
1

85%

15%



Київ — 2016

Політика  
економічного  
прагматизму

ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
(ІСЕД)



УДК 338
ББК 65.23

П 50

Політика економічного прагматизму /Інститут суспільно-економічних 
досліджень. – Київ., 2016. – 118 с.

Аналітичне дослідження містить аналіз причин економічної кризи в 
Україні, цілі та принципи, за якими має жити і розвиватись українська 
економіка, а також практичні рекомендації з державної політики щодо 
зміни моделі економічного розвитку. Книга розрахована на широке 
коло читачів, політиків, підприємців, економічних працівників організа-
цій різних форм власності, а також студентів вузів.

 © Інститут суспільно-економічних досліджень, 2016ISBN 978-966-2717-03-07

П 50

ББК 65.23

Не для продажу



4

ВСТУП 
РОЗДІЛ І. Підсумки 24 років незалежності. .....................................................................6
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз нинішньої економічної ситуації. ....................................................11
РОЗДІЛ ІІІ. Прогноз розвитку економіки України (Сценарій статус-кво). ............18
РОЗДІЛ IV. Цілі та принципи політики економічного прагматизму. .....................23
РОЗДІЛ V. Структурна перебудова: перехід до нової моделі економіки. ..............29
РОЗДІЛ VІ. Політика розвитку фінансових ринків. .....................................................37
РОЗДІЛ VІI. Політика активізації інвестиційної діяльності. ......................................42
РОЗДІЛ VIІI. Нові підходи до державного управління. ..............................................50
РОЗДІЛ ІХ. Конкурентне середовище та розвиток підприємництва. ....................54
РОЗДІЛ Х. Соціальні орієнтири. .......................................................................................59
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ..................................................................................................68

ДОДАТКИ:
1. Опис розрахунку розподілу видів економічної  

діяльності за групами (категоріями). .......................................................................72
2. Показники розвитку основних  

товарних ринків у світі в 2003-2013 роках. ..............................................................80
3. Індекс виявлених порівняльних  

переваг України у торгівлі товарами. ......................................................................82
4. Аналіз джерел та напрямів інвестування за 2010-2014 роки,  

та оцінка ресурсного потенціалу  
для фінансування проектів розвитку. ......................................................................83

5. Прогноз обсягів капітальних інвестицій на 2015-2025 роки. ..............................93
6. Система планування, використання  

та оцінки державної підтримки інвестиційної діяльності. ..................................95
7. Інституції, інструменти та механізми  

сприяння залученню інвестицій. ............................................................................104
8. Соціальні рейтинги. ....................................................................................................118

ЗМІСТ



5

ВСТУП

Незалежність — це  спроможність робити власний вибір і здатність його  реалізовувати. 

Здобувши незалежність  в 1991 році, Україна не реалізувала наявний потенціал. До-
рогоцінне надбання здавалось, продавалось і розкрадалось, і країна дедалі більше 
перетворювалась  на залежну державу. 

В 2014 році доля надала Україні ще один, можливо, останній шанс стати процвітаю-
чою країною, де живе щасливий народ. Сьогодні цей народ проливає кров за само-
визначення та право вибору, і він вартий того, аби мати державу, здатну реалізувати 
його вибір. Проте для цього потрібно стати справді незалежними.

Українці мають стати вільними. Вони не повинні залишати Батьківщину лише для 
того, щоб знайти роботу, зберегти своє життя та здоров’я, просити захисту права і 
свободи ззовні, не знайшовши усього цього на своїй землі. Народ України має зайня-
ти гідне місце серед вільних, заможних та успішних націй.

Відтепер новітня держава Україна має реалізувати вибір народу.  
А для цього необхідно: 

• зберегти власну економічну індивідуальність, не дозволити економіці краї-
ни розчинитись в глобальній системі, а навпаки, скористатись перевагами 
глобалізації і зайняти гідне місце у світі; 

• створити умови, за яких світовий інвестиційний і фінансовий ресурс вільно 
приходитиме до України, яка має позбутись у світі іміджу «вічного» боржни-
ка і прохача допомоги;

• враховуючи власні стратегічні пріоритети, побудувати систему управління, 
що буде здатна:

• вивільнити конструктивну енергію самоорганізації громадян, самоуправ-
ління громад та єднання суспільства;

• створити можливість для самореалізації нації і вияву креативного потенці-
алу вільного підприємництва без корупції та надмірної зарегульованості; 

• сформувати нову за якістю соціальну та гуманітарну систему, яка розкриє 
таланти і запропонує  роботу тим, хто може працювати і створювати свій до-
бробут власною працею, а також створить гідні умови життя для тих, хто за 
віком чи з інших причин не може забезпечувати себе без допомоги держави 
та суспільства.

Політика економічного прагматизму пов’язує інтереси кожної людини з загально-
державними інтересами на шляху здобуття реальної всеохоплюючої незалежності 
як запоруки економічного процвітання, а відтак — вільного й успішного майбутнього 
держави Україна та українського народу.
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РОЗДІЛ І. ПІДСУМКИ 24 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

Втрата незалежності

У 1991 році Україна здобула незалежність як суверенна держава. Маючи другий за 
величиною і найкращий за рівнем технологій промисловий потенціал в СРСР, родю-
чі землі, багаті сировинні запаси, добре розвинену інфраструктуру, високоосвічене і 
працелюбне населення, окремі атрибути державності як республіки у складі Радян-
ського Союзу, Україна мала всі шанси стати взірцем для нових незалежних держав у 
побудові успішної незалежної країни. Громадяни України сприйняли політичну не-
залежність як дарунок долі та винагороду за багаторічну боротьбу. Більшість людей 
очікували, що незалежність принесе економічне процвітання, матеріальний добро-
бут і Україна, за рівнем життя, досягне розвинутих країн Європи і світу. Для цього, 
дійсно, був потенціал, але необхідні  були тяжка праця і цілеспрямованість, які мали 
б забезпечити трансформацію наявного потенціалу у високі темпи економічного 
зростання та добробут громадян. Потрібно було визначити власні цілі та стратегію і 
сформувати систему управління країною, яка б гарантувала реалізацію цієї стратегії. 
Необхідним був власний сценарій розвитку. В України була можливість реалізувати 
дві альтернативні моделі будівництва свого майбутнього: 

1. Активна — стати дійсно економічно незалежною державою із власним бачен-
ням майбутнього та системою управління, яка б забезпечила це майбутнє, спи-
раючись, насамперед, на власні сили, власний потенціал, інтегровану і глобаль-
ну економіку, та проводити експортну експансію, ґрунтуючись на порівняльних 
перевагах. Головна теза цієї моделі: «Усе найкраще створюється і виробляєть-
ся (або має вироблятись) у нас, і ми готові це продавати, купуючи закордоном 
лише те, що нам потрібно, але  виробляти невигідно».

2. Пасивно-реактивна — розвиватись, реагуючи на внутрішні і зовнішні виклики, 
і формуватись під впливом цих викликів, постійно «приміряючи» на себе моделі 
інших країн, і намагаючись із них створити  свою власну. Ця модель передбача-
ла опору на зовнішню допомогу. Її головна теза: «Усе найкраще створюється і 
виробляється за кордоном, і ми готові це купувати, продаючи  найкраще, отри-
мане у спадок від попередніх поколінь і дане нам від природи». 

На жаль, була обрана друга модель. Це стало фатальною системною помилкою, 
яка і сьогодні продовжує руйнувати країну та збиває її на хибний шлях.

Отримавши політичну незалежність, Україна продовжувала жити як частина 
радянської економічної системи, використовуючи успадковані сировину, коо-
пераційні зв’язки та спільні ринки збуту в інших країнах. У той же час, вона на-
магалась інтегруватись у світові економічну і торговельну системи, не маючи 
ані досвіду, ані належної конкурентоспроможності для того, щоб зайняти гідне 
місце у світовому співтоваристві. Включення України в глобалізовану економіку 
не принесло їй процвітання, проте, вона повною мірою відчула на собі «прина-
ди» глобальних кризових потрясінь.
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Намагаючись знаходити порятунок в кризові періоди, влада України періодич-
но зверталась за підтримкою до міжнародних фінансових організацій та еко-
номічно і фінансово сильніших держав. Така підтримка надавалась в обмін на 
зобов’язання проводити певні  «реформи». 

З боку Заходу, ця політика відповідала доктрині трансформації пострадянських 
країн та їх інтеграції у глобальний простір, з урахуванням розподілу сфер впливу. 
Як правило, це були стандартні реформи ліберального зразка, які рекоменду-
вались усім країнам, виходячи із панівної концепції вільного ринку, мінімізації 
впливу держави на економіку та відкритих економічних кордонів.

Цей стандартний набір включав: 

• фінансову стабілізацію, що означала скорочення державних видатків (в пер-
шу чергу — інвестиційних), замороження заробітних плат, скасування суб-
сидій виробникам і соціальних трансфертів населенню, скорочення чисель-
ності зайнятих у бюджетній сфері, збільшення оподаткування економіки для 
скорочення фіскального дефіциту;

• роздержавлення, що означало скорочення уряду і державного сектору, швид-
ку приватизацію державних активів для наповнення державного бюджету, 
скорочення чисельності та заробітної плати державних службовців тощо;

• жорсткі монетарні обмеження, як засіб боротьби з інфляцією, що передбача-
ли високу ставку рефінансування комерційних банків з боку Національного 
банку, а відповідно — й високі ставки кредитування в економіці, намагання 
перейти до вільного курсоутворення, обмеження щодо фінансування дефі-
циту державного бюджету;

• максимальну відкритість економіки, що означало лібералізацію зовнішньо-
торговельного режиму, мінімізацію імпортних мит і скасування експортних.

Цей стандартний набір доповнювався іншими заходами, але вони мали друго-
рядний характер. 

Стандартний набір заходів часто суперечив реальним процесам і реальній по-
требі України у реформуванні. Частина цих програм не була завершена через 
невиконання умов українською стороною. Це, з одного боку, було погано, тому 
що, за відсутності власної стратегії, варто було б виконувати хоча б стратегію 
кредиторів, яка, хоч і не зміцнювала економічний потенціал, але давала можли-
вість швидкої інтеграції у міжнародні політичні та торгові союзи.

З іншого боку, невиконання програм дозволило зберегти від руйнації окре-
мі галузі промисловості і, навіть, створити нові. Зокрема, державна підтримка 
металургійного комплексу та автомобільного виробництва дали змогу зберег-
ти Україну в першій десятці світових виробників сталі, а також — будувати нові 
автомобільні заводи в період економічного пожвавлення. Наполеглива відмова 
української сторони від скасування особливого порядку оподаткування сільсько-
го господарства та скасування вивізного мита на насіння соняшника дали змогу 
посісти лідерську позицію у світі з виробництва й експорту соняшникової олії та 
бути в числі провідних держав світу із виробництва та експорту зернових.

Досвід співпраці з міжнародними фінансовими організаціями показав необхід-
ність вибудовувати власну лінію поведінки, не перетворюючись на пасивного 
споживача, інколи застарілих та дискредитованих світовою практикою, рецептів.

Протягом усього періоду незалежності, Російська Федерація не полишала нама-
гань не допустити виходу України з-під її економічного впливу. Утримання в ор-
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біті економічного «русского мира» відбувалось через надання привілейованих 
цін на імпортовані енергоносії, надання ринків збуту для традиційних експорт-
них товарів сільського господарства та харчової промисловості, металовиробів, 
а також продукції машинобудування, яка не могла конкурувати за якістю на сві-
тових ринках, але була конкурентоспроможною за ціною та якістю на ринках 
країн СНД. Важливе місце посідала промислова кооперація між підприємствами 
СНД, особливо в ОПК, авіації та космічній галузі.

Російські інвестиції в українську економіку часто здійснювались для послаблен-
ня її конкурентоспроможності на глобальному ринку та ринку СНД, або, навіть, 
знищення конкурента, як це сталося в таких галузях як нафтопереробка, окре-
мих видах машинобудування та хімічної промисловості. Одночасно Російська 
Федерація інтенсивно займалась імпортозаміщенням у тих галузях, де вона 
критично залежала від українських виробників (насамперед, в ОПК), а також, 
користуючись пільговим тарифом на транзит енергоносіїв територією України, 
водночас створювала альтернативні трубопроводи для їх транспортування. Зі 
свого боку, Україна, на тлі сприятливої ситуації на світових ринках для традицій-
них товарів українського експорту, практично нічого не робила для підвищення 
конкурентоспроможності, розширення та диверсифікації ринків збуту. 

Російська Федерація жорстко скористалася економічною залежністю України 
для «покарання» її за зроблений європейський вибір.

Отже, і Захід, і Росія у відносинах з Україною  піклувались винятково про власні 
економічні інтереси, розглядаючи Україну як предмет для кредитної, товарної, 
а у випадку з РФ — і політичної, експансії. Україна не розглядалась як майдан-
чик для довгострокових вкладень у розвиток виробництва і технологій. Тому, за 
весь період незалежності, Україна отримала лише 45,9 млрд дол. США прямих 
іноземних інвестицій, переважною більшістю яких були вкладення у придбання 
банківських установ, приватизацію діючих підприємств та торговельну мережу, 
через яку український ринок наповнювався імпортованими товарами при ма-
сованому споживчому кредитуванні. Значна частина цих інвестицій, насправді, 
була українським капіталом, виведеним за кордон для мінімізації оподаткуван-
ня. Українська економіка ставала дедалі більш залежною від іноземних кредитів,  
товарів та консультантів, а також — власних олігархів, які реєстрували свої ком-
панії в офшорних зонах. В подальшому, це зробило Україну дуже вразливою до 
світових економічних і фінансових криз. 

Звільнившись з «рабства» радянської імперії, Україна не наважилась увійти до 
глобальної спільноти як вільний і незалежний суб’єкт. Вона зосередила свої зусил-
ля на пошуку нових «благодійників» і «ворогів», до яких можна було б апелювати 
у разі виникнення проблем, компенсуючи цим брак відповідальності за власну 
долю. Такими об’єктами стала західна економічна система в особі ЄС і США, куди 
линули мрії про кращі стандарти життя і звідки приходили кредити та споживчі 
товари, а також РФ з її союзниками, звідки приходили ресурси і куди йшли постав-
ки традиційних експортних товарів, що дозволяло економіці триматись на плаву. 

Такий розвиток подій був вигідним для політичних і промислово-фінансових 
угрупувань, які формувались в країні переважно у сировинних та низькотехно-
логічних сегментах економіки. За відсутності національної стратегії розвитку, 
під впливом ліберальних реформ, які послаблювали роль державної політики, 
економічний комплекс України став предметом розподілу між цими кількома 
групами, які потім стали називатись олігархічними. З часом, групи створили по-
літичні структури, які забезпечили «демократичний супровід» їхніх фінансово-
економічних інтересів у владі. По суті, вони і стали владою України, відділивши 
народ від реального управління країною і визначення її майбутнього. Оскільки 
нові фінансово-економічні групи будувались на основі практично єдиної конку-
рентної переваги — близькості бізнесу до влади, перерозподіли власності між 
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РИС. 1.1. ДИНАМІКА ВВП, ПРИРІСТ / ЗНИЖЕННЯ, У % ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ

ними постійно провокували конфлікти у суспільстві, що прискорювало зміну по-
літичних і економічних циклів.

Вибори, що проводились доволі часто, поступово перетворились на конкурен-
цію технологій фальсифікації та «ярмарки популізму». У результаті симбіозу про-
цесів послаблення держави як виразника волі народу, і посилення влади олі-
гархії, народилося таке явище як тотальна корупція, яка поступово заполонила 
систему державного управління. 

З 1991 по 2014 рік Верховна Рада України переобиралась 7 разів із  середньою 
тривалістю роботи 3 роки 5 місяців, а Кабінет Міністрів України — 18 разів із се-
редньою тривалістю роботи 1,3 року. Такий «спринт» законодавчої та виконав-
чої гілок влади є ілюстрацією безвідповідальності. Усвідомлений стратегічний 
вибір замінило ручне управління так званими «реформами» в умовах перма-
нентних криз в Україні. (Рис. 1.1)

Примітка. Дані наведено з 1991 по 2000 роки згідно СНР-1993, з 2001 по 2009 роки — згідно 
СНР-2008 з урахуванням тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь, з 2010 
по 2014 роки — згідно СНР-2008 без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та 
м. Севастополь. 

24 роки існування такої системи довели її неконкурентоспроможність. Тому сьо-
годні Україні практично немає чим по-справжньому пишатись (Рис 1.2).

Отже, підсумком шляху до незалежності, протяжністю майже чверть століття, 
стала реальна загроза втрати цієї незалежності з усіма її основним аспектами, 
через втрату економічного потенціалу, розбалансованість фіскальної, платіжної 
і енергетичної систем, фактичну неплатоспроможність. Де-факто, втраченою є 
не лише економічна (в тому числі енергетична) і фінансова незалежність, але й 
функціональна незалежність. Адже керівництво Уряду та НБУ не мають свободи 
прийняття рішень з питань своєї компетенції в умовах необхідності залучення 
значних кредитів від міжнародних фінансових організацій, якими і диктується 
порядок денний реформ. В результаті — народ України з суб’єкта управління 
державою перетворився на об’єкт, який абсолютно віддалений від процесів ре-
ального управління державними справами, не маючи ані можливості вибирати, 



10

ані впливу на визначення майбутнього своєї держави. Анексія Криму та події на 
Сході України продемонстрували реальну слабкість системи державного управ-
ління країною та її обороноздатності. В цій ситуації громадяни-волонтери ви-
мушені були взяти на себе частину функцій, які мала виконувати держава, про-
демонструвавши, що лише вони здатні не тільки захистити, але й розбудувати 
нову державу.

Конкурентоспроможність

найменше найбільше 

РИС. 1.2. ІНДЕКС ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ 
(2014-2015)
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Джерело: Всесвітній економічний форум

1- 7 (найкращий результат)
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1 На початку 90-х років Україна була виробником високотехнологічної продукції, сьогодні  пе-
реважає виробництво низькотехнологічної продукції, оскільки найбільша частина інвестицій, 
традиційно, йшла не в 5 і 6 уклади, а спрямовувалась в 3 та 4 уклади.

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ НИНІШНЬОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

Діюча модель – основна причина втрати незалежності

Затяжний період економічних трансформацій завершився формуванням в Украї-
ні, яка на початку 90-х була лише уламком радянської економіки,  основних засад 
ринкової системи господарювання: відбулись лібералізація господарських відно-
син, становлення малого й середнього підприємництва, сформовано власну гро-
шово-кредитну систему, зросла торговельна та фінансова відкритість країни. 

Проте, позитивні досягнення 24-х років незалежності не набули системного характе-
ру, який привів би до формування сучасної ефективної конкурентоспроможної еко-
номіки — основи національної економічної та політичної незалежності. Натомість, 
сформувалась модель, яка спирається на отримання прибутків від експорту, пере-
важно, сировинної та низькотехнологічної продукції, та «проїдання» цього прибут-
ку через малоефективний популістський соціальний патерналізм та високу частку 
корупційного перерозподілу національного продукту. При цьому, національна еко-
номіка залишилась нездатною належним чином задовольняти внутрішній попит 
на непродовольчі споживчі та інвестиційні товари, що обумовило високий рівень 
імпортозалежності. Країна потрапила в жорстку залежність від кон’юнктури світо-
вих ринків, а національна політика — в залежність від потужних лобі експортерів. 

Орієнтованість значної частки виробництв з невисокими технологічним рівнем 
та технічними стандартами на ринки пострадянського простору, критична за-
лежність від постачання енергетичних ресурсів з Російської Федерації обумови-
ли також високу потужність впливу цієї країни на суспільно-політичні процеси в 
Україні та її геополітичний вибір.

Протягом років незалежності, в структурі економіки України переважали негатив-
ні процеси деіндуcтріалізації, монополізації, втрати наукового потенціалу, нарос-
тання морального і фізичного зношення основних фондів. 

Так, за підсумками 2013 року (Табл. 2.1, 2.2): 

• енергоємність ВВП України становила 0,395 кг н. е./$ проти 0,14 кг н. е./$ 
— у Польщі, 0,168 кг н. е./$ — у Чехії, 0,33 кг н. е./$ — у РФ, 0,19 кг н. е./$ — 
у Південній Кореї, 0,18 кг н. е./$ — у Малайзії, 0,106 кг н. е./$ — у Туреччині, 
0,184 кг н. е./$ — у світі, 0,116 кг н. е./$ — у країнах Європи (Табл. 2.1);

• матеріалоємність становила 0,869 проти 0,671 у Польщі, 0,694 — у Туреччині, 
0,617 — у Малайзії, 0,511 — у РФ (Табл. 2.2);

• наукоємність ВВП — 0,81% проти 0,9% — у Польщі, 1,9% — у Чехії, 0,9% — у Ту-
реччині, 1,1% — у РФ, 4,2% — у Південній Кореї та 1,9% — у ЄС-281;
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• зношеність основних засобів в Україні — 77,3% проти 47,3% — у Польщі, 41,7% 
— у Чехії, 45,1% — в Угорщині, 35,5% — у Словаччині, 48,2%  — у РФ  та 42,9% — у 
Молдові.

Країна

Енергоємність 
ВВП,  

кг н. е./$

Частка обсягу виконаних 
наукових і науково-

технічних робіт у ВВП, %

Матеріалоємність 
ВВП 2, %

2013 рік Останні наявні  
стат. дані

Україна 0,395 0,81 0,869

Польща 0,14 0,9 0,671

Чехія 0,168 1,9 0,804

РФ 0,33 1,1 0,511

Південна Корея 0,19 4,2 0,953

Малайзія 0,18 - 0,617

Туреччина 0,106 0,9 0,694

Країни Європи 0,116 1,9 0,802

Світ 0,184 - -

ЄС-15 - 2,1 -

ТАБЛИЦЯ 2.1.  ЕНЕРГОЄМНІСТЬ, МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ ТА НАУКОЄМНІСТЬ ВВП   
УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН СВІТУ

Вид  діяльності Україна Польща Чехія Словач-
чина

Угор- 
щина РФ Франція Литва

Усього по економіці 77,3 47,3 41,7 35,5 45,1 48,2 30,2 40,8

Промисловість, 56,9 50,1 44,3 36,4 43,2 49,5 46,6 42,4

у т. ч. переробна 50,1 47,4 42,1 38,5 42,6 46,8 48,4 42,1

Транспорт, складське 
господарство, 
поштова та 
кур’єрська діяльність

96,7 59,2 41,6 39,7 40,0 56,5* 43,6 39,0

Інформація та 
телекомунікації 63,6 49,8 36,4 40,6 40,1 - 42,1 37,4

ТАБЛИЦЯ 2.2.  СТУПІНЬ ЗНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ  
ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА РФ, %

* Дані наведено за видом діяльності «Транспорт та зв’язок» 
Джерела: Держстат, Росстат, база даних Eurostat, орієнтовні розрахунки Мінекономрозвитку

2 Коефіцієнт матеріалоємності розраховується як співвідношення суми спожитої у проміжно-
му споживанні продукції ВЕД (які виробляють матеріальні продукти) до ВВП.

Джерела: Enerdata, OESD, Eurostat, Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
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Малоефективну структуру економіки в Україні консервує низький рівень інвес-
тування у виробництва з використанням високих технологій та технологій се-
редньовисокого рівня (Табл. 2.3). Так, у 2014 році їх частка у структурі капіталь-
них інвестицій становила лише 11,5%, в той час, як у країнах ЄС вона становить 
близько 30%, в Японії — 26%, у США — 65,5%. Українські виробники надають пе-
ревагу інвестуванню у виробництва з використанням технологій середньонизь-
кого та низького рівня (частка у 2014 році — 38,1%), які не потребують значних 
капіталовкладень, науково-технологічних розробок та мають менший термін 
окупності. 

3  Групування видів промислової діяльності за рівнем технологічного виробництва включає лише види 
переробної промисловості. Крім того, розрахунки є орієнтовними, оскільки наявна статистична інфор-
мація не містить широкої деталізації підвидів окремих видів промислової діяльності, зокрема, машино-
будування (виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, медичних і стоматологічних інстру-
ментів), металургії (виробництво зброї та боєприпасів), виробництва іншої продукції (ювелірні вироби, 
музичні інструменти тощо). У зв’язку з цим, при здійсненні розрахунків було використано загальний 
показник відповідного виду діяльності переробної промисловості.

4 З 1 січня 2013 року індекс промислової продукції розраховується за новим КВЕД-2010. Під час роз-
рахунку індексу промислової продукції за базовий рік взято 2010 рік, замість 2007 року (за старим 
КВЕД-2005). Дані за 2011-2014 роки перераховано згідно нової класифікації КВЕД-2010. Показники за 
2011-2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь.

ТАБЛИЦЯ 2.3. СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ПЕРЕРОБНУ 
ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ВИРОБНИЦТВА,  
У % ДО ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ ПРОМИСЛОВОСТІ3

Джерела: Держстат, орієнтовні розрахунки Мінекономрозвитку відповідно до методології 
групування видів промислової діяльності за рівнем технологічного виробництва Євростату,  
що використовується країнами-членами ОЄСР
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Виробництво з використанням технологій 
середньонизького та низького рівнів

Результатами функціонування економічної системи з низькими якісними харак-
теристиками стали:

1) у міжнародній системі спеціалізації та кооперації — перетворення України 
на переважно сировинну країну (Рис. 2.1). Обсяг промислового виробництва4 у 
2014 році був меншим порівняно із рівнем 1991 року  на 13,4% (до 2007 року 
зменшення складало 24%), при цьому, падіння у переробній промисловості до 
2007 року становило 28,9%.  Частка машинобудування, яка у 1990 році складала 
30,5% промислового виробництва, у 2013 році скоротилась до 8,7%, легкої про-
мисловості — з 10,8% до 0,7%. Натомість, частка хімічної та нафтохімічної про-
мисловості зросла з 5,5% до 7,4%, металургії — з 12,1% до 15,4%.
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Посилився аграрний характер економіки. Обсяг сільськогосподарського виробни-
цтва 5 перевищив рівень 1991 року на 7,3% (до 2000 року — у 1,74 рази), обсяг до-
бувної промисловості перевищив рівень 2000 року — на 9,9%, суттєво збільшився 
і експорт продукції цих сировинних видів економічної діяльності (в структурі екс-
порту за 2013 рік частка експорту сільськогосподарської продукції та продукції до-
бувної промисловості становила 18,5% (9,5% — у 2001 році). Частка експорту про-
дукції переробної промисловості склала 58,8% проти 72,7% — у 2001 році.

Джерела: Держстат, Eurostat, OESD та статистичні служби інших країн, орієнтовні розрахунки 
Мінекономрозвитку відповідно до методології групування видів промислової діяльності за 
рівнем технологічного виробництва Євростату, що використовується країнами-членами ОЄСР.

РИС. 2.1.  СТРУКТУРА ВИПУСКУ ВЕД ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА РІВНЕМ 
ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ВИРОБНИЦТВА  УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН СВІТУ  (ЗА ДАНИМИ 
ТАБЛИЦІ «ВИТРАТИ-ВИПУСК»), У % ДО ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Виробництво  
з використанням 

високих технологій

Виробництво  
з використанням технологій 

середньо-високого рівня

Виробництво  
з використанням технологій 

середньо-низького рівня

Виробництво  
з використанням 

технологій низького рівня

Україна (2013 р.) 
ЄС-27 (2011 р.)

3,1
6,0

17,4

32,6

21,9
22,7 

32,7

23,5

РИС. 2.2. СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ 
ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ВИРОБНИЦТВА У 2014 РОЦІ, У % ДО ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬООБЛІКОВОЇ КІЛЬКОСТІ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ

Виробництво з використанням високих 
технологій; 2,4%

Інші ВЕД промисловості;

34,2%

Виробництво з використанням 
технологій низького рівня;

 25,3%

Виробнитво з використанням технологій  
середньо-високого рівня;

19,3%

Виробництво з використанням 
технологій  середньо-низького рівня; 

18,8%
Джерела: Держстат 

2) у міжнародному поділі праці — перетворення України на експортера «мізків» та 
робочої сили. Протягом періоду з 01.01.2010 до 17.06.2012, 1,2 млн осіб працювали 
або шукали роботу за кордоном. Головним чином, за кордоном працюють відпо-
відальні та кваліфіковані робітники. Існуюча в Україні структура економіки не ство-
рює попит на кваліфіковані та освічені кадри та не пропонує їм гідних умов та опла-
ти праці, що підживлює трудову міграцію. (Рис. 2.2)

5 Показники за 2010-2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та 
м. Севастополь. За 2014 рік наведено попередні дані, які будуть уточнені 29.05.2015.
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Джерело: Міжнародний статистичний портал Statista (дані станом на 11.03.2015)

РИС. 2.3. СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗА ПАРИТЕТОМ КУПІВЕЛЬНОЇ 
СПРОМОЖНОСТІ В 2012 РОЦІ В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ СВІТУ, $

США Італія Іспанія Чеська Рес-
публіка

Польща Угорщина Російська 
Федерація

Україна

3 000
3 263

2 445 2 352

1 786
1 536 1 374 1 215

686

2 000

1 000

0

ТАБЛИЦЯ 2.4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БЮДЖЕТУ  
ТА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

Джерела: Мінфін, НБУ

Примітка. Дані наведені з 2002 по 2004 роки за методологією КПП5, з 2005 по 2009 роки — за 
методологією КПП6, з 2010 по 2014 роки — за методологією КПП6 без урахування тимчасово 
окупованої території АР Крим та м. СевастопоЛЬ.

Роки Державний 
борг

Сальдо 
зведеного 
бюджету

Дефіцит 
платіжного 

балансу

Сальдо 
поточного 

рахунку

Міжнародні 
резерви

у % від ВВП міс. імпорту

2002 32,3 0,7 2,8 7,2 1,9
2003 28,0 -0,2 4,3 5,6 2,3

2004 23,9 -2,8 3,8 10,2 2,6

2005 17,3 -1,6 12,0 2,8 4,5

2006 14,3 -0,6 2,2 -1,4 3,8

2007 11,8 -0,8 6,3 -3,5 4,0

2008 13,1 -1,1 -1,6 -6,8 6,7

2009 32,8 -3,6 -11,3 -1,4 4,6

2010 39,9 -5,9 3,7 -3,6 4,5

2011 36,3 -1,4 -1,5 -6,9 3,9

2012 36,7 -3,3 -2,4 -8,9 3,1

2013 40,3 -4,3 1,1 -10,1 3,5

2014 70,3 -4,6 -10,1 -4,0 1,4

3) у світовій системі розподілу фінансових ресурсів — перетворення України на 
хронічного боржника. Показники державного та гарантованого державою боргу 
вже значно перевищили  критичний рівень (60% ВВП) та становили 70,3% від 
рівня ВВП на кінець 2014 року (Табл. 2.4). Рівень валового зовнішнього боргу 
станом на 01.01.2015 досяг 96,5% ВВП. 
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У підсумку, за 24 роки скорочення ВВП країни склало 35,2% (до рівня 1990 року), 
скорочення чисельності наявного населення станом на 01.01.2015 — 6,4 млн осіб 
(51,8 млн осіб у 1990 році проти 45,4 млн осіб у 2014 році). На кінець першого 
кварталу 2015 року, середня заробітна плата в Україні складала в доларовому ек-
віваленті лише 160 одиниць, що відповідає рівню 2005 року, а її частка на поча-
ток року у структурі доходів громадян опустилась нижче 40% і майже зрівнялась 
із часткою соціальних допомог та трансфертів населенню (39,9% проти 37,2%). 
Рівень заощаджень знизився до 5,4%, що є найнижчим показником за останні 
десять років.

Довідково. В Україні, за підсумками 2014 року, мінімальна заробітна плата становила близь-
ко 40 євро, що у 48 разів менше від найвищого рівня у країнах ЄС (Люксембург — 1923 євро, 
Бельгія — 1502 євро, Німеччина — 1473 євро) та у 4,6 рази менше від найнижчого рівня міні-
мальної заробітної плати в країнах ЄС (Болгарія — 184 євро, Румунія — 218 євро)6.

Отже, в Україні сформувалась модель, що висмоктує енергію економічного роз-
витку. Її низькі якісні характеристики (фізична та моральна застарілість фондів, 
висока енергоємність та низька наукоємність виробництва), превалювання си-
ровинного низькотехнологічного виробництва, відплив професійних кадрів, 
низька продуктивність та  неконкурентоспроможність — все це призводить до 
поступової деградації країни та посилення її боргової залежності. Це доводять 
порівняння кількісних показників України та решти світу:

• рівень продуктивності праці в Україні у 2012 році скоротився на 7,2%  по-
рівняно з 1991 роком, водночас у країнах ЄС — збільшився на 34%, в цілому 
у світі — на 59,1%, зокрема, у Туреччині — на 82,9%, у Малайзії — на 74,1%; 

• частка показника ВВП на душу населення7 в Україні порівняно зі  світовим 
скоротилась з 126,4% у 1990 році до 61,1% у 2013 році; із загальноєвропей-
ським — з 45,6% до 24,8% відповідно.

Довідково. ВВП на душу населення (в умовах зменшення населення) в Україні збільшився 
лише на 29%, світовий рівень зріс у 2,7 рази, європейський — у 2,4 рази.

Така модель сформувалась у результаті:

1. Об’єктивного впливу глобалізаційних процесів, в яких Україна посідає місце 
сировинно-аграрної економіки з дешевою робочою силою. 

2. Дезорганізації системи управління в умовах постійних політичних конфліктів 
у корупційно-олігархічній системі влади.

3. Слабкості інститутів громадянського суспільства.

Ця модель характеризується: 

• непослідовністю реформаторських змін (наприклад, після досить успішної 
малої приватизації відбулось розграбування країни через велику привати-
зацію);

• секторальною фрагментарністю прийняття рішень (стимулювання розвитку 
окремих галузей здійснювалось, виходячи з близькості конкретних бізнес-
менів до влади, а не спираючись на стратегічні програмні цілі розвитку кра-
їни);

 6 Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2014 рік. ІБСЄД, USAID (2015). 
7 1991 рік взято за 100%.
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• популістською соціальною політикою при архаїчній структурі соціальної 
сфери (рішення про підвищення соціальних стандартів диктувались полі-
тичними амбіціями, а не економічною можливістю, а реформування постій-
но відкладалось з політичних міркувань); 

• значними міжрегіональними диспропорціями розвитку (галузева спеціалі-
зація регіонів диктує суттєві розбіжності в обсягах виробництва на одну осо-
бу. Поширення депресивності територій обумовлює високу залежність від 
перерозподілу коштів через центральний бюджет);

• вибірковістю трансформації інституційного середовища (зокрема, так і не 
відбулось становлення фінансового ринку. Банківська система України не 
виконує належним чином свою основну функцію — кредитування реально-
го сектору. Слабким є поширення ринкових механізмів господарювання в 
аграрному секторі. Нереформовані державні природні монополії, житлово-
комунальне господарство. Фактично не існує ринку праці).

У 2013 році народ України заявив про небажання миритись з існуючою ситуаці-
єю, а у 2014 році — почав відвойовувати власне право на управління державою і 
змінив владу. Тепер від нової влади залежить те, наскільки майбутня країна буде 
здатною задовольнити прагнення народу до державної незалежності та можли-
вості досягати добробуту власними розумом та працею.
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РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
(СЦЕНАРІЙ СТАТУС-КВО) 

 
 Збереження існуючої моделі – шлях до знищення державності

Нова команда, яка прийшла до влади в результаті Революції Гідності, пообіцяла 
розбудувати нову країну із новою економікою і новими цінностями. Люди пові-
рили і підтримали нову команду. Нарешті було остаточно визначено курс на єв-
ропейську інтеграцію та підписано Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. 
Проте, за рік роботи нової команди ситуація лише погіршилась. На це є об’єктивні 
причини і головна з них — війна на Сході, яка знищує людей та висмоктує ма-
теріальні і фінансові ресурси держави. Нова команда також припустилась низки 
стратегічних і тактичних помилок, що ставлять під питання не тільки реальність 
побудови нової економіки, але і збереження існуючої від остаточної руйнації.

