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Вступ 
 

 
У суспільному і економічному житті країн світу регіональна політика перетворилася на 

один із найважливіших факторів економічного і соціального розвитку. Практично у 

всіх розвинених країнах спостерігається чітко окреслене прагнення створити умови, 

які дозволили б регіонам повністю реалізувати наявний потенціал, максимально збільшити 

їх вклад до національної економіки, здобути конкурентних переваг на світовому ринку. 

Прагнення органів державної влади вирішувати головні завдання соціально -

економічного розвитку суспільства та утвердження України як високотехнологічної 

держави реалізується через промислову політику, що базується на реформуванні системи 

управління промисловістю, подоланні диспропорцій у промисловому виробництві, 

створенні сприятливих умов економічного розвитку для суб’єктів підприємницької 

діяльності різних форм власності, повному та ефективному використанні наявного 

наукового потенціалу і подальшого його розвитку для підвищення конкурентоспроможності 

промислового виробництва та продукції. 

Сьогодні органи місцевого самоврядування виступають основними осередками 

розвитку промисловості регіону, створюючи умови для безконфліктної реалізації 

суспільних і приватних інтересів у загальному контексті взаємодії. 

Однією з невирішених актуальних проблем є недостатня розробленість теоретико-

прикладних аспектів організаційно-економічного забезпечення регіональної промислової 

політики. Сучасна методологія регіональної політики дозволяє вирішувати комплекс 

складних питань щодо розвитку промислової політики регіонів, але носить в основному 

адміністративний характер. З цього приводу необхідним є наявність чітко відпра-

цьованих у теоретичному та практичному плані підходів до формування, реалізації та 

розвитку регіональної промислової політики. 

Необхідність теоретико-методологічного осмислення і методичного супроводження 

процесу організаційно-економічного забезпечення регіональної промислової політики 

диктується сучасними умовами промисливого і соціально-економічного розвитку регіонів. 

Визначення ефективних напрямків регіональної промислової політики, розвиток 

методології і дослідження практичного досвіду реалізації регіональної промислової 

політики розглядаються зараз як важлива науково-прикладна проблема, що потребує 

поглибленого вивчення соціальних аспектів розвитку промислового комплексу регіонів на 

засадах маркетингу. 

Науковий і практичний стан досліджуваної проблеми вимагають формування нових 

теоретичних положень, щодо організаційно-економічного механізму забезпечення 

регіональної промислової політики, що дозволило б забезпечувати стійкість позитивних 

тенденцій у розвитку промислового комплексу регіонів. 

Регіональні проблеми промислового розвитку і питання державного управління 

розглядались у наукових працях зарубіжних вчених: А. Вебера, І. Ізарда, А. Льоша, 

Е. Маркузен, А. Маршалла, Й. Г. фон Тюнена, Дж. Фрідмана, М. Фрідмена, Й. Шумпетера, 

вітчизняних і російських: О. М. Алімова, О. І. Амоши, С. І. Бандура, Б. В. Буркинського, 

М. П. Бутко, В. М. Геєця, З. В. Герасимчук, О. Г. Гранберга, Г. Груби, Б. М. Данилишина, 

М. І. Долішнього, С. І. Дорогунцова, С. М. Злупка, О. М. Кандрашова, Г. О. Ковальової, 

В. М. Лексіна, А. Г. Мазура, В. К. Мамутова, В. П. Мікловди, А. Ф. Мельник, В. В. Мики-

тенко, Г. І. Оніщука, М. Д. Прокопенка, Я. О. Побурка, В. А. Поповкіна, В. К. Симоненка, 

Л. М. Пісьмаченко, В. С. Фатєєва, М. І. Фащевського, А. М. Федорищевої, Л. Г. Червової, 

Л. Г. Чернюк, М. Г. Чумаченка, О. М. Швецова, Р. І. Шніпера. 

Разом з тим проблема управління промисловим розвитком регіону з позиції 

комплексного підходу до вирішення завдань вимагає подальших досліджень. Це  
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обумовлено підвищенням ролі регіонів в економічному житті, ускладненням виробничої 

структури та інфраструктури регіону, значним зростанням територіальних взаємозв’язків, 

підвищенням мобільності трудових ресурсів, усе більшою значущістю людського фактора 

в економічному розвитку. 

При цьому, враховуючи відсутність усталених демократичних традицій розвитку 

місцевого самоврядування в Україні та значний рівень централізації державної влади, 

підтримка промислового розвитку регіональними органами влади є надзвичайно 

складним і комплексним завданням. 

Ускладнює подолання нагальних проблем розвитку промисловості регонів нерозробленість 

теоретичних і прикладних засад організації реального співробітництва промислових 

підприємств з органами влади і управління усіх рівнів, відсутність практичного досвіду 

ефективного залучення приватного капіталу, залучення неурядових організацій до 

реальних процесів планування і програмування промислового розвитку території. 

Зазначені недоліки зумовлюють слабке розуміння сутності і механізму взаємодії органів 

державної виконавчої влади всіх рівнів з промисловим бізнесом у формі приватно-

державного партнерства. 

Сучасна глобальна економічна криза ініційована кризою фінансової системи, яка 

поєднує всі розрізнені кризові процеси та за характером є структурною кризою, що 

відображає серйозні диспропорції в економіці, викликані невідповідністю її виробничої, 

продуктової структури та структурі кінцевого попиту. Актуальним постають завдання 

застосування антикризових механізмів у промисловому секторі економіки регіону. 

Ідеальним результатом дії системи антикризових механізмів промислового сектора 

економіки регіону буде досягнення і забезпечення балансу соціальної, економічної, 

екологічної і інституційної складових розвитку регіону, тобто стійкого розвитку. 

Загалом, складність, різноманітність процесів становлення і розвитку регіональної 

промислової політики, наявність великої кількості суперечливих поглядів на формування 

системи управління регіональної промислової політики вимагають подальшого дослідження 

цих проблем. 
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Розділ 1 

Теоретичні основи регіональної 

промислової політики держави 
 

 
1.1. Теоретичні аспекти державного регулювання регіонального 

економічного зростання та розвитку 

 

У сучасних умовах трансформації України вдосконалення механізмів управління 

економічною діяльністю регіону набуває особливого значення. Це, зокрема, зумовлено 

тим, що як в умовах економіки перехідного періоду, так і в умовах ринкової економіки, 

коли продовжують відбуватись процеси реформування усіх сфер національної економіки, 

основний тягар реформ переміщується на регіональний рівень. 

Формування категорії «регіон» як об’єкта управління з боку держави зазнало 

певної еволюції, але до теперішнього часу не має її чіткого окреслення, а, відповідно, і 

не є загальновизнаною. Вона автоматично ототожнюється із його адміністративно-

територіальними кордонами і традиційно розглядається як сфера впливу місцевих 

органів влади. Регіони стали об’єктом уваги з двох причин: по-перше, в контексті 

структурної державної політики як засобу відродження та стабілізації національної 

економіки шляхом концентрації та спрямування економічних ресурсів на формування 

чи оновлення певних господарських галузей, що мали відігравати роль факторів зростання; 

по-друге, соціальної політики як чинника збереження національної єдності, громадянської 

злагоди і політичної стабільності суспільства шляхом поліпшення та вирівнювання 

умов життя населення в різних адміністративно-територіальних одиницях [31, с. 82]. 

Органи державного управління та місцевого самоврядування, встановлюючи  

законодавче та нормативне забезпечення економічних процесів у регіоні формують 

регіональну регуляторну політику з метою сприяння стабільному економічному розвитку 

регіону, основним завданням якої є досягнення найкращих показників регіонального 

економічного розвитку за умови найбільш ефективного використання ресурсів та 

збереження навколишнього середовища. До системи загальних показників, що харак-

теризують регіональний економічний розвиток, відносять показники, що характеризують 

рівень доходів населення, об’ємні показники зростання виробництва, рівень безробіття 

в регіоні, динаміку зростання продуктивності праці в регіоні, рівень забруднення 

навколишнього середовища тощо [37, с. 82]. 

