,044
Довжина періоду
3
8
t–статистика
7,623
P(T ≤ t) одностороннє
0,008
t критичне одностороннє
2,920
Переробна промисловість
Середнє
6,579
3,823
Дисперсія
0,403
1,059
Довжина періоду
5
6
t-статистика
5,436
P(T ≤ t) одностороннє
0,000
t критичне одностороннє
1,860
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
Середнє
4,388
2,437
Дисперсія
0,083
0,386
Довжина періоду
3
8
t-статистика
7,080
P(T ≤ t) одностороннє
5,2009E–05
t критичне одностороннє
1,859
327
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Продовження табл. Б.12
1

2

3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, у т. ч. виробництво основних
фа-рмацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
Середнє
17,705
3,543
Дисперсія
0,408
1,027
Довжина періоду

3

t-статистика

8

27,536

P(T ≤ t) одностороннє

7,5839E–08

t критичне одностороннє

1,943

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
Середнє

6,843

2,306

Дисперсія

0,781

0,905

4

6

Довжина періоду
t-статистика

7,713

P(T ≤ t) одностороннє

5,74833E–05

t критичне одностороннє

1,895

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
діяльність
Середнє

5,933

2,230

Дисперсія

0,431

0,584

4

7

Довжина періоду
t-статистика

8,468

P(T ≤ t) одностороннє

3,16525E–05

t критичне одностороннє

1,895

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції
Середнє

4,236

2,261

Дисперсія

0,367

1,065

3

8

Довжина періоду
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Закінчення табл. Б.12
1

2

t-статистика
P(T ≤ t) одностороннє
t критичне одностороннє

3

3,909
0,003
1,895

Машинобудування
Середнє
13,537
8,574
Дисперсія
2,463
3,647
Довжина періоду
5
6
t-статистика
4,731
P(T ≤) одностороннє
0,001
t критичне одностороннє
1,833
Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції та електричного
устаткування *
Середнє
12,651
7,544
Дисперсія
2,284
2,317
Довжина періоду
5
6
t-статистика
5,558
P(T ≤ t) одностороннє
0,0002
t критичне одностороннє
1,833
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших
транспортних засобів
Середнє
15,966
8,0009
Дисперсія
4,253
14,851
Довжина періоду
4
7
t-статистика
4,463
P(T ≤ t) одностороннє
0,0008
t критичне одностороннє
1,833
Примітка: * використовувався t-тест з однаковими дисперсіями
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ДОДАТОК В
Оцінка рівня забезпеченості мінімальних потреб населення власним
промисловим виробництвом
Таблиця В.1
Рівень забезпеченості мінімальних потреб населення харчовими продуктами
власного виробництва у 2016 р.
Найменування продукції

Обсяг
виробництва
у 2016 р.

Мінімальний
споживчий
кошик, кг/рік

Рівень
забезпеченості,
%

1

2

3

4

60,9

16 (яловичина)

11,15

264

8+2 (сало)

64,7

698

4+14 (птиця)

123,2

239

9
60 (ягоди та
фрукти свіжі)

62,2

М’ясо великої рогатої худоби свіже
чи охолоджене, тис. т
М’ясо свиней свіже чи охолоджене,
тис. т
М’ясо свійської птиці свіже чи охоло
джене, тис. т
Вироби ковбасні, тис. т
Соки фруктові та овочеві (крім
сумішей), тис. т
Олія соняшникова нерафінована
та її фракції (крім хімічно модифіко
ваних), тис. т
Маргарин і жири харчові подібні, тис. т
Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, гомогенізо
ване, топлене, пептизоване), тис. т
Масло вершкове, тис. т
Сир свіжий неферментований
(недозрілий і невитриманий; вклю
чаючи сир із молочної сироватки
та кисломолочний сир), тис. т

4412

7,1

1456,2

187

2

219,1

961

60

37,5

103

5

48,3

70,1

13,5

31,8

Йогурт та інші ферментовані чи
сквашені молоко та вершки, тис. т

426

60

16,6

243
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Закінчення табл. В.1
1

2

3

4

Продукти молоковмісні, інші, тис. т

154

5 (сметана)

72,2

Борошно, тис. т

2085

9,4б

519,8

Крупи, тис. т

373

9

97,1

Хліб та вироби хлібобулочні,
нетривалого зберігання, тис. т

1160

101

26,9

Печиво солодке і вафлі, тис. т

249

13

44,9

Вироби макаронні, локшина та
вироби борошняні подібні, тис. т

85,3

4

50,0

Цукор білий кристалічний буряковий,
тис. т

1997

24

195,0

Таблиця В.2
Рівень забезпеченості мінімальних потреб населення непродовольчими
товарами вітчизняного виробництва у 2016 р.
Найменування продукції

Обсяг
виробництва
у 2016 р.

Мінімальний
споживчий кошик, од.

Рівень
забезпеченості, %

1

2

3

4

Пальта, півпальта, плащі, накидки
тощо, чоловічі та хлопчачі,
тис. шт.