• Розбудову нової економіки і нової країни розпочато в рамках старої моделі, 
яка, за фактом, продемонструвала свою недієздатність і згубність для Укра-
їни. Вкладання зусиль і коштів в цю модель може призвести лише до погір-
шення стану економіки і громадян, що вже очевидно.

• Зроблено ставку на закордонну і міжнародну кредитну допомогу, яка знову 
робить Україну залежною від кредиторів і обмеженою у власних діях. Така 
допомога спроможна лише вивести економіку з шоку і повернути її до жит-
тя. Проте, далі вона може бути корисною лише за умови втілення Україною 
власної стратегії розвитку і власних зусиль. Інакше — це шлях до втрати еко-
номічної незалежності.

• Немає чіткої стратегії розвитку країни. Є декілька, неузгоджених між собою, 
документів: від програми Уряду, яка є коротким переліком поточних за-
вдань, до Стратегії «Україна-2020», яка є описом далекої мрії без визначення 
шляхів та інструментів її досягнення. 

• Практично відсутній діалог влади з суспільством щодо обговорення важ-
ливих та соціально чутливих кроків, роз’яснення їх суті, необхідності та ці-
льового призначення, залучення вітчизняних науковців, ділових об’єднань, 
громадських інститутів до розроблення політики держави.

• Заходи щодо фінансової стабілізації є неадекватними і надто жорсткими. 
Одночасно проводяться лібералізація курсоутворення, шокове підвищення 
цін і тарифів для населення, замороження соціальних виплат та підвищен-
ня фіскального навантаження на бізнес. Це призводить до зниження плато-
спроможності населення, дестимулює підприємницьку діяльність та загро-
жує «паралічем» економічного життя.

• Заходи щодо порятунку банківської системи непослідовні й, насправді, лише 
посилюють недовіру до цих фінансових інститутів. Продовження відпливу 
коштів з банків веде до згортання кредитування населення та реального 
сектору економіки, що блокує необхідну структурну перебудову.
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Показник

2014 рік 2015 рік

І квартал
І 

квартал
ІІ 

квартал
ІІІ 

квартал
ІV 

квартал рік

Зміна ВВП  
(у постійних цінах 
2010 року, у % 
до аналогічного 
періоду 
попереднього року)

-1,2 -4,5 -5,4 -14,8 -6,8 -17,2

Зміна промислового 
виробництва 
(кумулятивно, у % 
до відповідного 
періоду 
попереднього року)

-4,4 -4,0 -8,0 -10,1 -10,1 -21,1 

Індекс споживчих цін 
(кумулятивно, у % до 
грудня попереднього 
року) 

3,0 11,6 16,2 24,9 24,9 20,3

Рівень безробіття  
(у %, кумулятивно з 
початку року (дані за 
методологією МОП, у 
віці 15-70 років))

9,0 8,6 8,9 9,3 9,3 Х

ТАБЛИЦЯ 3.1.  ДИНАМІКА ОСНОВНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  
У 2014-2015 РОКАХ

Джерело: Держстат

• Уряд ігнорує необхідність цілеспрямованої роботи з інвесторами, не здій-
снює стимулювання інвестиційної діяльності в країні. Не принесли жодного 
результату донорські конференції для іноземних інвесторів. Країна опини-
лась в жорсткій інвестиційній кризі, інвестори втрачають зацікавленість в 
роботі в Україні та, попри заклики влади, покидають країну.

• Політика оновлення влади зосереджена, насамперед, на знищенні старої ко-
рупційної системи замість розбудови нової системи управління державою, 
яка б була адекватною викликам, що стоять перед країною, і виключала б 
корупцію як засіб управління. Захоплення цим процесом може призвести 
до зникнення будь-якої системи державного управління і неспроможності 
влади забезпечити виконання прийнятих рішень.

Це далеко не повний перелік помилок, яких припускаються під час побудови 
нової країни і нової економіки. Якщо уроки минулого не будуть враховані, і 
влада не змінюватиме існуючу модель економіки та управління, то ситуація в 
Україні погіршуватиметься й надалі. 

Економіка України у 2014 та на початку 2015 року вже відреагувала на недо-
лугу політику низкою макроекономічних шоків. Економіка повернулась до ча-
сів стагфляції, поєднуючи скорочення виробництва, зростання безробіття та 
перехід від помірної до галопуючої інфляції (Табл. 3.1). Девальваційний шок 
у лютому 2015 року, коли гривня за 22 дні знецінилась у 1,8 рази, побив ре-
корди криз 1998, 2008 та 2014 років (хоча загалом за 2014 рік девальвація вже 
сягнула майже 100%, катастрофічних для будь якої економіки). 
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Україна вже має досвід вирішення схожих проблем, тому у разі послідовної реа-
лізації заходів антикризової політики із залученням зовнішньої допомоги  зможе 
стабілізувати ситуацію і не допустити виникнення інших фіскальних та банківських 
шоків у відносно короткий період часу. Набагато більшу небезпеку створюють 
структурні та інфраструктурні обмеження, які загострились під впливом військових 
дій на сході. Саме вони надалі будуть обумовлювати виникнення нових криз, таких 
як невирішеність питання значної енергоємності виробництва та диверсифікації 
енергоносіїв (споживання та постачання), а також — значне зношення фондів інф-
раструктурних об’єктів. І саме це формує негативний пролонгований вплив та ство-
рює загрози остаточного перетворення держави на країну третього світу.

СЦЕНАРІЙ СТАТУС-КВО

Прогноз за сценарієм статус-кво на довгострокову перспективу враховує всі на-
явні короткотермінові та довготермінові ризики і виходить з того, що військовий 
конфлікт поступово буде вирішено, і він вже не буде додатковим навантаженням 
на економіку. Усі фіскальні і банківські ризики, враховуючи досвід минулих ро-
ків, вдасться суттєво зменшити через реалізацію програми з МВФ. Вона ж стане 
стабілізуючим фактором для валютного і споживчого ринків у короткостроковій 
перспективі. Проте консервація моделі економіки і повторення помилок в сис-
темі управління означатиме для України подальшу втрату часу, незалежності і 
шансу будь-коли увійти до переліку розвинутих країн. 

Враховуючи наявні проблеми, протягом наступних 10 років в Україні ймовірним 
є виникнення щонайменше двох небезпечних криз. 

Перша — енергетична, причиною якої можуть бути проблеми забезпеченос-
ті сировиною або інфраструктурні обмеження. Зокрема, анексія Росією Криму 
означає недоступність для України родовищ на шельфі Чорного моря, а дезор-
ганізація життя на Сході України призводить до скорочення видобутку вугілля, 
природного газу та обмежує можливості реалізації проектів з видобування слан-
цевого газу. Конфлікт унеможливлює співпрацю з Росією в енергетичній сфері, а 
проекти з диверсифікації постачання енергоносіїв розвиваються надто повільно 
або не розвиваються взагалі.

Тому існуючий наразі дисбаланс у постачанні енергоносіїв під час відновлення 
динаміки економічного зростання лише посилиться, оскільки  приріст спожи-
вання ресурсів не покриватиметься паралельним зростанням їх виробництва. 

Нестача палива провокуватиме підвищення цін на нього, виникнення перебоїв 
у роботі великих об’єктів і підвищення аварійності. Схожі ефекти виникатимуть 
і у зв’язку зі значною зношеністю та руйнуванням транспортної та енергетичної 
інфраструктури.

В умовах негативного шоку пропозиції в країні відбуватиметься зростання збит-
ковості виробництв, заборгованості з виплати заробітної плати на тлі зниження 
кількості зайнятого населення, вкотре посиляться фіскальні дисбаланси. Останні 
провокуватимуть прийняття рішень про додаткове нарощування боргів, підви-
щення податків та скорочення видатків, що в черговий раз зменшуватиме вну-
трішній попит і, відповідно, виробництво. 

Дестабілізація ситуації супроводжуватиметься відпливом капіталу, що спричи-
нить девальваційні і, як наслідок, інфляційні процеси. Триватиме ця ситуація 
доки баланс на енергетичному ринку не буде досягнуто природним шляхом 
внаслідок скорочення виробництва та часткового вирішення проблем з наро-
щуванням поставок та добуванням енергоресурсів.
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8 Потенціал економічного росту — це максимально можливе зростання ВВП на певному проміж-
ку часу за умов повного використання наявних ресурсів країни..

9 Показники ВВП на душу населення наведено за Методом Атласу з бази даних Світового бан-
ку. Дані за 2013 рік (останні наявні). Електронне посилання: http://data.worldbank.org/indicator/
NY.GNP.PCAP.CD.

Друга криза може бути спровокована борговими проблемами. Рефінансування 
заборгованості через отримання нових кредитів не вирішує питання неплато-
спроможності країни, а переносить тягар виплат на наступні періоди. Врахову-
ючи, що за цим сценарієм решта трансформаційних процесів, так само, як і у 
минулі періоди, відбуватимуться непослідовно і фрагментарно, боргова криза у 
черговий раз спіткає Україну у період найбільших виплат. Наслідки будуть ана-
логічні до тих, які вже спостерігались в Україні. Це — розгортання девальвацій-
но-інфляційної спіралі, посилення відпливу капіталу, падіння інвестицій та спо-
живчого попиту, скорочення виробництва. 

Виникнення зазначених криз, а також супутніх цінових та девальваційних шо-
ків, формування перманентних дисбалансів у фіскальній та банківській сферах, 
у відносинах із зовнішнім світом призведе до подальшого уповільнення зрос-
тання ВВП з 1,6% в середньому у 2004-2014 роках до 0,9% у 2015-2025 роках. При 
цьому відбудеться чергове скорочення потенціалу  зростання ВВП8 з 5% до 3%.

Враховуючи таку динаміку, відставання розвитку України від провідних країн 
світу збільшиться. Валовий внутрішній продукт України на душу населення скла-
де у 2025 році 5234 дол. США, і щодо світового скоротиться з 40% у 2013 році до 
27,3% у 2025 році. Україна залишиться на рівні таких країн, як Ангола (5170 дол. 
США у 2013 році), Ямайка (5220 дол. США) та Алжир (5330 дол. США)9 .

Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку

РИС. 3.1. ДИНАМІКА ВВП, ПРИРІСТ/ЗНИЖЕННЯ, У % ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ
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Такі результати закріплять за Україною позиції країни третього світу, яка потре-
буватиме постійної допомоги економічно розвинутих країн. Слабкий розвиток 
економіки та кризи призведуть до відпливу кваліфікованої робочої сили, скоро-
чення середнього класу, зростання бідності та подальшого зменшення чисель-
ності населення.

Відтак, головна і найбільша помилка — це намагання проводити реформи в 
рамках старої парадигми без зміни моделей розвитку та управління країною. 

За такого підходу на суспільство чекає розчарування, а на країну — нові соціаль-
ні потрясіння.  

Закордонні партнери, надаючи кредити та іншу допомогу Україні, хочуть бачити 
чітку стратегію розвитку успішної країни, яка буде здатна повернути ці кредити 
у майбутньому. Відсутність такої стратегії штовхатиме до режиму зовнішнього 
управління, за якого боржник, який не може повертати борги, переходить під 
повне управління кредитора, й фактично припиняє існування як суб’єкт.

Можливо, цей сценарій є бажаним для частини кредиторів і окремих українських 
політиків, але він неприйнятний для українського народу, більша частина якого 
хоче жити і працювати в своїй незалежній країні. Шанс на інший шлях існує, і він 
викладений у стратегічному сценарії розвитку.
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РОЗДІЛ IV. ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ  

ЕКОНОМІЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ 

Стратегічний сценарій – відновлення незалежності

Першою необхідною умовою відродження незалежності України і повернення її 
цілісності має стати зміна моделі розвитку і принципів, на яких вона будується. 
Необхідно впровадити активну модель розвитку, суть якої описана в розділі І, та 
визначити цілі та принципи політики економічного прагматизму, за якими ця 
модель працюватиме.

Нижченаведені цілі і принципи — це фундаментальні правила і напрями, за яки-
ми має жити і розвиватись українська економіка у найближчі п’ять років. 

1. Реальне збільшення валового внутрішнього продукту на душу населення 
та тривалості життя в Україні за максимальної зайнятості населення є пріо-
ритетними цілями економічної політики, яким підпорядковуються інші цілі. 
Будь-який закон чи інший нормативний акт, що приймається в Україні, не 
має суперечити цим цілям і жодним способом звужувати можливості для 
здійснення підприємницької діяльності, якщо це не пов’язано із захистом 
здоров’я людей, навколишнього середовища та державної безпеки. 

2. Жорстке викорінення корупції на усіх рівнях є ключовою комплексною ре-
формою, спрямованою на створення умов для розвитку бізнесу, зростання 
середнього класу та безпечного і комфортного життя в Україні. 

3. Економічний розвиток України ґрунтується на власних цілях, ресурсах і ме-
ханізмах. Будь-яка іноземна допомога є бажаним і важливим додатком до 
власних зусиль українців, але не може бути наріжним каменем і ресурсною 
основою розвитку держави. Зовнішні позики мають бути економічно без-
печними і працювати на  розвиток, а не на поточне виживання. 

4. Зростання внутрішніх і прямих іноземних інвестицій оголошується націо-
нальним економічним пріоритетом на період до 2020 року. Держава, її ор-
гани, кожен державний функціонер стимулюють і забезпечують створення 
і дотримання сприятливих умов для інвесторів та сприяють діяльності укра-
їнських, міжнародних та іноземних установ розвитку, а також інвестицій-
них фондів на території України. Обсяги приросту інвестицій в економіку є 
основним критерієм оцінки результатів діяльності Уряду і керівництва його 
економічного блоку. Держава також здійснює державне інвестування через 
створені нею фінансові установи розвитку та виступає їх гарантом, а також 
каталізатором приватних інвестицій.

5. В умовах обмеженості коштів держава концентрує зусилля на капіталізації 
державних банків, державних фінансових установ розвитку, а також забез-
печує гарантування банківських депозитів усієї банківської системи через 
фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Оздоровлення банківської систе-
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ми є результатом відродження сфери виробництва товарів і послуг, а не його 
передумовою. Збільшення багатства громадян і компаній є запорукою капі-
талізації фінансових установ.

6. Податкова система України фіксується станом на 1 січня 2016 року і не змі-
нюється до 2020 року, крім випадків, що пов’язані із виконанням довгостро-
кових міжнародних зобов’язань та стимулювання залучення інвестицій. До 
цього часу мають бути прийняті законодавчі акти щодо удосконалення бази 
оподаткування, впровадження принципів соціальної справедливості в опо-
даткуванні, спрощення адміністрування податків, гармонізації податкової 
системи із європейською та запровадження прозорих податкових стимулів 
розвитку.

7. В Україні усі громадяни і підприємства в повному обсязі сплачують нара-
ховані податки за умови, що держава і органи місцевого самоврядування у 
свою чергу своєчасно, прозоро і повно звітують перед платниками податків 
за планування та ефективне використання державних коштів на основі про-
грамно-цільового підходу. Закупівлі за державні кошти здійснюються відпо-
відно до прозорих процедур, але за пріоритетом економічної доцільності.

8. Усунення платіжного, фіскального, енергетичного та інших дисбалансів в 
економіці здійснюється за рахунок прискорених темпів економічного зрос-
тання через інвестиції в енергозбереження, розвиток виробництва, експор-
ту, а не шляхом скорочення приватного і державного споживання, посилен-
ня податкового тиску чи зростання державного боргу.

9. Приватизація державних підприємств та інше відчуження державних і кому-
нальних активів має на меті модернізацію підприємств та інфраструктури, а 
не фінансування поточного дефіциту бюджету. За рахунок надходжень від 
приватизації та доходів від використання невідновлюваних ресурсів ство-
рюється фонд нової економіки, що фінансує і стимулює створення активів 
енергоефективної, високотехнологічної, з високою доданою вартістю і кон-
курентоспроможної на світовому ринку економіки, яка має стати основою 
для стратегічного розвитку країни. 

10. Держава сприяє інвестиціям у наукові дослідження і інноваційній діяльності  
у приватному секторі та економічно їх стимулює. Держава збільшує фінан-
сування наукових досліджень через механізм державних замовлень, вико-
навцями яких можуть бути як державні, так і приватні та громадські дослідні 
центри.

Ці десять принципів політики економічного прагматизму мають стати фундамен-
том для нової моделі розвитку. Вони мають бути сприйняті та підтримані укра-
їнським суспільством, і стати керівними принципами в діяльності законодавчої 
і виконавчої влади під час здійснення нею  повноважень, визначених Конститу-
цією і законами України. Порушення цих принципів громадянином, державним 
службовцем, бізнесменом чи політиком означатиме відступ від цілей побудови 
незалежної і успішної України.

На основі цих принципів ми ставимо ціль на найближчі 10 років — повернення 
справжньої незалежності українському народу і державі Україна шляхом зміни 
моделі економіки та перебудови системи управління. Це і є основою стратегіч-
ного сценарію.
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Джерела: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
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СТРАТЕГІЧНИЙ СЦЕНАРІЙ

Макрокритеріями досягнення поставленої цілі мають стати наступні кількісні та 
якісні зміни в економіці. 

По-перше, збільшення ВВП на душу населення з 3083 дол. США у 2014 році до 
9163 дол. США у 2025 році (Рис. 4.1) та відповідне зменшення розриву у відно-
шенні ВВП на душу населення між Україною та країнами-світовими лідерами, а 
також країнами, що швидко розвиваються. 

По-друге, подвоєння ВВП протягом 2015-2025 років  (Рис. 4.2).
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По-третє, структурно-технологічна перебудова економіки в цілому та промисло-
вості України, зокрема, в напрямку розширення частки валової доданої вартості 
середньовисоко- та високотехнологічних секторів (з 3,6% та 0,5% у 2014 році до 
6,1% і 2,1% у 2025 році відповідно (Табл. 4.1).

10 Дана група також включає окремі види виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, 
супутнього устаткування та виробництва медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.

Виробництво  
з використанням:

Вид економічної діяльності 2014 2020 2025

високих 
технологій 10

Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів

0,5 1,3 2,1
Виробництво комп'ютерів, електронної та 
оптичної продукції

технологій 
середньо-
високого рівня

Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції

3,6 4,5 6,1

Виробництво електричного устаткування

Виробництво машин і устаткування, не 
віднесених до інших угруповань
Виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів

Виробництво інших транспортних засобів

технологій 
середньо-
низького рівня

Виробництво коксу та коксопродуктів; 
виробництво продуктів нафтопереробки

3,1 3,1 3,1

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів
Виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції
Металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів

технологій 
низького рівня

Виробництво харчових продуктів; напоїв 
та тютюнових виробів

5,9 5,1 4,8

Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри та інших матеріалів
Виробництво деревини, паперу; 
поліграфічна діяльність та тиражування

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

ТАБЛИЦЯ 4.1. ЗМІНА СТРУКТУРИ ВДВ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РІВНЕМ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ (СТРАТЕГІЧНИЙ СЦЕНАРІЙ)
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11 Зростання експорту без урахування впливу курсового чинника буде не таким стрімким, оскіль-
ки у 2015 році частка експорту під впливом курсового чинника зросте орієнтовно до 61,7%.

По-четверте, підвищення частки експорту як у ВВП в цілому з 49,2% у 2014 році11 

до 69% у 2025 році відповідно, так і у структурі використання товарів та послуг се-
редньовисоко- та високотехнологічних секторів (Табл. 4.2). 

По-п’яте, зниження рівня безробіття з 9,3% в 2014  до 5,5% в 2025 році та підви-
щення рівня зайнятості з 56,6% у 2014  до 67% у 2025 році за рахунок створення 
нових робочих місць (насамперед, у середньовисоко- та високотехнологічних 
секторах (Рис. 4.3) та забезпечення гідною роботою економічно активного на-
селення.

Єдиним можливим способом досягнення цих параметрів є значне вливання 
інвестиційних ресурсів в українську економіку. Для досягнення у 2025 році по-
двоєння реального ВВП, за розрахунками Мінекономрозвитку, необхідним є 
вкладання додаткових (до обсягу за сценарієм статус-кво) інвестицій в основний 
капітал розміром близько 370 млрд дол. США. Частка валового нагромадження 
основного капіталу у ВВП повинна зрости з 14% у 2014 до 24,8% у 2020 та 30,8% 

ТАБЛИЦЯ 4.2. ЧАСТКА ЕКСПОРТУ У СТРУКТУРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ 
ОКРЕМИХ СЕКТОРІВ (СТРАТЕГІЧНИЙ СЦЕНАРІЙ), У % ВІД ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ 
ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Види економічної діяльності 2014 2020 2025

Сільське, лісове та рибне господарство 23,3 30,3 34,1

Добувна промисловість та розробка кар`єрів 29,1 23,4 21,4

Переробна промисловість, в цілому 32,4 34,2 34,8

у тому числі

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютю-
нових виробів 14,9 14,9 15

Металургійне виробництво 61 59,7 59

Виробництво комп`ютерів, електронної та оптич-
ної продукції 26,1 27,7 32

Виробництво машин і устаткування, не віднесених 
до інших угруповань 53,6 54 55

Виробництво інших транспортних засобів 39,8 40,5 41

Інформація та телекомунікації 21,2 23 26,3

Професійна, наукова та технічна діяльність 15,5 16,2 18,6



28

Джерела: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку та експертів  
Інституту суспільно-економічних досліджень

РИС. 4.3. СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ 
ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ВИРОБНИЦТВА, У % ДО ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬООБЛІКОВОЇ 
КІЛЬКОСТІ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ 

Виробництво з використанням високих 
технологій  
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середньо-високого рівня 
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Виробництво з використанням технологій 
середньо-низького рівня  
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2014

Виробництво з використанням високих технологій 
 7,2%

Інші ВЕД промисловості  

28,2%

Виробництво з використанням  
технологій низького рівня

 20,6%

Виробнитво з використанням технологій  
середньо-високого рівня 

25,2%

Виробництво з використанням техноло-
гій середньо-низького рівня  

18,8%

2025

 12 Розрахунки за стратегічним сценарієм для України здійснювались з використанням мо-
дельного апарату. Теоретичною основою моделі є стандартна економічна теорія, але теоре-
тична модель відрізняється від остаточної оціненої моделі. Обмеження даних та подальша 
робота з емпіричного оцінювання, шокові властивості та операції з прогнозування,  — всі ці 
чинники призвели до низки змін у теоретичній концепції. Отже, модель базується на: 1) еконо-
мічній теорії; 2) українських даних; 3) поведінкових рівняннях. 

у 2025 роках в умовах реального збільшення інвестицій на 13% в середньому за 
рік з максимальним прискоренням у період 2019-2021 роки (до 20-22%)12.

Інструментами забезпечення припливу значного інвестиційного ресурсу та ін-
новаційних ідей, а відтак і зміни моделі економіки та управління, є чотири комп-
лементарні реформи: 

• структурна реформа;

• реформа фінансового сектору;

• інвестиційна реформа; 

• реформа системи управління.

Ці реформи спиратимуться на цілі і принципи політики економічного прагматиз-
му, центром уваги якої є людина.
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РОЗДІЛ V.  

СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА: ПЕРЕХІД ДО НОВОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ 

Високотехнологічність та експортоорієнтованість –  

складові успіху  

Враховуючи уроки минулого, проблеми сьогодення, виклики майбутнього та 
прагнучи економічної незалежності за усіма її основними параметрами, ми пе-
реконані, що протягом найближчих 10 років Україна здатна перейти до високо-
технологічної, експортоорієнтованої, соціально-відповідальної моделі економіки, 
яка генеруватиме високий попит на професійні кадри, акумулюватиме значний 
фінансовий ресурс на інвестиційній (неспекулятивній) основі та буде інтегрована 
до світової економічної системи на основі високої конкурентоспроможності. 

Пропозиції щодо нової моделі базуються на наукових дослідженнях, які стверджу-
ють, що структура експорту країни визначає динаміку її економічного зростання13.
Тобто, чим більше продуктів з високою доданою вартістю в структурі експорту, 
тим більший у країні рівень ВВП на душу населення.

Модель економіки, що склалась в Україні, має структуру експорту, в якій превалю-
ють сировинні товари. (Рис. 5.1)

13 Sachs and Warner 1995, Subramanian and Sala-i-Martin 2003. Цю тезу неодноразово було перевірено 
в науковій літературі. Ricardo Hausmann, Jason Hwang і Dani Rodrik у своїй праці “What does your export 
matter?” емпірично довели, що залежно від того, на яких продуктах спеціалізується та чи інша країна, 
так вона потенційно і зростатиме. Ці автори зробили перелік продуктів, сортуючи їх згідно з тим, чи 
на їх експорті спеціалізуються багаті або бідні країни (http://atlas.media.mit.edu/rankings/hs/).

РИС. 5.1. СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ (ЗА ДАНИМИ ТАБЛИЦІ 
«ВИТРАТИ-ВИПУСК» ЗА 2013 РІК У ЦІНАХ СПОЖИВАЧІВ), %  

Джерела: Держстат, розрахунки  Мінекономрозвитку та експертів Інституту  
суспільно-економічних досліджень
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Добування металевих руд

5,7%
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Частка високотехнологічного експорту  в загальному експорті продуктів перероб-
ної промисловості в Україні становить лише 6%, тоді як за даними Світового бан-
ку у розвинених країнах цей показник складає 20-25% (Велика Британія — 22%, 
Швейцарія — 26%, Нідерланди — 20%, Франція — 25%, Республіка Корея — 26%).

З іншого боку, у країнах,  економіка  яких стабільно і стрімко зростає, цей показник 
складає понад 40%: Малайзія — 44%, Сингапур — 45%,  Філіппіни — 49%.

Довідково. Прогнозоване зростання ВВП Малайзії у 2015 році 4,7%, Сингапуру — 3%, Філіппін — 
6,5%.

За умови збереження існуючої структури виробництва та експорту, потенційне 
зростання української економіки не зможе перевищити 3% на рік. Але для того, 
щоб почати наздоганяти розвинуті економіки і досягнути, за стратегічним сцена-
рієм, ВВП на душу населення 9 163 дол. США у 2025 році, темпи зростання економі-
ки мають складати понад 7% щорічно. 

Для цього необхідно змінити структуру експорту у напрямку підвищення частки 
високотехнологічних товарів, і, відповідно, провести структурну перебудову ви-
робництва та економіки загалом.

Ключову роль в цьому має зіграти держава.  Саме вона, застосувавши відомі у світі 
інструменти державної політики, має:

• показати напрям, в якому буде йти стратегічний розвиток; 

• стимулювати приватний сектор вкладати капітал у високотехнологічне ви-
робництво;

• мінімізувати ризики започаткування бізнесу у перспективних секторах, част-
ково взявши їх на себе.

Політика економічного прагматизму враховує результати наукових досліджень, 
зокрема, Матрицю БКГ14, яка дозволяє чітко сформулювати галузеві пріоритети та 
систему заходів державної підтримки, виходячи з традицій виробництва, наявних 
переваг, а також майбутньої спеціалізації України у світовій системі виробництва 
та кооперації. Для розподілу і пріоритезації інвестиційного ресурсу та державної 
підтримки види економічної діяльності передбачається розподілити на чотири 
групи, залежно від їх впливу на зміну економічної моделі (Рис. 5.2). Основними 
критеріями розподілу є додана вартість, що створюється в цих секторах, та мож-
ливості експортувати товари чи послуги.

14 Матриця БКГ (англ. BCG matrix, інша назва — матриця «зростання — частка ринку» Бостонської 
консалтингової групи) — один з найбільш відомих методів класифікації напрямків діяльності 
компанії (виробництва продуктів, надання послуг тощо) за критерієм потенційної прибутковості. 

Метод є теоретично обґрунтованим. У його основу закладено дві концепції: життєвий цикл 
товару (товар у своєму розвитку проходить чотири стадії: вихід на ринок (товар—«проблема»), 
зростання (товар—«зірка»), зрілість (товар—«дійна корова» ) і спад (товар—«собака»)) та 
ефект масштабу виробництва.

На матриці по осях відображаються зростання попиту (вертикальна вісь) і частка ринку (гори-
зонтальна вісь). Поєднання оцінок цих двох показників дає можливість класифікувати товар 
та віднести його до однієї з категорій. 
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Довідково. Для зростання реального ВВП на рівні 6-7% щорічно пропонується використо-
вувати високотехнологічну та експортоорієнтовану модель розвитку. Залежно від того, яку 
додану вартість генерує той чи інший сектор, та яке значення має в українському експор-
ті, всі галузі української економіки було поділено на чотири категорії (групи): стратегічні 
лідери (I квадрант), поточні лідери (IV квадрант), потенційні лідери (ІІ квадрант) і проблемні 
сфери (ІІІ квадрант).

На осі абсцис сектори української економіки розташовані відповідно до частки валової доданої вар-
тості (ВДВ) у випуску, скоригованої на 3 коефіцієнти: високотехнологічності, субсидіювання та ренти.

Для надання пріоритету тим секторам, що мають високу інноваційну складову, показники 
частки ВДВ було помножено на 4 для тих секторів, що за класифікацією OECD-Eurostat15 визна-
чаються як високотехнологічні, на 3 — для тих, що мають середньо-високий вміст технологій, 
на 2 — середньо-низький вміст технологій і всі інші — на 1.

Для вилучення із пріоритетних тих секторів, що отримують субсидії і мають природну ренту, тоб-
то, отримують надприбутки за рахунок виснаження природних ресурсів України, їх частки ВДВ 
було перемножено на коефіцієнти субсидіювання та ренти, що мають показники нижче одиниці, 
або на 1, у разі відсутності субсидій чи ренти.

На осі ординат сектори української економіки розташовано відповідно до їх частки у загальному 
експорті (не скориговані).  Детальніший опис методології розподілу секторів української еконо-
міки за категоріями (групами) наведено у додатку 1.

Перша група — «стратегічні лідери» — комп’ютерне програмування, консуль-
тування та надання інформаційних послуг; виробництво  транспортних засобів 
(зокрема, поїздів і локомотивів, літаків і космічних суден, суден і човнів, а також 
деталей для цих транспортних засобів); виробництво електричного устаткування. 

РИС. 5.2. ГРУПУВАННЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ БКГ-МАТРИЦІ

15 http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an5.pdf
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Це — унікальні інноваційні сектори, що генерують високу додану вартість, за-
лучають висококваліфікованих фахівців, мають значний потенціал отримання 
ринків і можуть забезпечити стрибок України у розвитку, наблизивши її до висо-
котехнологічних економік світу. Проте, ці сектори потребують значних інвести-
цій, а також, враховуючи унікальність деяких з них, є високо ризиковими. 

IT-ринок має найвищий рівень глобалізації16: за даними ДП «Укрпромзовнішек-
спертиза», річний обсяг світового виробництва складає 3 770 млрд дол. США, в 
той час, як обсяги експорту становлять 3 000 млрд дол. США або 79% виробни-
цтва. Середньорічні темпи зростання виробництва за 2003-2013 роки становили 
5%, а експорту — 6,2%. Тобто, цей ринок зростає помітно швидше, ніж світова 
економіка (середньорічні темпи зростання світової економіки — 4%), і є сприят-
ливим для входу нових компаній і просування нових продуктів (Додаток 2).

Україна має потенціал розвитку цього сектору економіки з огляду на наявність 
кваліфікованих кадрів та системи освіти, що зможе забезпечити його основним 
фактором виробництва — людським капіталом. 

Довідково. Послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги становлять 
17,1% від загального обсягу експорту послуг з України до країн ЄС.

Згідно з класифікацією EUROSTAT-OECD17, продукція галузі виробництва повітряних 
і  космічних літальних апаратів та електричних машин також відноситься до таких, що 
мають високу інноваційну складову. Продукція цих галузей разом складає 46% висо-
котехнологічного експорту в світі. Україна має багаторічний досвід та низку великих 
підприємств, що працюють в цих галузях. Сьогодні електричне устаткування та тран-
спортні засоби (повітряні і космічні літальні апарати, супутнє устаткування, залізничні 
локомотиви, судна і човни) становлять відповідно 2,35% та 3,16% загального експорту 
України. Україна має виявлені порівняльні переваги у секторі виробництва машин та 
електротехнічного обладнання з Австралією, Фінляндією, Німеччиною та ін. (Табл. 5.1) 
Це означає, що у ці країни може бути нарощений експорт машин та електричного об-
ладнання.

ТАБЛИЦЯ 5.1. ІНДЕКС ВИЯВЛЕНИХ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНИ,  
МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЗА КРАЇНАМИ-ПАРТНЕРАМИ

Партнер 2009 2010 2011 2012 2013

Австралія 1,46 1,31 1,58 1,2 1,52

Боснія і Герцеговина 0,13 0,74 0,16 0,84 1,03

Чилі 0,03 1,11 0,06 1,55 1,58

Фінляндія 0,47 0,51 0,46 1,02 1,06

Німеччина 0,87 0,79 0,93 1,06 1,06

16 Рівень глобалізації — зростання відкритості системи ІТ технологій, їх інтегрованості у світову сис-
тему, зростання взаємозалежності їх конкурентоспроможності, порівняно з рівнем в інших країнах. 

17  http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an5.pdf
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Джерело: WITS-UNSD Comtrade
Також, до «стратегічних лідерів» відносяться всі існуючі та потенційні підприємства 
і навіть галузі, що можуть виникнути в результаті політики уряду, спрямованої на 
підтримку інновацій. Так, за оцінками PwC, які здійснювались для Австралії, роз-
виток та підтримка «високотехнологічних стартапів» до 2033 року можуть додати 
109 млрд дол. США або 4% до ВВП Австралії і створити 540 тис. робочих місць. Слід 
зазначити, що потреба в інвестиціях для створення одного робочого місця в висо-
котехнологічних сферах є надзвичайно високою (у даному випадку — 202 тис. дол. 
США на 1 робоче місце). Подібні розрахунки можуть бути цілком справедливими і 
для України.

Роль держави у розвитку вищезазначених секторів має бути ключовою і реалізову-
ватись, у тому числі, у формі прямого фінансування,  податкових стимулів для найму 
висококваліфікованих кадрів та інвестицій в інновації та наукові розробки, держав-
них гарантій, кредитування і страхування за допомогою існуючих і новостворених 
інституцій та інструментів розвитку (Розділ VІI). 

Друга група — «потенційні лідери» — виробництво основних фармацевтичних про-
дуктів, виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції.

Це — сектори з високим рівнем доданої вартості та низькою часткою експорту 
у загальному експорті країни, проте, вони мають потенціал виходу на міжнародні 
ринки або потенціал імпортозаміщення на внутрішньому ринку. Кожну галузь та 
підгалузь в групі «потенційних лідерів» необхідно досліджувати окремо, оскільки, 
у перспективі вони можуть стати як «стратегічними лідерами», так і перейти до тре-
тьої групи — «проблемні сфери» — безперспективних видів діяльності. 

Виробництво фармацевтичних продуктів та виробництво комп’ютерів, елек-
тронної та оптичної продукції відносяться до високотехнологічних секторів за 
класифікацією EUROSTAT-OECD. Розвиток цих секторів є перспективним з огляду 
на високий внутрішній попит, а також наявність сировини та відносно дешевої 
кваліфікованої робочої сили. 

Крім того, ці товарні групи є перспективними і на зовнішніх ринках. У структурі імпор-
ту хімічної продукції ЄС, одного з основних торгових партнерів України, фармацев-
тична продукція становить 35,3% без врахування внутрішніх поставок в межах ЄС. В 
свою чергу, виробництво  комп’ютерів, електронної та оптичної продукції у структурі 
імпорту машин та транспортного устаткування ЄС становить дещо менше — 14,9% 
без врахування внутрішніх поставок в межах ЄС. Справа в тому, що ЄС-28 більше орі-
єнтується на внутрішньорегіональну торгівлю в цій галузі. Торгівля цією продукцією 
всередині ЄС на 30% перевищує імпорт із інших країн, що не входять в ЄС. Проте, за-
галом, можна вважати, що в обох секторах існує  високий зовнішній попит. 