Категорія «розвиток» в її філософському тлумаченні означає незворотну, цілеспря-

мовану, закономірну зміну матерії і свідомості, їх універсальну властивість [39, с. 37]. 

Розвиток як властивість може стосуватися будь-якого виду об’єктів: індивідуумів, 

технічних систем, соціально-економічних систем. Слід зазначити, що «розвиток» має 

форму процесу [123, с. 10]. 

Тому в роботі акцентується увага на дослідженнях, які б були спрямовані на 

наукове обґрунтування державної стратегії розвитку промисловості регіонів. Саме 

регіоналізація стану певних, і, в першу чергу, економічних та соціальних явищ та 

процесів, лежить в основі регіонального розвитку країни [36, с. 41]. В цьому випадку 

об’єктом дослідження виступає сама країна, територіальні пропорції її розвитку, проблеми 

управління, регіонального менеджменту, формування єдиного ринку робочої сили, 

ресурсів, товарів, капіталу, послуг тощо. При цьому країна розглядається як ціле, що 

складається з окремих, певним чином, організованих, територіальних одиниць. Стратегія 
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регіонального розвитку промисловості має виходити із загальних закономірностей 

розвитку економічного та соціального ландшафту, відповідності техногенного пресингу 

рівням стійкості природних ландшафтів та передбачати певний тип технологічно-

структурної перебудови господарства, інтенсивність і траєкторію подальшого розвитку 

продуктивних сил. 

Процес трансформації регіональної економіки передбачає відносно повну ліквідацію 

соціально-економічних відмінностей регіонів, але цей процес тривалий і, можливо, 

ніколи не буде мати кінця. Ще Ф. Енгельс у листі до О. Бабеля писав, що «між 

окремими країнами, областями і навіть місцевостями завжди буде існувати відома 

нерівність у життєвих умовах, які можна ... звести до мінімуму, але ніколи не вдасться 

ліквідувати повністю» [278]. 

У першу чергу, необхідно чітко визначити: що ми розуміємо під управлінською 

категорією «регіональний економічний розвиток». 

Поняття «регіональний економічний розвиток» зазвичай стосується відмінностей у 

характеристиках зростання для різних регіонів країни. Такі регіони можна визначити 

по-різному – за адміністративним поділом або за видами економічної діяльності. Його 

розглядають як процес, який повинен забезпечити зростання економічного добробуту 

населення регіону шляхом ефективного використання всіх наявних регіональних 

ресурсів [195, с. 173]. В Україні проблеми регіонального розвитку здебільшого  

постають у формі запитань, що стосуються нерівномірного розподілу доходів між 

регіонами; відмінностей у темпах зростання та рівнях безробіття, а також впливу цих 

відмінностей на поширення бідності, соціальних показників і соціального напруження. 

Враховуючи економічну, соціальну та політичну історію України, питання регіонального 

розвитку виходять на перший план, оскільки цілі галузі промисловості та райони 

економічної діяльності виявилися нежиттєздатними під час переходу до ринкової 

системи [183, с. 234]. 

У західній економічній науці розроблялися не тільки динамічні, але й просторові 

або регіональні теорії та моделі економічного росту. Всі вони споконвічно спиралися 

на основні положення класичних, неокейнсіанських, інституціональних теорій і моделей 

економічного росту, міжгалузевої моделі, а з просторових – теорії розміщення виробництва, 

центральних місць, дифузії нововведень, просторової організації господарської діяльності, 

моделі «нової економічної географії», концепції нових форм територіальної організації 

виробництва. 

Серед теорій регіонального росту можна виділити п’ять напрямків: 

1) неокласичні теорії, які засновані на виробничій функції; 

2) теорії кумулятивного росту, які є синтезом неокейнсіанських, інституціональних і 

економіко-географічних моделей; 

3) нові теорії регіонального росту, що базуються на зростаючій віддачі від масштабу й 

недосконалої конкуренції; 

4) нові форми територіальної організації виробництва, що спираються на промислові 

й регіональні кластери, ланцюжок додавання вартості, економіку навчання, національну й 

регіональну системи інновацій; 

5) інші теорії, що пояснюють окремі питання регіонального росту. 

У систематизованому й детальному вигляді ці напрямки представлені в додатку А. 

Теорії й моделі регіонального економічного росту неокласичного напрямку ґрунтуються 

на факторах, що визначають виробничий потенціал території з додаванням просторових 

факторів. При цьому регіони розглядаються як одиниці виробництва, між якими за 

допомогою ринкових факторів може встановлюватися взаємозв’язок і рівновага. 

Нерівномірний розвиток регіонів у цих моделях пояснюється тимчасовими відхиленнями 

від рівноваги або слідством недосконалого корегування у відповідь на екзогенні шоки. 

Виходячи із цього, у довгостроковій перспективі диференціація рівня розвитку регіонів 

повинна зникати й буде відбуватися зближення регіональних рівнів економічного розвитку. 
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Найбільш відомі представники неокласичного напрямку регіонального росту – 

Дж. Бортс, Х. Зіберт. Р. Солоу, Т. Сван, Г. Менк’ю, Д. Ромер, А. Уейл, Р. Барро, 

Х. Сала, Мартін, Р. Холлу і Ч. Джонс. В основу висунутих ними теорій покладені 

основні правила виробничої функції зі спадаючою або постійною віддачею масштабу, 

конвергенції регіонів, міжрегіональної торгівлі й міжрегіональної мобільності факторів 

виробництва, переміщень і відстаней, збалансованого або рівноважного росту й умови 

вільної конкуренції. Спираючись на ці правила, до складу факторів регіонального росту 

вони включили традиційні виробничі факторні й транспортні витрати, а також соціальні, 

політичні й географічні фактори. При цьому вони вважали, що згодом повинно 

відбуватися згладжування розбіжностей темпів росту регіонів шляхом досягнення 

капіталоозброєності рівноважного стану й мобільності факторів виробництва. 

Перші дослідження різниць у регіональних темпах росту здійснювалися на базі 

факторів виробництва, що використовувались для пояснення темпів росту на загаль-

нонаціональному рівні. Піонером застосування такого методу виміру регіонального 

росту був Дж. Бортс [490, с. 227]. Цей підхід був пануючим до середини 60-х рр. 

двадцятого сторіччя й продовжує використовуватися і в наш час. Основний акцент 

робиться на фактори, що збільшують виробничий потенціал економіки регіонів, до яких 

віднесена кількість і якість природних ресурсів, загальна чисельність і кваліфікація 

трудових ресурсів, запаси капіталу й рівень технологій. Звідси зростання економіки в 

регіонах визначається забезпеченістю цими факторами виробництва, а її рівень досягається з 

допомогою міжрегіонального руху факторів. Тому передбачається, що згодом завдяки 

їхній мобільності буде відбуватися поступовє зближення відносної вартості факторів 

виробництва (або факторних цін), що повинно призвести до вирівнювання рівнів 

економічного розвитку регіонів. 

Такий висновок зроблено на основі фундаментальних положень ряду теорій: теорії 

порівняльних переваг Д. Рікардо [493, с. 231]; співвідношення факторів виробництва 

Хекшере-Оліна [493, с. 331]; вирівнювання вартості факторів виробництва (або теорема) 

Хекшере-Оліна-Самуельсона [493, с. 386]. Відповідно до них, кожний регіон вивозить 

(в інші регіони всередині країни й експортує) ті товари, для виробництва яких він має 

відносно надлишкові фактори виробництва, і ввозить (з інших регіонів всередині 

країни й імпортує) ті товари, для виробництва яких він відчуває відносний дефіцит 

факторів виробництва. Таке переміщення факторів виробництва й товарів між регіонами 

вирівнює ціни на них і призводить до рівноважного стану просторової економіки й, 

отже, економічному росту територій. При цьому передбачається, що слаборозвинені 

регіони розвиваються більш високими темпами, ніж високорозвинені й у довгостроковій 

перспективі відбувається зближення рівнів розвитку регіонів всередині країни. Виходячи з 

цього, можна констатувати, що зростання національної економіки розглядається як 

результат ефективного розподілу факторів виробництва, отже, доходів між регіонами з 

допомогою інструментів стихійного ринку. До недоліків цієї моделі регіонального 

росту варто віднести неможливість оцінки ступеня та швидкості конвергенції регіонів 

у рамках однієї країни. 