329

0,29

5,9

Пальта та плащі тощо, жіночі та
дівчачі, тис. шт

938

0,24

20,3

Костюми та комплекти (крім
трикотажних), чоловічі та
хлопчачі, тис. шт

437

0,11

17,0

Костюми та комплекти
трикотажні машинного або
ручного в’язання, жіночі та
дівчачі, тис. шт

165

0,11

7,8
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Закінчення табл. В.2
1

Піджаки та блейзери (крім трико
тажних), чоловічі та хлопчачі,
тис. шт.
Сукні трикотажні машинного
або ручного в’язання, жіночі та
дівчачі, тис. шт
Жилети, анораки, лижні куртки,
куртки вітрозахисні та подібні
вироби (крім жакетів та блейзе
рів, трикотажних, просочених,
з покриттям, ламінованих або
гумованих), жіночі та дівчачі,
тис. шт.
Трикотаж спідній, млн шт.
Колготки із синтетичних волокон
трикотажні машинного або
ручного в’язання з лінійною
щільністю до 67 децитекс, млн пар
Панчішно-шкарпеткові вироби
інші (включаючи шкарпетки),
млн пар
Светри, пуловери, кардигани,
жилети та вироби подібні,
трикотажні та в’язані, млн шт.

Взуття, млн пар

2

3

4

765

0,18 (джемпер) + 0,82
(сорочка)

3,3

1540

0,11

72,7

192

0,18 (чол.) + 0,15
(жін.) (усього – 0,33)

2,7

13,2

9,42 (жін.) + 6,25
(чол.) (усього – 7,68)

4,0

25,8

3,16

42,42

50,7

5,48 (шкарпетки)

21,68

1,0

0,15 (жін.) + 0,18
(чол.) (усього – 0,33)

0,01

24,1

зимове:
0,18 (чол.) + 0,15
(жін.);
демісезонне: 0,22
(чол.) + 0,23(жін.);
літнє/спортивне: (0,18
+ 0,22 + 0,15 + 0,27
+ 0,08) (чол.) + (0,23
+ 0,15 + 0,15 + 0,15)
(жін.) (усього – 2,36)

23,93
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Франція

2

1

Підприємства, що здійснюють діяльність у спеціальних економічно депре
сивних міських і приміських зонах
Підприємства, розташовані на
Заморських територіях (Гваделупа,
Французька Гвіана та ін.)
Інноваційні малі та середні
підприємства, частка фізичних осіб
у статутному фонді яких перевищує
50% за умови існування компанії
не менше, ніж 8 років та які мають
не менше, ніж 15-відсоткову частку
обсягу інноваційної діяльності в
загальних витратах підприємства

Новостворені акціонерні товариства

Суб’єкти оподаткування, що мають
право на пільгу

Країна

333

Не
встановлений

Не
встановлений

Четвертий та п’ятий роки надається
50-відсоткова податкова знижка
від загальної суми податкових
зо-бов’язань. Цей режим одночасно
передбачає звільнення від деяких
інших податків, зокрема податку на
бізнес і відрахувань на соціальне
страхування
3 роки

До 31.12.2007 р.

До 31.12.2009 р.

5

Термін дії пільги

Не встановлено

На третій рік сплачується 25%
податкових зобов’язань, на четвертий – 50%, на п’ятий – 75%
Пільга надається в межах граничного
рівня оподатковуваного прибутку
(61000 євро)

4

Особливості застосування

10 років

5 років

2 роки

Період повного
звільнення від
сплати податку
3

Застосування податкових канікул у законодавстві європейських країн

Таблиця Г.1

ДОДАТОК Г
Особливості застосування податкових пільг інноваційної спрямованості в зарубіжних країнах [193]

ДОДАТКИ

Підприємства з іноземними
інвестиціями

Македонія

3 роки
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Сума амортизації, що нараховується
на активи, в які вкладено інвестиції
Витрати, пов’язані з дослідженнями
та розробками

80,0 (базова
знижка)

13,5 (базова
знижка)

20,5 (спеціальна
знижка)

3

Одноразове відрахування всіх витрат
на НДДКР, що фіксуються на балансі активів
(матеріальних і нематеріальних)

2

1

База для нарахування знижки

Ставка знижки, %

Країна

Бельгія

4

Частка іноземних інвестицій
у статутному фонді підприємства має
перевищувати 20%. Розмір звільнення
визначається пропорційно цій частці

Протягом 6 років,
наступних за
Не встановлено
роком створення

3

Таблиця Г.2

Не
встановлений

Усі підприємства

Усі підприємства щодо інвестицій екологічного
спрямування та в дослідження та розробки

Усі підприємства

4

5

Не
встановлений

Сфера застосування

Особливості застосування інвестиційної податкової знижки [118]

Венчурні підприємства

2

Угорщина

1

Закінчення табл. Г.1
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

20,5

100,0 (базова
знижка)