Також, до категорії «потенційних лідерів» відносяться такі сектори як освіта, держав-

18  Основним партнером України у торгівлі машинами та електротехнічним обладнанням є 
Російська Федерація, експорт до якої складає близько 50% усього експорту цих товарів. Проте, 
Україна не має виявленої порівняльної переваги в машинах та електротехнічному обладнанні з 
РФ. Електричні та механічні машини складають 12,2% загального українського експорту до ЄС 
у 2014 році. Найбільші експортні поставки здійснювались до Польщі, Німеччини та Угорщини, з 
якими Україна має порівняльні переваги. Незважаючи на загальне падіння експорту до ЄС, екс-
порт засобів наземного транспорту, крім залізничного, у січні 2015-го зріс в 5 разів. 

Партнер 2009 2010 2011 2012 2013

Угорщина 1,12 1,36 1,24 1,19 0,87

Російська Федерація18 0,85 0,66 0,6 0,65 0,73
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не управління і оборона, охорона здоров’я, наукові розробки, телекомунікації тощо. 
Розвиток цих секторів забезпечить Україну якісною інфраструктурою.

Розбудова якісної інфраструктури є одним із ключових завдань держави для забез-
печення ефективного функціонування сфери матеріального виробництва.

Однією з перспективних галузей для розвитку в Україні є транспортна сфера. Розви-
ток транспортної інфраструктури, машинобудування та послуг дозволить забезпе-
чити комплексний підхід до становлення України як транзитної держави. Для роз-
витку транспортних послуг, держава має забезпечити країну необхідною мережею 
залізничних та автомобільних шляхів загальнодержавного і місцевого значення, 
аеропортами та портами, відповідною продукцією транспортного машинобудуван-
ня. Перспективним напрямом є будівництво внутрішніх автомобільних та залізнич-
них магістралей та приєднання до транспортної мережі ЄС.

Довідково. У 2014 році транспортні послуги складали 46,4% від загального обсягу експорту 
послуг з України до країн ЄС (повітряного транспорту — 32,6% від загального обсягу цих по-
слуг, залізничного — 22,0%, автомобільного — 18,3% та морського — 16,4%).

Роль держави у підтримці розвитку зазначених секторів має бути досить високою, 
проте, не повинна передбачати безпосереднього втручання у стратегію розвитку 
та фінансування, а обмежуватися впровадженням проектного фінансування через 
спеціально створені інституції (Розділ VІI), що займатимуться відбором перспек-
тивних проектів. Серед інших форм державної підтримки можливими є державні 
гарантії, страхування ризиків експорту, податкові пільги для підвищення якості про-
дукції, переоснащення виробництва та стимулювання експорту. Також держава має 
забезпечити інтеграцію цих секторів у світові ланцюжки створення вартості, у тому 
числі, через залучення торговельних представництв України за кордоном. 

Третя група (галузі, що відносяться до четвертого квадранта) — «поточні лідери» — 
сільське, лісове та рибне господарство; виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів; металургійне виробництво; добування металевих руд.

Це сектори, що генерують відносно невисоку додану вартість, здебільшого є низь-
котехнологічними (виняток — харчова промисловість) та залежними від цінової 
кон’юнктури зовнішніх ринків. Проте, сьогодні вони є конкурентоспроможними на 
світових ринках (виявлені високі конкурентні переваги).

Продукція галузей сільського, лісового та рибного господарств займає вагомі пози-
ції в структурі експорту української економіки, а саме: зернові культури становлять 
12% загального обсягу українського експорту; жири та олії тваринного або рослин-
ного походження — 7%; насіння і плоди олійних рослин — 3%; деревина і вироби з 
деревини — 2%. Якщо співставити український експорт цих товарів зі світовим, то 
можна виявити, що сьогодні Україна має виявлені порівняльні переваги у виробни-
цтві та експорті цих товарів. Також, відносно високим є індекс виявлених порівняль-
них переваг для харчових продуктів  (Додаток 3).

Ринок чорних металів характеризується високим рівнем глобалізації, а середньо-
річні темпи зростання цього ринку складають 3-3,8%, що відповідає темпам зрос-
тання світової економіки загалом (Додаток 2). Експорт чорних металів сьогодні 
займає лідируючу позицію в структурі українського експорту і становить 23,9% від 
загального обсягу експорту товарів за 2014 рік. Виявлена порівняльна перевага 
України для металів — 4,02 (Додаток 3). 

Роль держави відносно цієї групи секторів є непрямою і полягає у створенні спри-
ятливих умов для ведення бізнесу: забезпечення макроекономічної стабільнос-
ті, прозорої та легкої в адмініструванні податкової системи, укладання міжнарод-
них угод, що полегшують торгівлю з іншими країнами тощо. Серед можливих 
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форм державної підтримки: використання інструментів торговельного захисту 
вітчизняних виробників від недобросовісної конкуренції, податкові пільги для 
використання енергозберігаючих технологій та переоснащення, страхування 
ризиків експорту за допомогою існуючих і новостворених інституцій та інстру-
ментів розвитку (Розділ VІI). 

Четверта група секторів (відносяться до третього квадранта) — «проблемні сфери» 
— видобуток кам’яного і бурого вугілля; видобуток сирої нафти та газу; теплоенер-
гетика; виробництво автотранспортних засобів; текстильне виробництво та вироб-
ництво меблів. 

Ці сектори характеризуються, загалом, низькою часткою у структурі експорту Украї-
ни та/або виготовляють продукт з відносно низькою доданою вартістю.

У цій групі можна виділити дві підгрупи.

Перша — це сектори, яким притаманні всі або кілька наступних рис: низькі темпи 
зростання; значна зношеність основних фондів, що загрожує високою аварійністю 
виробництва; низька додана вартість продукції; значний обсяг субсидіювання та 
необґрунтоване отримання надприбутків за рахунок природної ренти. 

Так, субсидії на виробництво у видобутку кам’яного і бурого вугілля у 2013 році стано-
вили 55,54% від загального обсягу субсидій, основні фонди у добувній промисловості 
зношені на 51,7%, а валова додана вартість у 2013 році становила 37,1% випуску цієї 
галузі (за рахунок низького проміжного споживання та несплаченої державі ренти).

Частка таких секторів має зменшуватись з часом. Тому роль держави при вирішенні 
проблем їх розвитку має полягати в «соціальному інвестуванні». Тобто держава по-
винна забезпечити безболісне закриття підприємств та перекваліфікувати праців-
ників для їх працевлаштування в більш прибуткові сфери діяльності. 

Друга підгрупа — це такі сектори як виробництво автотранспортних засобів; тек-
стильне виробництво і виробництво меблів. Сьогодні вони також не є конкуренто-
спроможними на зовнішніх ринках, але, разом з тим, не субсидіюються і не мають 
природної ренти. Тобто, потенційно ці сектори можуть бути віднесені до другої чи 
третьої групи (третьої — у випадку нарощування експорту, другої — у разі збільшен-
ня національної локалізації складових виробництва та, відповідно, частки валової 
доданої вартості у випуску). 

Наприклад, текстильне виробництво є перспективним з точки зору виходу на рин-
ки ЄС. Україна має порівняльні переваги у торгівлі цією продукцією з низкою кра-
їн ЄС, зокрема, зі Швейцарією, Швецією, Німеччиною, Бельгією, Латвією, Литвою, 
Фінляндією та ін. В умовах дії Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, українське тек-
стильне виробництво може використати ці переваги і, з часом, збільшити обсяги 
експортних поставок, і перейти з четвертої категорії у третю.

Виробництво меблів  також є перспективним з точки зору виходу на зовнішні рин-
ки. За даними ДП «Укрпромзовнішекспертиза», обсяг світового ринку меблів стано-
вить 420 млрд дол. США, а середньорічні темпи зростання за 2003-2013 роки — 3,7% 
на рік. Цей ринок характеризується зміщенням виробництва в країни з дешевою 
робочою силою, а найбільшими споживачами є ЄС та США. Для України розвиток 
цього сектору може бути перспективним також з огляду на наявність сировини. Ви-
робництво деревини, за нашою класифікацією, відноситься до «поточних лідерів» і 
становить 2,26% у загальному експорті. 

Отже, загалом питання про зменшення ролі цих секторів у майбутньому залиша-
ється відкритим і потребує додаткового вивчення. Серед можливих форм держав-
ної підтримки: податкові стимули на експорт продукції, що відповідає європейським 
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та міжнародним стандартам якості, та імпорт обладнання, що не виготовляється в 
Україні, а також — стимулювання зайнятості звільнених працівників з неконкурен-
тоспроможних виробництв, страхування ризиків експорту за допомогою існуючих 
і  новостворених інституцій та інструментів розвитку (Розділ VIІ). 

Запропонована структурна реформа дозволить впровадити активну модель розви-
тку, дати потужний поштовх розвитку бізнесу та сигнал інвесторам щодо нової па-
радигми розвитку і незмінності її основних принципів. Проте, реалізація структур-
ної реформи потребуватиме залучення приватних інвестицій, що є неможливим 
без відновлення довіри населення до фінансової системи, інституцій і інструментів, 
які б стимулювали громадян інвестувати у розвиток економіки, та системи держав-
ного управління.
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РОЗДІЛ VІ. ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

Фінансовий дирижизм

Проведення будь-яких реформ вимагає залучення додаткових фінансових ре-
сурсів, як зовнішніх, так і внутрішніх.

В умовах кризи, в якій опинилася Україна, коли джерела отримання фінансів 
ззовні мінімізуються і мають, насамперед, політичний характер (кредити міжна-
родних фінансових інституцій замість коштів приватних інвесторів), мобілізація 
внутрішніх джерел фінансування виходить на перше місце. Ними є в рівній мірі 
як державні, так і приватні кошти. Тільки у населення (за оцінками експертів) 
знаходиться близько 100 млрд дол. США, що значно перевищує обсяги інозем-
них кредитів, які залучає держава. 

Однак, кошти населення можуть бути залучені в економіку лише тоді, коли вони 
приноситимуть прибуток, тобто у випадку:

• якщо є довіра до фінансової системи держави, у першу чергу, до банків та 
інвестиційних фондів (пасивні доходи);

• якщо кошти вкладаються у власну справу чи в підприємство, де людина во-
лодіє часткою власності (активні доходи).

Економічна ситуація сьогодні обмежує потенційні можливості населення стати 
власниками чи інвесторами в українську економіку.

За даними Національного банку, лише за 2014 рік відтік депозитів в іноземній 
валюті склав 36,9%, а в національній — 15,4%, за І півріччя 2015 року відповідно, 
ще 19,5% (3,8 млрд дол. США) та 1,8% (6,5 млрд гривень). Однак, навіть зростання 
депозитів юридичних осіб наприкінці 2015 року ще не може гарантувати реаль-
не збільшення ресурсної бази банків.

У цьому контексті, відновлення довіри населення до фінансової системи, зокре-
ма, фінансового сектору, має стати ефективним механізмом наповнення еконо-
міки, адже саме населення має змогу сформувати довгостроковий ресурс, який 
спрямовуватиметься в інвестиційну діяльність. 

Отже, основним завданням реформи фінансового сектору в Україні є створення 
умов, інституцій та інструментів, які б стимулювали розвиток економіки. 

Вітчизняний фінансовий сектор є фрагментарним та нестабільним. Він поступо-
во відійшов від своєї основної функції — забезпечення перерозподілу коштів між 
секторами економіки, зосередившись на забезпеченні розвитку самого себе та 
отриманні спекулятивних прибутків.
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Проте, за своєю економічною суттю, саме фінансовий сектор має можливість ві-
діграти визначальну роль у стимулюванні економіки. Для цього необхідні: 

1. Перегляд ролі державних інституцій в фінансовому стимулюванні розвитку 
економіки.

2. Практичне здійснення заходів щодо відновлення довіри населення до фінан-
сових установ.

3. Захист прав власності.

Існуюча в Україні модель функціонування фінансового сектору є банкоцентрич-
ною. Банківська система є домінуючою серед інших сегментів фінансового сек-
тору, і будь-які явища нестабільності в економіці, насамперед, відображаються 
на ній. Водночас, стабілізація банківської системи стимулює населення вносити 
кошти на депозити (отримання пасивних доходів) та активізує кредитування, 
а також розвиток суміжних сегментів фінансового ринку: фондового та страхо-
вого ринків тощо. 

Тому саме стабілізація банківської системи та перегляд ролі Національного бан-
ку можуть дати адекватний поштовх економічному зростанню. 

Існуюча політика Національного банку, насамперед, спрямована на утримання 
інфляції «жорсткими» монетарними методами (наприклад, підвищення рівня об-
лікової ставки до 30%) та усунунення дисбалансів на  фінансовому ринку адміні-
стративними методами. При цьому, без належного контролю за використанням 
банками коштів рефінансування, їх частина використовувалася для здійснення 
спекулятивних операцій. Тому, Національний банк, як найпотужніший інститут 
фінансового сектора, має відійти від позиції фактично повного невтручання в 
економічні справи. 

Національний банк має почати позиціонувати себе як інститут, який має повний 
набір інструментів для стимулювання розвитку економіки. Інші інститути фі-
нансового ринку також мають бути переорієнтовані з виконання спекулятивної 
функції на стимулюючу. 

Тобто, фінансова система держави в цілому і фінансовий сектор зокрема повинні 
працювати в режимі «фінансового форсажу», спрямованому на стимулювання 
зростання економіки та наповнення її «живими» грошима19. 

Діяльність Національного банку в наповненні економіки грошима має набирати 
ознак дирижизму, поєднуючи механізми контролю за грошовою масою та моне-
тарною базою у визначених межах з активним використанням механізмів регу-
лювання процентних ставок (зокрема, ставок рефінансування в бік зниження). 

Як показує світовий досвід, майже всі країни, в яких швидкими темпами відбу-
вався розвиток економіки (наприклад, Японія, Китай, Південна Корея), вико-
ристовували механізми фінансового дирижизму, забезпечуючи єдність дій усіх 
державних інститутів у досягненні спільної мети — зростання економіки. Стиму-
лювання розвитку пріоритетних галузей промисловості відбувалося шляхом ак-
тивізації ролі центральних банків та державних банків у наповненні економіки 
дешевими фінансовими ресурсами, активного впровадження політики протек-
ціонізму, застосування податкових стимулів.

19 «Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика», под. ред. Я.М. Миркина.
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Тобто, має відбуватися перехід від спекулятивної моделі фінансового ринку 
до інвестиційної моделі, побудованої на зростанні ролі грошової пропозиції 
(Національний банк) та попиту на інвестиційний ресурс (економіка). Разом з 
тим, існуюча ринкова політика Національного банку має поєднуватися із ви-
користанням окремих адміністративних методів для усунення деформацій у 
фінансах.

На макрорівні спільні дії Уряду і Національного банку мають бути спрямовані на 
реформування фінансової системи шляхом:

• формування ефективної системи перерозподілу ресурсів фінансового ринку 
з пріоритетним спрямуванням на реалізацію проектів, що стимулюють еко-
номічний розвиток;

• збільшення обсягів капітальних інвестицій з державного та місцевих 
бюджетів;

• збільшення участі держави в реалізації інвестиційних проектів на паритет-
них засадах з суб’єктами господарювання, та активного залучення до них 
суб’єктів малого і середнього підприємництва;

• побудови системи захисту прав інвесторів та практичної захищеності влас-
ника і міноритарного акціонера;

• забезпечення стимулюючої ролі податкової системи шляхом перегляду сис-
теми стимулів та визначення найбільш ефективних підходів до пільгового 
оподаткування (в залежності від секторальної приналежності галузі за за-
пропонованою класифікацією);

• стабілізації валютного ринку, зниження та утримання рівня інфляції на при-
йнятному для економіки рівні (не більше 10%), відновлення довіри населен-
ня до інститутів фінансового ринку;

• стимулювання населення до заощаджень через формування накопичу-
вальної системи недержавного пенсійного забезпечення та довгостроко-
вого страхування життя як ринкових механізмів соціального захисту насе-
лення, з одного боку, та джерела довгострокового інвестиційного ресурсу 
з іншого.

За допомогою механізмів «фінансового дирижизму» має бути збільшена фінан-
сова глибина економіки, тобто, її насиченість фінансовими ресурсами, зокрема 
довгостроковими. 

Насамперед, це стосується впровадження практики підтримки довгострокової 
ліквідності банків при здійсненні ними кредитування інвестиційних проектів 
при забезпеченні жорсткого контролю за отриманими банками коштами. Така 
практика дозволить забезпечити насичення економіки кредитними ресурсами-
та стимулюватиме її розвиток.

Наслідком стане зростання рівня монетизації економіки (не менше, ніж на 10 від-
соткових пунктів), норми накопичення, насиченості економіки борговими акти-
вами та зниження відсоткових ставок і рівня інфляції при стабілізації валютного 
курсу. 

На мікрорівні можна виділити дві окремі групи заходів, які стосуються безпосе-
редньо розвитку фінансового сектору. 
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Короткострокові:

• проведення постійного моніторингу діяльності фінансових установ на ринку, 
що дасть змогу своєчасно реагувати на виклики і загрози, що виникають на 
ринку; 

• ефективна взаємодія між Урядом та регуляторами ринків фінансових послуг 
в частині попередження виникнення загроз на фінансових ринках; 

• визначення обсягів «токсичних» активів у фінансових установах, 
механізмів їх реструктуризації (в тому числі, позасудової) та продажу боргів 
позичальників; 

• впровадження жорсткої системи нагляду за наданням банками підтримки 
пов’язаним особам; 

• визначення переліку банків, які потребують додаткової підтримки власника-
ми чи державою, та здійснення заходів щодо покращення їх стану. 

Середньо- та довгострокові: 

• спрощення процедур злиття і приєднання фінансових установ, очищення 
фінансової системи від неплатоспроможних установ; 

• сприяння створенню мережі спеціалізованих банків із застосуванням в їх ді-
яльності диференційованих регуляторних вимог;

• підвищення якості корпоративного управління, посилення ролі наглядових 
рад; 

• забезпечення розвитку біржової інфраструктури; 

• забезпечення доступності інформації про учасників фондового ринку, фор-
мування ефективної системи захисту прав інвесторів; 

• реформування ринку небанківських фінансових установ, перегляд законо-
давчої бази функціонування страхового ринку та стимулювання розвитку 
ринку довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного за-
безпечення; 

• формування систем захисту споживачів на ринку страхування та фондовому 
ринку; 

• формування та актуалізація законодавчої бази для впровадження нових фі-
нансових інструментів (деривативів, нових видів облігацій);

• підвищення фінансової грамотності населення; 

• формування системи державних установ (Розділ VІI), діяльність яких спря-
мовуватиметься на забезпечення підтримки реального сектора економіки. 

І саме держава має зробити перший крок до наповнення економіки коштами, а 
населення, дивлячись на позитивні наслідки реформ, приєднається до цих про-
цесів.

Отже, у результаті реформування, фінансова система  має забезпечити виконан-
ня однієї з найважливіших функцій — перерозподіл фінансових ресурсів на ін-
вестиційні та інноваційні потреби економіки. 
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20 В Україні залежність людини (насамперед, малозабезпеченого населення та працівників 
бюджетної сфери) від держави  зрозуміла усім. Натомість, про залежність держави від 
людини (населення) говориться мало, і більше в контексті негативному: небажання платити 
податки, недовіра до банківської системи тощо. Але між цими категоріями існує прямий 
зв’язок, вони лише є різними сторонами медалі.  

Тобто, розвиток держави напряму залежить від її населення, від «людського капіталу», 
від того, чи позиціонує окрема людина себе власником в країні, чи лише користувачем або 
споживачем (активним чи пасивним) окремих благ.

Усвідомлюючи це, в західній економічній системі стала популярною ідея побудови народного 
капіталізму, коли держава має формувати власну економічну політику, виходячи з 
необхідності визнання потреби кожного громадянина стати робітником капіталу поряд з його 
діяльністю як робітника праці.  На практиці це означає, що держава намагається забезпечити 
синхрофінансування (де при кожній витраті коштів на купівлю активів корпорацією має 
синхронно набуватися, рівна за вартістю, власність у вигляді акціонерного капіталу для 
споживачів). Інакше кажучи, це набуття права власності у підприємстві його ж працівниками 
або споживачами. 

У цьому контексті, інвестиційна реформа разом із переглядом механізмів сти-
мулювання розвитку інститутів та інструментарію фінансових ринків мають 
забезпечити досягнення цілей зміни моделі економіки, поширення елементів 
системи народного капіталізму та позиціонування людини як ефективного влас-
ника20, а отже, повернення незалежності державі Україна.
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ТАБЛИЦЯ 7.1. ВАЛОВЕ НАГРОМАДЖЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ У ВВП, У %

Джерело: Світовий банк

 
1992 1993 1994 1995 1996 2005 2009 2010 2011 2012 2013

Китай 37,5 44,5 42,2 41,9 40,4 42,1 48,2 48,2 48,3 48,7 49,3
Чехія 25,4 26,5 29,8 33,9 35,7 29,2 26,5 27,2 27,0 26,3 25,0
Індія 24,2 21,3 23,2 26,1 22,1 34,3 36,3 36,5 38,9 36,3 32,5
Японія 30,5 29,2 28,0 28,1 28,6 22,5 19,7 19,8 20,2 20,9 21,1
Казахстан 31,5 20,0 28,7 19,9 20,5 31,0 29,4 25,4 22,5 24,8 23,9
Малайзія 35,4 39,2 41,2 43,6 41,5 22,4 17,8 23,3 23,2 25,9 26,1
Росія 34,6 27,0 25,5 25,4 23,7 20,1 18,9 22,6 25,0 24,5 22,6
Сінгапур 35,5 37,2 32,9 33,8 35,0 21,4 27,7 27,9 27,3 30,4 29,1
Словаччина 28,5 26,2 22,3 26,4 35,9 29,7 21,2 24,1 25,1 21,0 20,7
Туреччина 23,4 26,6 21,3 25,5 24,6 20,0 14,9 19,5 23,6 20,1 20,6
Україна 34,5 36,3 35,3 26,7 22,7 22,6 17,1 19,6 20,7 19,7 15,7
Світ 23,9 23,5 23,8 23,9 23,7 23,8 21,1 22,3 22,6 22,5 22,3

РОЗДІЛ VІI. ПОЛІТИКА АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Нова інвестиційна політика – передумова структурної 
перебудови економіки

Реформування будь-якої моделі економіки є витратним завданням. У випадку 
України, реформування має забезпечити не лише покращення кількісних показ-
ників розвитку, але й якісні зміни від затратної низькотехнологічної системи до 
високотехнологічного експортоорієнтованого виробництва. Для цього необхід-
ні як значне залучення фінансового ресурсу, так і зміна його характеру зі спеку-
лятивного на інвестиційний та інноваційний.

Проте, протягом 24-х років незалежності, завдання щодо залучення інвестиційно-
го ресурсу, який би дав змогу модернізувати країну і зробити її конкурентоспро-
можною, так і не було виконане. Трансформаційний спад 1991-2000 років фактично 
паралізував інвестиційний процес в Україні. Це виявилося в скороченні обсягу ка-
пітальних вкладень, деформації джерел їх формування та різкому зниженні реаль-
ного нагромадження капіталу (Табл. 7.1). В подальшому, відновлення інвестиційної 
динаміки було досить нестійким та не досягло належного післякризового віднов-
лення. Саме недостатні обсяги інвестицій в основний капітал призводять сьогодні 
до погіршення якісного стану основних фондів та збільшення ступеня зношення21. 

21 Порівняння часток валового нагромадження основного капіталу у ВВП з іншими країнами 
(Табл.7.1) свідчить, що Україна за цим показником нижче середньосвітового. Причому, країни, 
що інтенсивно розвиваються, мають у 2-3 рази більшу частку капітальних інвестицій у ВВП 
(Китай, Індія, Сінгапур). Інші країни (Японія, Чехія, Словаччина), які мають частку, вищу за 20%, 
інтенсивний період модернізації пройшли раніше та їх економіка вже перейшла з «перегрітого» 
стану в звичайний, менш динамічний стан (на більш високому рівні зрілості, з темпами зрос-
тання 2-2,5% на рік) або виходить з нього (Малайзія). 
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На сьогодні національна економіка фінансується переважно за рахунок реінвесту-
вання прибутку підприємств. Частка позикових коштів та коштів іноземних інвес-
торів у порівнянні з провідними державами є незначною (результати проведеного 
аналізу джерел та напрямів інвестування за 2010-2014 роки наведено у Додатку 4). 

Результатом низької активності держави в інвестиційному процесі та практики бю-
джетного недофінансування капітальних видатків  стала  недовіра інвесторів до 
державної інвестиційної політики в цілому та до державно-приватного партнерства 
як одного з її механізмів. Це, у свою чергу, зменшує участь приватного капіталу в 
інвестиційних процесах у країні.

Завданням інвестиційної політики на найближчі 10 років є перебудова системи дер-
жавного управління інвестиційною діяльністю з метою суттєвого збільшення обся-
гу інвестицій та зміни структури джерел їх фінансування. 

Загалом, за період 2015-2025 років за стратегічним сценарієм обсяг інвестицій в 
основний капітал за усіма джерелами має скласти близько 617 млрд дол. США. У 
перерахунку на одну людину це, — приблизно, 15 тис. дол. США. Досвід зростання 
інвестицій в основний капітал країн, що подвоїли ВВП за 10 років,  підтверджує ці 
розрахунки. Зокрема, Китай за період 2007-2013 роки збільшив реальний ВВП у 1,9 
разів, при цьому обсяг інвестицій склав 15,5 тис. дол. США на людину (Табл. 7.2). 

 22 Сприяння підвищенню обсягів капітальних інвестицій за рахунок бюджетів, іноземних інвестицій 
та банківських кредитів, за нашими розрахунками (Додаток 4), дасть змогу залучити додатково 
щонайменше 326 млрд грн щорічно..

ТАБЛИЦЯ 7.2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ПОДВОЄННЯ ВВП

Джерела: Розрахунки Мінекономрозвитку, всі показники за країнами — з бази даних Світового 
банку. Електронне посилання: http://data.worldbank.org/indicator

Країни Період
Реальне 

зростання 
ВВП, рази

Кумулятивний 
обсяг валового 
нагромадження 

основного капіталу, 
млрд дол  США

Середня 
чисельність 
населення,  
млн осіб

Кумулятивний 
обсяг валового 
нагромадження 

основного 
капіталу на одну 

людину, дол. США
Україна 2015-2025 2 617 41 14968

Китай 2007-2013 1,9 20810 1338 15557

Південна 
Корея 1991-2001 2 1764 45,4 38828

Латвія 1997-2005 2 32,2 2,3 13865
Литва 1997-2007 2 50,5 3,4 14748
Туреччина 2002-2013 1,8 1424,8 70 20369

Оцінений ресурсний потенціал22 навіть у 2014 кризовому році фактично забез-
печує верифікацію здійсненого прогнозу капітальних інвестицій з 2015 по 2025 
рік, тобто підтверджує реальну можливість залучення в інвестиційні проекти по-
над 550 млрд дол. США за 11 років (в середньому — понад 50 млрд дол. США за рік, 
відповідно до Табл. 7.3). 

Проте просте збільшення обсягу залучення фінансового ресурсу на інвестицій-
ні потреби не вирішує завдання структурної перебудови. Необхідною умовою є 
зміна джерел і характеру спрямування фінансового ресурсу. 
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Внаслідок реформи фінансового сектора має поліпшитися структура капітальних ін-
вестицій (Рис. 7.1): підвищуватиметься частка кредитних ресурсів — до 30%, інших 
джерел фінансування (в тому числі, частки коштів інвестиційних фондів) — до 8% 
та, відповідно, поступово зменшуватиметься частка власних коштів підприємств та 
організацій — до 38% (без зменшення їх абсолютної величини). Також, внаслідок 
зміни інвестиційної політики держави та ролі держави як інвестора, та, відповідно, 
часток коштів державного бюджету — до 5% та коштів місцевих бюджетів — до 4%23 
(інвестиції будуть спрямовуватись на відтворення основних фондів і на приріст ма-
теріально-виробничих запасів).

23 Потреби у капітальних інвестиціях та їх обсяги за відповідними джерелами фінансування 
наведені у Додатку 5.

ТАБЛИЦЯ 7.3. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ 
ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ 

Джерело фінансування капітальних інвестицій Додатковий ресурс

1. Банківська система (2014) 40 млрд грн
2. Державний та місцевий бюджети (2014) 22 млрд грн
3. Іноземні інвестори (2014) 16 млрд грн
4. Кошти МФО (2014) 50 млрд грн
5. Інші (2014) 18 млрд грн
6. Внутрішні інвестори (2014) 180 млрд грн

Всього капітальних інвестицій,  додатково до залучених у 2014 році 326 млрд грн ($27,4 млрд)
Середньорічні обсяги за 2015-2025 роки за сценарієм статус-кво $22,6 млрд 
Середньорічний обсяг за 2015-2025 роки, оцінений ресурс $50 млрд 

Джерело: Розрахунки експертів Інституту суспільно-економічних досліджень

5%
4%

38%
30%71%

3%
1%

3% 8%10%
3% 7%

9% 8%

2014 2025
Кошти державного бюджету
Кошти місцевих бюджетів
Власні кошти підприємств та організацій
Кредити банків та інші позики
Кошти іноземних інвесторів
Кошти населення на житлове будівництво

РИС. 7.1. СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ 
ФІНАНСУВАННЯ В 2014 ТА 2025 РОКАХ

Джерело: Держстат та розрахунки експертів  
Інституту суспільно-економічних досліджень

Запровадження нової системи державного управління інвестиційною діяльніс-
тю дозволить сконцентрувати більшу частку ресурсів на групах І-ІІ (стратегічні 
і потенційні лідери) задля забезпечення розвитку високотехнологічних та екс-
портоорієнтованих видів економічної діяльності (Рис. 7.2, Табл. 7.4).
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Джерело: Розрахунки експертів Інституту суспільно-економічних досліджень

РИС. 7.2. ІНВЕСТИЦІЇ, НЕОБХІДНІ НА ПЕРІОД 2015-2025 РОКИ,  
ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ТА ГРУПАМИ

Приватні та залучені кошти, млрд $

Бюджетні кошти, млрд $

5,588,38

22,3419,54

Стратегічні лідери
Потенційні лідери
Поточні лідери 
Проблемні

73,39

226,65167,04

94,06

В Таблиці 7.4 наведені запропоновані пропорції участі держави в реалізації ін-
вестиційних проектів у відповідних групах (25, 50, 75 та 100%). При прийнятті 
рішень щодо конкретної частки державного інвестування передбачається ко-
ригування на рівень технологічності та експортоорієнтованості інвестиційного 
проекту.

ТАБЛИЦЯ 7.4.  ЧАСТКА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Поточні лідери  
до 50%*Kex

Стратегічні лідери  
до 100%*KeхKt

Проблемні до 25% **Kex  
(або Kt, в залежності від орієнтації проекту  

на експорт чи технологічність)

Потенційні лідери  
до 75%*Kt

Довідково: Кех — коефіцієнт рівня експортоорієнтованості, Кt — коефіцієнт рівня технологічності. 
Джерело: Оцінки експертів Інституту суспільно-економічних досліджень

Для забезпечення відповідних темпів розвитку економіки та випуску продук-
ції за обраними групами розраховано також частки капітальних інвестицій (по 
групах) (Табл. 7.5). Ці частки корелюють із частками випуску продукції24, які роз-
раховані на основі моделі міжгалузевого балансу. При цьому, прогнозні частки 
загального обсягу бюджетних коштів, направлених на капітальні інвестиції у ко-
жен сектор, наступні: на сектор стратегічних лідерів — 40%, потенційних лідерів 
— 35%, поточних лідерів — 15% і проблемних сфер — 10%.

24 В реальному житті вкладені інвестиції залежать від рівня випуску продукції (Теорія 
акселератора інвестиційного процесу, яка полягає в тому, що інвестиції зростають, коли 
прискорюються темпи зростання випуску, а також — висновки з Моделі динаміки інвестицій 
Дж.Тобіна (q-теорії), що величина інвестиційних витрат може залежати швидше від наявного 
потоку готівки, ніж від дисконтованої граничної продуктивності капіталу).
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Джерело: Розрахунки Мінекономрозвитку, експертів Інституту суспільно-економічних досліджень

ТАБЛИЦЯ 7.5. НЕОБХІДНІ ІНВЕСТИЦІЇ  ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ТА ГРУПАМИ   
(2015-2025 роки, МЛН $)

Рік Всього Стратегічні 
лідери

Потенційні 
лідери

Поточні 
лідери Проблемні 

Бюджетні кошти

2015 824,46 329,78 288,56 123,67 82,45

2016 1437,20 574,88 503,02 215,58 143,72

2017 2479,80 991,92 867,93 371,97 247,98

2018 2746,71 1098,68 961,35 412,01 274,67

2019 3872,10 1548,84 1355,24 580,82 387,21

2020 3954,40 1581,76 1384,04 593,16 395,44

2021 5615,64 2246,26 1965,47 842,35 561,56

2022 7669,30 3067,72 2684,26 1150,40 766,93

2023 7888,14 3155,26 2760,85 1183,22 788,81

2024 9008,73 3603,49 3153,06 1351,31 900,87

2025 10345,23 4138,09 3620,83 1551,78 1034,52

Всього, бюджетних 
коштів 2015-2025 55841,71 22336,68 19544,60 8376,26 5584,17

Приватні  
та залучені  
кошти

2015 12916,54 1591,76 5063,83 4258,22 2002,26

2016 16527,80 1881,01 6535,00 5448,75 2671,03

2017 22318,20 2641,17 8995,18 7126,49 3544,62

2018 27772,29 3422,50 10829,69 8845,93 4673,44

2019 34848,90 4248,06 13862,00 10873,34 5854,72

2020 45475,60 5533,45 18096,93 13995,13 7852,06

2021 56780,36 7183,88 22969,64 16920,55 9704,34

2022 69023,70 8720,33 28685,60 20085,90 11549,98

2023 79757,86 10837,01 32669,21 22810,75 13452,19

2024 91088,27 12537,11 37252,02 26233,42 15051,88

2025 104601,77 14797,92 41689,87 30439,12 17705,17

Всього,  
приватних та  
залучених коштів

2015
2025 561111,29 73394,21 226648,96 167037,59 94061,69
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Для вирішення завдання переходу до активної моделі економіки, пропонується 
відновити багатопланову участь держави в інвестиційному процесі (як ініціатора, 
інвестора, гаранта, органу регулювання і контролю) та, відповідно, скоригувати ін-
ституційний механізм державного регулювання інвестиційної діяльності, а саме:

• запровадити нову систему планування, використання і оцінки державної 
підтримки інвестиційної діяльності (Додаток 6); 

• запровадити ефективні інструменти розвитку як складові нової системи 
управління інвестиціями, які застосовувались і застосовуються європей-
ськими та азійськими країнами, та є визнаними у світі засобами активізації і 
стимулювання інвестицій і експорту. Вони сприятимуть приходу як внутріш-
ніх, так і зовнішніх інвестицій в нову економіку України (Додаток 7). Зокрема, 
до цих інструментів належать індустріальні парки, вільні економічні зони, 
технопарки з використанням механізмів державної підтримки інвестиційної 
діяльності (податкових та митних стимулів, компенсацій на створення нових 
робочих місць, державних гарантій тощо), залежно від пропорцій, визначе-
них для кожної групи (I — IV);

• утворити Українську корпорацію розвитку з включенням до її складу систе-
ми спеціальних інституцій, діяльність яких буде зосереджена на спрямуван-
ні інвестиційного ресурсу на структурну перебудову та розвиток високотех-
нологічних виробництв (Додаток 7). Подібні установи спрацювали в інших 
країнах в періоди виходу з економічних криз та відновлення зростання (Ні-
меччина, Китай, Корея, США та інші). 

До структури Української корпорації розвитку мають увійти:

1. Центр економічних та технологічних передбачень.

2. Державна керуюча холдингова компанія.

3. Державний банк відбудови та розвитку.

4. Національний інноваційний венчурний фонд.

5. Експортно-кредитне агентство.

6. Національний фонд підтримки малого підприємництва.

7. Державна лізингова компанія.

8. Державна іпотечна установа.