До подібних теорії регіонального росту можна віднести моделі збіжності або 

конвергенції – Р. Солоу, Т. Свана, Менк’ю-Ромер-Уейла, Р. Барро, Сала-Мартін (Barro R., 

Sala-i-Martin X.). Наведені моделі розраховані для оцінки ступеня збіжності між країнами, 

однак вони також легко застосовуються в межах однієї країни, оскільки, по-перше, 

різниця в розвитку різних територіальних утворень в рамках однієї країни менша, ніж 

між країнами, по-друге, «фактори виробництва набагато менш мобільні на рівні 

країни, ніж на рівні регіонів однієї країни» [498, с. 219]. 

В основі зазначених вище концепцій конвергенції покладена неокласична модель 

росту Солоу й Свана. В цій моделі темпи економічного росту позитивно скорельовані 

з розривами середньодушового ВРП даного регіону та середньодушовим рівнем ВРП, 

що перебуває на стійкій траєкторії росту. У моделі порівнюються значення для всіх 
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регіонів (країн) таких показників виробництва як: внесок фізичного й людського 

капіталу у ВРП, темпи технічного прогресу, норма заощаджень, норма амортизації й 

темпи росту населення. Отже, бідні регіони повинні розвиватися більш швидкими 

темпами, ніж промислово активні, і в довгостроковій перспективі буде відбуватися 

вирівнювання регіональних рівнів економічного розвитку. 

Однак практично така абсолютна збіжність малоймовірна. Тому звичайно в 

реальному житті використовується умовна збіжність. Це означає, що кожний регіон 

(або країна) має власну траєкторію стійкого зростання, тобто виключається одна з 

передумов – про однакову норму заощаджень [495, с. 101]. 

Сильною стороною цих моделей є, по-перше, володіння більшими можливостями 

для розв’язання проблеми збіжності, оскільки недостатній розвиток фізичного капіталу 

може компенсуватися людським капіталом і навпаки, по-друге, визначення швидкості 

і конвергенції, тобто часу подолання половини відстані, що відокремлює економіку 

регіону від її стійкого стану [498, с. 151]. Такого роду оцінки дозволяють державним і 

регіональним органам влади і бізнесу приймати конкретні рішення для забезпечення 

стійкого росту регіонів. 

На відміну від теорії Бортса, моделі конвергенції розділяють фактори капіталу на 

фізичні (або матеріальні) і людські (за винятком моделі Солоу й Свана), що дозволяє 

визначати ступінь взаємозамінності праці й капіталу, а також швидкість і конвергенцію 

темпів росту економіки регіонів. Більш того, регіональне економічне зростання в них, 

як і в першій моделі, визначається не рухом факторів виробництва, а ступенем їх 

нагромадження. 

Слабким місцем таких некласичних теорій є неврахування регіональних або  

просторових факторів, і тому вони зазнавали критики багатьма відомими економіко-

географами Заходу. Так, ще в 60-х роках У. Ізард (Айзард) відзначав захоплення 

економістів-теоретиків динамічними аспектами економіки, нехтуючи просторову 

складову. Він підкреслював, що класичні й некласичні теорії обмежувалися вивченням 

«країни чудес, позбавленої просторових характеристик» [493, с. 56]. Пізніше ця думка 

була підтримана Х. Босом й іншими економістами-регіоналістами. Зокрема, Х. Бос 

відзначив, що «у більшості випадків сучасні економічні теорії надзвичайно чітко 

формулюють припущення про зміни в часі, але не конкретизують просторові умови» 

[493, с. 127]. Аналогічної точки зору дотримуються великі сучасні вчені-економісти й 

економісти-регіоналісти, такі як П. Кругман, М. Портер, Е. Мейр, Е. Райнерт та ін. 

[506, с. 42]. 

Роль просторових факторів, як джерел зростання виробництва або факторів його 

організації, була визнана ще класиками економічної теорії А. Смітом і Д. Рікардо, 

особливий внесок зроблено основоположником неокласичного напрямку А. Маршаллом. 

Ці фактори у Сміта більш яскраво відображені в теорії абсолютних переваг міжнародної 

торгівлі (найбільш доцільного використання переваг місця проживання), а у Рикардо – 

в теорії порівняльних переваг міжнародної торгівлі, у поясненні природи диференціальної 

ренти. Пізніше А. Маршалл виділив четвертий фактор виробництва – рівень менеджменту 

[255, с. 206] та глибоко досліджував його територіальні аспекти. Він виявив два шляхи 

зростання промислового виробництва: 

1) збільшення кількості великих фірм із вертикальною інтеграцією й внутрішньою 

економією на масштабах виробництва [255, с. 369]; 

2) зосередження великої кількості дрібних і середніх підприємств в окремих 

районах, які розвиваються, не менш ефективно, ніж великі підприємства за рахунок 

гнучкої спеціалізації й зовнішньої економії на масштабах виробництва [255, с. 347]. 

Необхідно відзначити, що першим, хто назвав концентрацію підприємств, які 

використовують зовнішню економію від масштабів виробництва, промисловим районом, 

був А. Маршалл. Вже на базі маршаллівської моделі Дж. Бекаттіні розробив власну 

теорію італійських промислових округів [500, с. 57], основні принципи якої надалі 

використовувалися при створенні промислових округів в Італії. 
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Багато представників неокласичної школи намагалися усунути відзначені вище 

недоліки, розробляючи власні теорії регіонального росту, у яких поряд з факторами 

виробництва враховувався вплив факторів простору на темпи росту регіональної 

економіки. Найбільш досконалу теорію регіонального росту серед них розробив Х. Зіберт 

[494, с. 123]. У ній використовується виробнича функція, у якій обсяг потенційно 

можливого виробництва в регіоні ставиться в залежність від таких наявних видів 

витрат, як капітал, праця, земля й рівень технічних знань. У той же час він додає у 

свою модель транспортні витрати й соціальні фактори, тобто вплив функціональних 

особливостей цієї сфери. При цьому транспортні витрати він розкладає на три 

складові, які залежать від параметрів праці, капіталу й землі й саме в такий спосіб 

відбувається врахування впливу просторової неоднорідності цих факторів. Соціальні 

фактори регіону розглядаються як внутрішні детермінанти або джерела економічного 

росту. Крім того, у моделі Х. Зіберта як і в класичній моделі Р. Солоу припускається 

можливість взаємозаміщення окремих факторів виробництва, тобто їхній внесок в 

агреговане зростання може розрізнятися за регіонами. Крім розгляду факторів в 

умовах ізольованого району, він також досліджує зовнішні фактори економічного 

росту територій, що мають тісні економічні зв’язки з іншими регіонами й закордонними 

країнами [16, с. 91]. 

Із сучасних теорії регіонального росту до цього класу можна віднести модель 

Р. Холу й Ч. Джонса [503, с. 21]. У своїй моделі вони враховують не лише традиційні 

виробничі фактори росту – фізичний, людський капітал, працю тощо, але й соціальні, 

інституціональні, політичні фактори й географічне положення країни. При цьому 

особливу увагу вони приділяють показнику ефективності використання робочої сили, 

що, насамперед, визначається розбіжностями в соціальній інфраструктурі країн. В 

останнє поняття вони включають державну й інституціональну політику, що формує 

економічне середовище, всередині якого індивідум діє, набираючи досвід і майстерність, а 

фірми здійснюють капіталовкладення. Для зростання виробництва сприятлива така 

інфраструктура, що стимулює виробничу активність і нагромадження капіталу, 

спонукає до навчання й впровадження нових технологій, підвищенню якості. 

Разом з цим автори попереджають, що досить часто соціально-економічне середовище, 

навпаки, створює умови для корупції (грабежу, розкрадань, хабарництва). Якщо виробник 

не буде захищений від хабарництва і корупції, то воно може виявитися привабливою 

альтернативою чесній праці. Виробникам доводиться витрачати частину коштів і зусиль 

на захист від корумпованих дій з боку влади, що можна ототожнити з додатковим 

податком на виробництво й у цьому зв’язку відзначають, що державний захист інтересів 

набагато ефективніший, ніж індивідуальний [506, с. 65]. 