20,0

Сінгапур

Італія

260,0

160,0

2

Німеччина

Бразилія

1
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Усі підприємства

Сума амортизації, що нараховується на
активи, в які вкладено інвестиції

Витрати на розробку та виробництво
інноваційних і технологічно просунутих
продуктів або послуг

Новостворені малі та середні підприємства

Поточні відрахування витрат на НДДКР,
понесені платником податку при здійсненні
своєї діяльності або бізнесу (включаючи
Усі підприємства
платежі, що здійснюються в НДДКР, і платежі,
що здійснюються за угодою про розподіл
витрат на НДДКР)

Підприємства, що здійснюють діяльність
у сфері IT

Усі підприємства. Якщо суб’єкт господарю
вання збільшує кількість дослідників до 5%
у відповідному році, сума вирахування збільшується до 170%, а якщо чисельність працівників збільшується більше, ніж на 5% у подат
ковому році, то сума вирахування збільшується
до 180 % від кваліфікаційних витрат

4

Загальна сума витрат на НДДКР

Загальна сума витрат на НДДКР

3

Продовження табл. Г.2

ДОДАТКИ
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Велика
Британія

Малайзія

100,0

230,0

Витрати на НДДКР

Капітальні витрати для постачальників послуг
з досліджень і розробок протягом 10 років

130,0

Капітальні витрати, понесені протягом
10 років для компанії, що здійснює НДДКР.

Середні і малі підприємства

Великі підприємства

Усі підприємства

Усі підприємства

Малі та середні підприємства

Витрати, пов’язані з дослідженнями
та розробками

50,0

75,0

Китай

Усі підприємства

Витрати на придбання деяких видів
капітальних активів для сільського
та лісового господарства

Витрати, пов’язані з дослідженнями
та розробками

13,0

США

Підприємства, в яких кількість працівників,
що працюють на повну зайнятість, перевищує
500 осіб

4

Витрати на НДДКР

3

150,0

150,0

Туреччина

Румунія

2

1

Закінчення табл. Г.2
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

19,5

30,0

25,0

35,0

30,0

12,5

18,0

Велика
Британія

Німеччина

Греція

Данія

Ірландія

Ісландія

33,0

Бельгія

Болгарія

34,0

2

базова

Австрія

1

Країна
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

на користь
резидентів

0,0

20,0

30,0

20,0

20,0

30,0

15,0

15,0

20,0

4

на користь
нерезидентів

податку, що утримується з роялті

Ставка

–

–

–

На період до 2009 р. при виплаті роялті зв’язаним компаніям
у межах ЄС застосовується ставка 10%, а протягом
2009–2012 рр. – 5%

–

–

–

Виплати роялті між зв’язаними компаніями (в рамках ЄС) звільнені
від податку, що утримується

Роялті, що сплачуються резидентами – філіями нерезидентів
з країн ЄС, звільнені від оподаткування

5

Спеціальні умови

Таблиця Г.3
Ставки податку, що утримується при виплаті роялті на користь нерезидентів в деяких країнах [129]

ДОДАТКИ
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0,0

25,0

0,0
0,0

19,0

Польща

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0
0,0

0,0

3

24,0

15,0
29,0
28,0

Македонія
Нідерланди
Норвегія

Російська
Федерація
Румунія

22,0

15,0

Латвія

Люксембург

38,0

Канада

15,0

33,0
25,0

Італія
Кіпр

Литва

35,0

2

Іспанія

1

15,0

20,0

20,0

0,0
0,0
0,0

10,0

10,0

5,0

25,0

22,5
10,0

25,0

4

–

–

На період до 2011 р. при виплаті роялті зв’язаним компаніям
у межах ЄС застосовується ставка 10%
–
Ставка податку, що утримується з доходів від фільмів, – 5%
Звільняються від оподаткування роялті, пов’язані з немате
ріальними активами, що використовуються при здійсненні
досліджень і розробок
Роялті від творів мистецтва оподатковуються за ставкою 15%
незалежно від статусу отримувача
На період до 2011 р. при виплаті роялті зв’язаним компаніям
у межах ЄС застосовується ставка 10%
Виплата роялті на користь нерезидентів є об’єктом оподаткування
ПДВ
–
–
–
На період до 2011 р. при виплаті роялті зв’язаним компаніям
у межах ЄС застосовується ставка 10%

5

Продовження табл. Г.3
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

19,0

25,0

33,0
29,0
20,0

33,3

28,0

8,5

24,0*

16,0

Португалія

Турція
Фінляндія
Хорватія

Франція

Швеція

Швейцарія

Чехія

Угорщина

339

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

25,0

0.0

0,0

33,3

22,0
29,0
15,0

15,0

19,0

30,0

0,0

Примітка: * – застосовується з 01.01.2006 р.