9. Недержавний пенсійний фонд (ІІ –ІІІ рівень).

Українська корпорація розвитку здійснюватиме свою діяльність за загальної коор-
динації Міністерства планування і розвитку України як ключового функціонального 
міністерства, відповідального за реалізацію структурної та інвестиційної реформ —
ключових передумов зміни моделі економіки України. Це міністерство має бути ство-
рено на базі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з передачею йому 
низки функцій інших центральних органів виконавчої влади (основні завдання та 
функції Міністерства планування та розвитку України деталізовані у розділі VIIІ). 

Створення інституцій у складі Української корпорації розвитку здійснювати-
меться поступово, виходячи з актуальності їх функцій у процесі трансформації 
економічної моделі в Україні та доступності фінансових ресурсів. Держава через 
випуск ОВДП наділятиме установи Української корпорації розвитку статутним 
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капіталом для початку їх діяльності і, у разі необхідності, прийматиме окремі за-
кони про ці установи, що надасть їм право діяти від імені держави і під її гарантії. 
Для провадження подальшої діяльності, установи залучатимуть ресурси як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках під гарантії Уряду, а також — акуму-
люватимуть кошти підприємств, що увійдуть в Українську корпорацію розвитку, 
та кошти населення. Утримання персоналу таких установ буде здійснюватись за 
рахунок доходів цих установ, отриманих від їхньої діяльності. 

Головні завдання Української корпорації розвитку:

• Дослідження світових тенденцій довгострокового розвитку технологій, фінан-
сових і товарних ринків та розробка рекомендацій щодо напрямів та галузей, 
в які доцільно вкладати інвестиції, виходячи з цілей і принципів розбудови 
нової моделі економіки (Центр економічних та технологічних передбачень).

• Ефективне управління державними активами стратегічних галузей економі-
ки, які не підлягають приватизації, але працюють в умовах відкритої конку-
ренції; маркетинг та управління державними активами як новоствореними, 
так і частками тих, що є в складі приватних підприємств  (Державна керуюча 
холдингова компанія).

• Надання довгострокових кредитів (які не надає банківська система) для мо-
дернізації і реконструкції окремих галузей економіки (як механізм державної 
підтримки, на основі розділення виробничого сектору на чотири основні гру-
пи) у державному і приватному секторах на умовах, що враховують цикли ви-
робництва та його рентабельність, а також під зобов’язання щодо модерніза-
ції маркетингу і менеджменту на підприємствах (Державний банк відбудови 
та розвитку, Національний фонд підтримки малого підприємництва, Націо-
нальний інноваційний венчурний фонд).

• Сприяння розвитку малого бізнесу за рахунок кредитування малих виробни-
чих підприємств під мінімальні відсотки, консультаційної підтримки малого 
бізнесу, кредитування інноваційних проектів (Національний фонд підтримки 
малого підприємництва).

• Сприяння українським експортерам у їх експансії на зовнішні ринки шляхом 
страхування комерційних та політичних ризиків, які не здійснюються ринко-
вими інституціями, а також надання гарантій за експортними кредитами (Екс-
портно-кредитне агентство).

• Входження у капітал підприємств, що мають інноваційні перспективи, у тому 
числі на умовах державно-приватного партнерства, з метою їх підтримки з 
наступним продажем державного пакета приватному інвестору після зрос-
тання його капіталізації (Державний банк відбудови та розвитку, Національ-
ний інноваційний венчурний фонд).

• Придбання високотехнологічної та інноваційної продукції у підприємств з на-
ступною її передачею споживачам у лізинг, що дасть можливість покращити 
маркетинг такої продукції та вирішити проблему імпортозаміщення (Держав-
на лізингова компанія).

• Рефінансування іпотечних кредиторів для стимулювання розвитку іпотечного 
ринку і, як наслідок, вирішення житлової проблеми (Державна іпотечна уста-
нова).

• Концентрація вільних ресурсів працівників державного і недержавного сек-
торів економіки, а також підприємств з метою їх подальшого інвестування на 
цілі розбудови нової економічної моделі, стимулювання пенсійної реформи 
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(Недержавні Пенсійні фонди (ІІ рівень), Національний інноваційний венчур-
ний фонд, Національний фонд підтримки малого підприємництва).

Таким чином, Українська корпорація розвитку у взаємодії з Міністерством пла-
нування і розвитку, буде вирішувати одночасно два взаємопов’язані завдання:

• сприяння реконструкції та модернізації індустріального сектору, створенню 
виробництва та експорту нових видів продукції;

• сприяння створенню ринку капіталу для інвестицій у розвиток.

Поряд із Українською корпорацією розвитку, будуть розвиватися також інші 
інститути фінансового ринку, включно з комерційною банківською системою, 
страховими компаніями, інститутами спільного інвестування та недержавними 
пенсійними фондами. Кожен із них буде виконувати притаманну йому функцію 
перерозподілу фінансових та інвестиційних ресурсів в умовах ринкових від-
носин. 

Успішні кроки Української корпорації розвитку дозволять залучити до її фінан-
сування як міжнародні фінансові установи, так і провідні інвестиційні банки і 
фонди. В свою чергу, створення із залученням закордонних фахівців прозорого 
корпоративного управління Українською корпорацією розвитку дозволить за-
хистити державні інвестиції від корупції.

Відтак, створення Української корпорації розвитку не ставить за мету побудову 
державного капіталізму. Державна участь потрібна для того, щоб «завести дви-
гун» нової економіки як ключову передумову відродження економічної (а разом 
з нею і фінансової) незалежності. Відповідно до того, як динаміка розвитку на-
ростатиме, більшість інституцій Української корпорації розвитку і створених за їх 
допомогою підприємств (часток) будуть передаватись (продаватись) у приватні 
руки з метою їх подальшого функціонування і розвитку в ринкових конкурент-
них умовах.

Таким чином, структурна і, нерозривно пов’язані з нею, реформа фінансового 
сектору та інвестиційна реформа є ефективним інструментом відродження еко-
номічної незалежності. Проте, спрацювати ці реформи зможуть лише в умовах 
принципово нової системи державного управління, здатної продукувати і впро-
ваджувати необхідні зміни та реформи.
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РОЗДІЛ VIІI. НОВІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Відродження функціональної та інституційної незалежності

Мета створення нової системи управління полягає у націленості усього державного 
механізму на досягнення економічного зростання та залучення до управління дер-
жавою якомога ширшого кола громадян України, які самовідданою працею створю-
ватимуть багату країну — для себе та своїх нащадків. Громадяни мають бачити краї-
ну, в якій вони чи їхні нащадки житимуть через  10-20 років, та усвідомлювати власну 
участь у побудові цієї країни. Уряд, насамперед, має показати цей шлях і його етапи. 
Тільки так можна зрозуміти, для чого потрібно постійно «затягувати паски» і «вижива-
ти». Це те, чого сьогодні немає і що спричиняє недовіру суспільства до влади.

Нова система управління має бути орієнтована на створення нових відносин у 
суспільстві, які б відповідали меті капіталізації держави і зростанню багатства 
кожного громадянина. 

За способом діяльності, нова система має уособлювати провідну роль держави 
та її демократичних інститутів в реалізації політики економічного прагматизму, 
а також — включати безпосередню участь і контроль громадян через інститути 
громадянського суспільства і самоорганізацію населення.

Для розбудови нової системи державного управління передусім необхідно вико-
рінити корупцію, яка сьогодні стоїть на заваді розвитку підприємництва, а також 
блокує прихід інвестицій. Без вирішення цієї проблеми неможливо вирішити 
інші проблеми економічного розвитку України. 

Без перемоги над корупцією неможливо побудувати заможну країну. В той же час, 
неможливо перемогти корупцію у бідній країні. Ці дві проблеми потрібно вирішу-
вати одночасно. Намагання нової влади посилювати репресії проти державних 
службовців у боротьбі з хабарництвом і корупцією, з одночасним обмеженням 
їхньої заробітної плати, позбавленням соціальних гарантій, створенням у сус-
пільстві негативного стереотипу чиновника як злодія і хабарника не приведуть 
до успіху, а, найімовірніше, спровокують необхідність боротьби з корупцією в но-
востворених органах по боротьбі з корупцією. Ключ до перемоги над корупцією 
лежить в економічному зростанні, зміні принципів державної служби та прозорій 
участі громадян в управлінні державою, та невідворотності покарання за зловжи-
вання владою і розкрадання коштів, що внесені до бюджету платниками податків.

В Україні корупція є системною, а системні проблеми можуть вирішуватись лише 
системними діями.  Ці дії мають бути наступними:

• Змінити ставлення суспільства до людини, яка служить державі. Якщо державна 
служба не буде морально і матеріально привабливою, до неї не підуть моральні, 
чесні, професійні люди, які мають власну гідність, а не бажання нечесно збагатитись.

• Змінити принципи відбору персоналу на посади державної служби, зали-
шивши на ній кадрових професіоналів зі стажем роботи, які не заплямували 
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себе участю у корупційних оборудках, та доповнивши їх молодими випус-
книками вітчизняних і зарубіжних вузів, обраних на конкурсних засадах, які, 
за своїми моральними і психологічними якостями, можуть і бажають роби-
ти кар’єру державного службовця. На керівні посади слід залучати наукових 
працівників, експертів і дослідників у відповідних галузях, мінімізувавши 
залучення успішних представників бізнесу. Ризики залучення представни-
ків бізнесу полягають у тому, що поєднання схильності до підприємництва і 
присутність у владі є однією із основних причин корупції.

• Поряд із репресіями щодо корупціонерів, необхідно здійснити заходи щодо 
зміни етики поведінки усіх учасників суспільних відносин. Має бути укладений 
суспільний договір між громадянами, державою і бізнесом з приводу етичних 
правил поведінки у суспільстві. Фундаментальним положенням цього дого-
вору має стати відмова від хабарництва і крадіжок, з підняттям цього питання 
від рівня лише кримінального злочину до рівня морально-етичних чеснот. До 
виконання цього положення мають долучитись Церква і школа.

• Змінити підходи до матеріального і кар’єрного стимулювання державних 
службовців. Дотепер панували і продовжують панувати волюнтаристські під-
ходи до цих питань. Низький рівень заробітної плати і постійна зміна «команд» 
керівників міністерств і відомств спонукали більшість державних службовців 
служити не державі і суспільству, а конкретним керівникам, від яких залежала 
їхня доля. Це призводило до вимивання з державної служби кадрових про-
фесіоналів, в яких держава і міжнародні організації роками вкладали ресур-
си задля навчання і професійного зростання. Натомість на державну службу 
приходять або тимчасові «реформатори» (зробимо реформи і повернемось 
у бізнес), або тимчасові «члени команди» (усе цінне продамо або купимо і 
звільнимось разом з «шефом»), які кидають усе одразу після зміни керівни-
ка або втрати інтересу. Державна служба має будуватись на кар’єрі і служінні 
суспільству. Для цього службовець повинен бути захищеним від свавілля по-
літичного керівництва та керівництва державної служби. Також він має бути 
захищеним від свавілля контролюючих органів, що паралізує ініціативність 
та інноваційність роботи державного службовця. Оплата праці державного 
службовця, виходячи зі світової практики, має бути співставною із відповід-
ною оплатою у приватному секторі. Частина цієї оплати має здійснюватись 
протягом служби (із певним відставанням від рівня приватного сектору), а 
частина — у вигляді соціального пакету — після виходу на пенсію або у від-
ставку. Це дасть змогу формувати стабільний, відповідальний і незалежний 
корпус державних службовців.

• Змінити підходи до реформування органів державної влади. Скорочення 
кількості державних органів і апарату державних службовців не може бути 
ані метою, ані засобом адміністративної реформи. Це може призвести тільки 
до дезорганізації і розвалу системи управління з усіма катастрофічними на-
слідками для майбутнього держави. Система органів управління має відпо-
відати кількості і обсягу функцій, які виконуються або мають виконуватись, 
на даному етапі розвитку.

• Створити єдиний орган, який би організовував державні закупівлі для усіх 
органів державної влади, крім закупівлі продукції військового призначення. 
Це дозволило б локалізувати проблему корупції у сфері державних закупі-
вель і встановити належний моніторинг та контроль як за процедурою за-
купівлі, так і за її ціною. Там, де це можливо, необхідно перевести закупівлі в 
електронну форму для мінімізації впливу людського фактору.

• Нарешті, запровадити е-урядування та, там де це можливо, надання адміні-
стративних послуг в електронній формі. Максимально регламентувати сфе-
ру надання адміністративних послуг (в тому числі, і дозвільних документів), 
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посиливши відповідальність державного службовця чи працівника держав-
ного (комунального) підприємства за бездіяльність і порушення термінів їх 
надання, за умови подання відповідних документів.

Для  розбудови нової системи державного управління необхідно провести зміни 
у системі розподілу повноважень і відповідальності між центральною владою 
і органами місцевого самоврядування, а також — між  самими центральними 
органами влади. Сутність таких змін полягає в наступному.

По-перше, необхідно провести реформу адміністративно-територіального 
устрою та організації влади на місцях як передумову децентралізації, що має 
включати:

• кардинальне укрупнення територіальних громад сіл, селищ і міст з одно-
часною передачею їм повноважень і ресурсів, якими наділені сьогодні міста 
обласного значення. Принцип укрупнення: центрами нових громад мають 
стати міста районного значення, селища та великі села, які є центрами еко-
номічного життя у районі, де формується податкова база для бюджетів;

• ліквідацію представницьких органів самоврядування на районному рівні 
(районних рад), які після укрупнення громад і скорочення їх кількості, будуть 
не потрібні, оскільки представницька влада буде зосереджена в громадах. 
Залишити на районному рівні лише державні адміністрації і, якщо це необ-
хідно, місцеві представництва центральних органів влади (казначейство, 
податкові органи, органи пенсійного фонду, юстиції і т.д.);

• на обласному рівні: залишити органи регіонального самоврядування (об-
ласна рада та її виконавчий комітет), які наділені повноваженнями, що сто-
суються спільних інтересів територіальних громад області;

• переорієнтацію обласних і районних державних адміністрацій на функції на-
гляду за діяльністю органів місцевого самоврядування та координації місце-
вих представництв центральних органів виконавчої влади. Вони не повинні 
(як це відбувається сьогодні) займатись справами місцевого розвитку — цим 
мають опікуватись місцеві ради та їх виконавчі органи на рівні громад та 
області. Головне призначення державних адміністрацій: з одного боку — за-
безпечити узгодження цілей розвитку держави з цілями місцевого розвитку, 
не допускати свавілля державних органів на місцях та місцевого безладу, а з 
іншого — бути з’єднувальною ланкою між центральною владою та органами 
місцевого самоврядування у використанні державного фонду регіонального 
розвитку та інших подібних фондів, включно з європейськими фондами. 

При цьому, в ситуації, що склалась в Україні, в жодному разі не можна змінювати 
кордони областей та вести будь-які дискусії про федералізацію країни.

Вищенаведені зміни потрібні для того, щоб на додаток до рушійної сили під-
приємництва, яка дозволяє людям отримувати прибуток, задіяти рушійну силу 
самоврядування, яка дозволить вирішити соціальні та суспільні питання жит-
тєдіяльності громадян, звільнить центральну владу від невластивих їй функцій 
та зробить міцнішою конструкцію держави загалом. Тільки після утворення гро-
мад, які мають економічне підґрунтя для формування місцевого бюджету, мож-
лива бюджетна децентралізація. 

По-друге, на центральному рівні влади необхідно провести чітке розмежування 
повноважень (ідеологічних, стратегічних та виконавчих), а саме: 

• всенародно обраний Президент України визначатиме ідеологію розвитку 
держави. Його Адміністрація разом з РНБО та підпорядкованими інститу-
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тами із залученням громадянського суспільства мають виробляти цю іде-
ологію, готувати для Президента України ідеологічні документи (послання, 
звернення) та контролювати, щоб ця ідеологія точно впроваджувалась в 
суспільстві через закони, підзаконні акти, міжнародні договори та систему їх 
виконання. На нашу думку, Президент України не має займатись оператив-
ним планом реформ, як це робиться сьогодні. Він має задавати ідеологічні 
рамки роботи законодавчої та виконавчої влади, кінцеві результати та кри-
терії їх досягнення; 

• Кабінет Міністрів України повинен кардинально змінити організацію своєї 
роботи. Має бути скорочено кількість доручень, нарад і засідань як форми 
організації роботи. Питання своєчасної виплати заробітної плати чи розра-
хунків за енергоносії — це не питання Кабінету Міністрів України. Стратегія і 
план розвитку країни, формування бюджету на всіх його стадіях — це питан-
ня Уряду, але він ними практично не займається або робить це формально. 
Більшість поточних питань мають вирішувати міністри самостійно, відповід-
но до їх повноважень, і вони повинні нести персональну відповідальність 
перед Прем’єр-міністром України та Верховною Радою України з тих питань, 
які носять політичний характер;

• міністерства мають бути класифіковані як функціональні та секторальні. 
До функціональних можуть бути віднесені Міністерство планування і роз-
витку (яке буде утворено для розбудови і забезпечення функціонування 
нової економічної моделі шляхом реорганізації Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі з передачею йому низки повноважень від інших мі-
ністерств), Міністерство фінансів, Міністерство юстиції. Ці функціональні 
міністерства мають спрямовувати та узагальнювати роботу секторальних 
міністерств, узгоджуючи її зі стратегією, напрямами діяльності та планами 
Уряду в цілому.

Серед функціональних міністерств має бути одне, яке б відповідало за:

1. Розробку загальної політики і програми Уряду, її узгодження з матеріаль-
ними, фінансовими і трудовими ресурсами та своєчасне коригування по-
літики у відповідності з ідеологічними цілями, визначеними Президентом 
України.

2. Розбудову системи державного стратегічного планування, орієнтованої на 
досягнення високих темпів довготривалого економічного зростання в рам-
ках нової моделі економіки, а отже, підвищення добробуту громадян.

3. Спрямування та координацію роботи урядових інституцій з виконання про-
грами діяльності Уряду у відповідності з цілями і принципами політики еко-
номічного прагматизму (в тому числі — узгодження стратегічних планів сек-
торальних міністерств та державних цільових програм).

Логічно, щоб таке міністерство очолював Перший віце-прем’єр-міністр, або, 
принаймні, один з віце-прем’єр-міністрів. Це і має бути головне стратегічне 
функціональне міністерство — Міністерство планування і розвитку України, яко-
му будуть надані повноваження економічного і бюджетного прогнозування та 
планування, постановки завдань іншим міністерствам, місцевим державним ад-
міністраціям та координації їх виконання.

Саме це міністерство, у взаємодії з Українською корпорацією розвитку, стане 
відповідальним за впровадження структурної та інвестиційної реформ як клю-
чових передумов зміни моделі економіки України. Відтак, головне завдання Мі-
ністерства планування і розвитку — створити нову економіку, зорієнтовану на 
входження України до числа економічно розвинутих держав. 
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РОЗДІЛ ІХ. 
 КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Підприємництво та конкурентне середовище –  

основа сталого та гармонійного розвитку

Заходи щодо структурної перебудови української економіки, мобілізації фінан-
сового ресурсу та активізації інвестиційної діяльності спроможні забезпечити 
значне зростання ВВП. Проте, підґрунтям сталого та гармонійного соціально-
економічного розвитку має стати формування сучасного підприємництва та  ста-
новлення ефективного конкурентного середовища.

Підприємництво:

• оптимізує використання національного ресурсного потенціалу;

• створює умови для поширення зайнятості та самозайнятості, джерела дохо-
ду значної частки населення країни;

• забезпечує гнучкість реакції національної економіки на попит на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках;

• сприяє зниженню диференціації суспільства за рівнем життя, та формуван-
ню «середнього класу».

Становлення «критичної маси» дієздатних конкурентоспроможних суб’єктів під-
приємництва є запорукою не лише економічної та соціальної стабільності, але й 
національної економічної незалежності.

РИС. 9.1. РОЗПОДІЛ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ, 2013 рік, У %
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Однією з визначальних складових трансформаційного процесу в Україні 
з  1991  року, поза сумнівом, слід вважати становлення підприємництва як рин-
кового інституту. За даними 2013 року частка малих і середніх підприємств у за-
гальній чисельності підприємств України сягнула 99,8%, сектор МСП забезпечу-
вав 67,8% зайнятості у 2013 році, а частка сектору МСП в обсягах реалізованої 
продукції становила у 2013 році 57,5%,  що відповідає загальноєвропейському 
рівню (Рис. 9.1). Проте, незважаючи на те, що МСП складає основу підприємни-
цтва в Україні, частка МСП у ВВП є набагато нижчою, ніж в країнах ЄС. Частка 
МСП у ВВП європейських країн визначається на рівні 50-70%. В Україні анало-
гічний показник майже в чотири рази менший25. 

Особливістю підприємницького ландшафту України є значні розбіжності в про-
дуктивності праці між підприємствами різного розміру (Рис. 9.2).

У секторальному вимірі переважна більшість суб’єктів МСП сконцентрована у 
секторі оптової та роздрібної торгівлі. Так, до торговельної сфери належать 51,7% 
загальної кількості цих суб’єктів. Ще 7% припадає на промисловість, 5,4% — на 
сферу транспорту і зв’язку, 4,1% — агросектор. В цілому у секторах торгівлі, про-
мисловості, транспорті і зв’язку та сільському господарстві, виробляється 80,1% 
продукції суб’єктів МСП України. 

Отже, сектор МСП виявляє низьку ефективність, що є результатом низки причин:

• недостатньої якості менеджменту у секторі МСП;

• штучного зосередження неякісних активів для використання у схемах «при-
ватизації» прибутку великих підприємств;

• недостатньої якості виробничих активів через брак інвестування та низьку 
інновативність;

• подрібнення сектору МСП через переважання дрібних підприємств та фізич-
них осіб без утворення підприємства;

25 Дані взято із концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 
2014-2024 роки. Держкомстат не розраховує даний показник.

РИС. 9.2. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ЗА РОЗМІРАМИ ПІДПРИЄМСТВ (ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ 
ПРОДУКЦІІ НА 1 ЗАЙНЯТОГО, ТИС. ГРН) 
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• зосередження МСП у сфері торгівлі та слабкому представленні в реальному 
секторі економіки.

Організаційна недовершеність вітчизняного МСП призводить до слабкого роз-
криття підприємницького потенціалу нації, гальмування становлення ринкових 
механізмів господарювання, марнування потенційних ресурсів розвитку.

Неадекватна державна політика щодо розвитку МСП «заморожує» його наявні 
вади, перешкоджає переходу ним до виконання необхідної модернізаційної ролі 
як щодо структури економіки, так і щодо розвитку підприємництва. МСП потер-
пають від процедурної переобтяженості господарської діяльності, недостатньої 
захищеності прав власності, високого рівня корупції, неможливості отримання в 
належних обсягах кредитних коштів, монополізованості ринків збуту, труднощів 
виходу на зовнішні ринки.

Довідково: За даними дослідження підприємницького середовища України, проведеного Між-
народною фінансовою корпорацією у 2013 році26, серед найбільших перешкод для розвитку 
бізнесу більшість опитаних підприємців (21,3%) на перше місце поставили проблему доступу 
до фінансування, 19,2% найбільшою проблемою вважали корупцію, 15,5% — рівень оподатку-
вання, 11,9% — політичну нестабільність.

Подібний набір перешкод надається і у доповіді МФК 2014 року «Ukraine: Opportunities and 
Challenges for Private Sector Development» 27. На відміну від наведеного вище дослідження на 
основі опитування підприємств, наразі експерти дають більш системну картину, називаючи 
недосконале регуляторне середовище, включаючи адміністрування податків, обмежений 
доступ до фінансування, недостатній рівень конкуренції, неналежне застосування законодав-
ства, слабкий захист прав власності, неефективне управління державним сектором. 

Отже, Україна потребує системної політики сприяння розвитку підприємництва, яка 
поєднуватиме важелі прямого впливу та організаційного забезпечення. В умовах 
відкритості економіки, імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та 
значних конкурентних викликів, важливим напрямом розвитку має стати сприяння 
виходу суб’єктів МСП на зовнішні ринки та досягнення їх належної конкурентоспро-
можності. Це відповідатиме загальносвітовому тренду поширення інклюзивного 
розвитку в умовах глобалізації, що полягає у поєднанні економічного та соціаль-
ного ефектів розвитку та поширення їх впливу на якнайширші верстви населення.

Напрямами політики сприяння розвитку підприємництва в Україні мають стати 
наступні.

1. Сприяння розвитку МСП в Україні. З метою подолання перешкод розвитку 
МСП та стимулювання підприємницької поведінки необхідно:

• сформувати сучасну фінансову інфраструктуру підтримки підприємництва 
на основі діяльності складових Української корпорації розвитку (насамперед 
Національного фонду підтримки малого підприємництва);

• сформувати організаційну інфраструктуру підтримки підприємництва у вигля-
ді технопарків, бізнес-інкубаторів, мереж надання послуг підприємствам (в т.ч. 
на засадах державно-приватного партнерства), сприяння розвитку кластерних 
мереж;

26 World Bank; International Finance Corporation. 2014. Enterprise Surveys : Ukraine Country Profile 2013. 
Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20924.

27 International Finance Corporation. 2014. Ukraine : Opportunities and Challenges for Private Sector 
Development. World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/16711.
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• надавати допомогу в започаткуванні бізнесу на базі наявної мережі центрів 
зайнятості;

• забезпечити максимальне спрощення процедур відкриття бізнесу та супро-
воду його господарської діяльності через поширення практики електронно-
го надання адміністративних послуг та запровадження електронного доку-
ментообігу;

• створити умови для спрощення виходу суб’єктів МСП на зовнішні ринки;

• забезпечити реальну відповідальність посадових осіб регуляторних органів 
за заподіяну шкоду суб’єкту неправомірними діями або бездіялністю.

2. Розбудова конкурентних ринків. Сучасна ринкова інфраструктура та гаранту-
вання засад добросовісної конкуренції сприятимуть становленню в Україні «кри-
тичної маси» дієздатних конкурентоспроможних суб’єктів — основи стабільності 
національної економіки. Для цього необхідно:

• цілеспрямовано проводити впорядкування «стихійної» торгівлі, удоскона-
лення механізмів торгівлі через мережу Інтернет з метою детінізації роздріб-
ної торгівлі та забезпечення захисту прав споживачів;

• сприяти розбудові оптової та роздрібної ланок торгівлі, для протидії тенден-
ціям монополізації в торговельній сфері, досягнення рівномірності доступу 
до торговельних мереж у регіональному вимірі;

• сприяти поширенню маркетингової інформації, рівному доступу до неї усіх 
учасників ринку;

• забезпечити динамічну адаптацію національної системи технічного регулю-
вання до норм технічних регламентів ЄС, спрощення процедур сертифікації та 
визнання вітчизняних органів, визначення відповідності на ринках країн ЄС;

• забезпечити максимальні конкурентність та прозорість процедур у сфері 
державних закупівель;

• забезпечити економічну обґрунтованість ціноутворення для товарів і послуг 
природних монополій, шляхом запровадження належного регулювання їх-
ньої діяльності;

• підвищити дієвість Антимонопольного комітету шляхом удосконалення про-
цедур виявлення та припинення антиконкурентних дій;

• забезпечити належний захист внутрішнього ринку від контрафактної та 
контрабандної імпортної продукції.

3. Сприяння самоорганізації бізнесу. Усталені стосунки між суб’єктами господа-
рювання створюватимуть надійну противагу ймовірним неправомірним діям з 
боку органів державного управління, водночас, сприяючи формуванню консо-
лідованої позиції бізнесу, дозволять формувати економічну політику держави, 
сприятливу для розвитку вітчизняного підприємництва. Для цього потрібно:

• сформувати прозорі демократичні механізми залучення об’єднань підпри-
ємців до розробки рішень у сфері державної політики, контролю за їх ви-
конанням;

• створити нормативно-правову базу для дії механізму цивілізованого лобію-
вання бізнесом власних інтересів;
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• послідовно залучати самоврядні підприємницькі об’єднання до виконання 
функцій підтримки розвитку підприємництва: сертифікації, поручительства, 
розподілу державної допомоги тощо.

Реалізація зазначених заходів дозволить у короткий термін досягти пожвавлен-
ня національної економіки та зростання доходів населення завдяки заохоченню 
підприємницької ініціативи, а у середньо- та довгостроковій перспективі — за-
безпечити чутливість економіки до стимулюючих заходів структурної модерні-
зації.
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РОЗДІЛ Х. СОЦІАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ 

Від утриманства і патерналізму – до добробуту і самореалізації

Економічна, фінансова, функціональна та інші аспекти незалежності держави є не-
обхідною, але не достатньою умовою досягнення реальної незалежності як такої. 

Незалежною держава може стати лише тоді, коли залежність кожної людини від дер-
жави є мінімальною. Позбутись цієї залежності можна за умови забезпечення добро-
буту населення і створення умов для самореалізації всіх українців. Ця формула і є уяв-
ленням українця про щастя. Таке трактування щастя притаманне і європейцям. 

Реалізація політики економічного прагматизму орієнтована на досягнення неза-
лежності людиною, адже спирається на нові цілі і принципи, центром уваги яких 
є людина. Індикаторами успіху такої економічної політики є зростання добробуту 
населення, покращення показників якості його життя та високий рівень зайнятості.  

Як видно з Табл. 10.1, вплив на якість життя населення мають характеристики та-
ких сфер, як охорона здоров’я, освіта, соціальний захист, екологічна безпечність 
середовища, пасажирські перевезення, доступність житла тощо. Перші три з них є 
визначальними і такими, що забезпечують розвиток людського капіталу.

Сьогодні функціонування сфер охорони здоров’я, освіти і соціального захисту в 
Україні є незадовільним. Видатки на ці сфери складають понад 56% видатків зве-
деного бюджету або 19% до ВВП у 2014 році, що є абсолютно співставним з видат-
ками провідних країн світу, проте, зовсім неспівставним у абсолютному визначен-
ні. Такі витрати держави не лише не призводять до покращення показників якості 
життя населення, але значною мірою уповільнюють економічне зростання в дер-
жаві. Причина криється не в недостатності фінансових ресурсів, що витрачаються 
державою на ці сфери, а у їх неефективному використанні. Зважаючи на обмеже-
ність ресурсів, у поточній економічній ситуації державна політика розвитку сфер 
охорони здоров’я, освіти, соціального захисту має бути орієнтована, насамперед, 
на превентивні заходи (попередження погіршення ситуації) та забезпечення реа-
лізації прав найбільш незахищених громадян.

Якщо розглядати людину, яка є центральним об’єктом економіки держави, як ін-
вестиційний проект, то за час його тривалості (роки життя) можна виокремити 
періоди та сфери, які дадуть найбільший економічний і соціальний ефект у ви-
падку їх пріоритетного інвестування. До економічного ефекту для інвестора (дер-
жави) відносяться результати економічної діяльності людини у вигляді сплачених 
податків, споживання товарів і послуг, внеску у зростання ВВП тощо. Очевидно, 
що виключно праця задовольнить усі потреби людини у досягненні належних по-
казників якості життя, добробуту і благополуччя. Отримуючи не лише моральне 
задоволення від зайнятості, але і достойну її оплату, кожен матиме можливість 
забезпечити для себе і своєї родини належний рівень добробуту, який через на-
лежну платоспроможність трансформується у вкладення коштів в освіту, медичне 
забезпечення, житло та інші компоненти успішного і щасливого існування. 
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ТАБЛИЦЯ 10.1. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ (ПОТОЧНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ РЕЙТИНГОВІ 
ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ) 28

№  
з/п

Назва рейтингу, опис основних 
складових

Організація чи 
джерело

Поточне місце 
України  

в рейтингу/ 
к-ть країн, що 
досліджува-

лися

Місце 
України

2019

Місце 
України

2024

1. Індекс щастя (Happy Planet Index)  
2013

The new 
economic 
foundation

100/151 50-80 20-50

суб’єктивна задоволеність життям 82/151 30-60 10-40

очікувана тривалість життя 100/151 50-80 20-50
екологічне забруднення з роз-
рахунку на одну особу 95/151 50-80 20-50

2.
Індекс смертності (Death rate)  2014

The Central 
Intelligence 

Agency
2/225 35-50 165-190

3. Індекс розвитку людського потенціа-
лу (Human Development Index) 2014 ПРООН 83/187 50-70 20-49

4. Індекс якості життя (Quality of Life 
Index)  2015 Numbeo 75/86 40-65 16-39

5. Індекс соціального прогресу
The Social 
Progress 

Imperative

62/132 30-50 20-40

базові потреби людини 53/132 20-40 10-30

добробут 92/132 40-60 20-40

можливості 54/132 20-40 10-30

6. Індекс процвітання (Legatum 
prosperity index)  2014

Legatum Institute

63/142 10-40 1-30

економіка 70/142 20-50 1-30

підприємництво і можливості 57/142 10-40 1-30

організація державного управління 121/142 20-50 1-30

освіта 42/142 1-30 1-30
охорона здоров’я 77/142 20-50 1-30
безпека і захист 54/142 1-30 1-30

персональна свобода 103/142 20-50 1-30

соціальний капітал 40/142 1-30 1-30

28 Див. Додаток 8.

Соціальним ефектом від інвестицій у людину є, передусім, зростання очікуваної 
тривалості життя.
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Отже, протягом перших п’яти років життя людини пріоритетом державного ін-
вестування у неї має стати сфера охорони здоров’я. Ця сфера впродовж трива-
лого часу не була реальним пріоритетом програм соціального і економічного 
розвитку, тому, на сьогодні, стан здоров’я людини повністю залежить від її фі-
нансового стану: в державі фінансуються ліжко-місця, а не медичні послуги. Си-
туація у сфері здоров’я дітей від 0 до 5 років є особливо загрозливою через від-
сутність інституту раннього втручання, профілактики захворювань, реабілітації 
та відновлення після перенесених хвороб, інституту сімейної медицини. Усе це 
призводить до того, що за дитяче здоров’я відповідають повністю батьки, які 
часто, внаслідок відсутності знань, психологічної та іншої підтримки, вдаються 
до хаотичних дій, експериментів над дитиною, витрачають шалені кошти на по-
шук лікарів, часто не професійних. Як наслідок — втрачається найбільш цінний 
для мінімізації ризиків час, погіршується стан здоров’я дитини. Це тяжким тя-
гарем лягає як на сім’ю, так і на державний бюджет країни. Практика багатьох 
європейських країн доводить, що, чим більше коштів вкладено у раннє втру-
чання29 та профілактику хвороб, тим менше коштів потрібно буде вкладати у по-
дальше утримання та пожиттєві соціальні виплати. 

Світовий досвід, узагальнений ВОО3, свідчить, що розвиток первинної допо-
моги на засадах сімейної медицини є найефективнішим засобом досягнення 
справедливого розподілу і раціонального використання коштів, підвищення ре-
зультативності роботи галузі охорони здоров’я. Крім того, важливим капітало-
вкладенням у людину є перинатальна медицина, невід’ємною складовою якої є 
висококваліфікована неонатальна допомога, що ґрунтується на аналізі перебігу 
вагітності і пологів, з урахуванням усіх факторів ризику, на прогнозуванні стану 
новонародженого та забезпеченні сучасними перинатальними технологіями 
медичної допомоги новонародженим.

Таким чином, ефективним механізмом забезпечення якісних змін у сфері охо-
рони здоров’я має стати перехід від екстенсивного фінансування ліжко-місць до 
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29 Раннє втручання — це комплексна система послуг сім`ї, в якій народилася дитина з непо-
вносправністю чи ризиком розвитку такої. Ця система послуг скерована на раннє виявлення, 
терапію та профілактику порушень розвитку дитини та функціонування її сім`ї та забезпе-
чується мультидисциплінарною командою фахівців. Програма Раннє Втручання є передусім 
сімейно-центрованою і має на меті допомогти сім`ї створити такі умови, в яких дитина могла б 
повноцінно рости, розвиватися, реалізовувати свій потенціал, долати накладені неповносправ-
ністю обмеження та інтегруватись в життя спільноти та суспільства. Вимоги дітей з особливи-
ми потребами та їх родин не можуть бути забезпечені без розвитку в суспільстві цілої мережі 
різного виду спеціалізованих систем послуг.
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адресної медицини, зі зрозумілою системою фінансових затрат за принципом 
«гроші ходять за людиною», налаштованої на збереження здоров’я, заснованої 
на інституті сімейної медицини та орієнтованої на превентивні заходи і раннє 
втручання. 