У своїй моделі Холл і Джонсон намагаються статистично оцінити роль соціальних і 

політичних факторів у підвищенні продуктивності праці. Спочатку з допомогою 

виробничої функції вони розклали розбіжності між країнами щодо показника випуску 

на одну зайняту особу на дві складові: капітал і ефективність праці, потім оцінили вплив 

соціально-політичної інфраструктури на показник ефективності. Результати підтвердили 

визначальну роль соціальної інфраструктури в зростанні продуктивності праці й, отже, 

в зростанні економіки регіонів. Підтвердилася також важлива роль географічного 

положення країни, її близькість до країн Західної Європи. З деякими модифікаціями 

цю модель можна застосовувати для регіонів в одній країні. Без сумніву, включення до 

моделі соціальної й політичної інфраструктур, а також урахування географічних 

(просторових) факторів росту виграшна сторона цієї моделі, однак у ній не враховано 

транспортний фактор, фактор агломерації, центральних міст і оцінки ступеня конвергенції 

між країнами. 

У багатьох неокласичних теоріях регіонального росту зближення міжрегіональних 

розбіжностей економічного розвитку здійснюється механізмом стихійного ринку, згідно з 

яким фактори виробництва переміщуються в ті регіони, де за них готові платити 
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більше. Цей механізм ґрунтується на базових положеннях теорії порівняльних переваг 

Д. Рікардо, співвідношенні факторів виробництва Хекшере-Оліна, моделі вирівнювання 

цін на фактори виробництва (або теоремі) Хекшере-Оліна-Самуельсона, а також – 

теорії конвергенції Солоу й Свана, Менкью-Ромер-Уейла, Барро, Сала й Мартіна. 

Відповідно до цих теорій, в умовах факторної мобільності, капітал переміщується з 

високорозвинених районів до менш розвинених через низьку норму прибутковості. 

Трудові ресурси, навпаки, переміщуються до високорозвинених районів, де рівень 

заробітної плати набагато вище, ніж у менш розвинених регіонах. У результаті 

різнонаправленого руху праці й капіталу зближуються сукупні доходи регіонів а, отже, 

і вирівнюються міжрегіональні розбіжності економічного розвитку. На цей різно-

направлений рух праці й капіталу вперше звернув увагу А. Сміт при з’ясуванні умов, 

що визначають природну норму прибутковості у відомій праці «Дослідження про 

природу й причини багатства народів» [20, с. 230]. 

В умовах відсутності факторної мобільності, активно перемі-щуються продукти, 

що створюються даними факторами шляхом міжрегіональної торгівлі. За рахунок 

отримання доходів від торгівлі в ці регіони залучаються мобільні фактори (капітал, 

робоча сила тощо), що необхідні для продуктивного використання немобільних факторів. 

Таким чином, саме взаємозамінність міжрегіональної торгівлі з міжрегіональним рухом 

факторів виробництва забезпечує зростання економік і зближення рівнів економічного 

розвитку регіонів. 

Однак відношення до зближення рівнів економічного розвитку регіонів у більш пізніх 

неокласичних моделях було вже обережніше. Ще А. Леш відзначав, що тенденція до 

вирівнювання під впливом лише стихійних ринкових чинників може протікати дуже 

повільно [494, с. 19]. Х. Зіберт допускає можливість розбіжностей деяких районів у 

темпах росту на певному етапі. Основні висновки Х. Зіберта у цьому зв’язку зводяться 

до наступного: 

по-перше, диференціація в темпах зростання регіональних економік визначається 

швидкістю кількісних змін внутрішніх факторів (детермінантів) розвитку, тобто 

збільшенням пропозиції робочої сили й поліпшенням її кваліфікації, швидкістю 

нагромадження капіталу, рівнем технічних інновацій; 

по-друге, міжрегіональні диспропорції змінюються залежно від мобільності факторів 

виробництва різних територій (всередині країни й між державами). Особливо важливу 

роль відіграють напрямки міграції ресурсів. У даному питанні розглядаються тенденції 

до уніфікації соціальних характеристик, що підвищують мобільність факторів; 

по-третє, в моделях необхідно оцінювати також внесок кожного фактора до прискорення 

росту, за допомогою коефіцієнтів на базі виробничих функцій [194, с. 224]. 

Однак найслабше місце теорій регіонального росту в тому, що в реальному житті в 

моделях міжрегіональної торгівлі й міжрегіонального руху факторів виробництва не 

дотримуються умови мобільності факторів виробництва. На цей недолік вперше 

звернув увагу В. Леонтьєв, який шляхом декількох емпіричних тестів показав, що 

умови теорії Хекшера-Оліна на практиці не дотримуються, і в історію увійшов як 

парадокс Леонтьєва. Пізніше теж саме підтверджує П. Кругман [226, с. 125]. Він 

досліджував умови виникнення торгівлі між країнами – світова (або міжрегіональна) 

торгівля здійснюється між розвиненими країнами, що володіють схожими факторами 

виробництва, а не надлишковими, тобто умови теорії Хекшера-Оліна в реальному 

житті не дотримуються. 

При цьому країни, що обмінюються схожими товарами не спричиняють проблем у 

розподілі доходу між собою. Дане спостереження в історію регіональної економіки 

ввійшло як теорія «нової» торгівлі Кругмана [226, с. 126]. Справа в тому, що Кругман 

розглядав умови виникнення торгівлі приблизні до реальності (умови недосконалої 

(монополістичної) конкуренції й зростаючої віддачі масштабу), а модель Хекшера-

Оліна ґрунтується на умовах вільної конкуренції й постійної віддачі. 
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Перераховані вище неокласичні моделі регіонального росту мають ряд істотних 

недоліків: 

 занадто жорсткі передумови, які використовуються для пояснення регіонального 

росту; 

 надмірна увага до обробного сектора; 

 зневага до соціальних і політичних факторів; 

 ігнорування інновацій і каналів їх поширення в економіці; 

 розгляд росту як послідовно змінюючий один одного однорідний рівноважний 

стан, а також допущення однорідності економічного простору й часу; 

 використання у своїх моделях умов вільної конкуренції; приділення значної 

уваги зовнішнім факторам, дія яких дуже слабо вивчена. 

Незважаючи на зазначені недоліки, неокласичні моделі володіють рядом переваг, 
які дозволяють: 

 вимірювати регіональні ефекти; 

 визначати напрямки руху факторів виробництва, товарів і послуг, а також 
ступінь нагромадження капіталу по регіонах; 

 виявляти ступінь впливу виробничих і просторових факторів на темпи росту 
економіки регіонів; 

 передбачати збіжність (конвергенцію), завдяки наявності позитивної залежності 
між темпами росту економіки й розбіжностями між поточним і рівноважним рівнем 
доходу в економіці; 

 застосовувати їх на практиці й здійснювати перевірки. 
Теорії кумулятивного росту базуються на концепції «взаємної й кумулятивної 

обумовленості» Г. Мюрдаля [14, с. 565-575]. На відміну від теорії рівноваги, в якій йде 
мова про те, що відповідні чинники незмінно повертають систему до стану спокою, 
теорія кумулятивного розвитку висуває на перший план такі процеси, які 
розпочавшись, створюють умови для наступного розвитку й забезпечують кінцевий 
результат, що суттєво перевищує первісний імпульс. Слід зазначити, що дія всіх цих 
сил розгортається в одному напрямку. Однак розвиток відбувається в тому або іншому 
напрямку процесів, які увесь час піддаються впливу імпульсів, що виникають то в 
одному, то в іншому місці. При цьому рівні економічного розвитку регіонів не 
вирівнюється, а відбувається лише деяке зближення між ними. 