США

Словакія

2

25,0
15,0 –
39,0

1

Словенія

5

Виплати роялті між зв’язаними компаніями звільнені від податку,
що утримується після 01.01.2006 р.
Роялті, що виплачуються всередині групи компаній, звільняються
від оподаткування на період дії спеціального режиму. На період
до 2009 р. при виплаті роялті зв’язаним компаніям у межах ЄС
застосовується ставка 10%, а протягом 2009–2012 рр. – 5%
–
Виплата роялті на користь нерезидентів є об’єктом оподаткування ПДВ
–
Виплати роялті між зв’язаними компаніями звільнені від податку,
що утримується. На суму утриманого податку зменшуються
податкові зобов’язання нерезидента з податку на прибуток
Отримані роялті включаються до бази оподаткування податком
на прибуток
–
На період до 2011 р. при виплаті роялті зв’язаним компаніям
у межах ЄС застосовується ставка 10%
–

–

–

Закінчення табл. Г.3

ДОДАТКИ

Австрія

Австралія

2

1

340

12,0
((планувалося,
що податковий
кредит на НДДКР
буде збільшено
до 14% у 2018 р.)

15,0

8,5

Ставка ІПК, %

Країна

Кваліфіковані
дослідницькі витрати
на НДДКР, що були
здійснені протягом
податкового року

Кваліфіковані
дослідницькі витрати
до 100 млн AUD

3

База для нарахування
податкового кредиту

Усі
підприємства

Гранти та субсидії, отримані платником податку, які
звільнені від сплати податку на прибуток в Австрії,
зменшують базову вартість податкового кредиту
на НДДКР. Податковий кредит на НДДКР також
доступний, якщо проєкт НДДКР не досяг успіху або
припиняється до успішного завершення

Для кваліфікаційних витрат, понесених після 30
червня 2016 р.:
– невідшкодований податковий кредит на НДДКР
дорівнює 38,5% від допустимих витрат для компаній
із сукупним валовим доходом, який дорівнює або
перевищує 20 млн AUD;
– для малих і середніх підприємств, які мають
валовий дохід менше 20 тис. AUD, які не контролю
ються (> 50%) суб’єктами, звільненими від оподат
кування, доступна податкова кредитна сума на
відшкодування 43,5% відповідних витрат на НДДКР

Великі
підприємства

Малі та середні
підприємства

5

Додаткові умови застосування

Таблиця Г.4

4

Сфера
застосування

Досвід застосування простого (об’ємного) інвестиційного податкового кредиту [118]
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Канада

25,0

Іспанія

35,0

15,0

20,0

2

Ісландія

1

Усі
підприємства

Кваліфіковані
дослідницькі витрати
на НДДКР, що були
здійснені протягом
податкового року

Малі та середні
підприємс-тва

Великі
підприємства

Усі
підприємства

Втрати на НДДКР,
що проводяться
університетами,
дослідницькими
центрами та
дослідницькими
консорціумами (на
рівні провінцій)

4

3

Кваліфіковані
дослідницькі витрати
на НДДКР, що були
здійснені протягом
податкового року

Ставка може варіюватися залежно від провінції –
від 10 до 30%.
Сума повернених коштів не може перевищувати
1,05 тис. CAD на рік

Ставка може варіюватися залежно від провінції –
від 5 до 20%

Якщо сума кваліфікованих витрат на НДДКР
протягом податкового року перевищує 10% суми
податкових зобов’язань, за допомогою кредиту
можна сплатити 50% податкових зобов’язань. Якщо
сума кваліфікованих витрат на НДДКР протягом
податкового року менше 10% суми податкових
зобов’язань, за допомогою кредиту можна сплатити
25% податкових зобов’язань. Податковий кредит
може бути перенесений до 18 років

Сума витрат має не перевищувати 25 млн EUR.
Для витрат за спільними проєктами (з підрядником) щорічна сума витрат не повинна перевищувати 37 млн. EUR.

5

Продовження табл. Г.4

ДОДАТКИ

Португалія

Південна Корея

1

342

32,5

25,0

25,0

8,0

3,0

15,0

2

3

4

Великі
Кваліфіковані дослідни- підприємства
цькі витрати на НДДКР,
що були здійснені
протягом податкового Середні
року
підприємства
Малі
підприємства
Річна сума інвестицій
у кваліфіковані капі
тальні активи в сумі,
що перевищує
Усі
10 млн EUR
підприємства
Кваліфіковані дослідницькі витрати на НДДКР,
що були здійснені протягом податкового року

Кваліфіковані дослідницькі витрати на НДДКР, Усі
що були здійснені про підприємства
тягом податкового року

5

Для перевищення суми інвестицій у кваліфіковані
капітальні активи діє ставка 10%

10% від ціни придбання об’єкта інтелектуальної
власності

30% для виконання державних цільових програм

Сума ІПК у загальному випадку може бути викори
стана для сплати федеральних податків, які
сплачуються протягом року або невикористана сума
ІПК може бути перенесена на 3 роки
Інвестиційний податковий кредит на НДДКР
становить 1% від інвестицій у обладнання, яке
використовується в НДДКР для великих компаній, 3% для середніх компаній та 6% для малих і
середніх підприємств