Протягом наступного періоду життя людини (6-25 років) пріоритетною сферою 
інвестування має стати освіта. В першу чергу, реформа у сфері освіти має забез-
печити високу освіченість громадян, що передбачає: 

• базування на сучасній науці та технологіях; 

• конкурентоспроможність у світовому масштабі;

• максимальну реалізацію в Україні освіти українською мовою, зв’язок з укра-
їнською культурою; 

• зв’язок культури України зі світовою культурою.

Враховуючи, що головним чинником суспільного розвитку сьогодні дедалі біль-
ше стають особистісні якості та фахові характеристики людини, реформа систе-
ми освіти в Україні має реалізовуватись у напрямі сприяння трансформації еко-
номіки України в економіку знань (KNOWLEDGE-BASED ECONOMY), основними 
ознаками якої є домінування в структурі ВВП високотехнологічних галузей та 
інтелектуальних послуг, формування переважної частки національного доходу 
за рахунок інноваційної або технологічної ренти, високий рівень капіталізації 
компаній, основна вартість яких формується завдяки нематеріальним активам, 
тобто інтелектуальної складової. 

Для вирішення цього завдання необхідним є запровадження: 

1. Професійної орієнтації навчання у загальноосвітніх школах. 

2. Поглибленого вивчення у початковій і середній школі таких дисциплін як 
комп’ютерне програмування, підприємництво, іноземні мови, соціальні про-
цеси у суспільстві.

3. Комплексного розвитку технічної освіти і викладання знань про природу, що 
стане запорукою усвідомленого ставлення до навколишнього середовища, гар-
монійних взаємовідносин людини з довкіллям, а також — економії природних 
ресурсів та попередження поширення забруднюючих технологій і речовин.

4. Інтеграції освіти, науки і виробництва. 

5. Системи безперервної освіти (life-long education), метою якої є інтенсивне 
використання висококваліфікованих спеціалістів-універсалів не лише з якіс-
ними знаннями, а й таких, що можуть правильно приймати оптимальні рі-
шення та швидко адаптуватися до нових технологій і змін.

Система освіти має оволодіти здатністю реагувати на змінні потреби суспіль-
ства та індивідуумів, а також — на змінний попит міжнародної економіки і ринку 
праці, бути відкритою до міжнародної співпраці. Тому одним з основних мотивів 
отримання освіти у старшій і вищій школі має бути здобуття професії — людина 
отримує знання, навички і уміння, щоб забезпечити собі необхідний для жит-
тя дохід, займатися цікавою роботою чи діяльністю, виконуючи її відповідно до 
своїх здібностей і переконань, а також доповнюючи свої знання і вміння синх-
ронно зі змінами в оточуючому середовищі. Потреба у професії формується ви-
ходячи зі стану і перспектив розвитку економіки України в цілому, а також на 
основі галузевих стратегій розвитку та інвестування.
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Враховуючи результати дослідження, викладені у попередніх розділах програ-
ми, у професійно-технічних і вищих навчальних закладах за рахунок 100% дер-
жавного замовлення мають готуватися кваліфіковані спеціалісти для забезпе-
чення якісними трудовими ресурсами підприємства, що працюють за видами 
економічної діяльності «стратегічних лідерів», за рахунок коштів юридичних 
осіб — «поточні лідери», у залежності від кон’юнктури ринку, «потенційні ліде-
ри» можуть навчатися як за рахунок бюджетних коштів, так і за рахунок інших 
джерел. Щодо галузей економічної діяльності з категорії «проблемні», то інвес-
тиції мають вкладатися у переорієнтацію професійної діяльності або підвищен-
ня кваліфікації і професійних знань. 

Важливою соціальною інвестицією у сфері освіти має стати інклюзія. За період 2003-
2012 років чисельність дитячого населення знизилася на 19%, водночас, загальна 
чисельність дітей з інвалідністю щороку збільшується на 0,5%. Сьогодні понад 2% 
дітей мають інвалідність, близько 10% — особливості психофізичного розвитку. 
Водночас, сучасна система освіти не готова забезпечити таким дітям доступ до ба-
зового конституційного права на належному рівні: недосконале нормативно-пра-
вове забезпечення інклюзивної освіти, архітектурна непристосованість освітніх за-
кладів, низький рівень підготовки фахівців, наявність упереджень і страхів серед 
працівників освітніх закладів і батьків, неефективна система фінансування освіти.

Тому, освіта має стати доступною для кожної дитини, відповідно до її можливос-
тей і наближеною до її місця проживання. У вищих навчальних закладах мають 
готуватись педагоги, які матимуть навички навчати усіх дітей, незалежно від 
особливостей їх розвитку. Усі школи повинні архітектурно відповідати принци-
пам «універсального дизайну», що знизить потреби у спеціалізованих установах 
та спеціалізованих педагогах. Як наслідок, забезпечується рівність усіх дітей у 
суспільстві. 

Витрати на реалізацію такої системи забезпечуються завдяки принципу «гроші 
ходять за людиною», коли разом з дитиною, яка має особливі потреби в освіті, 
до школи «приходять» державні кошти, які покривають витрати на задоволення 
цих базових потреб.

Основними завданнями впровадження інклюзивної освіти є:

• організація навчального середовища з використанням всіх можливих ін-
струментів, необхідних для навчання, у тому числі — сучасних інформацій-
них технологій;

• підготовка і перепідготовка педагогів щодо особливостей навчання дітей 
з  особливими потребами;

• уніфікація навчальної програми від високого до низького навчальних рів-
нів;

• запровадження можливості отримання атестату про проходження навчання 
без системи оцінки знань з визначенням інтелектуальних можливостей;

• розробка адаптаційних програм навчання навичкам самостійного життя, само-
обслуговування, професійної орієнтації, набуття простих професій з можливіс-
тю подальшого працевлаштування та супроводу на робочому місці;

• розробка єдиної системи оцінювання знань учнів із залученням додаткових 
інноваційних інструментів проходження тестів;

• проведення просвітницької кампанії із залученням громадських організацій 
щодо необхідності забезпечення інклюзивної освіти.
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Наступний етап життя людини від 26 до 65 років є періодом інвестування у роз-
виток праці — максимальне розкриття здібностей людини, реалізація умінь і на-
вичок, здобутих у попередньому періоді. Крім того, праця є тією єдиною сферою, 
яка генерує для держави прибуток від реалізації всього інвестиційного проек-
ту — людини, а також забезпечує людині добробут і самореалізацію. Інвестиції 
протягом цього періоду здійснюються у межах технологічного переоснащення 
основних фондів, у тому числі — робочих місць, здебільшого ресурсо- і енергоо-
щадними технологіями.

Максимізувати прибуток від інвестиційного проекту у цьому періоді можливо за 
рахунок впровадження інноваційних підходів у сфері зайнятості (віддалена ро-
бота) та її оптимізації (тимчасової або часткової зайнятості, зайнятості за гнуч-
ким графіком).

Для соціально вразливих груп населення мають створюватися ефективні систе-
ми підтримки, які дозволяють цим людям бути присутніми на ринку праці, що 
покращить їх добробут. Підвищення ефективності соціального компоненту пра-
ці і освіти (соціальна і професійна реабілітація, удосконалення і перенавчання), 
попереджує відтворення бідності і соціальної нерівності.

Впродовж усієї тривалості життя людина має перебувати під соціальною опікою 
держави, проте ця опіка повинна надаватися лише тим особам, які, з об’єктивних 
причин, не здатні самостійно себе забезпечувати. 

На сьогодні майже 40% населення України мають право на пільги, соціальні ви-
плати та привілеї. Це створює напругу в суспільстві та висить великим тягарем 
на шиї Державного бюджету України. Можна стверджувати, що існуюча система 
соціального захисту в Україні є дорогою, не орієнтованою на клієнта, не ефек-
тивною, не гнучкою, не орієнтованою на попередження потрапляння у кризу, 
патерналістською.

Ключовою реформою у сфері соціального захисту має стати суцільна інформа-
тизація усіх відносин між державою і громадянином, у тому числі щодо забезпе-
чення державою усіх конституційних прав людини на освіту, охорону здоров’я, 
соціальний захист тощо.

Інформатизація суспільних відносин між державою і громадянином передбачає:

• ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи;

• визначення базових потреб кожної людини в освітній, медичній, соціальній 
сферах, задоволення яких гарантувало би реалізацію її конституційних прав;

• визначення мінімального гарантованого державою рівня забезпечення ба-
зових потреб людини;

• запровадження принципу «гроші ходять за людиною» шляхом випуску для 
кожної людини, якій гарантовано базовий рівень державних послуг, елек-
тронної картки, на яку, відповідно до визначених потреб, будуть нараховані 
«віртуальні» гроші. Держава перераховуватиме кошти відповідній установі 
після отримання людиною послуги. Кошти на картці не накопичуються і пе-
редбачають їх використання лише відповідно до визначених попередньо 
потреб.

Результатами інформатизації суспільних відносин між державою і громадяни-
ном стане:

• підвищення ефективності використання державних коштів;
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• унеможливлення корупційних схем отримання того чи іншого соціального 
статусу;

• адресність державної підтримки — послуги надаються лише в тому обсязі і 
тим людям, які реально відчувають у цьому потребу;

• саморегулювання ринку освітніх, медичних і соціальних послуг — залишать-
ся лише ті заклади, які здатні надавати якісні послуги;

• посилення конкуренції фахівців вищезазначених сфер на ринку праці;

• формування запиту від установ на потребу у фахівцях відповідної спеціаль-
ності і кваліфікації, який держава буде забезпечувати через державне замов-
лення на навчання фахівців у вищих навчальних закладах;

• зростання показників якості життя населення.

Крім того, на перших етапах проведення реформи соціального захисту насе-
лення має відбутися ліквідація неефективних пільг. Перш за все, це стосується 
окремих норм законодавчих актів у п. 26 Прикінцевих положень Бюджетного 
кодексу України — законів України «Про соціальний захист дітей війни», «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні» та інших. Також необхідно скасувати всі спеці-
альні пенсії та пільги, пов’язані з певними професіями. 

Наступним напрямом трансформації у сфері соціального захисту має стати ре-
форма системи соціальних послуг. Сьогодні ця система є: медичною, орієнтова-
ною на розвиток та фінансування закладів, заплутаною, централізованою, орі-
єнтованою на мінімальну допомогу та мінімальні соціальні виплати. Відсутність 
реформ у цій сфері унеможливлює деінституціалізацію — процес заміни системи 
інституційного догляду дітей на систему, яка забезпечує виховання дітей в сім’ї 
або умовах, максимально наближених до сімейних. 

Основні завдання реформи у сфері соціальних послуг:

•  інформатизація та визначення потреб у соціальних послугах; 

• розподіл зон відповідальності між центральними та місцевими органами 
влади. Децентралізація, делегування відповідальності за якість життя люди-
ни на місцеву владу, у тому числі, облік, взаємодія з клієнтом, пошук надава-
ча послуг та допомоги, контроль за веденням випадку;

• визначення переліку соціальних послуг, виходячи із виявлених потреб із за-
провадженням єдиної електронної картки отримувача послуг, забезпеченої 
віртуальними коштами на покриття витрат з можливістю дофінансовування 
витрати з інших, у тому числі власних джерел отримувача послуг; 

• впровадження механізму соціального замовлення, який дозволить  почати 
формувати ринок надавачів соціальних послуг з делегуванням повнова-
жень громадським об’єднанням;

• формування бази надавачів соціальних послуг, взаємодія з ними, створен-
ня, проведення конкурсів для організацій, які можуть вирішувати ту чи іншу 
проблему;

• гуманізація суспільства, подолання жорстокості та споживацького ставлен-
ня до соціального середовища;
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• удосконалення системи соціального страхування, розвиток пенсійного не-
державного страхування, запровадження системи медичного страхування;

• заміщення масштабного субсидування постачальників послуг адресною до-
помогою бідним у вигляді споживчих субсидій як натуральних (ваучери, та-
лони, соціальні послуги), так і грошових (соціальні рахунки);

• популяризація професії соціального працівника, формування  державного 
замовлення на навчання соціальних працівників в українських вузах, підви-
щення стандартів соціальної роботи та, відповідно, рівня навчальних про-
грам, методів навчання тощо. Залучення  професіоналів з інших країн;

• забезпечення надання соціальної підтримки від держави за принципом 
раннього виявлення сімей, осіб, що потрапили у складні життєві обставини;

• поступове закриття інтернатних установ та створення умов для перебуван-
ня усіх категорій осіб у сім’ї, умовах, наближених до сімейних, в громаді.

Таким чином, реформа системи соціального захисту має забезпечити перехід до 
нової системи соціальної підтримки, яка буде: клієнтоорієнтованою, з електро-
нною системою обліку, з обмеженим терміном надання послуг, зі зрозумілими 
правилами взаємодії між людиною та державою, орієнтованою на попереджен-
ня потрапляння людини у складні життєві ситуації.

У контексті досягнення належних показників добробуту населення та якості його 
життя вважаємо за необхідне укласти новий суспільний договір — між держа-
вою, бізнесом та людиною, — який дасть початок тривалій ефективній взаємодії 
на користь усіх учасників процесу.

Держава має відмовитись від значної частки у перерозподілі доходів громадян і 
бізнесу: знизити фіскальне навантаження, зокрема, поступово скасувавши єди-
ний соціальний внесок. Одночасно необхідно здійснити реформу системи опо-
даткування доходів фізичних осіб, основними елементами в якій стануть: 

• суб’єкт оподаткування — домогосподарство; 

• неоподатковуваний мінімум (соціальний стандарт), який відповідає соці-
ально-економічним реаліям і забезпечує базові потреби людини, розрахо-
ваний для кожної вікової категорії людей окремо; 

• база оподаткування — сума загальних оподатковуваних доходів усіх членів 
домогосподарства мінус сума неоподатковуваних мінімумів усіх членів до-
могосподарства. 

Таким чином, домогосподарство, отримуючи від держави додаткові ресурси, 
зобов’язується виконувати нові повноваження — соціальний захист членів до-
могосподарства, які самостійно не заробляють з різних обставин. У випадку, 
коли члени домогосподарства, які є утриманцями, потребують додаткового 
соціального захисту, то держава надає його через різні соціальні інструменти: 
пільги, послуги, страхування тощо. 

Поступово відмовляючись від стягнення єдиного соціального внеску з юридич-
них осіб, держава одночасно передає їм повноваження у забезпеченні соціаль-
ного захисту їхніх працівників від тимчасової втрати працездатності, нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань. Власники підприємств та 
організацій створюють професійні страхові програми, а також, разом із держа-
вою, сприяють розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення.
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Людина, отримавши від держави більше ресурсів на свої сімейні потреби, а від 
роботодавця — сприятливі умови праці та соціальний захист, через здійснення 
особистих накопичень забезпечує державу і бізнес довгим внутрішнім інвести-
ційним ресурсом, чим сприяє прискоренню економічного зростання та поступо-
вому уникненню залежності від міжнародних запозичень. 

Основними результатами укладення нового суспільного договору стануть:

• легалізація заробітних плат, внаслідок зниження фіскального навантажен-
ня на роботодавців, та особиста зацікавленість людей отримувати соціальні 
блага від власних накопичень;

• зниження навантаження на Державний бюджет у частині соціального захисту;

• збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів;

• зростання зацікавленості бізнесу у сплаті податків і відповідальності перед  
працівниками; 

• зростання у людини відповідальності за власне життя та добробут власного 
домогосподарства;

• поступова відмова від патерналістських цінностей і зменшення утриман-
ських настроїв;

• укріплення сімейних цінностей.
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ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Подолавши шлях розбудови незалежної держави довжиною у чверть століття, 
Україна на сьогодні де-факто втратила основні підвалини своєї незалежності — 
економічну (а разом з нею — фінансову та енергетичну) та функціональну — і 
опинилась на межі втрати державності. 

Ситуація, що склалася, є критичною, адже на початок 2015 року: 

• країна стала банкрутом і не може платити за своїми зобов’язаннями;

• країна має критичний дефіцит платіжного балансу як поточного, так і капіталь-
ного рахунку. Золотовалютні резерви впали до найнижчого рівня за всю історію;

• економіка довгий час перебуває у рецесії, що переходить в депресію. Струк-
тура економіки усе відчутніше змінюється від індустріальної-аграрної до 
аграрно-сировинної;

• країна має дефіцит енергетичного балансу і не має власних коштів для його 
покриття;

• країна не може профінансувати фіскальний дефіцит, який зростає через па-
діння економіки та безлад в державних енергетичних компаніях;

• країна фактично втратила частину території, а з нею — частину економічно-
го потенціалу;

• країна протистоїть агресії з боку  сильнішої країни, не має достатньо 
ресурсів, щоб себе захистити і вимушена укладати невигідні їй мирні 
угоди.

Якщо так буде продовжуватись далі, сподівання на досягнення Україною рівня 
розвинених держав залишаться лише мріями. У цьому випадку, за сценарієм 
статус-кво, в Україні ближчим часом очікуються щонайменше дві системні кризи 
— енергетично-інфраструктурна і боргова — на тлі втрати довіри суспільства до 
влади. Цей сценарій є невідворотним у разі незмінності моделі розвитку, еконо-
мічної політики та системи управління в країні. 

У цьому документі представлена політика економічного прагматизму, яка спи-
рається на стратегічний сценарій — відновлення незалежності.  

Метою політики економічного прагматизму є зміна моделі економіки — пе-
рехід до високотехнологічної, експортоорієнтованої моделі економіки, яка 
генеруватиме високий попит на професійні кадри, акумулюватиме значний 
фінансовий ресурс на інвестиційній неспекулятивній основі і буде соціально-
відповідальною, та перебудова системи управління для забезпечення функці-
онування такої моделі. 
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В основі політики економічного прагматизму:

10 принципів, які, за підтримки українського суспільства, мають стати фунда-
ментом для нової моделі розвитку і бути керівними принципами в діяльності 
законодавчої і виконавчої влади під час здійснення ними своїх повноважень, 
визначених Конституцією і законами України.

4 реформи: структурна та інвестиційна реформи, реформа державного управлін-
ня та реформа фінансового сектору, синергія яких здатна забезпечити досягнення 
визначеної мети (за умови продовження політики, спрямованої на створення мак-
симально сприятливих умов для бізнесу (в тому числі — фінансової стабільності, 
подолання корупції, прийняття справедливих судових рішень, детінізації та дере-
гуляції), що здійснюється в рамках виконання Угоди про Асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Коаліційної угоди та інших стратегічних документів).

Втілення політики економічного прагматизму передбачається через наступну 
систему взаємоузгоджених документів:

• стратегія розвитку України за етапами розбудови і становлення (2015-
2025 роки) та забезпечення функціонування нової економічної моделі та но-
вої системи управління (2026-2034 роки);

• секторальні стратегії інвестування і розвитку, розроблені Урядом спільно з 
бізнес-асоціаціями у відповідності до запропонованого розподілу видів еко-
номічної діяльності на чотири групи (в залежності від їх впливу на зміну мо-
делі економіки) та механізмів їх державної підтримки, які ґрунтуватимуться 
на нових принципах економічної політики;

• стратегічні й операційні плани реалізації секторальних стратегій, які роз-
робляються кожним міністерством за участі бізнес-асоціацій та координації 
Міністерства планування і розвитку.

Для реалізації політики економічного прагматизму передбачається нова інституційна система: 

1. Міністерство планування і розвитку України, яке має очолити Перший віце-
прем’єр-міністр України та стати відповідальним за впровадження структурної та 
інвестиційної реформ як ключових передумов зміни моделі економіки України.

2. Українська корпорація розвитку, яка, за загальної координації цього Мініс-
терства, вирішуватиме одночасно два взаємопов’язані завдання: 

• сприяння реконструкції та модернізації індустріального сектору та ство-
ренню, виробництву і експорту нових видів продукції;

• сприяння створенню ринку капіталу для інвестицій у розвиток.

Послідовна реалізація політики економічного прагматизму є шансом на втілен-
ня прагнень і сподівань всіх жителів України — розбудувати нову країну, еконо-
мічно процвітаючу та комфортну для життя і праці, на основі повернення еконо-
мічної і функціональної незалежності державі Україна та громадянської свободи 
українському народу. Відтак, за підтримки і консолідації зусиль суспільства і по-
літикуму, реалізація політики економічного прагматизму як ключової передумо-
ви відновлення незалежності здатна перетворитися на національну ідею.

Фактори успіху:

• розуміння неможливості реалізації політики економічного прагматизму в 
рамках старої моделі економіки і управління з наявними дисбалансами, бор-
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гами, корупцією, короткостроковим мисленням і відсутністю стратегічного 
планування, важкою бюрократичною процедурою і конкуренцією між дер-
жавними органами;

• підтримка з боку Президента України і парламентської коаліції, а також 
сприяння з боку Уряду, Національного банку, міжнародних фінансових ор-
ганізацій;

• наявність та незмінність команди однодумців і відповідального лідера в 
процесі розбудови і становлення нової економічної моделі та відповідної 
системи управління;

• підтримка політики економічного прагматизму і консолідація зусиль сус-
пільства та політикуму для її реалізації, що дасть можливість увібрати енер-
гію перетворень, переорієнтувавши її з соціальних протестів та конфліктів 
на економічну розбудову;

• віра в успіх.

Як і чверть століття тому, в українського народу є два шляхи:

1. Повірити у власні сили, написати власний сценарій і, згуртувавшись в одну 
команду, рухатись згідно нього до своєї мети — незалежної, успішної країни-
лідера, долаючи перешкоди і набуваючи власного досвіду.

2. Сварячись поміж собою, сподіватись на допомогу або милість інших країн і 
народів, вивчати успішний, але чужий досвід і покладатись на чужі ідеї і чу-
жих «пророків» у своїй Вітчизні.

Останній вибір за нами!
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ДОДАТОК 1. 
 

Опис розрахунку розподілу видів економічної діяльності   
за групами (категоріями)

Для зростання реального ВВП на рівні 6-7% щорічно пропонується використо-
вувати високотехнологічну та експортоорієнтовану модель розвитку. Тому, за-
лежно від того, яку додану вартість генерує той чи інший сектор та яке значення 
має в українському експорті, всі галузі української економіки було поділено на 
чотири категорії: стратегічні лідери (I квадрант), потенційні лідери (ІІ квадрант), 
проблемні (ІІІ квадрант) і поточні лідери (IV квадрант).

На осі абсцис сектори української економіки розташовані відповідно до частки 
валової доданої вартості у випуску, скоригованої на 3 коефіцієнти: високотехно-
логічності, субсидіювання та ренти.

Показники валової доданої вартості у випуску за секторами було розраховано на 
базі  таблиць витрати-випуск за 2013 рік. 

ДОДАТОК 1
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ТАБЛИЦЯ 1.1. ЧАСТКА ВАЛОВОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У ВИПУСКУ, 2013 РІК

 КВЕД -2010
Частка ВДВ 
у структурі 
випуску, %

Сільське, лісове та рибне господарства 35,4

Видобуток кам'яного та бурого вугілля 37,1

Видобуток сирої нафти та природного газу 50,0

Видобуток металевих руд, інших корисних копалин та розроблення кар'єрів; 
надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення 
кар'єрів 

44,9

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 9,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та інших матеріалів 14,4

Виробництво деревини, паперу; поліграфічна діяльність та тиражування 17,0

Виробництво коксу та коксопродуктів 6,8

Виробництво продуктів нафтопереробки 3,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 6,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препара-
тів 9,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів 13,3

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 14,5

Металургійне виробництво 7,8

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 16,3

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 10,4

Виробництво електричного устаткування 18,1

Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань 22,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 8,5

Виробництво інших транспортних засобів 39,1

Виробництво меблів; іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування 26,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 29,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 29,0

Будівництво 21,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 54,0

Транспорт, складське господарство 46,3

Поштова і кур'єрська діяльність 63,3

Тимчасове розміщування й організація харчування 42,9

Видавнича діяльність; виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних 
програм, видання звукозаписів; діяльність радіомовлення та телевізійного 
мовлення

35,1

Телекомунікації (електрозв'язок) 48,4

ДОДАТОК 1
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Комп'ютерне програмування, консультування та надання інформаційних послуг 51,9

Фінансова та страхова діяльність 61,5
Операції з нерухомим майном 65,0
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльність головних 
управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльність у сфе-
рах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 

45,1

Наукові дослідження та розробки 66,5
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку; наукова та технічна ді-
яльність; ветеринарна діяльність 46,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 46,8

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 75,0

Освіта 71,4
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 65,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 61,0
Надання інших видів послуг 68,6
ВСЬОГО 34,8

Джерело: Держстат

Для надання пріоритету тим секторам, що мають високу інноваційну складову, 
попередні показники було помножено на 4 для тих секторів, що за класифікаці-
єю OECD-Eurostat1  визначаються, як високотехлогічні, на 3 — для тих, що мають 
середньо-високий вміст технологій, 2 — середньо-низький вміст технологій і всі 
інші на 1, таким чином, що цей коефіцієнт на них не впливає.

Джерело: Власні розрахунки на базі  класифікації OECD-Eurostat

ТАБЛИЦЯ 1.2. КОЕФІЦІЄНТ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОСТІ 

КВЕД-2010
Частка 
ВДВ у 

структурі 
випуску, %

Коефіцієнт 
високотех-

нологічності

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацев-
тичних препаратів 9,5 4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 10,4 4
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 8,5 3
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 6,8 3
Виробництво електричного устаткування 18,1 3
Виробництво інших транспортних засобів 39,1 3
Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угру-
повань 22,2 3

Виробництво коксу та коксопродуктів 6,8 2
Виробництво гумових і пластмасових виробів 13,3 2
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 14,5 2
Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатку-
вання 16,3 2

Виробництво продуктів нафтопереробки 3,8 2
Металургійне виробництво 7,8 2
Будівництво 21,3 2

1 http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an5.pdf

ДОДАТОК 1
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Джерело: Держстат

ТАБЛИЦЯ 1.3. СУБСИДІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, 2013 РІК

КВЕД-2010 Млн грн %, до загаль-
ного обсягу

Коефі-
цієнт 

субсидію-
вання 

Сільське, лісове та рибне господарства 643 2,47 0,98

Видобуток кам'яного та бурого вугілля 14438 55,54 0,44

Видобуток сирої нафти та природного газу 382 1,47 0,99

Видобуток металевих руд, інших корисних копалин та 
розроблення кар'єрів; надання допоміжних послуг у 
сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів

31 0,12 1,00

Виробництво харчових продуктів; напоїв та тютюнових 
виробів 570 2,19 0,98

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та 
інших матеріалів 24 0,09 1,00

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 10 0,04 1,00

Виробництво машин і устаткування, не віднесених до 
інших угруповань 89 0,34 1,00

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційовано-
го повітря 2994 11,52 0,88

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 688 2,65 0,97

Будівництво 247 0,95 0,99

Транспорт, складське господарство 985 3,79 0,96

Видавнича діяльність; виробництво кіно- та відеофіль-
мів, телевізійних програм, видання звукозаписів; діяль-
ність радіомовлення та телевізійного мовлення

230 0,88 0,99

Телекомунікації (електрозв'язок) 630 2,42 0,98

Операції з нерухомим майном 1276 4,91 0,95

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 174 0,67 0,99

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2582 9,93 0,90

Всього 25996

Для вилучення із пріоритетних тих секторів, що отримують субсидії і мають при-
родну ренту, тобто отримують надприбутки за рахунок виснаження природних 
ресурсів України, їх було перемножено на коефіцієнти субсидіювання та ренти, 
що мають показники нижче одиниці або 1, у разі відсутності субсидій чи ренти.

ДОДАТОК 1
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ТАБЛИЦЯ 1.4. КОЕФІЦІЄНТ ПО РЕНТІ

КВЕД -2010 Коефіцієнт  
по ренті

Видобуток сирої нафти та природного газу 0,5

Видобуток кам'яного та бурого вугілля 0,5

Видобуток металевих руд, інших корисних копалин та розроблення 
кар'єрів; надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та 
розроблення кар'єрів

0,5

Сільське, лісове та рибне господарства 0,5

Джерело: Власні розрахунки

На осі ординат сектори української економіки розташовано відповідно до їх 
частки у загальному експорті.

ТАБЛИЦЯ 1.5. ЕКСПОРТ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  
ЧАСТКА У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ЕКСПОРТУ, 2013 РІК

КВЕД-2010
%, експорту 
до загального 
обсягу експорту

Металургійне виробництво 20,19

Сільське, лісове та рибне господарства 11,56
Транспорт, складське господарство 11,38
Виробництво харчових продуктів; напоїв та тютюнових виробів 10,78
Видобуток металевих руд, інших корисних копалин та розроблення 
кар'єрів; надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та 
розроблення кар'єрів

5,72

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 4,98
Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань 4,62
Виробництво інших транспортних засобів 3,16
Виробництво електричного устаткування 2,35
Виробництво деревини, паперу; поліграфічна діяльність та тиражування 2,26
Комп'ютерне програмування, консультування та надання інформаційних 
послуг

2,12

Тимчасове розміщування й організація харчування 2,07
Виробництво меблів; іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатку-
вання

1,70

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та інших матеріалів 1,45
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 1,28

Виробництво продуктів нафтопереробки 1,27
Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 1,26
Телекомунікації (електрозв'язок) 1,01
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльність головних 
управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльність у 
сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

0,98

Видобуток кам'яного та бурого вугілля 0,92
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 0,90

ДОДАТОК 1
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Джерела: Держстат, таблиці витрати-випуск

Продовження Таблиці 1.5

КВЕД-2010
%, експорту 
до загального 
обсягу експорту

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 0,85
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 0,82
Виробництво гумових і пластмасових виробів 0,75
Наукові дослідження та розробки 0,72
Виробництво коксу та коксопродуктів 0,69
Фінансова та страхова діяльність 0,54
Надання інших видів послуг 0,53
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку; наукова та технічна 
діяльність; ветеринарна діяльність

0,42

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних пре-
паратів

0,41

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,41
Операції з нерухомим майном 0,39
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 0,38
Будівництво 0,34
Видобуток сирої нафти та природного газу 0,30
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 0,12
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мото-
циклів

0,11

Видавнича діяльність; виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних 
програм, видання звукозаписів; діяльність радіомовлення та телевізійного 
мовлення

0,10

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 0,09
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 0,04

Освіта 0,02

Поштова і кур'єрська діяльність 0,00

ДОДАТОК 1
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У таблиці нижче наведено розподіл на чотири категорії: стратегічні лідери, 
потенційні лідери, поточні лідери та проблемні сфери, якщо поєднати обидва 
критерії: високотехнологічності та експортоорієнтованості.

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 29,0 1 0,97 1,00 28,11 0,12

Видобуток сирої нафти  
та природного газу 50,0 1 0,99 0,50 24,74 0,30

Виробництво коксу та коксопродуктів 6,8 2 1 1,00 13,51 0,69
Виробництво гумових і пластмасових 
виробів 13,3 2 1 1,00 26,56 0,75

Виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції 14,5 2 1 1,00 29,01 0,82

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 29,8 1 0,88 1,00 26,21 0,90

Видобуток кам'яного та бурого вугілля 37,1 1 0,44 0,50 8,17 0,92
Виробництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування 16,3 2 1 1,00 32,51 1,26

Виробництво продуктів нафтопереробки 3,8 2 1 1,00 7,59 1,27
Виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів 8,5 3 1 1,00 25,38 1,28

Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри та інших матеріалів 14,4 1 1 1,00 14,36 1,45

Виробництво меблів; іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устаткування 26,4 1 1 1,00 26,44 1,70

Виробництво деревини, паперу; 
поліграфічна діяльність та тиражування 17,0 1 1 1,00 17,05 2,26

Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 6,8 3 1 1,00 20,44 4,98

Видобуток металевих руд, інших 
корисних копалин та розроблення 
кар'єрів; надання допоміжних послуг 
у сфері добувної промисловості та 
розроблення кар'єрів

44,9 1 1 0,50 22,46 5,72

Виробництво харчових продуктів; напоїв 
та тютюнових виробів 9,8 1 0,98 1,00 9,56 10,78

Сільське, лісове та рибне господарства 35,4 1 0,98 0,50 17,35 11,56
Металургійне виробництво 7,8 2 1 1,00 15,69 20,19
Поштова і кур'єрська діяльність 63,3 1 1 1,00 63,35 0,00
Освіта 71,4 1 1 1,00 71,39 0,02
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 75,0 1 1 1,00 74,96 0,04
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Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 65,3 1 0,99 1,00 64,63 0,09

Видавнича діяльність; виробництво 
кіно- та відеофільмів, телевізійних 
програм, видання звукозаписів; 
діяльність радіомовлення та 
телевізійного мовлення

35,12 1 0,99 1,00 34,81 0,10

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мото- 
циклів

54,0 1 1 1,00 54,02 0,11

Будівництво 21,3 2 0,99 1,00 42,08 0,34
Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування 46,8 1 1 1,00 46,84 0,38

Операції з нерухомим майном 65,0 1 0,95 1,00 61,75 0,39
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 61,0 1 0,9 1,00 54,91 0,41

Виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів

9,5 4 1 1,00 37,90 0,41

Рекламна діяльність і дослідження 
кон'юнктури ринку; наукова та 
технічна діяльність; ветеринарна 
діяльність

46,2 1 1 1,00 46,15 0,42

Надання інших видів послуг 68,6 1 1 1,00 68,58 0,53
Фінансова та страхова діяльність 61,5 1 1 1,00 61,53 0,54
Наукові дослідження та розробки 66,5 1 1 1,00 66,51 0,72
Виробництво комп'ютерів, електронної 
та оптичної продукції 10,4 4 1 1,00 41,53 0,85

Діяльність у сферах права та 
бухгалтерського обліку 45,1 1 1 1,00 45,13 0,98

Телекомунікації (електрозв'язок) 48,4 1 0,98 1,00 47,44 1,01
Тимчасове розміщування й 
організація харчування 42,9 1 1 1,00 42,92 2,07

Комп'ютерне програмування, 
консультування та надання 
інформаційних послуг

51,9 1 1 1,00 51,88 2,12

Виробництво електричного 
устаткування 18,1 3 1 1,00 54,23 2,35

Виробництво інших транспортних 
засобів 39,1 3 1 1,00 117,36 3,16

Виробництво машин і устаткування, не 
віднесених до інших угруповань 22,2 3 1 1,00 66,56 4,62

Транспорт, складське господарство 46,3 1 0,96 1,00 44,43 11,38
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Ринок

Річний обсяг 
виробництва/
споживання Середньо-

річні темпи 
зростання 
(за 2003 - 
2013 роки), 
%

Міжнародна торгівля

млрд дол.
Обсяги експорту,  
млрд дол./частка  
у виробництві, %

Серед-
ньорічні 
темпи 

зростан-
ня, %

млрд дол. Кількіс-
ний вираз

1. Глобальний ринок 
енергетичних ресурсів 11500 3300 

(30%)

1.1. Сукупний ринок 
первинних енергоресурсів

5000 
(12400 млн 

т.н.о)
1-1,5 2000 

(40%)
3500 

млнт.н.о 1-1,5

1.2. Ринок вторинних 
енергоресурсів

6500 
(8500 млн т.н.о) 1.5-2 1300 

(20%)
11000 

млн т.н.о 1-1,5

2. Глобальний ринок металів 3500 1600 
(46%)

2.1. Ринок чорних металів
1200  

(1500 млн 
т.сталь)

3-3,8 335 (25%) 3,4

2.2. Ринки кольорових 
металів

1100 
(250 млн т.) 3-4 800 (73%) 4-5%

3. Ринок товарів хімічної 
промисловості 7000 6 2200 

(31%) 6

4. Ринок 
машинобудівельної 
продукції*

17000 2.4 5700 
(33%) 2,6

4.2. Ринок товарів 
загального 
машинобудування

6000 2,3 1500 
(25%) 2,5

4.3. Ринок 
електротехнічних 
товарів (включаючи 
електроніку)

7000 2,2 2600 
(37%) 2,3

5. Ринки нерудних 
копалин та будівельних 
матеріалів

5000 2,5 900 (18%) 2,6

6. Ринки 
сільськогосподарської 
продукції**

4200 2,2 1000 
(24%) 3.0

6.1. Ринки продукції 
рослинництва 2700 2,2. 850 (31%) 3.2

6.2. Ринки продукції тва-
ринництва 1300 2,3 150 

(11,5%) 2.7

Показники розвитку основних товарних ринків в світі  
в 2003-2013 роках

ДОДАТОК 2. 