Найбільш яскравими представниками теорій кумулятивного росту є Г. Мюрдаль, 
А. Хрішман, Ф. Перру, Х. Ричардсон, Дж. Фрідман, Т. Хегерстранд, Ж-Р. Будвіль 
П. Потьє, Х. Р. Ласуен, Х. Гірш. Основу запропонованих ними моделей формують такі 
базові положення: 

 виникнення центрів зростання й каналів його поширення в просторовій економіці; 

 утворення агломерацій і центральних місць; 

 дифузія нововведень; 

 розвиток периферійних територій; 

 постійна віддача від масштабу; 

 нерівномірного росту в умовах вільної конкуренції. 
Ґрунтуючись на цих правилах, до складу просторових факторів росту економіки 

вони включають спеціалізацію або територіальний поділ праці, транспортні витрати, 
мобільність факторів виробництва, центральне місце й фактори його виникнення, 
агломерацію виробництва й фактори її утворення, інновацію й інші нововведення, а 
також канали їхнього поширення, локалізацію, пов’язану з немобільністю факторів 
виробництва й індивідуальних особливостей регіонів. 

Базовою серед моделей даного напрямку є модель Г. Мюрдаля [490, с. 345]. В ній 

автор на прикладі багатьох країн показав, як за допомогою спеціалізації й ефекту 

масштабу незначні переваги територій згодом можуть бути збільшені. Поширення 

цього ефекту на регіони або так звані «розбіжні ефекти» [490, с. 231] призвело 
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Г. Мюрдаля до висновку, що переваги певних місцевостей, центрів (полюсів) зростання 

викликають прискорення їхнього розвитку й відставання відсталих регіонів. На цій 

підставі він робить висновок, що зростання економіки відбувається нерівномірно й 

рівні економічного розвитку територій не зближаються. У той же час завдяки процесу 

«розбіжні ефекти» можливе їхнє деяке вирівнювання. Формалізований вид дана концепція 

одержала в працях Н. Калдора й багатьох інших дослідників [490, с. 259]. 

Відповідно до теорії «прямого й зворотного зв’язку» А. Хиршмана зростання 

економіки в країні відбувається незбалансовано. Таке зростання припускає забезпеченість 

саме тими ресурсами й властивостями, нестача яких є першопричиною відсталості. Він 

виступив на підтримку «незбалансованого росту», що може дати стимул для мобілізації 

потенційних резервів в інтересах розвитку [490, с. 263]. Він теж доходить висновку, 

що просторове зростання економіки в країні відбувається нерівномірно, в результаті 

чого рівні економічного розвитку територій зближаються, але не вирівнюються. 

Уперше концепція «полюсів зростання» була висунута французьким економістом 

Ф. Перру. Відповідно до неї зростання економіки країни у всіх регіонах не відбувається 

рівномірно, воно зі змінною інтенсивністю з’являється в деяких пунктах або полюсах 

зростання та поширюється по різних каналах і з певним змінним ефектом на всю 

економіку [488, с. 260]. Інакше кажучи, регіональне зростання не забезпечує зближення 

рівнів економічного розвитку територій, хоча можливо деякі вирівнювання шляхом 

каналів розподілу «ефектів збільшення». 

До «полюсів зростання» Перру включає три основних компоненти: 

1) провідну галузь, галузь-мотор, що володіє потужним потенціалом росту й 

високою здатністю до нововведень, інакше кажучи, галузь із більшим мультиплікаційним 

ефектом (такі галузі іноді називають пропульсивними); 

2) групу галузей місцевого значення, пов’язану з пропульсивною галуззю через 

систему відносин типу «витрати-випуск». Ці відносини є засобом передачі ефекту 

провідної галузі на всю економіку; 

3) просторову агломерацію виробництва, що забезпечує підприємствам одержання 

«зовнішньої економії». Виникає серія взаємозалежних ефектів, яка за сприятливих 

умов здатна суттєво змінити економічний простір регіонів. Також «полюс зростання» – 

це своєрідний генератор нововведень, але тільки їхня дифузія забезпечує вагомий 

економічний ефект. 

Одна з відмінностей концепції Ф. Перру від Й. Шумпетера полягає в тому, що для 

Ф. Перру важливо не лише саме нововведення, а й його дифузія в супутні, нехай навіть 

і дрібні вдосконалення, невеликі інновації [490, с. 64]. 

При цьому Ф. Перру вважає, що визначальна роль у створенні «полюсів зростання» 

і «каналів» поширення «ефектів збільшення» належить державі, яка повинна гармонізувати 

розвиток, зменшити або звести до прийнятних масштабів неоднорідність або  

нерівномірність в економіці, в її галузях і регіонах. 

Він пропонує проводити політику гармонізованого росту [490, с. 91], що на основі 

індикативного планування забезпечить поєднання інтересів макроодиниць, різних 

регіонів і соціальних груп. Саме індикативне планування використовується для зменшення 

ефекту існуючої нерівноваги, оскільки Ф. Перру, на відміну від представників 

неокласичного напрямку, вважає, що економічне зростання є послідовністю змінюючих 

один одного станів нерівноваги, де рівновага завжди є тимчасовою й мінливою. Тому 

він пропонує гармонізоване зростання і індикативне планування як інструменти для 

зменшення неоднорідності або розбіжностей рівнів економічного розвитку регіонів і 

країн. 

Концепція «полюсів зростання» Ж.-Р. Будвіля [490, с. 236] є подальшим розвитком 

регіональної теорії росту його наставника Ф. Перру й конкретизує його абстрактні ідеї 

про «полюси зростання». У сучасному вигляді ця концепція стверджує, що зростання 

виробництва не відбувається рівномірно у всіх галузях господарства – завжди можна 
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виділити динамічні, так звані пропульсивные галузі. Вони і є стимулом розвитку всієї 

економіки, являючи собою «полюси зростання». Через систему відносин типу «витрати-

випуск» В. Леонтьєва ефект нововведення передається на всю економіку. Процес 

концентрації виробництва зосереджує галузі в певній точці (районі) – «центрі (полюсі) 

зростання. На основі запропонованої В. Крісталлером теорії центральних місць 

Будвіль запропонував їхню ієрархію за типом [490, с. 257]. 

Будвиль виділяє «полюси зростання» наступних видів: 

– дрібні й «класичні» міста, що спеціалізовані на галузях третинного сектора та 

які обслуговують прилягаючу сільську місцевість; 

– промислові міста середнього розміру з диверсифікованою структурою господарства, 
що розвиваються за рахунок зовнішніх впливів; 

– великі міські агломерації, що включають пропульсивні галузі, що обумовлюють 
автономність росту; 

– полюси інтеграції, що охоплюють кілька міських систем і визначають усю 
еволюцію просторових структур [490, с. 267]. 

Він підкреслює також, що автономне зростання властиве лише верхнім ієрархічним 
рівням центральних місць, тоді як зростання низових територіальних структур 
визначається механізмами дифузії нововведень. 

Теорія «полюсів зростання» одержала подальший розвиток у роботах П. Пот’є про 
осі розвитку. Центральна ідея полягає в тому, що території, які розташовані між 
полюсами зростання і які забезпечують транспортний зв’язок, одержують додаткові 
імпульси росту завдяки збільшенню вантажопотоків, поширенню інновації, розвитку 
інфраструктури. Тому вони перетворюються в осі (коридори) розвитку, що визначають 
разом з «полюсами росту» просторовий каркас економічного зростання великого 
регіону або країни [507, с. 87]. 

Х. Р. Ласуен у теорії «полюсів зростання» виявляє і наступні особливості: 
1) полюсом зростання може бути регіональний комплекс підприємств, пов’язаний 

з експортом регіону (а не просто із провідною галуззю); 
2) система полюсів і кожний з них окремо зростають за рахунок імпульсів, 

породжених загальнонаціональним попитом, що передається через експортний сектор 
регіону; 

3) імпульс росту передається другорядним галузям через ринкові зв’язки між 
підприємствами, а також географічними периферіями [490, с. 117]. Однак він не 
вказує, на конкретні канали поширення імпульсів росту до другорядних галузей економіки. 