Продовження табл. Г.4
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

Японія

Франція

1

343

20,0

12,0

8,0–10,0

30,0

2

4

Кваліфіковані дослідницькі витрати на НДДКР,
що були здійснені
протя-гом податкового
року

5

Ліміт кредиту – 25% від суми корпоративного
податку
Ліміт кредиту – 25% від суми корпоративного
податку
Ліміт кредиту – 5% від суми корпоративного
податку

Малі та середні
підприємства
Недержавні
організації

ІПК надається на 3 роки. Якщо ІПК не був
використаний протягом цього періоду, платник
податків має право на відшкодування. Сума витрат
не повинна перевищувати 100 млн EUR, витрати
здійснюються протягом податкового року. Якщо таку
суму перевищено, ставка знижується до 5%.
Для зарубіжних підприємств діє ставка 50%.
Грошові гранти зменшують податкову кредитну базу
НДДКР

Великі
підприємства

Кваліфіковані дослідницькі витрати на НДДКР,
Усі
що були здійснені
підприємства
протягом податкового
року

3
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1

344

42,0

50,0

Португалія

30,0

Іспанія

Італія

2

Країна

50,0

Ставка
ІПК, %

Застосовується одночасно з об’ємним
Усі
ІПК. Малі підприємства, які не займалися
підприємства активною діяльністю протягом останніх двох
років, отримують кредит за ставкою 47,5%

Сума перевищення
кваліфікованих
витрат за попередні
два податкові
періоди

Середній за два
попередні роки
рівень відповідних
витрат

Якщо витрати на поточний рік платника
податку перевищують середній показник
Усі
за попередні два роки, платник податку
підприємства
отримує кредит у розмірі 25% від поточних
витрат, плюс 42% надбавки за базу

6

Додаткові умови застосування

Середній за два
Річна сума приросту попередні роки
витрат на НДДКР
рівень відповідних
витрат

5

Сфера
застосування

ІПК до витрат, які були понесені у 2012, 2013
Усі
2014 фінансових роках.
підприємства
Пільга діє протягом 2015–2020 рр.

4

База для
визначення
приросту

Середня вартість
Річна сума приросту
інвестицій
витрат на НДДКР
у відповідні активи
Сума приросту
Середня вартість
інвестицій у
інвестицій у відкваліфіковані
повідні активи
витрати на
(максимальна що
інноваційні стартапи річна сума 1,8 EUR)

3

База для
нарахування
податкового
кредиту

Досвід застосування прирістного інвестиційного податкового кредиту [118]

Таблиця Г.5
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

Японія

Південна
Корея

1

345

Середній за три
попередні роки
рівень відповідних
витрат

Річна сума приросту
витрат на НДДКР ,
що на 30% переви
щує суму витрат
за три попередні
фінансові роки

Річна сума приросту
витрат на НДДКР, що
на 20% перевищує
суму витрат за
чотири попередні
фінансові роки

5,0

10,0

50,0

Середній за чотири
попередні роки
рівень відповідних
витрат

Середній за два
попередні роки
рівень відповідних
витрат

Річна сума приросту
витрат на НДДКР, що
перевищує середні
витрати на НДДКР
за попередні чотири
роки

30,0

40,0

4

3

2

Усі
підприємства

Малі
підприємства

Середні
підприємства

Великі
підприємства

5

Застосовується одночасно з об’ємним
ІПК. Ліміт кредиту – 10% від суми
корпоративного податку

Застосовується одночасно з об’ємним ІПК

6

Закінчення табл. Г.5

ДОДАТКИ

346

Долина

2

1

1

Найменування індустріального
(промислового) парку

№
з/п

03.02.2014

м. Долина ІваноФранківської
області

Місцезнаходження

4

Дата включення в Реєстр

3

Строк, на який створено (роки)
30

5

Загальна площа земельної ділянки (га)

7

Ініціатор створення

Долинська
міська рада
27,14
Івано-Фран
ківської області

6

назва

9

дата набуття
статусу

Керуюча компанія
Комунальне підприємство Долинської
17.09.2014
міської ради «Долинаінвест»

8

назва
Відсутня

10

Учасник

Таблиця Д.1
Інформація про індустріальні парки, внесені до Реєстру індустріальних (промислових) парків України
станом на 25.10.2017 р. [43]

ДОДАТОК Д
Запровадження інструментів державної підтримки реконструкції промисловості в Україні

вид діяльності
учасника згідно
з КВЕД 009:2010
–

11

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

07.02.2014

01.04.2014

01.04.2014

Львівський
м. Львів, у межах
індустріальний промвузла
парк «Рясне-2» «Рясне-2»

Індустріальний м. Коростень
парк
Житомирської
«Коростень»
області

Індустріальний м. Кременчук
парк
Полтавської
«Центральний» області

3

4

5

07.02.2014

Славута

4

2

м. Славута
Хмельницької
області

3

2

1

7

Відсутня

Відсутня

Комунальне підприємство Кременчуцький
Кременчуцька
центр міжнародних
міська рада
50 168,55
зв’язків та
23.06.2016
Полтавської
економічного розвитку
області
міста «КременчукІнвест»