ДОДАТОК 2
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Ринок

Річний обсяг 
виробництва/
споживання Середньо-

річні темпи 
зростання 
(за 2003 - 

2013 роки),  
%

Міжнародна торгівля

млрд дол.

Обсяги експорту, млрд  
дол./ частка увироб-

ництві, %

Серед-
ньорічні 
темпи 

зростан-
ня, %млрд дол. Кількіс-

ний вираз

7. Ринки інших промислових 
товарів (що не увійшли до 
п. 1-6)

10000 1550 
(15%)

8. Ринки ділових послуг 
(включаючи будівельні 
ринки)

35000-40000

9. Ринок ІT 3770 5 3000 
(79%) 6,2

10. Фармацевтичний 
ринок 1000 4,4 450 (45%) 5,8

11. Ринок продукції 
деревообробки (вироби з 
деревини, папір, паперові 
вироби)

1200 3,8 510 
(42,5%) 2,3

* Не включені побутова електроніка та техніка, сукупний об’єм експорту — приблизно 200 млрд 
дол.

** У розшифровці не наведено ринок рибопродуктів, об’єм — близько 200 млрд дол., експорт — 
130 млрд дол.

Джерело: Державне підприємство «Укрпромзовнішекспертиза», Звіт про науково-дослідну 
роботу «Підготування науково обґрунтованих рекомендацій щодо комплексної модернізації 
промисловості України в сучасних умовах» 

ДОДАТОК 2

Продовження Таблиці
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Індекс виявлених порівняльних переваг України2  
у торгівлі товарами

Групи товарів 2009 2010 2011 2012 2013

Тваринництво 0,65 0,67 0,67 0,69 0,79

Хімічні продукти 0,68 0,73 0,96 0,89 0,75

Продукти харчування 1,45 1,53 1,34 1,67 1,79

Взуття 0,33 0,38 0,4 0,38 0,46

Паливо 0,43 0,64 0,64 0,37 0,28

Шкіра та вироби з неї 0,5 0,5 0,43 0,37 0,52

Електричні та механічні 
машини 0,39 0,36 0,37 0,37 0,42

Метали 5,03 4,37 3,96 3,99 4,02

Мінерали 4,06 4,29 4,08 4,37 4,81

Інше 0,21 0,23 0,26 0,23 0,41
Пластикові чи гумові 
вироби 0,29 0,26 0,3 0,34 0,28

Камінь чи скло 0,27 0,25 0,23 0,28 0,35

Текстиль та одяг 0,38 0,34 0,33 0,34 0,39

Транспорт 0,44 0,67 0,79 0,84 0,57

Овочі 5,28 4,12 3,72 5,76 5,59

Деревина 1,35 1,38 1,39 1,55 1,86

Джерело: WITS-UNSD Comtrade

2 Вважають, що країна має виявлену порівняльну перевагу, якщо значення індексу перевищує 
1, та виявлену порівняльну невигоду, якщо значення індексу менше 1.

де Хкт — експорт товару Т країною К; 

Хк — загальний експорт країною К; 

Хст — світовий експорт товару Т; 

Хс — загальний світовий експорт.

ДОДАТОК 3. 

ДОДАТОК 3
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ДОДАТОК 4. 

 
Аналіз  джерел та напрямів інвестування  

за 2010-2014 роки та оцінка ресурсного потенціалу  
для фінансування проектів розвитку 

* Відповідно до квартальної звітності

Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку (дані наведено без тимчасово окупованої 
території АР Крим та м. Севастополь)

1. Аналіз джерел та напрямів інвестування за 2010-2014 роки.

Основним джерелом капітальних інвестицій в Україні традиційно є власні кошти 
підприємств і організацій. Їх частка у середньому становила 65%, а у 2014 році 
досягла 71,5% (Табл.1). Така неефективна структура капітальних інвестицій відо-
бражає низький рівень диверсифікації (на інші 6 джерел фінансування інвести-
цій припадає всього 30% від загального обсягу фінансування) і, фактично, кон-
сервує можливості розширення інвестиційної діяльності з огляду на обмеженість 
доходів підприємств.

ТАБЛИЦЯ 1.  КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ  ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ

2010 2011 2012 2013 2014*

млн грн
Усього 180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 204061,7
у т.ч. за рахунок
коштів державного бюджету 10223,3 17376,7 16288,3 6174,9 1511,2
коштів місцевих бюджетів 5730,8 7746,9 8555,7 6796,8 5276,8
власних коштів підприємств та 
організацій 111371,0 147569,6 171176,5 165786,7 145883,7

кредитів банків та інших позик 22888,1 36651,9 39724,7 34734,7 17992,3
коштів іноземних інвесторів 3723,9 5038,9 4904,3 4271,3 5536,6
коштів населення на житлове 
будівництво 18885,9 17589,2 22575,5 24072,3 21365,6

інших джерел фінансування 7752,5 9312,8 10030,9 8036,6 6495,5
                                                                       у % до загального обсягу
Усього 100 100 100 100 100
у т.ч. за рахунок
коштів державного бюджету 5,7 7,2 6,0 2,5 0,7
коштів місцевих бюджетів 3,2 3,2 3,1 2,7 2,6
власних коштів підприємств  
та організацій 61,7 61,2 62,6 66,3 71,5

кредитів банків та інших позик 12,7 15,2 14,5 13,9 8,8

коштів іноземних інвесторів 2,1 2,1 1,8 1,7 2,7

коштів населення житлове 
будівництво 10,5 7,3 8,3 9,6 10,5

інших джерел фінансування 4,3 3,9 3,7 3,2 3,2

ДОДАТОК 4
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Другим за обсягами джерелом капітальних інвестицій є кредити банків — в се-
редньому 13%. З 2010 по 2012 роки їх питома вага знизилась до 8,8%  (17,9 млрд 
грн). Отже, банки так і не стали основною рушійною силою у перерозподілі фі-
нансового ресурсу на інвестиційні цілі. 

Третім джерелом є кошти населення на житлове будівництво — 9%, а четвертим  — 
інші джерела, що включають також і купівлю цінних паперів на фондовому ринку 
— 3,7%. Порівняння цих часток свідчить, з одного боку, що домогосподарства інвес-
тують переважно у нерухомість як відносно високоліквідний актив,  а з іншого — про 
низьку інвестиційну довіру населення до банківської системи та фондового ринку. 
Фактично в Україні не функціонує фінансовий ринок, у результаті чого за оцінками 
майже 1001 млрд доларів США знаходяться на руках населення. Низький обсяг за-
лучення інвестиційних ресурсів через фондовий ринок (емісія акцій та облігацій) 
свідчить про те, що він не реалізував свою функцію та не забезпечив залучення до-
даткових інвестиційних ресурсів до реального сектору економіки. 

В останні роки посилилась тенденція зниження частки видатків державного бю-
джету на фінансування капітальних інвестицій — з 5,7% у 2010 році до 0,7% у 2014 
році. За рахунок місцевих бюджетів капітальні інвестиції також скоротились як 
в абсолютному (5,3 млрд грн у 2014 році проти 5,7 млрд грн у 2010 році), так і у 
відносному значенні (2,6% та 3,2% відповідно). 

За даними Казначейства, у 2014 році із запланованих в державному бюджеті 14,8 
млрд грн капітальних видатків (Табл. 2),  профінансовано лише 7,4 млрд грн, тоб-
то, 50%. За даними Держстату, із цих 7,4 млрд грн в основний капітал залучено 
лише 1,5 млрд грн, або 20,4%, що свідчить про низький рівень «капіталізації»2  
видатків державного бюджету.

ТАБЛИЦЯ 2. КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
(ПЛАН НА 2014 РІК ТА ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ЗА СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ), ГРН

Код 
бюджетної 

класифікації
Показники

План на 2014 рік  
з урахуванням  
внесених змін

Виконано   
за січень-грудень 

 2014 року

3000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 14 820 237 796,37 7 399 609 575,06

3100 Придбання основного капіталу 7 301 364 066,85 4 579 610 853,29

3110
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

3 229 616 824,45 2 720 004 007,78

3120 Капітальне будівництво 
(придбання) 1 404 689 789,02 730 547 001,06

3121 Капітальне будівництво 
(придбання) житла 774 277 388,95 378 353 282,91

1 Згідно з документом НБУ «Міжнародна інвестиційна позиція» (стаття «Валюта і депозити», 
позиція «інші сектори»), в обігу на території України знаходиться 92,1 млрд  дол. США готівко-
вої валюти (станом на 01.01.2015). Фактично, ця валюта знаходиться на руках у населення та 
обслуговує тіньову економіку України. Натомість, за оцінками незалежних фінансових експер-
тів, сума валюти, що зараз перебуває поза банківським сектором в Україні, оцінюється в 100 і 
більше мільярдів доларів США.

2 Термін «капіталізація» для цілей цього аналізу використовується в значенні спрямування ко-
штів на капітальні вкладення, тобто, на відтворення основних фондів і на приріст матеріально-
виробничих запасів. 
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Код 
бюджетної 

класифікації
Показники

План на 2014 рік  
з урахуванням  
внесених змін

Виконано   
за січень-грудень 

 2014 року

3122 Капітальне будівництво 
(придбання) інших об'єктів 630 412 400,07 352 193 718,15

3130 Капітальний ремонт 420 992 442,48 235 576 485,66

3131 Капітальний ремонт житлового 
фонду (приміщень) 60 150 281,88 46 809 325,28

3132 Капітальний ремонт інших 
об'єктів 360 842 160,60 188 767 160,38

3140 Реконструкція та реставрація 1 144 431 167,16 451 955 421,79

3141 Реконструкція житлового фонду 
(приміщень) 84 962 489,60 29 757 998,36

3142 Реконструкція та реставрація 
інших об'єктів 1 015 871 418,56 395 862 691,71

3143 Реставрація пам'яток культури, 
історії та архітектури 43 597 259,00 26 334 731,72

3150 Створення державних запасів  
і резервів 619 041 332,35 9 256 080,00

3160 Придбання землі та 
нематеріальних активів 482 592 511,39 432 271 857,00

3200 Капітальні трансферти 7 518 873 729,52 2 819 998 721,77

3210
Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

4 296 575 964,29 1 693 854 005,66

3220 Капітальні трансферти органам 
державного управління інших рівнів 3 131 219 800,00 1 086 108 593,99

Джерело: Казначейство України

Частка капітальних інвестицій за рахунок місцевих бюджетів скоротилась також, 
як в абсолютному (сягала 5,3 млрд грн у 2014 році проти 9,2 млрд грн у 2012), так і 
у відносному обсязі (склала  2,6%  та 3,1% відповідно). В  2014 році було виконано 
лише 51% від плану (Табл. 3), а рівень «капіталізації» видатків місцевих бюджетів 
склав 37,8%, що є також низьким показником. 

Код 
бюджетної 

класифікації
Показники

План на 2014 рік з 
урахуванням внесених 

змін

Виконано  за січень-
грудень 2014 року

3000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 27 321 511 785,17 13 949 546 717,06
3100 Придбання основного капіталу 19 336 983 029,61 10 046 429 369,55

3110
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

4 278 450 939,56 3 089 449 566,02

3120 Капітальне будівництво 
(придбання) 2 629 691 996,29 1 172 787 604,56

3121 Капітальне будівництво 
(придбання) житла 131 871 532,17 73 903 960,73

ТАБЛИЦЯ 3. КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ  
(ПЛАН НА 2014 РІК ТА ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ЗА СІЧЕНЬ-ЛИСТОПАД), ГРН

Продовження Таблиці 2
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Джерело: Казначейство

*Порівнюються дані Держстату та Казначейства, які розраховуються за різними методиками. На меті 
аналізу було показати тенденцію щодо спрямування бюджетних коштів в інвестиційну діяльність.

Слід зауважити, що рівень «капіталізації» бюджетних інвестиційних видатків за 
показником «зведений бюджет» досягав максимального значення у 2009 році— 
71%, а в 2014 році він знизився до 34% (Табл. 4).

Код 
бюджетної 

класифікації
Показники

План на 2014 рік з 
урахуванням внесених 

змін
Виконано  за січень-
грудень 2014 року

3122 Капітальне будівництво 
(придбання) інших об'єктів 2 497 820 464,12 1 098 883 643,83

3130 Капітальний ремонт 8 337 454 556,73 4 115 780 671,42

3131 Капітальний ремонт житлового 
фонду (приміщень) 1 055 777 169,25 473 258 575,75

3132 Капітальний ремонт інших 
об'єктів 7 281 677 387,48 3 642 522 095,67

3140 Реконструкція та реставрація 3 861 007 962,14 1 443 168 976,87

3141 Реконструкція житлового 
фонду (приміщень) 158 885 073,29 60 405 279,12

3142 Реконструкція та реставрація 
інших об'єктів 3 613 504 481,79 1 343 043 283,41

3143 Реставрація пам'яток 
культури, історії та архітектури 88 618 407,06 39 720 414,34

3160 Придбання землі та 
нематеріальних активів 230 377 574,89 225 242 550,68

3200 Капітальні трансферти 7 984 528 755,56 3 903 117 347,51

3210
Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

7 813 825 575,04 3 820 880 350,95

3220
Капітальні трансферти 
органам державного 
управління інших рівнів

134 649 526,32 63 385 293,00

3240 Капітальні трансферти 
населенню 36 053 654,20 18 851 703,56

ТАБЛИЦЯ 4. РІВЕНЬ «КАПІТАЛІЗАЦІЇ» КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНИХ 
БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД З 2006 ПО 2014 РОКИ

Показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Капітальні видатки 
(зведений бюджет), млн 
грн (Казначейство)

24 536 38 690 41 179 20 052 30 648 41 947 40 745 29 380 20199,7

Обсяг капітальних 
інвестицій за рахунок 
коштів державного та 
місцевих бюджетів, млн 
грн (Держстат)

16 338 24 448 21 494 14 275 17 320 27 196 26 290 13 717 6 788

Рівень «капіталізації», 
% (розрахунковий)

67 63 52 71 57 65 65 47 34

.

Продовження Таблиці 3
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РИС. 1. ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ЗАЛУЧЕНІ В УКРАЇНУ

Щороку спостерігається зростання «бюджету споживання» за рахунок «бюджету 
розвитку». Так, наприклад, частка видатків розвитку у загальному обсязі видат-
ків державного бюджету на 2015 рік становить 7,8% проти 8,3% на 2014 рік. На-
томість частка видатків споживання у 2015 році порівняно з 2014 роком збільши-
лась до 91,9% проти 87,2% у попередньому році. 

Таким чином, статистичні дані свідчать, що «капіталізація» бюджетних інвести-
ційних видатків є низькою і склала у 2014 році лише приблизно 20,4% та 37,8% 
за рахунок державного та місцевих бюджетів відповідно. Систематичне недофі-
нансування планів по капітальних видатках означає, що розпочаті в попередні 
роки проекти не завершуються та, відповідно, не досягається очікуваний ефект 
від їх впровадження. 

Наслідком низької активності держави в інвестиційному процесі та практики не-
дофінансування бюджетних капітальних видатків стала  втрата довіри інвесторів. 
Обсяг коштів іноземних інвесторів є незначним і не справляє суттєвого впливу на 
загальний стан інвестування в Україні. Їх частка з 2010 року практично не зміню-
валась і становила у середньому 2% від загального обсягу інвестицій (Табл.1). При 
цьому, обсяг прямих іноземних інвестицій (Рис.1), залучених у 2010  році, складав 
5,9 млрд дол. США (46,6 млрд грн за середнім курсом 7,9 гривень за 1 долар США) 
та у 2014 році — 2,5 млрд дол. США (29,7 млрд грн за середнім курсом 11,9 гри-
вень за 1 долар США). Обсяг капітальних інвестицій за рахунок коштів іноземних 
інвесторів відповідно — 3,7 та 5,6 млрд грн, тобто по 7,9% та 18,9% від загального 
обсягу залучених у країну прямих іноземних інвестицій в акціонерний капітал. 
Таким чином, прямі іноземні інвестиції, як і внутрішні інвестиції, також мають 
низький рівень «капіталізації» (тобто, не мають характеру капітальних вкладень) 
і є переважно фінансовими вкладеннями або вкладеннями у придбання існую-
чих виробництв. Ці інвестиції не створюють нового економічного потенціалу.
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Загалом, ПІІ для економіки є благом, але в українських реаліях вони також не-
суть ризики, серед яких слід відзначити: 

• перспективи монополізації іноземними інвесторами деяких видів економіч-
ної діяльності (банківська сфера, вертикально інтегровані корпорації);

• переважне спрямування прямих іноземних інвестицій у виробництва низь-
ких технологічних укладів, трансферт застарілих технологій, що консервує 
неефективну структуру економіки України. 

Отже, статистичні дані щодо залучених інвестицій в основний капітал та прямих іно-
земних інвестицій свідчать про недостатній їх обсяг для забезпечення потреб струк-
турної перебудови та модернізації економіки. Структура джерел фінансування капі-
тальних інвестицій, де власні кошти підприємств та організацій суттєво переважають 
над джерелами фінансування за рахунок банківського кредитування та інших позик, 
а також — бюджетних коштів та коштів інвестиційних фондів, по суті, робить інвести-
ційні перспективи залежними від прибутковості підприємств. 

Крім незначного обсягу прямих іноземних інвестицій, їх розподіл не сприяє 
структурній перебудові економіки за видами економічної діяльності (Рис. 2). Пе-
реважна частина іноземного капіталу концентрується у фінансовому секторі: у 
2014 році — 33,4% від їх загального обсягу (фінансова та страхова діяльність — 
25,1% і операції з нерухомим майном — 8,3%) та 32,3% — у промисловості (Рис.1). 
Україна залишається для нерезидентів країною отримання швидких прибутків. 
Значна частка інвестицій в Україну надходять з офшорних зон та мають укра-
їнське та російське джерело походження (найбільшу частку в капіталі вітчизня-
них корпорацій з іноземними інвестиціями мають інвестори з Кіпру (29,9% —  
13,7 млрд дол. США), Німеччини (12,5%) та Нідерландів (11,1%).

Джерело: Держстат

РИС. 2. СТРУКТУРА ПІІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТАНОМ НА 31.12.2014, % ДО ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ ПІІ

Професійна наукова  
та технічна діяльність,  
6,2

Промисловість  
та інші ВЕД,  
36,7

Будівництво, 2,8Торгівля, 13,1

Транспорт, 2,5

Інформація  
та комунікація,  

4,0

Фінансова  
та страхова  

діяльність, 25,1

Операції з нерухомим 
майном, 8,3

Сільське господарство, 1,3

- постачання  
електроенергії, газу, 
1,7

- переробна  
промисловість, 
27,4

-добувна  
промисловість, 3,2

- інші види  
діяльності, 4, 4
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Джерело фінансування капітальних інвестицій Додатковий ресурс, млрд грн 
у 2014 році

1. Банківська система 40

2. Бюджетне фінансування 22

3. Іноземні інвестори 16

4. Кошти МФО 50

5. Інші джерела 18

6. Власні кошти підприємств 180

7. Всього капітальних інвестицій 326 ($27,4 млрд)

ТАБЛИЦЯ 5. ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ

2. Оцінка ресурсного потенціалу для фінансування проектів розвитку.

З метою оцінки можливостей залучення капітальних  інвестицій,  за стратегіч-
ним сценарієм для досягнення подвоєння ВВП у 2025 році, проведено аналіз та 
оцінку невикористаного ресурсного потенціалу для фінансування проектів роз-
витку. Оцінка проведена виходячи із  припущення, що у 2014 та в наступних 
роках впроваджується комплексна політика активізації інвестиційної діяльності, 
метою якої є збільшення обсягу залучення інвестицій в проекти розвитку за ра-
хунок кожного з джерел фінансування (банківського кредитування, державного 
та місцевих бюджетів, коштів іноземних інвесторів, власних джерел підприємств 
та інших), а також, що  отримані результати аналізу 2014 року екстраполюються 
на наступні роки. 

Результати аналізу викладені в Таблиці 5. Загальна сума додаткового ресурсу 
оцінюється щонайменше на рівні 326 млрд грн щорічно. 

2.1. Ресурс банківського кредитування та інших позик на капітальні інвестиції 
оцінюється на рівні мінімум 90 млрд грн додатково щорічно.

Низька частка кредитів банків в загальному обсязі фінансування капітальних 
інвестицій, а також низький обсяг спрямування кредитних ресурсів банківської 
сфери на інвестиційні цілі, свідчить про значний невикористаний потенціал 
банківської системи у фінансуванні перспективних проектів розвитку. Так, на-
приклад, у 2014 році відтік депозитів з банківської системи склав 57 млрд грн та 
9,3  млрд дол. США, що відповідно складає 15,4% та 36,9% від загального обся-
гу депозитів у цьому році. Статистика надання українськими банками кредитів 
(Табл. 6) свідчить, що, в середньому, банки надають юридичним особам 71% із 
загального обсягу наданих кредитів в національній валюті. Таким чином, за умо-
ви відсутності відтоку депозитів, банки могли б у 2014 році, за рахунок цих коштів 
додатково надати юридичним особам кредитів в національній валюті близько 
40 млрд грн (71% від 57 млрд грн), а саме, як мінімум, п’яту частину від загально-
го  обсягу освоєних капітальних інвестицій у 2014 році (Табл.1). 

Разом з тим, відомо, що кредити надаються не на 100% від потреб реалізації ін-
вестиційних проектів, а, як правило, покривають лише їх частину. Тобто, активі-
зація кредитування одночасно стимулює вкладання в інвестиції власних коштів 
підприємств, що передбачає також збільшення цього показника в структурі ка-
пітальних інвестицій. 
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2010 2011 2012 2013 2014

Кредити всього, млн гривень 724005 793277 809339 904874 1015741

Кредити юридичним особам, млн гривень 519603 597033 626223 716341 809060

Кредити фізичним особам, млн гривень 204403 196244 183117 188117 206681

Частка кредитів юридичним особам, % 71,7 75,3 77,4 79,2 79,7

Частка кредитів фізичним особам, % 28,2 24,7 22,6 20,8 20,4

 ТАБЛИЦЯ 6. КРЕДИТИ, НАДАНІ БАНКАМИ УКРАЇНИ ЮРИДИЧНИМ ТА ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

Джерело: Національний банк України, розрахунки експертів Інституту суспільно-економічних досліджень

Дві третини коштів, що надаються Україні Європейським Співтовариством, ЄБРР, 
ЄІБ та МБРР, носять інвестиційний характер, зокрема, в розвиток енергетики, 
корпоративного сектору, інфраструктури, фінансової системи та  ринку капіталу, 
проте, ці кошти та напрями їх використання є недостатніми для структурної пе-
ребудови економіки. Наприклад, відповідно до державного бюджету на 2014 рік 
(Додаток 9 до Держбюджету), 6,2 млрд грн кредитів (позик), було залучено держа-
вою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2014 році від інозем-
них держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвес-
тиційних програм (проектів). Згідно з підрахунками3, вартість діючих проектів, 
що фінансуються МФО, банками (під державні гарантії) складає 4,48 млрд євро  
(72,29 млрд грн). Водночас, наприклад, за 23 роки співробітництва зі Світовим 
Банком Україні було запропоновано ресурсів на суму понад 7,94  млрд дол. США 
(в середньому на рік – 345 млн дол. США), за 22 роки співробітництва ЄБРР ви-
ділив Україні 8,7 млрд євро (в середньому на рік – 395 млн євро). Відповідно 
до  «Пакету підтримки для України»4, Європейської комісії, яка затвердила ви-
ділення коштів для України на суму 11,175 млрд євро протягом 2014–2020 років  
(1,6 млрд дол. США в середньому). Таким чином, якщо підрахувати середню суму 
залучених коштів від МФО, що можуть бути направлені на інвестиційні цілі, то 
потенціал до залучення коштів від МФО складає 50-70 млрд грн щорічно.

2.2. Ресурс бюджетного фінансування капітальних видатків оцінюється на рівні 
мінімум 22 млрд грн додатково щорічно.

Статистичні дані свідчать, що  заплановані обсяги капітальних вкладень держав-
ного та місцевих бюджетів є наднизькими та в структурі загального обсягу видат-
ків бюджетів складають незначну частку. Низький обсяг та рівень «капіталізації» 
державних та місцевих інвестицій свідчить про їх спрямування без довгостроко-
вих економічних ефектів, а недофінансування запланованого обсягу капітальних 
видатків бюджетів всіх рівнів нівелює будь-які зусилля органів влади сприяти роз-
витку. Водночас, показник ефективності проектів та програм, які реалізуються, по 
суті, за рахунок засобів платників податків, має стати важливим об’єктом уваги 
державного та суспільного контролю. Тому, така практика повинна бути докорін-
но змінена. Плани повинні складатись на основі комплексу взаємоузгоджених 
стратегічних документів державного та регіонального розвитку. Влада повинна 
брати на себе зобов’язання виконувати та обов’язково фінансувати плани по капі-
тальним видаткам. В структурі капітальних видатків бюджетів всіх рівнів повинні 
домінувати інвестиційні проекти, що є складовими програм та стратегій розвитку. 

3 Спільний проект фонду «Віідкритий Діалог» та РПР щодо здійснення моніторингу за викорис-
танням коштів МФО та виконання Україною вимог кредиторів.

4 анг. - Support package for Ukraine - http://europa.eu/newsroom/files/pdf/ukraine_en.pdf. 
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Невикористаний потенціал бюджетного фінансування можна оцінити наступ-
ним чином. Припустимо, що у 2014 році запланований обсяг капітальних видат-
ків зведеного бюджету був би виконаним на 100%, а  рівень його «капіталізації» 
склав би 70% (як це, наприклад, було в 2009 році (Табл. 4), тоді, з запланованих 
42,429 млрд грн (Табл. 2) було б освоєно капітальних інвестицій за рахунок ко-
штів державного та місцевих бюджетів обсягом 29,7 млрд грн, проти фактичних 
6,8 млрд грн, що були освоєні за рахунок цих джерел у 2014 році, тобто вчетверо 
більше. 

2.3. Ресурс фінансування капітальних видатків за рахунок коштів іноземних ін-
весторів оцінюється на рівні 16 млрд грн додатково щорічно.

Динаміка прямих іноземних інвестицій залежить як від інвестиційної привабли-
вості країни в цілому, так й окремих її регіонів. Хоча обсяги ПІІ є незначними, 
порівняно з інвестиційними коштами українських підприємств, у перспективі, 
за умови поліпшення інвестиційного клімату та виваженої державної та регіо-
нальної інвестиційної політики, їх обсяг може значно зрости. Потенціал зрос-
тання  частки іноземних інвестицій та їх обсягів лише за рахунок підвищення 
їх рівня «капіталізації» до 20% при збільшенні обсягу їх щорічного залучення 
до, як мінімум, 9 млрд дол. США (що вже було, наприклад, досягнуто у 2005 та  
2007 роках (Рис.1)) також має чотирикратний коефіцієнт, а саме — у 2014  році 
реальним було б забезпечити освоєння капітальних інвестицій на рівні  
21,4 млрд грн проти фактично освоєних у 2014 році 5,5 млрд грн. Це додатково 
збільшило б обсяг капітальних інвестицій до 280 млрд грн.

2.4. Ресурс фінансування капітальних видатків за рахунок власних коштів під-
приємств оцінюється на рівні 180 млрд грн додатково щорічно.

Оцінка обсягу коштів приватних інвесторів, які можуть бути залучені в реальний сектор 
економіки, здійснювалася з огляду на тенденції зростання ВВП, оцінений додатковий 
ресурс, що могли б надати банківська система та міжнародні фінансові організації для 
фінансування інвестиційних проектів (90 млрд грн відповідно до розрахунків, наведених 
у пункті 2.1 цього Додатку), а також, мінімальний інвестиційний леверидж банківських 
кредитів (2*90), визначений у дослідженні Inter-American Development Bank5 (Табл. 7).

В дослідженні6 доведено, що національні банки розвитку (НБР), маючи в своєму 
розпорядженні набір різноманітних фінансових інструментів сприяння розвитку 
інвестиційного клімату, інвестують напряму в проекти або через фінансових посе-
редників, знаходячись ближче до локальних фінансових інституцій та краще розу-
міючи ризики, з якими вони можуть стикатись. Так, кожен долар кредиту на загаль-
них засадах, спрямований в економіку НБР, може мобілізувати від 2 до 5 доларів 
приватного капіталу. А пайова участь НБР (пряме фінансування разом із інвесто-
ром) в реалізації інвестиційного проекту може забезпечити  залучення від 8 до 10 
доларів приватного капіталу на кожен пайовий долар. Боргове фінансування через 
пільгові кредити також оцінюється на цьому рівні (8-10-ти кратний леверидж). 

5 Слід зауважити, що умови надання фінансової підтримки національними банками розвитку відріз-
няються за програмами і за суб’єктами кредитування відповідно до розмірів підприємств, тривалості 
функціонування позичальника на ринку, сфер економіки. Спектр програм підтримки визначається 
фінансовими можливостями держави щодо наповнення бюджетними ресурсами банків розвитку, рів-
нем ефективності ринків цінних паперів та капіталу, що стимулюють залучення зовнішніх коштів на цілі 
проектів розвитку. Тому, фактор левериджу може коливатись і для цілей аналізу ресурсного потенціалу 
брався мінімальний показник — 2.

6 The role of national development banks in catalyzing international climate finance / Diana Smallridge, Barbara 
Buchner, Chiara Trabacchi, Maria Netto, José Juan Gomes Lorenzo, and Lucila Serra, травень 2013 року).

ДОДАТОК 4



92

Категорія інструменту МБР фактор 
левериджу

НБР фактор 
левериджу

Пряме кредитування 
проектів

Кредит на загальних засадах
Кредит на пільгових засадах

2-5х
8-10х

2-5х
8-10х

Кредитування через 
посередників

Кредит на загальних засадах
Кредит на пільгових засадах

-
-

1х
4-8х

Інвестування Напряму в статутний капітал
На умовах субординованого боргу

8-10х
20х

12-15х
20х

Інвестування через 
посередників

Напряму в статутний капітал
На умовах субординованого боргу
Гарантії за кредитами

-
-
-

12-15х
-

20х

ТАБЛИЦЯ 7. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЕФЕКТУ ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ КРЕДИТІВ 
НБР ТА МБР НА ПРИВАТНЕ ІНВЕСТУВАННЯ

2.5. Ресурс фінансування капітальних видатків за рахунок інших джерел оціню-
ється на рівні мінімум 18 млрд грн додатково щорічно. Фондовий ринок не зміг в 
повному обсязі реалізувати одну із своїх основних функцій – розподіл, та забезпе-
чити залучення додаткових ресурсів до реального сектору економіки. Його частка 
у загальному обсязі капітальних інвестицій може зрости до 8% за рахунок розви-
тку інститутів спільного інвестування, проведення пенсійної реформи та розви-
тку системи довгострокового страхування життя, коли відповідні пенсійні фонди і 
страхові компанії формуватимуть попит на цінні папери. У 2014 році, за виконан-
ня цих умов, цей показник складав би 24,5 млрд грн, тобто, за мінусом фактично 
залучених коштів (6,5 млрд грн), невикористаний ресурсний потенціал фондового 
ринку у 2014 році складав 18 млрд грн.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2015-
2025 Середн.

ВВП, 
стратегічний 
сценарій

92,0 111,6 131,1 144,1 1692,2 199,2 234,2 265,9 296,3 331,4 372,8 3870,8 352

ВВП, статус-
кво сценарій 83,6 94,6 107,7 122,6 146,4 169,3 185,3 162,3 179,6 201,1 218,3 1670,8 152

Капітальні 
інвестиції за 
статус-кво 
сценарієм

10,7 12,4 14,8 17,1 20,7 26,6 30,0 24,1 26,8 31,0 34,7 248,8 23

Обсяг  
додаткових 
інвестицій

3,0 5,6 10,0 13,4 18,0 22,8 32,4 52,6 60,9 69,1 80,3 368,2 33

Капітальні 
інвестиції за 
стратегічним 
сценарієм

13,7 18,0 24,8 30,5 38,7 49,4 62,4 76,7 87,6 100,1 114,9 617,0 56

у т.ч. за 
рахунок

коштів 
державного 
бюджету

0,4 0,9 1,5 1,2 1,9 2,0 3,1 3,8 4,4 5,0 5,7 30,0 3

коштів 
місцевих 
бюджетів

0,4 0,5 1,0 1,5 1,9 2,0 2,5 3,8 3,5 4,0 4,6 25,8 2

власних 
коштів 
підприємств 
та організацій

9,3 11,0 13,9 15,9 18,2 21,7 25,6 29,9 34,2 40,0 43,7 263,4 24

кредитів 
банків та 
інших позик

1,2 2,3 4,0 6,1 8,5 12,9 17,5 23,0 25,4 29,0 34,5 164,4 15

коштів 
іноземних 
інвесторів

0,3 0,5 1,0 1,5 2,3 3,0 3,7 3,8 6,1 7,0 9,2 38,5 4

коштів 
населення 
на житлове 
будівництво

1,6 2,0 2,5 3,1 3,9 5,4 6,2 6,9 7,0 7,0 8,0 53,7 5

інших джерел 
фінансування 0,4 0,7 1,0 1,2 1,9 2,5 3,7 5,4 7,0 8,0 9,2 41,1 4

ДОДАТОК 5.

Прогноз обсягів капітальних інвестицій   
за джерелами фінансування на період з 2015 по 2025 рік, 

млрд дол. США

ДОДАТОК 5



94 ДОДАТОК 5ДОДАТОК 5ДОДАТОК 5

Джерела: Розрахунки Мінекономрозвитку, експертів Інституту суспільно-економічних досліджень

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ВВП (ФАКТИЧНІ ДАНІ ЗА 2005-2014  
ТА ПРОГНОЗНІ ДАНІ ЗА 2015-2025 РОКИ), $ млрд 
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ДОДАТОК 6. 
 

Нова система планування, використання і оцінки державної 
підтримки інвестиційної діяльності

Нова система планування, використання і оцінки державної підтримки інвести-
ційної діяльності (далі — нова система) має на меті:

• підсилити роль держави як ефективного координатора та гаранта інвестицій-
ного процесу, який створює умови для активізації та залучення інвестицій;

• підвищити ефективність використання державної підтримки; 

• забезпечити прозорість системи державного управління інвестиційним 
процесом;

• сприяти структурній перебудові економіки, зростанню експорту та виробни-
цтва продукції з високою часткою доданої вартості; 

• забезпечити створення виробництв, що функціонують у рамках новітніх 
технологічних укладів; 

• підвищити конкурентоспроможність продукції українського виробництва;

• підвищити рівень інвестиційного менеджменту, забезпечити високу якість 
підготовки інвестиційних проектів та управління ними;

• створити позитивний інвестиційний імідж України.

Основна мета полягає у створенні інституційного механізму державного стиму-
лювання інвестиційної діяльності  та залученні приватних інвестицій в реаль-
ний сектор економіки. Реалізація цієї мети передбачає наступні кроки:

1. В рамках розбудови системи державного стратегічного планування передба-
чити запровадження:

• плану державних капітальних інвестицій на плановий і наступні за плано-
вим два бюджетні періоди, який визначатиме напрями здійснення держав-
ної підтримки інвестиційної діяльності та обсяги її фінансування;

• плану регіональних капітальних інвестицій на плановий і наступні за плановим 
два бюджетні періоди, який включатиме інвестиційні проекти, реалізація яких 
здійснюється за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Залежно від обсягу необхідних інвестицій та наявності/відсутності економічного 
ефекту на перший рівень (План державних капітальних інвестицій), мають пода-
ватися економічно прибуткові проекти. На другий рівень (Плани регіональних 
капітальних інвестицій) — проекти, які можуть бути економічно неефективни-
ми, але мати соціальний ефект. 