Модель сукупної причинної обумовленості Х. Річардсона «Регіональне економічне 
зростання» представлено процесом сукупної причинної обумовленості, у якому вигоди 
розподіляються між тими регіонами, які вже перебувають у сприятливому становищі. 
Будь-який розподіл державних ресурсів серед регіонів, що має метою максимально 
збільшити національне економічне зростання, буде лише підсилювати регіональні 
нерівності. І ринкові сили, і державні інвестиції у великому ступені збільшують, ніж 
зменшують, нерівності в економічному розвитку регіонів [490, с. 277]. Із цим можна 
погодитися, оскільки економічне зростання відбувається тільки в нерівноважному 
стані економіки, однак за таких орієнтирів держави не усуваються нерівності економічного 
розвитку регіонів до прийнятних масштабів. 

Друга теорія Х. Річардсона – міська агломерація. Відповідно цій теорії, основним 
фактором зростання є концентрація виробничої діяльності в містах, що є великими 
промисловими центрами, своєрідними полюсами зростання [490, с. 34]. На його думку, 
саме регіональна агломераційна економіка відіграє ключову роль, стимулюючи технічний 
прогрес і підвищення продуктивності праці, впливаючи на процеси розміщення  
підприємств (нагадаємо, що перший ефект агломерації був розглянутий А. Вебером в 
рамках його теорії розміщення) [489, с. 234]. В принципі модель Річардсона реалізує ті 
ж функціональні залежності, що існують у моделях неокласичної школи між темпами 
росту й темпами нагромадження капіталу, збільшення пропозиції праці й швидкістю 



 

Пельтек Л. В. 

16 

технічного прогресу. Відмінність від неокласичної теорії полягає в тому, що кожний 
фактор пропозиції є функцією, яка залежить від ефекту агломерації, переваг локалізації, 
різниці в цінах на фактори в регіоні й у цілому по країні й іншими індивідуальними 
особливостями регіону [489, с. 123]. 

Локалізація – основна складова в базовій моделі Річардсона, а необхідність її 

введення в модель визначається немобільністю природних ресурсів, наявністю великих 

міст і неоднорідністю географічного середовища. Регіональне зростання базується на 

внутрішніх немобільних ресурсах і залученні мобільних ресурсів з інших регіонів. 

Ефект агломерації (транспортні витрати консервують локалізацію в певних центрах) і 

переваги інвесторів – ключовий елемент регіонального росту. У ній враховується 

також технічний прогрес і соціально-політичні фактори [506, с. 34]. 

У теорії «центр-периферія» Дж. Фрідмана декларується, що економічне зростання 

концентрується винятково в містах [507, с. 41]. Разом з тим Фрідман виділяє чотири 

стадії формування центрів зростання (які він називає ядрами) у країні: 

1) наявність великої кількості локальних ядер, що слабо впливають на навколишні 

території; 

2) поява одного найбільш потужного ядра, що формує полюс росту та впливає на 

велику периферію; 

3) розвиток ще декількох ядер, що призводить до утворення поліцентричної 

структури полюсів зростання; 

4) злиття ядер в урбаністичну поліареальну структуру з потужною периферією 

[507, с. 166]. 

Для опису розвитку периферійних територій, які виходять за межі центрів і осей 

розвитку Дж. Фрідманом, Т. Хермансеном і деякими іншими вченими [507, с. 285] 

використовуються моделі «дифузії нововведень», які запропоновані Т. Хегерстрандом. 

Модель «дифузія нововведення» або «хвиля нововведень» Т. Хегерстранда. У ній 

він виділив чотири стадії «хвилі нововведень». 

Перша стадія характеризується початком дифузійного процесу й різким контрастом 

між центрами, джерелами поширення нововведення і периферійними територіями. 

На другій стадії – починається справжня дифузія і діють потужні відцентрові сили. 

Це призводить до утворення нових центрів, що швидко розвиваються у віддалених 

районах, і до скорочення різких регіональних контрастів, типових для першої стадії. 

На третій стадії (стадії конденсації) відбувається однакове розширення у всіх трьох 

місцях. 

На четвертій стадії (стадії насичення) відбувається загальний, але повільний, 

асимптотичний підйом до максимуму [507, с. 345]. 

Він використовував стохастичний (статистичний) метод, досліджуючи дифузійні 

хвилі методами динамічного моделювання, зокрема методом Монте-Карло. 

З першим типом моделі Т. Хегернстранда виявляється схожість шостого елемента у 

більш пізній схемі «просторової дифузії» П. Хаггета. Відповідно до неї зміна в більшості 

випадків не наступає одночасно у всіх точках, звичайно вони починаються в декількох 

містах, звідки поширюються до інших місць уздовж каналів зв’язку, через вузли, 

перетинаючи поверхні, спускаючись по ієрархічних рівнях [508, с. 136]. Концепція 

дифузії нововведень зароджувалася в історичній географії США наприкінці ХІХ ст. як 

«концепція границі заселення» автором якої був американський історик А. Тернер 

[508, с. 275]. 

Суть моделі «вулкан» Х. Гірша [490, с. 26] полягає в наступному – велика міська 

агломерація з розвинутою промисловістю й потужною науковою базою має найбільш 

високий рівень доходів на душу населення, що забезпечується періодичними імпульсами 

інноваційної діяльності. Виверження лави нововведень у такому «полюсі зростання» 

поступово поширюється на периферію й супроводжується поступовим підвищенням 

рівня добробуту відсталих районів. При цьому Х. Гірш іде далі Т. Хегерстранда й 
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вказує на періодичність імпульсів нововведень, які рано чи пізно в будь-якому центрі 

загасають. Послаблення інноваційного клімату відбувається під впливом властивих 

міським агломераціям негативних факторів і призводить до «загасання вулкана» і 

перетворення колись передового центра в депресивний старопромисловий район. У 

той же час при завершенні більших циклів господарської кон’юнктури (описаних 

Н. Д. Кондратьєвим і Й. Шумпетером) можуть виникати нові центри інновацій [219, с. 27]. 

Перевагами теорій кумулятивного регіонального росту є: 

– урахування реальних регіональних факторів, особливо факторів розміщення 

виробництва; 

– використання інновацій і їхнього поширення як основного фактора росту 

територій, особливо каналів поширення; 

– наявність певних можливостей і потенціалу вирівнювання міжрегіональних 

рівнів економічного розвитку шляхом дифузії нововведень і індустріалізації; 

– наявність більших можливостей практичного застосування, через нескладність 

вихідних передумов і визначеності об’єкта зростання, що дозволяє широке використання 

при розробці конкретних програм регіональної політики в багатьох країнах світу, 

особливо в європейських державах; 

– визначення економічного зростання як послідовного ряду станів нерівноваги, у 

яких рівновага розглядається як тимчасове й непостійне явище. 

Однак перераховані теорії кумулятивного росту не позбавлені недоліків: 

 у них не враховується значення малих підприємств, які найчастіше мають 

визначальний характер регіональної економіки; 

 регіональна політика, орієнтована на великі підприємства, при цьому майже 

ігнорується специфіка регіону; 

 не приділяється належної уваги внутрішній погодженості регіональної виробничої 

системи; 

 не враховується природа транснаціональних фірм у розвитку регіонального 

економічного простору; 

 ігноруються зростаюча віддача від масштабу, ефекти від масштабу ринку й 

вплив недосконалої (монопольної) конкуренції; 

 не реалізуються основні правила нової теорії торгівлі, нової теорії росту й нових 

форм територіальної організації виробництва. 

Критичний аналіз неокласичних і кумулятивних теорій підтверджують визначальну 

роль впливу держави на фактори економічного зростання та розвитку як окремих 

регіонів, так і країни в цілому. 

Особливого дослідження вимагає механізм державного регулювання як сукупність 

дій за результатом і припустимим втручанням до функціонування перелічених нами 

механізмів щодо забезпечення суспільних потреб без порушення тенденцій стійкого 

розвитку регіону. 

Відомо, що ринкова економіка володіє внутрішніми здатностями до саморегулювання, 

і ряд учених вважає ці умови самодостатніми для розвитку економічних систем будь-

якого рівня. Одночасно доведено необхідність державного втручання [210, с. 117]. 