30

16.07.2015

Відсутня

Відсутня

10

Коростенська
міська рада
Житомирської
42,20
ТОВ «Екобау Сервіс»
області,
Жилін Олексій
Васильович

Львівська
міська рада

9

Комунальне підприємство «Славутський
27.03.2015
міський центр земель
но-кадастрових робіт»

8

14.07.2015

23,49

Славутська
міська рада
50,00
Хмельницької
області

6

ТзОВ «СіТіПарк Львів»

50

50

5

347

–

–

–

–

11

Продовження табл. Д.1
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6

1

3

4

Індустріальний м. Шостка Сумської
06.06.2014
парк «Свема» області

2

30

5

7

Шосткинська
міська рада
92,00
Сумської
області

6

Комунальне підприємство Індустріальний парк «Свема»

8

06.05.2014

9

11

01.11 Вирощування
зернових культур
(крім рису), бобових
культур і насіння
олійних культур
01.50 Змішане
сільське господарство
01.61 Допоміжна
діяльність
ТОВ «Шост
у рослинництві
кинський
01.63 Післяурожайелеватор»
на діяльність
01.64 Оброблення
насіння для
відтворення
46.21 Оптова
торгівля зерном,
необробленим
тютюном, насінням
і кормами для
тварин

10

Продовження табл. Д.1
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348

смт. Велика
«Перший
Димерка
український
Броварського
індустріальний
району Київської
парк»
області

8

3

7

2

с. Соломоново
Ужгородського
району
Індустріальний Закарпатської
парк
області
«Соломоново» http://sezparkservice.com/sps_ua/
cezparkservis/iindustrial_nij_park

1

08.07.2014

06.06.2014

4

349

7

8

Товариство
з обмеженою
відповідальністю «Сезпарксервіс»,
Товариство
з обмеженою
відповідальністю «Євро
ТОВ «Сезпарк66,20 мотор»,
сервіс»
Товариство
з обмеженою
відповідальністю «Євро
автотек»,
Товариство
з обмеженою
відповідаль
ністю «РІК»

6

Товариство
з обмеженою
ТОВ «Індастріал Парк
40 105,00 відповідальМенеджмент»
ністю «Земель
ний союз»

30

5

23.12.2016

15.03.2016
(поновлено статус)
22.08.2014
(отримано
статус)

9

Відсутня

Відсутня

10

–

–

11

Продовження табл. Д.1
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49

30

30

30

с. Візирка
Комінтернівського
Індустріальний
району Одеської
01.09.2014
парк «iPark»
області http://
ipark.info/

м. Кривий Ріг
Індустріальний
Дніпропетровської 01.09.2014
парк «Кривбас»
області

14.10.2014

Індустріальний
м. Тростянець
парк «ТростяСумської області
нець»

с. Мироцьке КиєвоІндустріальний
Святошинського
парк
30.05.2016
району Київської
«Мироцьке»
області

10

11

12

13

5

39

4

01.09.2014

3

9

2

Індустріальний м. Київ
парк «BIONIC
http://www.
HiLL»
bionic–hill.com/

1

7

Відсутня

350
Громадянин
Герман
33,67
Станіслав
Вікторович

ТОВ «Індустріальний
парк Мироцьке»

ТОВ «Екобау Сервіс
Ост»

07.04.2016

Відсутня

Відсутня

02.10.2015

31.08.2015

Відсутня

10

Тростянецька
міська рада
39,96
Сумської
області

ТОВ з ІІ «Трансінвестсервіс»

9

Відсутня

Громадяни
України

8

Криворізька
міська рада
26,03
Відсутня
Дніпропетровської області

16,00

Товариство
з обмеженою
56,74 відповідаль- Відсутня
ністю «Біонік
Девелопмент»

6

–

–

–

–

–

11
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Дніпропетровська обласна ДП «Інвестиційно–
30 250,00
державна
інноваційний центр»
адміністрація

Індустріальний Павлоградський
парк
р-н, Дніпропет«Павлоград»
ровська область

18

14.02.2017

30

Індустріальний
м. Фастів Київської
парк
13.01.2017
області
«Фастіндаст-рі»
15,00

Фастівська
міська рада

Відсутня

Публічне акціонерне
товариство «Гравітон»

17

Новодні15,36 стровська
міська рада

30

13.01.2017

16

40

м. Новодні
Індустріальний
стровськ
парк «Ново
Чернівецької
дністровськ»
області

Комунальне
підприємство «ЦЕНТР
ІНВЕСТИЦІЙ» Жито
мирської міської ради

Житомирська
міська рада,
24,73 Костриця
Микола
Миколайович

24.03.2017

24.07.2017

25.04.2017

31.08.2017

Комунальне підприємство «Вінницький
муніципальний центр
іновацій»