2. Упорядкувати надання державної підтримки та розподілу державних капіталь-
них інвестицій для всіх інвестиційних проектів (у тому числі, тих, що здійснюють-
ся на умовах державно-приватного партнерства), зокрема визначити:

• принципи ідентифікації проектів, проектних пропозицій та процедури їх оцінки;

• порядок формування та ведення єдиного реєстру оцінених проектів, що має 
бути необхідною умовою для їх включення до Плану державних капітальних 
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інвестицій, відповідальність за формування якого покласти на Агента Уряду 
по використанню державних капітальних інвестицій (за міжнародним при-
кладом існує практика делегування Урядом цієї функції від виконавчої влади 
національним банкам розвитку1); 

• процедури оцінки ефективності управління активами та повноваження від-
повідних інституцій;

• процедури та строки визначення щорічних обсягів видатків на фінансування 
Плану державних капітальних інвестицій, а також — ініціювання, подання та 
погодження відповідних  бюджетних програм та запитів (для їх врахування у 
законі про Державний бюджет України на відповідний рік) та повноваження 
учасників цих процесів;

• процедури та умови участі інституцій Української корпорації розвитку у фі-
нансуванні проектів, які не увійшли до Плану, а також тих проектів, що ма-
ють реалізовуватись  із застосуванням державної підтримки.

В основі нового порядку мають бути наступні принципи:

• легкість, зручність для інвесторів та швидкість процедур формування вище-
зазначених реєстру та Плану;

• повнота, прозорість та унеможливлення проявів корупції з боку урядових 
інституцій;

• відповідність цілям і принципам нової економічної політики, узгодженість з 
стратегією розвитку країни та бюджетним процесом.  

3. Упорядкувати надання державної підтримки для реалізації інвестиційних про-
грам і проектів регіонального розвитку (у тому числі, проектів співробітництва та 
добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток 
територій, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків від-
повідно до пріоритетів, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку 
та відповідних стратегіях розвитку регіонів. Державна підтримка для реалізації та-
ких проектів має надаватися через Державний фонд регіонального розвитку на 
умовах співфінансування з місцевих бюджетів на основі Плану регіональних капі-
тальних інвестицій.  

4. Визначити порядок проведення експертизи реалізованих проектів, моніто-
рингу, аналізу, оцінки їх результативності та  вжиття заходів у разі неефективно-
го використання бюджетних коштів з їх обов’язковим оприлюдненням. 

5. Запровадити ефективну систему управління активами  та створити Реєстр дер-
жавних активів. Під час планування нових державних капітальних інвестицій, 
Агент Уряду по використанню державних капітальних інвестицій буде викорис-
товувати дані цього реєстру, а також вносити в нього нову інформацію щодо дер-
жавних активів, створених в результаті бюджетної підтримки інвестиційної діяль-
ності. 

6. Впровадити порядок набуття державою частки корпоративних прав в обмін 
на фінансову допомогу. Він має передбачати можливість трансформації держав-
ної допомоги в інвестиції, з подальшою участю в управлінні діяльністю підпри-
ємств (особливо стратегічно важливих підприємств), отримання дивідендів на 
вкладений капітал.  Надходження від дивідендів та відчуження державних акти-
вів мають спрямовуватись до спеціального фонду державного бюджету і вико-
ристовуватись на державну підтримку інвестиційної діяльності.

1 В Додатку 7 описані функції Державного банку відбудови та розвитку, а також — його роль у фінансу-
ванні проектів розвитку.

ДОДАТОК 5ДОДАТОК 5ДОДАТОК 5
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7. Створити сприятливі умови для діяльності іноземних інвесторів в економічно-
му просторі України на рівні з українськими інвесторами, в тому числі шляхом 
надання преференцій довгостроковим інвестиційним проектам, які розраховані 
на подальше реінвестування частини одержаного прибутку і спрямовані у секто-
ри економіки, визначені як пріоритетні. 

В рамках нової системи пропонуються наступні етапи прийняття рішення про 
державну підтримку інвестиційного проекту: 

1) Оцінка інвестора.

Результатом оцінки ділової репутації та оцінки фінансово-економічної діяль-
ності інвестора має бути позитивна оцінка майнового стану об’єкта та суб’єкта 
інвестування (кредитоспроможність позичальників, наявність забезпечення 
кредитів, позитивний  прогноз щодо ризиків непогашення кредиту), а також —
наявність команди професійних керівників.

2) Оцінка проекту. 

Проект оцінюється на основі відповідності двом групам критеріїв — основній та 
додатковій2.

До основної групи критеріїв пропонуємо віднести:

•  забезпечення економічної ефективності, оцінка якої здійснюється на основі 
стандартів UNIDO3;

•  забезпечення збалансованості державних інтересів та інтересів інвесторів 
на основі взаємної відповідальності держави та бізнесу (у разі необхідності 
— офіційно підписаної угоди між представниками бізнес-асоціацій, що пред-
ставляють відповідну сферу діяльності, та Урядом);

•   забезпечення диверсифікації ризиків між учасниками інвестиційної діяльності.

Для кожної групи пропонуємо визначити відповідні додаткові критерії оцінки ін-
вестиційних проектів, інституції Української корпорації розвитку та інструменти 
державної підтримки (Табл. 1)4.

2 Для визначення пропонованих груп  критеріїв враховувались критерії, наведені в «Огляді послуг, 
які надають Банки Розвитку та Гарантійні Агенства у сфері фінансування  інфраструктури».

3 Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку, яка займається розробкою стратегій 
розвитку для країн, що розвиваються. Один з результатів діяльності організації — рекоменда-
ції щодо підготовки інвестиційних проектів (методика UNIDO). Згідно рекомендацій UNIDO, які 
апробовані в багатьох країнах світу, оцінка ефективності інвестицій містить наступні основні по-
казники: дисконтований період окупності (DPB), чиста теперішня вартість (NPV), модифікована 
внутрішня норма рентабельності (MIRR), коефіцієнт рентабельності інвестицій (РІ).

4 Для визначення груп критеріїв застосовувалась інформація про практику та критерії фінан-
сування інвестиційних проектів національними банками розвитку, наведена в дослідженні “An 
overview of Development Bank and Guarantee Agency Services for Infrastructure Finance” («Огляд 
послуг, які надають Банк Розвитку та Гарантійне Агентство у сфері фінансування  інфраструк-
тури», підготовлене за результатами першого засідання Робочої групи з питань фінансування 
інфраструктури, 17-18 лютого 2010 року, Аманн).
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ТАБЛИЦЯ 1. ДОДАТКОВІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ІНСТРУМЕНТИ  
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

ДОДАТОК 5ДОДАТОК 5ДОДАТОК 6

Групи 

(I — IV)
Додаткові групи критеріїв Інституції Української  

корпорації розвитку Бюджетна підтримка Інші види державної підтримки

Стратегічні 
лідери

Інноваційні проекти, які пов’язані з новими 
науковими розробками.
Сприяння внутрішньому виробництву.
Внесок у зміну структури економіки.
Потенціал швидкого розвитку.
Термін окупності для відповідного сектору.
Частка експорту в загальному обсязі виробленої 
продукції відповідно до інвестиційного проекту.
Створення нових робочих місць.
Частка державної підтримки: при виробництві 
продукції, яка не має аналогів — до 100%.

Державна керуюча холдингова 
компанія. 
Державний банк відбудови та 
розвитку.
Експортно-кредитне агентство. 
Державна лізингова компанія. 
Національний інноваційний 
венчурний фонд. 
Національний фонд підтримки 
малого підприємництва. 

Бюджетне співфінансування до 100% вартості проекту, 
у тому числі — з місцевих бюджетів, шляхом входу в 
статутний капітал підприємства.
Технічна підтримка (фінансування та співфінансування 
розробки ТЕО проекту). 
Повна або часткова компенсація за кредитами, 
наданими комерційними банками.

Податкові пільги5 з метою: стимулювання 
найму висококваліфікованих кадрів, R&D, 
переоснащення; відкриття представництв 
міжнародних компаній; залучення інвестицій; 
стимулювання експорту. 
Державні гарантії.
Страхування ризиків експорту.
Індустріальні та наукові парки.
Кластери.
Технопарки.

Потенційні 
лідери

Частка експорту в загальному обсязі виробленої про-
дукції відповідно до інвестиційного проекту.
Ступінь локалізації та імпортозаміщення.
Частка інвестицій в науково-дослідні роботи. 
Створення нових робочих місць.
Середня заробітна плата працівників.
Проекти державно-приватного партнерства направлені на 
створення, збільшення та оновлення основних засобів в 
державному та комунальному секторі.
Зменшення обсягів незавершеного будівництва.
При виробництві продукції і послуг на експорт більше 
80% від загального обсягу продукції частка державної 
підтримки — до 75%, у випадку імпортозаміщення — до 
40%.

Державна керуюча холдингова 
компанія. 
Державний банк відбудови  
та розвитку. 
Експортно-кредитне агентство. 
Національний інноваційний 
венчурний фонд. 
Державна іпотечна установа. 
Національний фонд підтримки 
малого підприємництва. 

Бюджетне співфінансування в обсязі до 75%, у тому 
числі — з місцевих бюджетів, шляхом входу в статутний 
капітал підприємства.
Технічна підтримка (фінансування та співфінансування 
розробки ТЕО проекту). 
Повна або часткова компенсація  відсотків за 
кредитами, наданими комерційними банками.

Податкові пільги5 з метою:
• підвищення якості продукції; 
• переоснащення; 
• стимулювання експорту;
• проведення R&D; 
• залучення міжнародних компаній. 
Державні гарантії. 
Страхування ризиків експорту.
Індустріальні та наукові парки.
Технопарки.

Поточні лідери

Забезпечення мінімальної частки фінансової участі 
держави у реалізації інвестиційних проектів на умо-
вах співфінансування.
Впровадження енергоефективних та ресурсозбері-
гаючих технологій.
Технологічний рівень виробництва.

Експортно-кредитне агентство.
Національний інноваційний 
венчурний фонд. 
Національний фонд підтримки 
малого підприємництва. 
Державний банк відбудови та 
розвитку.

Бюджетне співфінансування в обсязі до 50%, у тому 
числі — з місцевих бюджетів, шляхом входу в статутний 
капітал підприємства.

Податкові пільги5 з метою:
• впровадження енергозберігаючих технологій;
• переоснащення. 
Укладання міжнародних угод. 
Інструменти торговельного захисту вітчизняних 
товаровиробників від недобросовісної конкуренції.
Державні гарантії. 
Страхування ризиків експорту.

Проблемні 
сфери

Частка експорту в загальному обсязі виробленої 
продукції.
Технологічний рівень виробництва.
Впровадження енергоефективних та ресурсозберіга-
ючих технологій.
Захист навколишнього природного середовища.
Проекти державно-приватного партнерства, направ-
лені на створення, збільшення та оновлення основних 
засобів державних та комунальних підприємств.
Забезпечення соціальних ефектів.

Експортно-кредитне агентство. 
Державна лізингова компанія.
Національний венчурний фонд.
Національний фонд підтримки 
малого підприємництва. 
Державний банк відбудови та 
розвитку.

Бюджетне співфінансування в обсязі до 25%, у тому 
числі — з місцевих бюджетів, шляхом входу в статутний 
капітал підприємств.
Технічна підтримка (фінансування та співфінансування 
розробки ТЕО проекту). 

Податкові пільги5 з метою:
• стимулювання зайнятості звільнених праців-

ників;
• зниження ціни та підвищення якості  продукції; 

стимулювання експорту; переоснащення. 
Сприяння залученню приватних інвестицій.
Страхування ризиків експорту.
Індустріальні та наукові парки.
Технопарки.
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5 Загальні підходи (з урахуванням міжнародного досвіду) та пропозиції щодо визначення податкових 
стимулів за групами викладені у Додатку 7.

Групи 

(I — IV)
Додаткові групи критеріїв Інституції Української  

корпорації розвитку Бюджетна підтримка Інші види державної підтримки

Стратегічні 
лідери

Інноваційні проекти, які пов’язані з новими 
науковими розробками.
Сприяння внутрішньому виробництву.
Внесок у зміну структури економіки.
Потенціал швидкого розвитку.
Термін окупності для відповідного сектору.
Частка експорту в загальному обсязі виробленої 
продукції відповідно до інвестиційного проекту.
Створення нових робочих місць.
Частка державної підтримки: при виробництві 
продукції, яка не має аналогів — до 100%.

Державна керуюча холдингова 
компанія. 
Державний банк відбудови та 
розвитку.
Експортно-кредитне агентство. 
Державна лізингова компанія. 
Національний інноваційний 
венчурний фонд. 
Національний фонд підтримки 
малого підприємництва. 

Бюджетне співфінансування до 100% вартості проекту, 
у тому числі — з місцевих бюджетів, шляхом входу в 
статутний капітал підприємства.
Технічна підтримка (фінансування та співфінансування 
розробки ТЕО проекту). 
Повна або часткова компенсація за кредитами, 
наданими комерційними банками.

Податкові пільги5 з метою: стимулювання 
найму висококваліфікованих кадрів, R&D, 
переоснащення; відкриття представництв 
міжнародних компаній; залучення інвестицій; 
стимулювання експорту. 
Державні гарантії.
Страхування ризиків експорту.
Індустріальні та наукові парки.
Кластери.
Технопарки.

Потенційні 
лідери

Частка експорту в загальному обсязі виробленої про-
дукції відповідно до інвестиційного проекту.
Ступінь локалізації та імпортозаміщення.
Частка інвестицій в науково-дослідні роботи. 
Створення нових робочих місць.
Середня заробітна плата працівників.
Проекти державно-приватного партнерства направлені на 
створення, збільшення та оновлення основних засобів в 
державному та комунальному секторі.
Зменшення обсягів незавершеного будівництва.
При виробництві продукції і послуг на експорт більше 
80% від загального обсягу продукції частка державної 
підтримки — до 75%, у випадку імпортозаміщення — до 
40%.

Державна керуюча холдингова 
компанія. 
Державний банк відбудови  
та розвитку. 
Експортно-кредитне агентство. 
Національний інноваційний 
венчурний фонд. 
Державна іпотечна установа. 
Національний фонд підтримки 
малого підприємництва. 

Бюджетне співфінансування в обсязі до 75%, у тому 
числі — з місцевих бюджетів, шляхом входу в статутний 
капітал підприємства.
Технічна підтримка (фінансування та співфінансування 
розробки ТЕО проекту). 
Повна або часткова компенсація  відсотків за 
кредитами, наданими комерційними банками.

Податкові пільги5 з метою:
• підвищення якості продукції; 
• переоснащення; 
• стимулювання експорту;
• проведення R&D; 
• залучення міжнародних компаній. 
Державні гарантії. 
Страхування ризиків експорту.
Індустріальні та наукові парки.
Технопарки.

Поточні лідери

Забезпечення мінімальної частки фінансової участі 
держави у реалізації інвестиційних проектів на умо-
вах співфінансування.
Впровадження енергоефективних та ресурсозбері-
гаючих технологій.
Технологічний рівень виробництва.

Експортно-кредитне агентство.
Національний інноваційний 
венчурний фонд. 
Національний фонд підтримки 
малого підприємництва. 
Державний банк відбудови та 
розвитку.

Бюджетне співфінансування в обсязі до 50%, у тому 
числі — з місцевих бюджетів, шляхом входу в статутний 
капітал підприємства.

Податкові пільги5 з метою:
• впровадження енергозберігаючих технологій;
• переоснащення. 
Укладання міжнародних угод. 
Інструменти торговельного захисту вітчизняних 
товаровиробників від недобросовісної конкуренції.
Державні гарантії. 
Страхування ризиків експорту.

Проблемні 
сфери

Частка експорту в загальному обсязі виробленої 
продукції.
Технологічний рівень виробництва.
Впровадження енергоефективних та ресурсозберіга-
ючих технологій.
Захист навколишнього природного середовища.
Проекти державно-приватного партнерства, направ-
лені на створення, збільшення та оновлення основних 
засобів державних та комунальних підприємств.
Забезпечення соціальних ефектів.

Експортно-кредитне агентство. 
Державна лізингова компанія.
Національний венчурний фонд.
Національний фонд підтримки 
малого підприємництва. 
Державний банк відбудови та 
розвитку.

Бюджетне співфінансування в обсязі до 25%, у тому 
числі — з місцевих бюджетів, шляхом входу в статутний 
капітал підприємств.
Технічна підтримка (фінансування та співфінансування 
розробки ТЕО проекту). 

Податкові пільги5 з метою:
• стимулювання зайнятості звільнених праців-

ників;
• зниження ціни та підвищення якості  продукції; 

стимулювання експорту; переоснащення. 
Сприяння залученню приватних інвестицій.
Страхування ризиків експорту.
Індустріальні та наукові парки.
Технопарки.
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3) Попередній відбір проектів.

Відбір має відбуватись на основі інтегральної рейтингово-вагової системи оцін-
ки інвестиційних проектів6. 

Передбачається аналіз всіх аспектів проекту: технічний, інституційний, еконо-
мічний та фінансовий. Економічний аналіз передбачає аналіз вигод і витрат з 
точки зору суспільства в цілому з метою визначення доцільності реалізації про-
екту та вибору найбільш ефективного шляху його здійснення. Доцільно при 
цьому застосовувати рекомендації7 щодо етапів та методології проведення ана-
лізу вигід і витрат, а також — методологію проведення аналізу бюджетної ефек-
тивності інвестиційних проектів.

Проект буде прийнятним, якщо сукупні вигоди від його реалізації, обраховані на 
підставі певних значень цінності всіх його наслідків, перевищують відповідні су-
купні витрати. За даними Європейської комісії СВА (cost-benefit analysis), проект 
має відповідати наступним критеріям:

а) має позитивні соціально-економічні результати; 

б) відповідає оперативним програмам підтримки, пріоритетам розвитку та ін-
шим напрямам, передбаченим в стратегіях розвитку. Це досягається шляхом 
перевірки, що вигоди від продукту, виробленого проектом, пов’язані з програм-
ними (стратегічними) цілями; 

в) потребує бюджетного фінансування.

4) Визначення обсягу та виду державної підтримки.

На цьому етапі здійснюється повторний аналіз з урахуванням потенційної дер-
жавної підтримки.

З урахуванням розподілу секторів економіки на основні чотири групи,  вхідними 
параметрами для аналізу мають стати оцінка бюджетної підтримки на основі 
коефіцієнтів, які враховують максимально можливий відсоток участі держав-
ної фінансової (пайової) підтримки реалізації проекту, скоригований на рівень 
технологічності та експортоорієнтованості інвестиційного проекту. Тобто, чим 
більше ці коефіцієнти, тим більшу частку державної підтримки потенційно може 
отримати інвестиційний проект.

За результатами необхідно провести повторний аналіз з урахуванням макси-
мальної потенційної державної підтримки. З метою оптимізації бюджетних ре-
сурсів та реалізації результативної державної політики підтримки, на цьому ета-
пі доцільно провести комплексний аналіз комерційної, бюджетної та соціальної 
ефективності інвестицій (далі — аналіз КБС-ефективності).

6 Передбачається розроблення методології проведення оцінки інвестиційних проектів, яка 
враховуватиме всі необхідні критерії, рекомендації провідних економістів та міжнародних 
організації та передбачатиме в майбутньому можливість розроблення на її основі програмно-
технологічного засобу для використання експертами під час проведення аналізу даних.

7 «АНАЛІЗ ВИГІД І ВИТРАТ В ОЦІНЮВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ», розділ 
3 під авторством А. Мартенса (http://mertens.com.ua/books/ files/chapters_goveff_ch03.pdf).
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В результаті порівнюються 3 основні параметри:

• Комерційна ефективність (К) на основі індексу рентабельності приватних ін-
вестицій, який буде враховувати відношення початкових витрат до поточної 
вартості майбутніх доходів.

• Бюджетна ефективність (Б) на основі індексу рентабельності бюджетних ін-
вестицій (або індексу прибутковості гарантій (ІПГ), який враховуватиме від-
ношення бюджетних ефектів (як різниця між притоками і відтоками, у тому 
числі, враховуються пільги, надходження від податків та обсяг державної 
підтримки на поворотній та безповоротній основі) до суми інвестицій з бю-
джету, які виділяються для реалізації проекту.

• Соціальна ефективність (С) на основі індексу соціальної прибутковості  ін-
вестицій, який враховуватиме відношення грошової оцінки соціального 
ефекту до витрат на виробництво даного соціального ефекту та відображає 
зміну кількості робочих місць та рівень середньомісячної номінальної за-
робітної плати штатного працівника (а також, за можливості, появу додатко-
вих соціальних послуг, зміну індексу споживчих цін, зменшення безробіття, 
збільшення народжуваності і зниження смертності).

Можливі комбінації додатніх та від’ємних значень цих показників дадуть вісім 
масивів можливих варіантів значень КБС-ефективності для прийняття рішення 
чи коригування виду та частки державної підтримки проекту (Табл. 2). Альтерна-
тивою має стати зменшення частки державної підтримки, будь-який інший вид 
державної допомоги (правила та відповідні інституції, що забезпечують надання 
такої підтримки, повинні бути в повному обсязі запропонованими).

ТАБЛИЦЯ 2. ВАРІАНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ПРОЕКТУ ЗА КБС-АНАЛІЗОМ

Координата 
Тип проекту за 
аналізом КБС-
ефективності

Варіанти державної підтримки інвестиційного 
проекту Пріоритет

К>1,  
Б>1,  
С>1

Бюджетно-
соціально 
ефективний 
для приватного 
інвестування 
та державної 
підтримки 

1) Надавати державну підтримку  у 
визначеному обсязі та формі. 1

К>1, 
Б<1, 
С>1

Cоціально- 
ефективний 
для приватного 
інвестування

1) Частку та обсяг державної підтримки 
потрібно переглянути в бік її зменшення до 
досягнення значення Б>1.
2) Переглянути обсяг податкових та митних 
пільг в бік їх скорочення або скасування.
3) Запропонувати інші можливості щодо 
державної підтримки (технічну, трансфер 
технологій, страхування експорту, надання 
консультацій, державних гарантій, 
компенсація відсоткової ставки).

3
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Координата 
Тип проекту за 
аналізом КБС-
ефективності

Варіанти державної підтримки інвестиційного 
проекту Пріоритет

К<1,  
Б>1,  
С>1

Бюджетно- 
соціально 
ефективний 
для державної 
підтримки без 
приватного 
фінансування

1) Частку та обсяг державної підтримки 
потрібно переглянути в бік її збільшення до 
досягнення значення К>1 при Б>1. 
2) Запропонувати безповоротну державну 
підтримку при збереженні Б>1.
3) Переглянути обсяг податкових та митних 
пільг в бік їх підвищення чи запровадження.

2

К<1,  
Б<1,  
С>1

Cоціально-
ефективний

1) Частку та обсяг державної підтримки 
потрібно переглянути в бік її збільшення до 
досягнення значення К>1. 
2) Запропонувати безповоротну державну 
підтримку, якщо С>K+Б.
3) Переглянути обсяг податкових та митних 
пільг в бік їх підвищення чи запровадження, 
якщо С>K+Б.
4) Запропонувати інші можливості щодо 
державної підтримки (технічну, трансфер 
технологій, страхування експорту, надання 
консультацій, державних гарантій, 
компенсація відсоткової ставки).

4

К<1,  
Б>1,  
С<1 

Бюджетно- 
ефективний 
для державної 
підтримки

1) Передбачити в проекті субсидії та 
компенсації для досягнення С>1, при цьому 
частку та обсяг державної підтримки потрібно 
переглянути в бік її збільшення до досягнення 
значення К>1 при Б>1.
2) Запропонувати безповоротну державну 
підтримку, при збереженні Б>1.
3) Переглянути обсяг податкових та митних 
пільг в бік їх скорочення чи скасування, до 
досягнення значення К>1 при Б>1.

5

К>1, 
Б>1,  
С<1 

Бюджетно-
комерційно-
ефективний 
для приватного 
інвестування 
та державної 
підтримки

1) Надавати державну підтримку у визначеному 
обсязі та формі.
2) Передбачити в проекті субсидії та компенсації 
для досягнення С>1, при цьому частку та обсяг 
державної підтримки потрібно переглянути в бік її 
зменшення при дотриманні значення К>1 та Б>1.

6

К>1,  
Б<1, 
С<1 

Комерційно-
ефективний 
для приватного 
інвестування  

1) Передбачити в проекті субсидії та компенсації 
для досягнення С>1, при цьому частку та обсяг 
державної підтримки потрібно переглянути в бік 
її зменшення при дотриманні значення К>1. 
2) Переглянути обсяг податкових та митних пільг 
в бік їх скорочення чи скасування, до досягнення 
значення Б>1 при К>1.
3) Запропонувати інші можливості щодо 
державної підтримки (технічну, трансфер 
технологій, страхування експорту, надання 
консультацій, державних гарантій, компенсація 
відсоткової ставки).

7

К<1, 
Б<1,  
С<1 

Неефективний Відхилити проект. 0
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При обмеженому обсязі фінансування та інших рівних умовах, застосовується 
принцип найбільшого сприяння для прийняття рішення щодо направлення 
державних капітальних інвестицій в:

• об’єкти державних капітальних інвестицій, участь у фінансуванні яких дер-
жава здійснювала в попередні періоди (на основі аналізу щодо ефективного 
використання цих коштів); 

• об’єкти із високим ступенем готовності; 

• об’єкти із високою часткою участі залученого капіталу;

• об’єкти із більш швидким терміном окупності.
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ДОДАТОК 7. 

Інституції, інструменти та механізми сприяння залученню 
інвестицій

1. Інституції та інструменти розвитку — складові нової системи управління інвес-
тиціями.

Завдання із спрямування фінансового ресурсу саме на структурну перебудову 
економіки та підвищення ролі інновацій мають вирішувати спеціалізовані інсти-
туції  розвитку у складі Української корпорації розвитку. 

Українська корпорація розвитку забезпечить технологічну модернізацію вироб-
ництва та створення інноваційних виробництв завдяки мобілізації, концентра-
ції та спрямуванню інвестиційних ресурсів з внутрішніх і зовнішніх джерел на 
структурну перебудову та розвиток високотехнологічних виробництв. 

Створення інституцій у складі Української корпорації розвитку здійснювати-
меться поступово, виходячи із актуальності їх функцій у процесі трансформації 
економічної моделі в Україні та доступності фінансових ресурсів. Держава через 
випуск ОВДП наділятиме установи Української корпорації розвитку статутним 
капіталом для початку їх діяльності і, у разі необхідності, прийматиме окремі за-
кони про ці установи, що надасть їм право діяти від імені держави і під її гарантії. 
Для провадження подальшої діяльності, установи залучатимуть ресурси як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках під гарантії Уряду, а також — акуму-
люватимуть кошти підприємств, що увійдуть в Українську корпорацію розвитку, 
та кошти населення. Утримання персоналу таких установ буде здійснюватись за 
рахунок доходів цих установ, отриманих від їхньої діяльності. 

До структури Української корпорації розвитку мають увійти:

1.1. Центр економічних та технологічних передбачень (ЦЕТП).

Центр, як організаційно-технічний комплекс, має здійснювати дослідження сві-
тових тенденцій розвитку технологій, фінансових і товарних ринків та розро-
блення на постійній основі рекомендацій щодо напрямів та галузей, куди до-
цільно вкладати інвестиції виходячи з цілей і принципів розбудови нової моделі 
економіки. Ці рекомендації розглядатимуться і схвалюватимуться спеціальною 
урядовою інституцією (Міністерством планування та розвитку України) як інвес-
тиційні пріоритети на середньостроковий період. Коригування пріоритетів від-
буватиметься у разі досягнення цілей щодо певних технологій чи ринків або у 
разі кардинальної зміни глобальних прогнозів і втрати доцільності розвивати 
певний напрям як безперспективний.

Кінцевою метою утворення Центру економічних та технологічних передбачень 
є підвищення ефективності та якості управлінських рішень в економічній сфе-
рі на основі практичного застосування методів стратегічного та операційного 
управління, здійснення моделювання та прогнозування економічних процесів 
на етапах розбудови та забезпечення функціонування нової моделі економіки.

1.2. Державна керуюча холдингова компанія (ДКХК).

Метою створення Державної керуючої холдингової компанії є підвищення на-
ціонального добробуту за рахунок довгострокового збільшення капіталізації 
підприємств, які входять до складу холдингу (що також сприятиме збільшенню 
надходжень до Державного бюджету) за допомогою використання сучасних ін-
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струментів і методів корпоративного управління та інших управлінських прак-
тик, що використовуються у приватному секторі. 

Використовуючи інструменти корпоративного управління, держава відділяє свої 
функції володіння від функцій управління, зберігаючи при цьому контроль над 
власністю. Холдингова компанія здійснюватиме функції ефективного управління 
державними активами стратегічних галузей економіки, які не підлягають прива-
тизації, але працюють в умовах відкритої конкуренції, маркетинг та управління 
державними активами, як новоствореними, так і частками тих, що є в складі при-
ватних підприємств.

До завдань компанії відносяться: підвищення конкурентоспроможності, ринко-
вої вартості підприємств, що входять до холдингу; створення умов для інвести-
ційної активності підприємств, що входять до холдингу, а також — залучення 
інвестицій в Україну з урахуванням основних напрямів державної політики; 
стимулювання переходу української економіки до активної інноваційної моделі; 
стимулювання розробки та впровадження інноваційних технологій на підпри-
ємствах, які входять до холдингу; участь у розробці та реалізації програм мо-
дернізації української економіки; участь у реалізації програм, спрямованих на 
розвиток підприємництва; впровадження кращих стандартів корпоративного 
управління.

Система управління Державною керуючою холдинговою компанією: Держава (в 
особі Кабінету Міністрів України) — єдиний акціонер та засновник. Уряд формує 
Наглядову раду та забезпечує прозорі процедури вибору на відповідні посади 
директорів в Наглядову раду, при цьому 2/3 кількісного складу Наглядової ради 
складають незалежні директори, а 1/3 — представники держави. Наглядова рада 
здійснює стратегічне керівництво, а Українська корпорація розвитку — опера-
тивне управління, правління субхолдингів, відповідно до своєї компетенції, — 
управління субхолдингами. Субхолдинги формуються за галузевою ознакою. 
Наприклад, субхолдинг «Авіація» зокрема може включати ДП «Авіаційний науко-
во-технічний комплекс ім. Антонова», Харківське державне авіаційне виробниче 
підприємство, Завод цивільної авіації № 410. 

В майбутньому можливе розміщення частини акцій компаній, які входять до 
субхолдингів, на фондовому ринку (IPO) виключно для громадян країни.

1.3. Державний банк відбудови та розвитку (ДБВР). 

Метою створення ДБВР є кредитна підтримка структурних змін в економіці, стиму-
лювання розвитку банківської системи, залучення довгострокових внутрішніх та 
зовнішніх інвестицій в пріоритетні сфери економіки України, розвиток державно-
приватного партнерства, виконання функцій фінансового агента Уряду України та 
агента Уряду по використанню державних капітальних інвестицій.

ДБВР має стати провідним фінансовим інститутом розвитку, який формує ділове 
середовище, створюючи ефект синергії між основними зацікавленими сторонами: 
державою, інвесторами, банками та міжнародними кредиторами. Зокрема, через 
ДБВР спрямовуватимуться державні кошти для забезпечення підтримки на ринко-
вих засадах інвестиційних проектів, стимулювання розвитку пріоритетних галузей 
економіки, підтримки участі комерційних банків у проектах розвитку держави.

Також ДБВР має здійснювати функції експертизи, реєстрації, моніторингу вико-
ристання наданої підтримки та реалізації договірних відносин, виконання функції 
розпорядження видатками державного бюджету на здешевлення кредитів, нада-
них комерційними банками, кваліфіковане забезпечення обслуговування банку 
даних інвестиційних пропозицій на території України та залучення ресурсів для 
їх реалізації.

ДОДАТОК 6ДОДАТОК 6ДОДАТОК 7



106

В склад правління цього банку пропонується ввести міжнародних фахівців, що 
створить додаткові можливості для залучення коштів МФО на фінансування 
проектів розвитку. Цей механізм дозволить відкрити доступ до кредитування 
суб’єктам підприємництва як через ДБВР, так і через спеціальні фонди, що утво-
рюються і адмініструються спільно з такими міжнародними установами розви-
тку як ЄБРР, ЄІБ та інші.

Щодо механізму створення: ДБВР є акціонерним товариством, 100% акцій яко-
го належить державі. Банк є національним інститутом розвитку. Його діяльність 
регламентується окремим законом. Статут Банку розвитку затверджується Ка-
бінетом Міністрів України. Статутом визначаються основні напрями діяльності, 
обмеження та ліміти щодо окремих видів діяльності Банку, загальні принципи 
надання кредитів, співфінансування тощо. Майно Банку формується за рахунок 
майна, отриманого в результаті реорганізації Українського банку реконструкції 
та розвитку, внесків держави Україна, прибутку Банку, а також — за рахунок ін-
ших законних надходжень.

ДБВР має стати важливим інструментом фінансової політики держави, спри-
яючи мобілізації фінансових ресурсів, підвищенню ефективності викорис-
тання державних інвестицій. Створення ДБВР в результаті має позитивно 
вплинути на інвестиційний клімат в Україні вже в короткостроковій перспек-
тиві, а також — сприятиме підвищенню місця України у світових міжнарод-
них рейтингах.

1.4. Національний інноваційний венчурний фонд (НІВФ).

Національний інноваційний венчурний фонд є спеціалізованою державною 
установою, що утворюється Кабінетом Міністрів України і здійснює державне фі-
нансування інноваційних проектів.

Основними завданнями НІВФ є:

• сприяння реалізації державної економічної, структурної, науково-технічної, 
інноваційної та промислової політики шляхом підтримки інноваційних про-
ектів за пріоритетними напрямками науково-технічної та інноваційної ді-
яльності;

• участь у розробці, проведенні експертизи і конкурсному відборі та реалізації 
інноваційних проектів, спрямованих на структурну перебудову економіки;

• підтримка підготовки та освоєння виробництва нових видів продукції і тех-
нологій, створення унікальних науково-дослідних і випробувальних устано-
вок;

• участь у високоризиковому фінансуванні інноваційних наукомістких проек-
тів за рахунок коштів, отриманих на поворотній основі.

З метою створення умов для підтримки комерційних високоефективних інвести-
цій в інноваційні проекти, Національний інноваційний венчурний фонд прово-
дить конкурсний відбір відповідних проектів на основі оцінки їх інноваційності,  
беручи до уваги, що: 

• право на участь у конкурсі на одержання державної підтримки мають про-
екти, пов’язані в першу чергу з фінансуванням стратегічних лідерів; 

• строк окупності зазначених проектів залежить від сектора економіки, у яко-
му передбачається його реалізація;
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• підтримка реалізації інноваційних проектів, які пройшли конкурсний від-
бір, може здійснюватися на поворотній основі або на умовах закріплення в 
державній власності частини акцій акціонерних товариств, створюваних для 
реалізації інноваційного проекту.

1.5. Експортно-кредитне агентство (ЕКА).

На сьогоднішній день в Україні немає дієвої системи підтримки експорту. Через це 
вітчизняні підприємства, як виробники, так і трейдери, мають значно гірші умови 
доступу на світові ринки, оскільки їх конкуренти у своїх країнах забезпечені цілим 
набором послуг, центральне місце серед яких займають страхові послуги.

Фінансові та страхові ринки є класичним прикладом «неповних ринків». Приват-
ні ринки часто не пропонують всі види необхідних послуг, особливо у сфері зо-
внішньої торгівлі. В більшості країн цю функцію виконують відповідні державні 
установи.