Пропорції поєднання державного і ринкового регулювання, межі і напрями державного 

втручання є питаннями, що мають широкий спектр теоретичних поглядів і відповідних 

прикладних підходів: від повного державного монополізму в управлінні до крайнього 

лібералізму, за якого панує твердження, що економіка ефективна тільки в умовах 

відсутності державного втручання. 

Історичний досвід розвитку показав, що ринкова економіка не може ефективно 

функціонувати без державного регулювання оскільки: 

– по-перше, механізм вільного ринку виявляється неспроможним з погляду 

забезпечення макроекономічної стійкості; 

– по-друге, ринкові відносини не забезпечують соціальних гарантій населенню; 
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– по-третє, економічний механізм вільного ринку не визначає перспективи 
соціального розвитку і напрями науково-технічного процесу; 

– по-четверте, ринок є нездатним вирішити проблему забезпечення економічної і 
національної безпеки; 

– по-п’яте, в сучасних умовах ринок як саморегулятор не в змозі забезпечити 
світову і планетарну безпеку, що диктує необхідність обмеження використання 
сировинних і природних ресурсів; 

– по-шосте, ТНК при величезних об’ємах виробництва суттєво впливають на 
ринки окремих країн, що може бути збалансовано тільки за участю держави. 

Ми вважаємо, що необхідність державного втручання у функціонування ринкової 
економіки зумовлена такими чинниками: 

а) наявні збої в механізмі функціонування ринкового господарства; 
б) необхідність пошуку більш ефективних варіантів задоволення потреб у  

суспільних благах; 
в) необхідність вирівнювання зовнішніх ефектів, пов’язаних з нездатністю ринкового 

господарства в певних ситуаціях вирішувати завдання розвитку економіки і її складових. 
Подальше дослідження вимагає уточнення поняття «державне регулювання еко-

номічного зростання», яке ввели в науковий обіг такі учені-економісти, як Дж. Мілль, 
К.-К. Рау, Дж. М. Кейнс та ін. 

Сучасний економічний словник подає два визначення цього поняття [17]: 
Державне регулювання економіки – це вплив держави на діяльність господарюючих 

суб’єктів і ринкову кон’юнктуру з метою забезпечення нормальних умов для 
функціонування ринкового механізму, вирішення екологічних і соціальних проблем. 

Державне регулювання економіки регіону є цілеспрямованим процесом, що забезпечує 

підтримку або зміну економічних явищ і їх зв’язків. 

Більш детальне визначення подає Л. Г. Ходов. У його формулюванні державне 

регулювання економіки є системою заходів законодавчого, виконавчого характеру, 

здійснюваних державними установами і суспільними організаціями з метою стабілізації і 

пристосування існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінюються [193, 

с. 23]. 

У цілому співзвучним з цим визначенням, але, на нашу думку, більш уточненим є 

таке трактування: «Державне регулювання економіки – це система заходів законодавчого, 

виконавчого і контролюючого характеру, що здійснюються державними структурами 

та суспільними організаціями і спрямованих на ефективне функціонування національної 

економіки, стабілізацію економічного й соціального розвитку, узгодження інтересів 

суспільства й окремих верств населення в досягненні стратегічних цілей розвитку 

національної економіки». 

Перші спроби державного регулювання територіального розвитку було здійснено в 

середині XIX ст. Подальші зусилля можна розподілити на кілька етапів. І етап (30-ті рр. 

XX ст.) – з метою якнайшвидшого подолання наслідків світової економічної кризи 

(1929-1933 рр.) у низці європейських держав було прийнято перші програми допомоги 

окремим старопромисловим і слабкорозвинутим територіям. 

ІІ етап (50-ті рр. XX ст.) – закінчення другої світової війни призвело до встановлення у 

більшості європейських країн демократичних режимів, що значно розширило коло 

держав, які приділяють увагу питанням стабільного територіального розвитку. 

ІІІ етап (60-70-ті рр. XX ст.) – період активного використання та нагромадження 

теоретичних і практичних знань з регіонального управління провідними державами 

європейського континенту. 

IV етап (з кінця 70-х рр. XX ст.) – проведення принципово нової, «наддержавної» 

регіональної політики у форматі ЄС відкрило шлях доперетворення «Європи націй» на 

«Європу регіонів». 

Зміст державного регулювання економіки регіонів визначається цілями, що стоять 

перед державними органами, а також засобами й інструментами, які має у своєму 
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розпорядженні держава при проведенні регіональної економічної політики [115, с. 223]. 

Державне регулювання економіки регіонів передбачає обґрунтування і досягнення 

певної мети. 

Система цілей державного регулювання економіки регіонів характеризується 

ієрархічною підлеглістю, яка може бути зображена як піраміда цілей (рис. 1.1) 

 

 

Рис. 1.1. Піраміда цілей державного регулювання економіки регіону 

 

Глобальна (національна) і генеральні цілі державного регулювання, на нашу думку, 

залишаються незмінними і для стійкого розвитку. Істотну специфіку має система 

цільових установок регулювання процесів стійкого розвитку економіки регіону на 

рівні стратегічних цілей [21, с. 43]. Так, цілі державного регулювання у сфері стійкого 

розвитку економіки регіону на рівні її складових будуть визначені таким чином (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Генеральні та стратегічні цілі державного регулювання стійкого розвитку 

регіону 

Генеральні цілі регулювання 

розвитку 

Стратегічні цілі регулювання 

розвитку регіону 

1. Економічне зростання – безперервне зростання виробництва товарів (послуг), що користуються 

попитом на основі підтримки національних виробників; 

– використання кон’юнктури світового ринку; 

– розвиток наукоємких виробництв; 

– раціональне споживання невідновлюваних ресурсів 

2. Політична і соціальна 

стабільність  

– досягнення високого рівня оплати праці; 

– забезпечення соціального партнерства; 

– підвищення ролі професійних союзів, федерацій у прийнятті економічних 

рішень 

3. Макроекономічна 

збалансованість 

– підтримка інвестиційних пропорцій; 

– раціональне використання накопиченого досвіду і технологій виробництва 

4. Зовнішня і внутрішня 

безпека 

– розвиток міжнародних економічних зв’язків; 

– захист вітчизняного виробника 

5. Соціальне орієнтування в 

економіці 

– дотримання достатнього рівня життя населення, що включає достатнє 

харчування; 

– забезпечення продовольчої безпеки; 

– розвиток науки, освіти, кваліфікаційного рівня працівників; 

– підтримка національної системи стандартизації і технічного регулювання 

 

Для досягнення своїх цілей держава повинна мати у своєму розпорядженні певні 

ресурси або засоби, які вона може використовувати для здійснення регулюючої 

діяльності, а також знаряддя або методи реалізації регулювання, тобто різні чинники, 

через які здійснюється орієнтація регульованого об’єкта. Крім того, держава повинна 

мати в своєму розпорядженні апарат регулювання, тобто систему конкретних суб’єктів, 

що входять до структури держави і виконують функцію регулювання [101, с. 40]. 

Глобальна 
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Цілі державного регулювання є елементами його системи. Розглядаючи останню як 

механізм, слід виявити решту функціональних її елементів (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Система-механізм державного регулювання регіонального 

зростання та розвитку промисловості 

 

Об’єктами державного регулювання економіки регіону ми будемо називати ті 

умови, процеси і відносини у сфері суспільного відтворення, нормальне функціонування 

яких ринковий механізм забезпечує незадовільно або не забезпечує взагалі. Такими, на 

нашу думку, можна назвати: економічний цикл, грошовий обіг, науково-технічний 

прогрес, секторну, галузеву і регіональну структури господарства, економічний потенціал, 

зайнятість населення, платіжний баланс, умови конкуренції, соціальні відносини, а 

також соціальне забезпечення; освіту, охорону здоров’я, культуру; навколишнє середовище; 

зовнішньоекономічну політику тощо. 