Вінницька
60,70
міська рада

27.10.2016

9

7

8

6

15

30

5

Індустріальний
парк
м. Житомир
«ЖИТОМИРСХІД»

4
15.07.2016

3

14

2

Вінницький
індустріальний м. Вінниця
парк

1

–

–

–

–

11

20.14
Виробництво
ТОВ «СГ інших основних
МЕТАНОЛ»
органічних
хімічних
речовин

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

10

Продовження табл. Д.1
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352

22

21

20

19

1

Яворівський
індустріальний
парк
Індустріальний
парк «Золотоноша»
Кам’янкаБузький індустріальний парк
Індустріальний
парк «Вінниць
кий кластер
холодильного
машинобудування»

2

м. Вінниця

31.05.2017

30

30

м. Кам’янкаБузька Львівської
області
31.05.2017

30

м. Золотоноша,
18.05.2017
Черкаська область

5

30

4

26.04.2017

Яворівський р-н,
Львівська область

3

Відсутня

11

Відсутня

Відсутня

ТОВ «СІНГАЗ ФТС»

–

–

–

–

20.11
Виробництво
промислових
газів
35.11
ТОВ ІНВЕВиробництво
СТИЦІЙНА
електроенергії
ГРУПА
35.12 Передача
«КВАРТАЛ»
електроенергії

10

Відсутня

9

Вінницька
міська рада
19,27 та ПАТ «Українська пивна
компанія»

Відсутня

Відсутня

8

Відсутня

Золотоніська
міська рада

Явоорівська
районна рада

7

Кам’янка24,47 Бузька міська Відсутня
рада

39,93

40,00

6
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40

50

49

30.06.2017

Індустріальний
м. Лиман
парк «ЛимансьДонецької області
кий»

с. Старий Яричів,
Індустріальний
Кам’янка-Бузького
парк «СІГМА
04.09.2017
р-ну Львівської
Парк Яричів»
області

Індустріальний
парк
«Ланнівський
індустріальний
парк»

25

26

27

7

ПП
«Ланнівський
30,71
цукровий
завод»

Відсутня

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ланнівська
МТС»

Відсутня

Приватне
підприємство «Ланна–
Агро»

Відсутня

Відсутня

Відсутня

10

ТОВ
«Індустріаль15,71 ний парк
Відсутня
«СІГМА Парк
Яричів»

9

Відсутня

Лиманська
міська рада

Нововолинська
Відсутня
міська рада

Відсутня

8

Відсутня

27,52

20,00

Новорозділь46,40 ська міська
рада

6

ПрАТ «ПромиІндустріальний с. Нові Петрівці,
слово-технолоВишгородський
25.10.2017 30 118,36
28 парк
гічний парк
«Київщина»
р-н, Київська обл.
«Київщина»

селище Ланна
Кар-лівський
12.09.2017
район Пол-тавська
область

30

Індустріальний
м. Нововолинськ
парк «Новово30.06.2017
Волинської області
линськ»

24

5
50

4
15.06.2017

3

Новороздільський
м. Новий Розділ
індустріальний
Львівської області
парк

2

23

1

–

–

–

–

–

–

11
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2017 р.

2

Зняття надмірних
податків на промис
лові інвестиції –
встановлення
нульового ввізного
мита на виробниче
обладнання
(Проєкт Закону
№ 5276 від 17.10.2016)

1

1

2017–
2020 рр.

3

Назва заходу

Період
розрахунків

№
з/п

5

%

3,5

6

тис.

0,022

7

%

Робочі місця

17,1 0,600 25,5 0,157

12,5 0,438

4

млрд
грн

ВВП

39,5

2,8

8

млрд
грн

4,33

0,31

9

%

Надходження (+)
або втрати (–)
бюджету

Складові ефекту (прирости відносно прогнозу
МЕРТ на 2017 р.)

8,0

1,1

10

млрд
грн

12

млн
дол.
США

2,17 241,4

0,5

0,4

13

%

Експорт

0,30 183,5

11

%

Інвестиції

14

млрд
грн

15

%

Фонд оплати
праці

Додаткові ефекти (прирости відносно
прогнозу МЕРТ на 2017 р.)

Таблиця Д.2
Оцінка ефективності окремих інструментів державної підтримки промисловості для розвитку економіки України
в короткостроковій перспективі
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3

29,8 0,183

7

2017–
2020 рр.

33,3

18,0

3,8

0,6

0,1

308,8 10,85 94,9

1,24
0,58

0,20

35,4

0,80

6

2017 р.

Доступна сировина
2017 р.
та комплектуючі для
українських виробників – відтермінування 2017–2020
сплати ПДВ при імпорр.
рті сировини та комп
лектуючих на 3 міс. +

Усього від заходу

2

22,9

5

291,8 10,25 69,4 0,427

2017 р.

Зняття надмірних
податків на проми
слові інвестиції –
розстрочка імпорт
ного ПДВ на 3 роки
(Проєкт Закону
№ 6514 від 26.05.2017)

4

2017–
2020 рр.