ЕКА має стати одним із основних інструментів реалізації державної експортної 
політики та підтримки обстоювання національних інтересів на світових ринках. 
Діяльність ЕКА сприятиме зростанню можливостей приватного сектора до здій-
снення експортних операцій.

ЕКА доцільно створити у вигляді страхової компанії, яка:

• здійснюватиме страхування ризиків, які несуть експортери (комерційних та 
некомерційних ризиків, у тому числі — політичних), і щодо яких обмежена 
пропозиція з боку інших страхових компаній, а також — перестрахування 
ризиків страховиків, що застрахували експортерів;

• надаватиме гарантії виконання експортерами зобов’язань для участі у між-
народних тендерах, іноземними покупцями — зобов’язань за зовнішньое-
кономічними договорами (контрактами) та гарантії банкам-кредиторам за 
наданими експортними кредитами;

• здійснюватиме страхування комерційних ризиків стратегічних підприємств 
за їх контрактами і отриманими кредитами з метою зменшення вартості за-
лучених ресурсів та покращення умов доступу до нових ринків.

1.6. Національний фонд підтримки малого підприємництва  (НФПМП).

Для сприяння розвитку малого бізнесу пропонується створити Національний 
фонд підтримки  малого підприємництва, який повинен забезпечити:

• кредитування малих виробничих підприємств під мінімальні відсотки; 

• консультаційну підтримку малого бізнесу;

• кредитування інноваційних проектів.

Джерелами наповнення Фонду повинні стати як відрахування з Державного бю-
джету, так і кошти міжнародної допомоги, що надходять в Україну на ці цілі. Ад-
міністрування Фонду може здійснюватись, у тому числі, через ДБВР.

1.7. Державна лізингова компанія (ДЛК).

В Україні існує кілька державних лізингових компаній, які здійснюють свою ді-
яльність в окремих галузях економіки, наприклад, державне лізингове підпри-
ємство «Украгролізинг» у сільському господарстві, а також — низка приватних 
лізингових компаній. 
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Разом з тим, з метою просування продукції українського виробництва на зо-
внішні ринки, доцільно створити Державну лізингову компанію, яка б купувала 
високотехнологічну та інноваційну продукцію у підприємств з наступною її пе-
редачею споживачам у лізинг, що дасть можливість покращити маркетинг такої 
продукції та вирішити проблему імпортозаміщення. 

1.8. Державна іпотечна установа (ДІУ).

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредиторів (банків 
і небанківських фінансових установ, які проводять діяльність з надання забез-
печених іпотекою кредитів) за рахунок власних та залучених коштів, у тому чис-
лі коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів, сприяння подальшому 
розвитку ринку іпотечного кредитування і, як наслідок, вирішення житлової про-
блеми.

1.9. Недержавні пенсійні фонди (НПФ).

Мета НПФ — концентрація вільних ресурсів працівників державного і недержав-
ного секторів економіки, а також — підприємств, з метою їх подальшого інвес-
тування на цілі розбудови нової економічної моделі, стимулювання пенсійної 
реформи.

Недержавні пенсійні фонди матимуть статус неприбуткових організацій, які 
функціонують та провадять діяльність виключно з метою накопичення пенсій-
них внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням 
пенсійними активами. Фонди залучають пенсійні внески фізичних і юридичних 
осіб, інвестують кошти з метою їх захисту від інфляції та примноження, а пізні-
ше — здійснюють пенсійні виплати за рахунок накопичених пенсійних активів. 
Гроші, які надходять до НПФ, обов’язково повинні інвестуватися. Тобто, вони 
мають вкладатися на фінансовому ринку для того, щоб приносити дохід учасни-
кам НПФ. Кошти НПФ можуть інвестуватися в банківські депозитні рахунки, цінні 
папери, облігації підприємств, іпотечні облігації, об’єкти нерухомості, банківські 
метали.

2. Інструменти сприяння залученню інвестицій.

2.1. Державно-приватне партнерство (концесії, спільна діяльність, угоди про 
розподіл продукції).

Механізми державно-приватного партнерства вдосконалюються відповідно 
до Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-
2018 роки та з урахуванням нової державної інвестиційної політики1. 

2.2. Індустріальні парки. 

Для підтримки інвестицій в економічний розвиток створюватиметься мережа інду-
стріальних парків з метою започаткування нових високотехнологічних виробництв. 

Інструменти інвестиційних заохочень резидентів:

• діючі інструменти: звільнення  від  сплати  ввізного  мита  на  імпортне  об-
ладнання, устаткування та комплектуючих до них; звільнення  від  пайової  
участі  у  розвитку  інфраструктури населеного пункту;

1 У Додатку 6 наведено параметри нової системи та обґрунтована необхідність створення єдиних поряд-
ків державної підтримки інвестиційної діяльності, у тому числі — державно-приватного партнерства.
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• рекомендовані інструменти: пільги із податку на прибуток — звільнення від 
податку на перші п’ять років роботи резидента та встановлення ставки по-
датку на рівні 8% на наступні п’ять років; встановлення ставки імпортного 
ПДВ у розмірі 0% на перші 10 років роботи резидента.

Державна підтримка проекту:

• впровадження системи стимулювання ініціаторів та керуючих компаній ін-
дустріальних парків;

• участь у роботах з облаштування  ділянок  для  розміщення індустріальних 
парків: фінансування за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів; 
надання державних позик (безвідсоткових або під пільгові відсотки); по-
вної або часткової компенсації відсотків за кредитами; надання державних 
гарантій  для забезпечення фінансування проектів пілотних індустріальних 
парків (можливо забезпечити через ДБВР в обсязі біля 50%, а у виключних 
випадках — до 100% кошторисної вартості робіт із підведення зовнішніх 
інженерних мереж та під’їзних шляхів до ділянок індустріальних парків);

• створення сприятливих умов ведення бізнесу та впровадження системи сти-
мулювання компаній-резидентів індустріальних парків;

• всебічна підтримка ініціаторів та керуючих компаній на етапах будівництва 
та операційної діяльності індустріальних парків.

Розвиток індустріальних парків в Україні доцільно здійснювати шляхом  
співпраці чотирьох основних учасників: держави, ініціатора, керуючої 
компанії та резидентів. До основних функцій держави відноситься створення 
правових та інвестиційних передумов, та загальне сприяння розвитку 
індустріальних парків. Ініціатор обирає ділянку для розвитку індустріального 
парку, розробляє концепцію, залучає або створює керуючу компанію, 
контролює та фінансує  процес його розвитку та операційної діяльності. 
Керуюча компанія відповідальна за забезпечення ефективної операційної 
діяльності індустріального парку, залучення  резидентів та надання всебічної 
підтримки їх діяльності. Робота резидентів у складі  індустріального парку 
є основною метою його створення. Розміщуючи виробництва на території 
парку, компанії-резиденти генерують прибуток ініціатора та керуючої 
компанії, а також сприяють розвитку промислового сектору країни та її 
економічному зростанню загалом за рахунок залучення інвестицій до 
національної економіки, генерації податкових надходжень до державного 
бюджету, створення робочих місць і т.д.

Галузева спеціалізація  індустріального парку має бути обрана з урахуванням  
державних пріоритетів розвитку країни, а також — ресурсного, науково-дослід-
ницького, кадрового потенціалу й стратегії розвитку регіону розміщення парку2. 

2.3. Вільні економічні зони. 

Метою створення таких економічних зон є залучення іноземних інвестицій, 
створення нових, спільних з іноземними інвесторами, підприємств, залучення 
і впровадження нових технологій, розвиток інфраструктури ринку, поліпшення 
використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економіч-
ного розвитку України.

2 Підготовлено на основі попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту «Індустрі-
альні парки»: створення  промислово-виробничої інфраструктури», серпень 2014 рік (ТОВ «Ернст енд Янг»). 
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ВЕЗ є дієвим важелем в залученні інвестицій до слаборозвинутих регіонів краї-
ни, але ефективність їх діяльності повністю залежить від ставлення до них дер-
жавної влади, тому сьогодні для «реанімації» ВЕЗ необхідно:

• розробити концепцію функціонування ВЕЗ в Україні, методики оцінки і 
контролю їхньої діяльності. Потребує розробки методологія відбору територій, 
на які має поширюватися пільговий режим через форми промислових парків;

• систематизувати аналіз економічних показників функціонування діючих ство-
рених ВЕЗ на основі проведення моніторингу протягом визначеного періоду;

• переглянути систему оподаткування, яка має поширюватися на ВЕЗ. Зокре-
ма, в оподатковуванні доходу підприємства слід передбачити збільшення 
норми амортизації на основні фонди, введення бонусної амортизації, дея-
ких видів прискореної амортизації, тобто надання стимулів інвестиціям, які 
підприємство вже здійснило, а не намірам інвестувати в майбутньому.

2.4. Технопарки.

Сьогодні одним із основних елементів інноваційної інфраструктури в розвине-
них країнах світу є технологічні парки, які виступають своєрідними центрами 
прискорення інноваційних процесів.

Натомість, в Україні технопаркам не вдалося виконати завдання щодо активіза-
ції комерціалізації наукових результатів та, відповідно, інтенсифікації інновацій-
них процесів. Відміна пільг для українських технопарків фактично зумовила їх 
занепад. Проте, незважаючи на катастрофічне згортання масштабів діяльності 
та зниження темпів розвитку, вітчизняні технопарки демонструють наявність 
передових інноваційних розробок, що можуть використовуватися як в Україні, 
так і за її межами. Зараз ефективно діють лише технопарки, розташовані у двох 
містах України, які традиційно вирізняються поміж інших регіонів України висо-
ким рівнем науково-технічного та інноваційного розвитку — Київ та Харків, — 
що ще раз підтверджує наявність значного як інноваційного, так й інвестиційно-
го потенціалу у вказаних регіонах3. 

 3. Фінансовий механізм капітальних інвестицій.

Основними складовими фінансового механізму інвестицій в основний капітал є:

• механізм фінансового забезпечення, основними елементами якого є власні 
кошти підприємств; позикові кошти; кошти державного та місцевих бюдже-
тів; кошти іноземних інвесторів;

• механізм фінансово-кредитного регулювання (податковий, бюджетний, 
амортизаційний, валютний, кредитний та ін.). 

3.1. Механізм фінансово-кредитного забезпечення.

В умовах значного зниження інвестиційних можливостей як бюджетів усіх рівнів, так 
і підприємств, і організацій, викликаних кризою в економіці, на перший план вису-
ваються проблеми фінансового забезпечення капітальних вкладень для структурної 
перебудови економіки, конверсії і модернізації виробництва, впровадження нових 

3 Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів (режим доступу: http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/
files/upload/reyting_investiciynoyi_privablivosti_regioniv_2014_1.pdf).
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технологій. Часткове вирішення цієї проблеми може бути досягнуте за рахунок 
таких джерел як розширення емісії акцій і облігацій, залучення іноземних інвес-
тицій (у тому числі, кредитів), використання частини коштів, отриманих від при-
ватизації майна й амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних 
фондів державних підприємств, а також — частини коштів від реалізації армій-
ської військової техніки і майна. Акцент ставиться на оптимізацію існуючих та 
створення нових інструментів залучення інвестицій за основними джерелами 
залучення інвестицій.

3.1.1. Власні кошти підприємств.

Брак власних коштів для фінансування інвестицій потребує створення податкових 
стимулів з метою збільшення суми прибутку, що спрямовується на інвестування. 
У частині розвитку методів самофінансування слід розширити використання ме-
тодів прискореної амортизації на основі внесення змін до законодавчої бази, які 
могли б привести у відповідність бухгалтерський і податковий облік амортизації.

З метою ефективного залучення інвестицій потрібно створити такі умови для 
інвесторів, які б максимально спростили процес започаткування та ведення біз-
несу. Для цього, зокрема, передбачений супровід інвесторів — допомога при 
процедурах реєстрації, отриманні дозволів тощо. Практика показує, що місце-
ва влада швидше зосереджена на підтримці великих інвестиційних проектів, 
дрібним інвесторам не приділяється достатньо уваги. Так, якщо інвестиційний 
проект створює багато нових робочих місць, є важливим для соціальної сфери 
регіону або втілюється іноземними інвесторами, його втіленню буде більшою 
мірою сприяти місцева влада. Разом із тим, дрібні інвестори — це той малий та 
середній бізнес, який у сумі потенційно створює робочі місця в регіонах на рівні 
одного великого підприємства та сприяє розвитку місцевих громад. Тому, по-
при пошук масштабних інвестиційних проектів, невеликі інвестиційні проекти 
не варто ставити на другий план. За умови ефективного планування можливо 
заощадити кошти та час на залучення таких інвесторів. Першочерговими захо-
дами повинні стати спрощення регулювання бізнесу та подолання корупції при 
роботі з інвесторами.

3.1.2. Кошти державного та місцевих бюджетів.

З метою активізації бюджетного інвестування важливим є створення Агента Уря-
ду з використання державних капітальних інвестицій (наприклад, ДБВР), який 
координуватиме роботу з формування бюджетних інвестицій. 

Розвиток системи формування бюджетів капітальних витрат, на наш погляд, по-
винен базуватися передусім на вдосконаленні бюджетування капітальних видат-
ків. Для цього є доцільним підвищення якості планування та оцінки капітальних 
проектів за рахунок визначення довгострокових лімітів на загальні витрати і роз-
робки довгострокових стратегічних планів; створення централізованого реєстру 
основних фондів для планування коштів на їх оновлення; проведення моніторин-
гу реалізації проектів та аналізу ефективності використання бюджетних коштів.

3.1.3. Кошти іноземних інвесторів.

З метою підвищення ефективності використання коштів іноземних інвесторів, 
необхідне створення умов для підвищення рівня «капіталізації» ПІІ та спряму-
вання їх на вирішення стратегічних завдань нової економічної політики.

Державне регулювання ПІІ, на сьогоднішній день, є одним з найбільш актуаль-
них економічних питань в будь-якій країні, оскільки від його вирішення зале-
жить кількість та якість залучення іноземного капіталу. Як показав аналіз, обсяг 
ПІІ в Україну в декілька разів менший, ніж це передбачає економічний потенціал 
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країни, а структура інвестицій та їх регіональний розподіл — не сприяє технічній 
та технологічній модернізації, розвитку наукового потенціалу, створенню дода-
ної вартості та покращенню платіжного балансу країни. 

Аналіз галузевої і регіональної структури іноземних інвестицій виявив негативні 
тенденції, які, при подальшому нарощуванні масштабу іноземного інвестуван-
ня можуть призвести до уповільнення економічного зростання, поглиблення 
галузевих і регіональних диспропорцій, до інших небажаних наслідків, серед 
яких найсерйозніше — зниження рівня економічної безпеки країни. Проведені 
дослідження довели неефективність і небезпеку політики залучення іноземних 
інвестицій, заснованої на абсолютних обсягах без урахування їх якісного складу 
та регіональної спрямованості. 

Очевидно, що сьогодні існує нагальна потреба здійснення суттєвих зрушень у 
стосунках з потенційними та діючими іноземними інвесторами, які забезпечили 
б, нарешті, підпорядкування іноземних інвестицій потребам структурної пере-
будови економіки та прискореного економічного зростання.

Політика державного регулювання залучення іноземних інвестицій в сучасних 
умовах має здійснюватися з урахуванням національних інтересів. Її складові — 
це цілеспрямоване законодавство, підпорядковане ідеї залучення іноземних 
інвестицій у пріоритетні види економічної діяльності, створення інфраструкту-
ри, що забезпечить сталий розвиток і належні доходи, формування суспільної 
підприємницької ідеології, протекціонізм.

Фінансування інвестиційних проектів планується здійснювати також за рахунок 
коштів міжнародних фінансових організацій (Світового банку, Міжнародного ва-
лютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського 
інвестиційного банку) через ДБВР. 

3.1.4. Кредити банків та інші позики.

Зростання обсягів банківського кредитування базуватиметься на:

• оздоровленні банківської системи шляхом очищення її від неплатоспромож-
них установ, оптимізації нагляду за діяльністю банків, підвищенні якості та 
відповідальності менеджменту;

• підвищенні рівня довіри населення до банків та стимулюванні до повернен-
ня депозитних ресурсів до банківської системи;

• посиленні участі держави в стимулюванні розвитку економіки через ринкові 
інструменти. Для забезпечення зростання обсягів довгострокового інвести-
ційного кредитування ДБВР спрямовуватиме потоки державних коштів для 
фінансування пріоритетних інвестиційних проектів та програм на ринкових 
засадах, здійснюватиме фінансову підтримку банків для здійснення ними 
довгострокових інвестиційних кредитів для галузей, які визначають динамі-
ку розвитку вітчизняної економіки. 

3.1.5. Кошти фондового ринку, інвестиційних фондів та інших інститутів фінан-
сового ринку.

Напрями вдосконалення фінансового ринку для підвищення його ефективності 
та ролі в інвестиційному процесі:

• підвищення якості корпоративного управління, посилення ролі наглядо-
вих рад;
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• забезпечення розвитку біржової інфраструктури;

• забезпечення доступності інформації про учасників фондового ринку, фор-
мування ефективної системи захисту прав інвесторів;

• стимулювання розвитку ринку довгострокового страхування життя та не-
державного пенсійного забезпечення як потенційних джерел надходження 
коштів населення на фондовий ринок, формування схем захисту на ринку 
страхування та фондовому ринку (вимагає впровадження відповідної зако-
нодавчої бази);

• формування та впровадження законодавчої бази для впровадження нових фі-
нансових інструментів (деривативів, нових видів корпоративних облігацій) тощо. 

3.2. Механізми фінансового кредитного регулювання.

Вирішення цих завдань вимагає цілеспрямованої державної інвестиційної полі-
тики, що дозволяє удосконалювати діючий механізм фінансового забезпечення 
інвестицій в основний капітал підприємств, що сприяє формуванню сприятли-
вого інвестиційного клімату для реалізації інноваційно-інвестиційної моделі еко-
номічного розвитку.

Податкове регулювання інвестиційної діяльності забезпечує спрямування ін-
вестицій у пріоритетні сфери економіки встановленням відповідних податкових 
ставок та податкових пільг. 

Інструментами прямих податкових стимулів є зменшення податкових ставок, 
віднесення до витрат, надання податкових кредитів, звільнення від оподатку-
вання, прискорена амортизація. Непрямими стимулами є покращення податко-
вого адміністрування і податкової системи в цілому.

Найбільш корисними є пільги у тому випадку, якщо вони не лише зменшують 
податкове навантаження, але й стимулюють до певних дій. Враховуючи, що на-
даючи податкові пільги, держава стає непрямим інвестором, їх необхідно макси-
мально детально виписувати у законодавстві з метою стимулювання платників 
податків до дій, які були б корисні як для держави, так і для економіки в цілому. 
Тому, податкові пільги повинні відповідати таким критеріям: (1) висока деталіза-
ція, (2) цільове спрямування, (3) адресність.

Податки, які найбільш доцільно використовувати із метою стимулювання: (1) по-
даток на прибуток, (2) податок на доходи фізичних осіб (в першу чергу — стиму-
лювання працівників), (3) податок на нерухомість. Також стимулювання може 
здійснюватись через встановлення пільг для митних платежів та ЄСВ. За замов-
чуванням зазначатимуться пільги для податку на прибуток.

Перша група — «стратегічні лідери».

Податкові стимули для групи в цілому:

• Стимулювання найму висококваліфікованих кадрів.

З метою стимулювання найму висококваліфікованих працівників пропонується 
надавати податковий кредит з податку на прибуток на частину фонду заробітної 
плати виплаченої таким працівникам (25-50%). Такий захід стимулюватиме найм 
зазначених працівників та стимулюватиме отримання ними вищої заробітної 
плати. Такі працівники повинні відповідати ряду об’єктивних критеріїв, серед 
яких можуть бути досвід роботи, освіта, сертифікати та ін.
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Витрати на тренування та підготовку зазначених працівників пропонується від-
носити до витрат у обсязі 110% (деякою мірою, схоже правило діє у Австрії). 

Приклад за країнами:

Податкові пільги на заробітну плату були встановлені у Словаччині. При цьому, в доповідях 
ОЕСР відзначалось, що  у даній державі дуже низька продуктивність праці. Враховуючи зазна-
чений досвід, доцільно, поряд із пільгами, встановлювати конкретні вимоги до працівників, та 
до зростання продуктивності праці. 

• Стимулювання R&D.

Підприємці, що набувають патентне право і ноу-хау від суб’єкта господарюван-
ня в Україні, можуть претендувати на податковий кредит в розмірі 7% від ціни 
придбання. При цьому, кредит не може перевищувати 10% від податкового 
зобов’язання за відповідний рік (приклад зазначеної пільги — Корея).

Кошти, витрачені на R&D, пропонується дозволити відносити до витрат у обсязі 
125-225% від їх вартості (приклад — Великобританія).

Як альтернатива, пропонується дозволити надавати податкові кредити у обсязі 
50% витрат, пов’язаних із витратами на R&D. 

Кваліфікованими витратами для цілей R&D є заробітна плата (пропонується за-
значених працівників кваліфікувати окремо від висококваліфікованих працівни-
ків зазначених вище), витрати на лабораторне устаткування, витрати на досліди 
та лабораторне обладнання, витрати пов’язані із замовленнями у сторонніх ор-
ганізаціях (наприклад, університетах).

Для відповідних витрат може встановлюватись максимальна верхня планка.

Відповідні податкові блага можуть скасовуватись, якщо: (1) підприємство звіль-
няє більше працівників, ніж було найнято у минулому році; (2) не зберігає штат 
працівників, пов’язаних із R&D, хоча б протягом трьох років; (3) переводить пев-
ну встановлену частину діяльності за межі держави; (4) порушує певні трудові 
зобов’язання перед працівниками (приклад — Італія).

У Фінляндії витрати на заробітну плату працівників, що приймають участь у R&D дозволяється 
відносити до витрат додатково на 100%.

• Стимулювання переоснащення.

Звільнення від митних платежів імпорту встановленого обладнання, яке не ви-
готовляється в Україні.

Встановити прискорену амортизацію на встановлене обладнання, яке відпові-
дає ряду критеріїв (обов’язково нове). Така амортизація може здійснюватись у 
перший рік на 50-100% від вартості придбання. Додатково планується надавати 
податкові кредити у обсязі 10-20% на витрати на високотехнологічне обладнан-
ня (приклад — США, Бразилія, Великобританія, Фінляндія та ін.).

Надання податкових кредитів у розмірі 30% на закупівлю встановленого облад-
нання (приклад — Канада). 

• Залучення міжнародних компаній.

Витрати, пов’язані із відкриттям офісів та представництв міжнародних компаній, 
що відповідають встановленим критеріям, пропонується відносити таким ком-
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паніям до податкового кредиту. Зокрема, пропонується стимулювати відкриття 
представництв компаній, що планують обслуговувати свою міжнародну мере-
жу з України (приклад схожих заходів — Австралія).

• Залучення інвестицій. 

Дохід від виплат дивідендів зазначених компаній пропонується оподатковувати 
за зниженою ставкою (схожий стимул діє у Австрії).

• Стимулювання експорту.

Пропонується застосування пільг із ЄСВ для підприємств, що експортують не 
менше 80% власної продукції (приклад — Бразилія).

II група — «потенційні лідери» (наприклад, виробництво основних фармацев-
тичних продуктів, виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продук-
ції).

Податкові стимули:

• Зниження ціни та підвищення якості.

Звільнити від митних платежів імпорт устаткування, еквівалентів якого немає в 
Україні. Надавати податкові кредити за закупівлю обладнання у обсязі 10-20%. 

Якість може регламентуватись сертифікатами якості. 25% прибутку від реалізації 
продукції із сертифікатами якості ринків, експорт до яких планується стимулюва-
ти, пропонується звільнити від оподаткування.

Стимулювання експорту

Пропонується застосування пільг із ЄСВ для підприємств, що експортують не 
менше 80% власної продукції.

• R&D.

Кошти, витрачені на R&D, пропонується дозволити відносити до витрат у обсязі 
125-225% від їх вартості (приклад — Великобританія).

Альтернативно, пропонується дозволити надавати податкові кредити у обсязі 
50% витрат пов’язаних із витратами на R&D. 

Кваліфікованими витратами для цілей R&D є заробітна плата, витрати на лабо-
раторне устаткування, витрати на досліди та лабораторне обладнання, витрати 
пов’язані із замовленнями у сторонніх організаціях (наприклад університетів).

Для відповідних витрат може встановлюватись максимальна верхня планка.

Відповідні податкові блага мають бути повернені у разі, якщо: (1) підприємство 
не звільняє більше працівників, ніж було звільнено у минулому році; (2) не збе-
рігає штат працівників, пов’язаних із R&D, хоча б протягом трьох років; (3) пе-
реводить певну встановлену частину діяльності за межі держави; (4) порушує 
певні трудові зобов’язання перед працівниками (приклад — Італія).

• Залучення міжнародних компаній.

Витрати, пов’язані із відкриттям офісів та представництв міжнародних компа-
ній, що відповідають встановленим критеріям, пропонується відносити таким 
компаніям до податкового кредиту на 50%. Зокрема пропонується стимулюва-
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ти відкриття представництв компаній, що планують обслуговувати свою між-
народну мережу з України (приклад схожих заходів — Австралія).

III група (відноситься до IV квадранту) — «поточні лідери» — сільське, лісове та 
рибне господарства; виробництво харчових продуктів; напоїв та тютюнових ви-
робів; металургійне виробництво; видобуток металевих руд.

Податкові стимули:

• Інвестування в енергозберігаючі технології.

Пропонується звільняти від митних платежів імпорт встановленого обладнання, 
що відповідає вимогам енергозбереження.

10-20% витрат на нове енергозберігаюче обладнання пропонується відносити 
до податкового кредиту (стимули із енергозбереження діють у Нідерландах).

• Переоснащення.

Пропонується застосовувати прискорену амортизацію на придбання сіль-
ськогосподарської техніки та суден, що відповідають встановленим критері-
ям (приклади — Бельгія, Нідерланди).

IV група секторів — наприклад, «проблемні сфери» — видобуток кам’яного 
і бурого вугілля; видобуток сирої нафти та газу; теплоенергетика; виробни-
цтво автотранспортних засобів; текстильне виробництво та виробництво 
меблів. 

Податкові заходи: 

• Компенсація скасування дотацій.

Мета: стимулювати зайнятість звільнених працівників.

Соціальне стимулювання працевлаштування:

У місцевостях, на які вплине скасування дотацій, надавати податковий кре-
дит за працевлаштування як роботодавцям, так і працівникам. Пропонова-
ний обсяг — 40% для обох. При цьому, таке працевлаштування повинно бути 
річним. Щодо стимулювання сезонного працевлаштування, то воно повинно 
надаватись лише щодо роботи у місцевості, ураженій військовими діями.

Правило повинно діяти таким чином, що працівник повинен не менше 80% 
часу працювати на пільговій території, а також — фактично проживати на ній.

Приклад за кордоном:

У відповідь на руйнування від урагану Катріна, у США було запропоновано фіскальне 
стимулювання для працевлаштування працівників.

В ураженій місцевості 40% заробітної плати працівників роботодавцю дозволялось від-
носити до податкового кредиту (в рамках перших 6000 доларів заробітної плати), якщо 
працівник працевлаштований понад 400 годин протягом року, та 25% заробітної плати 
для працівників працевлаштованих від 120 до 399 годин протягом року.

Для працевлаштування ветеранів, які мали поранення, ліміт було підвищено до перших 
12000 доларів заробітної плати. Пільги у вигляді кредитів встановлювались також для 
найму сезонних працівників.
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• Стимулювання експорту вироблених автотранспортних засобів, текстилю та 
меблів.

Мета: зниження ціни на продукцію, підвищення якості.

Зниження ціни та підвищення якості:

Звільнити від митних платежів імпорт устаткування, еквівалентів якого немає в Україні. 

Надавати податкові кредити за закупівлю обладнання у обсязі 10-20%. 

Якість може регламентуватись сертифікатами якості. 25% прибутку від реалізації 
продукції із сертифікатами якості ринків, експорт до яких планується стимулюва-
ти, пропонується звільнити від оподаткування.

Додаткова ініціатива — застосування пільг із ЄСВ для підприємств, що експорту-
ють не менше 80% власної продукції.

Крім того, істотним чинником активізації інвестиційних процесів є перегляд під-
ходів у  грошово-кредитній політиці, регулюванні участі інвесторів у приватиза-
ції, застосуванні бюджетних методів регулювання та інших форм державної під-
тримки інвестиційної діяльності. Поширені декілька форм державної підтримки 
основних галузей економіки. Як правило, це субсидії для підприємств, частко-
ве відшкодування відсотків за кредитами та податкові пільги, регулювання цін, 
пільги на тарифи або інші платежі (зокрема, за користування інфраструктурою і 
надрами) або митні бар’єри для імпорту конкурентної продукції. 

Запропоновані засоби державної інвестиційної політики мають носити 
системний характер застосування на основі запровадження комплексу 
відповідних взаємоузгоджених правових норм регулювання взаємодії інвестора 
та інституцій розвитку, а також — умов застосування вищенаведених механізмів 
та інструментів (від законодавства до інструкцій).
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1. Індекс щастя (Happy Planet Index) — це індекс, що відображає добробут людей 
та стан навколишнього середовища в різних країнах світу, який був запропоно-
ваний The New Economic Foundation (NEF) в липні  2006 року. Головне завдання 
індексу —  відобразити «реальний» добробут націй. ІЩ ґрунтується на загальних 
утилітарних принципах, що більшість людей хочуть прожити довге і повноцінне 
життя, а країни прагнуть зробити все можливе для досягнення максимального 
добробуту своїх громадян, розумно використовуючи наявні ресурси, не завдаю-
чи шкоди довкіллю. Для розрахунку індексу використовуються три показники: 
суб’єктивна задоволеність життям людьми, очікувана тривалість життя і так зва-
ний «екологічний слід»:

Індекс щастя =   

Кожен з цих компонентів вимірюється на основі окремого розрахунку. 

Задоволеність життям: щоб дослідити рівень задоволеності життям, викорис-
товують результати світового соціологічного дослідження «Gallup World Poll». 
У мешканців країн запитують про їхню «Драбину життя»: респонденти мають 
уявити сходи і поставити собі оцінку від 0 до 10 — чим вищий бал, тим щасливі-
шими вважають себе люди.

Очікувана тривалість життя: використовуються дані про очікувану тривалість 
життя, висвітлені у «Доповіді про розвиток людського потенціалу» від ПРООН.

Екологічний слід: показник, запропонований Всесвітнім фондом дикої природи 
в якості міри споживання ресурсів. Це показник кількості землі на душу насе-
лення, необхідної для підтримки структури споживання країни, виміряний в гло-
бальних гектарах (г га).

Чим вище у рейтингу знаходиться країна, тим щасливішою вона є.

2. Індекс смертності (Death rate) — порівнюється середньорічна чисельність по-
мерлих протягом року на 1000 населення всередині року.

Чим вище у рейтингу знаходиться країна, тим вищий рівень смертності. 

3. Індекс розвитку людського потенціалу або Індекс людського розвитку (Human 
Development Index) — інтегральний показник, що розраховується щорічно для 
міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченос-
ті і довголіття, як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної 
території. Він є стандартним інструментом при загальному порівнянні рівня 
життя різних країн і регіонів. Індекс публікується в рамках програми розвитку 
ООН (ПРООН) в звітах про розвиток людського потенціалу, і був розроблений 
в 1990 році.

При підрахунку ІЛР враховуються 3 види показників:

1. Очікувана тривалість життя — оцінює довголіття.

ДОДАТОК 8. 
 

Соціальні рейтинги

 Задоволеність життям х Очікувана тривалість життя 

Екологічний слід
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2. Рівень грамотності населення країни (середня кількість років, витрачених на 
навчання) та очікувана тривалість навчання. 

3. Рівень життя, оцінений через ВНД на душу населення за паритетом купівель-
ної спроможності (ПКС) в доларах США. 

Розроблена і науково обґрунтована узагальнена система показників, що харак-
теризує кількісні та якісні характеристики соціально-економічної диференціації 
соціального розвитку, що включає: 

• коефіцієнт диференціації індексу розвитку людського потенціалу, що харак-
теризує ступінь відмінності в соціально-економічному розвитку аналізова-
них країн, регіонів усередині країни, соціальних груп; 

• коефіцієнт диференціації індексу здоров’я (довголіття), що показує, наскіль-
ки стан здоров’я в одній країні, регіоні краще, ніж в іншому; 

• коефіцієнт диференціації індексу освіти. Такий показник визначає ступінь пе-
ревищення рівня освіти населення в одній країні (регіоні або іншому об’єкті 
дослідження) над рівнем освіти (грамотності) населення іншої країни; 

• коефіцієнт диференціації індексу доходу, що визначає ступінь економічної 
диференціації аналізованих країн або регіонів; 

• коефіцієнт диференціації індексу смертності як показник відмінностей у ста-
ні здоров’я порівнюваних країн або регіонів; 

• коефіцієнт диференціації рівня професійної освіти, що відображає відмін-
ності в ступені охоплення навчанням другої і третьої ступені освіти в дослі-
джуваних країнах або регіонах. 

У 2010 році сімейство індикаторів, які вимірюють ІЛР, було розширено, а сам 
індекс піддався істотному коригуванню. На додаток до використовуваного ІЛР, 
який є зведеним показником, що спирається на середні статистичні дані і не 
враховує внутрішньої нерівності, були введені три нові індикатори: Індекс люд-
ського розвитку, скоригований з урахуванням соціально-економічної нерівності 
(ІЛРН), Індекс гендерної нерівності (ІГН) та Індекс багатовимірної бідності (ІББ). 

Залежно від значення ІЛР, країни прийнято класифікувати за рівнем розвитку: 
дуже високий (42 країни), високий (43 країни), середній (42 країни) і низький (42 
країни) рівень. 

Чим вище у рейтингу знаходиться країна, тим вищим є людський розвиток у цій 
країні.

4. Індекс якості життя (Quality of Life Index) — оцінка загальної якості життя, що 
розраховується за допомогою емпіричної формули. Формула розроблена ком-
панією Numbeo і постійно змінюється у залежності від різних чинників. В даний 
час автори методики надають найбільшу питому вагу (значення) забрудненню: 
якщо навколишнє середовище забруднене занадто сильно, економіка чи без-
пека не може виконувати свої функції. У формулі враховуються такі показники: 
купівельна спроможність, безпека, охорона здоров’я, споживчі ціни, вартість 
житла, пасажирські перевезення, забруднення навколишнього середовища.

Чим вище у рейтингу знаходиться країна, тим вищою є якість життя людини у 
цій країні.
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5. Індекс соціального прогресу вимірює повний набір компонентів соціальних 
та екологічних показників і агрегує їх у загальній структурі. Індекс був розробле-
ний на базі широкого обговорення із зацікавленими сторонами у всьому світі 
про те, що політика зосередження уваги на ВВП призвела до упущення уваги 
до соціальної діяльності. Індекс соціального прогресу обраховується на основі 3 
компонентів, кожен з яких складається з 4 індикаторів:

1. Базові потреби людини (харчування і базова медична допомога, вода і сані-
тарія, житло, особиста безпека). 

2. Основи благополуччя (доступ до базових знань, доступ до інформації, 
здоров’я, екосистема).

3. Можливості (особисті права, особиста свобода і вибір, толерантність та ін-
клюзія, доступ до додаткової освіті).

6. Індекс процвітання (Legatum Prosperity Index) — є унікальним рейтингом, що 
дозволяє побачити, як процвітання формується і змінюється по всьому світу. Ін-
декс відрізняється від інших тим, що це єдиний глобальний вимір добробуту на 
основі як доходу, так і благополуччя. 89 змінних у складі 8 суб-індексів (економі-
ка, підприємництво і можливості, урядування, освіта, здоров’я, безпека і захист, 
персональна свобода, соціальний капітал) категоризовані відповідно до внеску, 
який вони роблять на благополуччя та/або дохід.

Чим вище у рейтингу знаходиться країна, тим більш процвітаючою вона є.
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