3

2

1

1,2

–6,4

105,0

1,9

65,5

–0,9

8

0,1

–0,7

11,5

0,21

7,17

–0,10

9

27,7

8,8

19,7

7,7

10

12

0,7

13

0,11

240,0 0,47

56,1

7,55 3971,1 7,83

2,39 520,3 1,03

5,38 3729,6 7,4

2,09 336,9

11

3,8

0,8

14

0,5

0,1

15

Продовження табл. Д.2

ДОДАТКИ

5

4

1

Пакет потужних
інвестстимулів для
нових виробництв
і науково-дослід
ницьких центрів
через механізм
індустріальних парків
(Проєкт Закону
№2555а–д від
25.04.2016;
Проєкт Закону
№2554а–д від
25.04.2016)
Вигідні умови для
вкладання прибутків
підприємств в укра
їнську промисловість – прискорена
амортизація необоротних активів
виробничого та нау
кового призначення
(Закон України № 1797
від 21.12.2016)

2

356

2017–
2020 рр.
15,2 0,535

2,9

1,4

11,6 0,409

2,8

6

43,2

0,01

5

0,59

16,8

0,2

2017–
2020 рр.
2017 р.

4

3

2017 р.
Розрахунки представлені лише
по діючих індустріальних парках

0,018

0,009

0,27

0,02

7

24,5

2,6

5,20

0,05

8

2,7

0,3

0,57

0,01

9

1,0

0,6

33,0

3,3

10

0,3

0,2

9,0

0,9

11

0,01

13

216,3 0,43

171,2 0,34

246,8 0,49

3,0

12

5,18

0,03

14

0,65

0,003

15

Продовження табл. Д.2
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7

6

357

Масштабна енерго
модернізація в публічному секторі –
фінансування енергоощадних заходів
за рахунок 3%-го
енергетичносировинного збору
з експорту первісних
енергоносіїв

Усього від заходу

2017 р.

Вигідні умови для
вкладання прибутків
підприємств в українську промисловість – звільнення
від оподатківання
прибутків, реінвестованих у виробництво
та науково-дослід
ницьку діяльність

2017–
2020 рр.

2017 р.
2017–
2020 рр.
2017 р.

2017–
2020 рр.

3

2

1

36,5

26,3

21,3

14,7

4

1,28

0,93

0,75

0,52

5

0,056

7

68,2

10,6
0,42

0,07

65,3 0,402

9,2

6

87,1

6,5

62,6

3,9

8

9,54

0,71

6,9

0,4

9

0,5

0,13

21,1

3,1

20,1

2,6

10

13

298,9 0,59

216,4 0,43

12

0,1

0,04

5,75 515,2 1,02

0,85 387,6 0,76

5,5

0,7

11

14

15

Продовження табл. Д.2

ДОДАТКИ

9

8

1

2017 р.

Перенаправлення
коштів з офшорів
на власне виробництво – ведення
5%-го «офшорного
збору» з цільовим
спрямуванням
коштів на розвиток
промисловості,
підтримку експорту
та нарощення
інвестицій
(Проєкт Закону
України № 4711
від 23.05.2016;
Проєкт Закону від
№ 4712 від 23.05.2016)
Фінансова підтримка
високотехнологічного виробництва
та експорту за рахунок 3%-го проми
слово-сировинного
збору з експорту
необробленої
промсировини

358

2017–
2020 рр.

2017 р.

2017–
2020 рр.

3

2

4

5

6

7

8

9

5,2

1,5

9,6

2,7

10

1,4

0,4

2,6

0,7

11

12

13

14

15

Продовження табл. Д.2
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України

11

10

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Заходи 8 і 9 поповнюють цільові кошти спеціального фонду Державного бюджету, які спрямовуються на формування капіталу Банку відбудови
та розвитку та Експортно-кредитного агентства у співвідношенні 50 / 50
Дешеві та довгі
2017 р.
11,6 0,41 1,4 0,01 3,48
0,38
171,0 0,34
кредити українським
виробникам і підприємцям на модерніза
цію існуючих і ство
2017–
1870,3 3,69
рення нових вироб2020 рр. 147,0 5,17 23,0 0,14 43,19 4,73
ництв – створення
Банку відбудови та
розвитку (БВР)
Фінансова підтримка
2017 р.
українського несиро
винного експорту –
запуск експортнокредитного агентства
(ЕКА) для страхування
та гарантування
експортних контр
2017–
актів та часткової
2020 рр.
компенсації відсотків
за експортними
кредитами україн
ських виробників
(Закон № 1792-VIII
від 20.12.2016)
2017 р.
78,1 2,7 48,0 0,30 5,6
0,6
19,4 5,3 1138,1 2,4
0,8
0,1
Усього по заходах
2017– 533,9 18,8 229,3 1,41 242,9 26,6
96,5 26,3 6843,6 14,0 9,0
1,1
2020 рр.

2

Закінчення табл. Д.2

ДОДАТКИ
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