Суб’єктами державного регулювання економіки є носії, виразники і виконавці 

економічних (господарських) інтересів, що є юридичними і фізичними особами, а 

також утворювані ними групи (союзи, об’єднання) [110, с. 423]. До таких зарахуємо 

державні органи управління, включаючи регіональні й місцеві інституційні утворення, 

і недержавні органи, до яких належать різноманітні об’єднання, що виражають 

інтереси певних верств і груп населення (переважно профспілки і різноманітні союзи 

підприємців). 

Як цілі державного регулювання економіки регіону слід розглядати: 

1. Стимулювання розвитку і зростання виробництва в регіоні. 

У даному аспекті регулювання слід розуміти, як: 

а) якісне перетворення економіки регіону і виділяти такі напрями: матеріально-

технічне стимулювання (стимулювання оновлення продуктивних сил і технології 

виробництва шляхом розвитку науково-технічних досліджень, модернізації виробничого 

апарату, імпорту передових технологій, підготовки кваліфікованої робочої сили, 

вдосконалення галузевої і регіональної структур економіки, заохочення концентрації і 

спеціалізації виробництва.); вартісне стимулювання (передбачає збільшення частки 

наповнення і капіталовкладень, заохочення конкуренції капіталу); 

б) вплив держави на зростання виробництва на основі якісного перетворення 

економіки за допомогою стимулювання попиту, пропозиції, накопичення, експорту. 

2. Підтримка збалансованості виробництва в регіоні в розрізі державних орієнтирів. 

Ця мета державного регулювання економіки регіону передбачає: по-перше, 

пом’якшення структурних (довготривалих) диспропорцій (неврівноважень): підтримка 

матеріально-технічної пропорційності в аспекті міжгалузевого і міжрегіонального 
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балансів; обмеження хронічного зростання цін і грошової інфляції (усунення диспропорцій 

між пропозицією товару і попитом на нього, між споживанням і накопиченням, між 

виробництвом і споживанням, між масою грошей, що обертається і масою товарів на 

ринку); зміна структури зовнішньоекономічного обміну, стимулювання експорту товарів, 

імпорту капіталу [104, с. 17]. По-друге, пом’якшення кон’юнктурних неврівноважень: 

стимулювання або стримування ділової активності – вплив на попит, капіталовкладення, 

зовнішній обмін, обмеження прискореного зростання цін, обмеження зростання безробіття 

[21, с. 45]. 

Як способи реалізації цілей, ми виділяємо такі форми регулювання: 

1. Перспективне (апріорне) регулювання економіки регіону. Способами реалізації 

державного регулювання економіки регіону, які мають перспективний характер, є: 

економічне програмування, програмування економічного розвитку, бюджетування, 

індикативне планування. 

Економічне прогнозування – це процес формування системи науково обґрунтованих 

уявлень про напрями розвитку економіки [132, с. 91]. 

Економічний прогноз розвитку регіону є комплексом аргументованих пропозицій, 

які виражаються в якісній і кількісній формах, що дають уявлення про майбутні 

параметри розвитку галузі [236, с. 85]. 

Під програмуванням економічного розвитку регіону розуміють процес розробки і 

реалізації програм розвитку промисловості регіону. 

Бюджетування економічного розвитку є розробкою і реалізацією Державного бюджету 

країни, як інструменту впливу держави на хід економічного розвитку. 

Індикативне планування є багатоетапним процесом, що включає розробку плану 

розвитку економіки країни рекомендаційного характеру, доведення до господарюючих 

суб’єктів його показників, стимулювання економічних агентів проходженню в своїй 

діяльності позначкам індикативного плану. Взаємозв’язок цих способів державного 

регулювання відображено на рис. 1.3. 

 

 

Рис. 1.3. Взаємодія основних планових документів 
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2. Поточне (апостеріорне) регулювання. Способами реалізації державного регулювання 

економіки регіону, які мають поточний характер, є: 

– кон’юнктурні заходи щодо пом’якшення тимчасових неврівноважень; 

– окремі заходи щодо стимулювання розвитку і зростання виробництва. 

3. Перспективно-поточне регулювання включає такі способи реалізації: 

– регулювання на основі річних господарських програм-прогнозів розвитку регіону; 

– складання і реалізація спеціальних програм з боротьби з неврівноваженнями 

(структурними і кон’юнктурними), стимулювання економічного зростання регіону. 

Державне регулювання економіки регіону здійснюється різноманітними прямими і 

непрямими методами, які залежно від характеру дії можна об’єднати в п’ять груп: 

економічні, адміністративні, законодавчі, інформаційно-орієнтаційні (рис. 1.4). 

Економічні методи: це методи впливу на попит і пропозицію товарів, на умови 

формування економічних ресурсів, витрат і результатів, що включають державне 

споживання, бюджетну політику, оподаткування, регулювання грошового обігу і надання 

кредитів, фінансування виробництва, митне регулювання, регулювання цін на товари і 

тарифів на послуги [259, с. 27]. 

 

 

Рис. 1.4. Методи державного регулювання розвитку регіону 

 

Адміністративно-економічні методи: контроль над кредитною системою, контроль 

над ціноутворенням на продукцію галузі, контракти між державою і підприємцями, 

союзами підприємців (із взаємними зобов’язаннями), «вбудовані стабілізатори» (кредитні, 

фіскальні). 

Адміністративні методи: обмеження, що накладаються адміністративно і не стосуються 

руху вартісних факторів. 

Інформаційно-орієнтаційні методи: орієнтовані на забезпечення виробничих та 

інших підприємств комерційною інформацією, що дає їм змогу вибирати оптимальні 

шляхи реалізації поточних і перспективних завдань [339, с. 30]. При цьому надаються 

такі види інформації: 

– кон’юнктурна інформація про асортимент, якість і ціни товарів, відсоткові ставки 

банків, курси валют тощо, з допомогою якої реалізуються кон’юнктурні і маркетингові 

завдання; 

– статистична інформація, що дає змогу одержувати узагальнюючі оцінки стану 

національного і регіонального ринків, галузей і тенденцій їх розвитку; 

– прогнозна інформація, що застосовується при розробці концепцій, стратегій та 

програм розвитку; 

– інформація про середньогалузеві показники, діяльність. 

Законодавчі методи: забезпечують правові основи діяльності суб’єктів, включаючи: 

захист прав власності, захист прав споживачів, антимонопольне законодавство , 

законодавство у сфері торгової практики, сертифікацію і ліцензування виробництва і 

продажів окремих видів товарів, організацію державного контролю за якістю товарів і 

послуг тощо [482, с. 60]. 

Для досягнення своїх цілей при здійсненні регулюючої діяльності держава має у 

своєму розпорядженні ресурси, до яких ми зараховуємо: 

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Економічні 

Інформаційно-орієнтаційні 

Адміністративні Законодавчі 

Адміністративно-економічні 
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– державний сектор у галузі продовольства (у сфері виробництва, інфраструктури, 

науки, кредитно-банківській і невиробничій сферах); 

– державні фінанси; 

– право держави бути законодавцем і інспектором; 

– збір і переробка господарської інформації, прогнози. 

Вибір цього способу опису, застосованого нами для представлення системи державного 

регулювання, обґрунтований тим, що механізм регулювання винятково складний; він є 

сукупністю безлічі механізмів. Фактично кожній меті відповідає свій механізм 

реалізації, і в кожному такому механізмі є ще декілька механізмів. Одна мета може 

бути реалізована в результаті взаємодії декількох механізмів, тоді як дія одного 

механізму може сприяти реалізації декількох цілей. 

У наведеній інтерпретації виділені головні елементи системи регулювання економіки 

регіону, тобто складові діючих на практиці механізмів, а в результаті − і загального 

механізму державного регулювання економіки. 

У контексті концепції стійкого розвитку, яка передбачає забезпечення балансу між 

вирішенням соціально-економічних проблем і збереженням навколишнього середовища, 

задоволенням життєвих потреб відповідно до норм здорового способу життя і збереження 

можливості задоволення таких потреб майбутніх поколінь, слід позначити особливості 

основних блоків механізму державного регулювання розвитку економіки регіону 

(табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 

Особливості основних блоків механізму державного регулювання стійкого 

розвитку економіки регіону  

Елемент механізму Особливості в умовах стійкого розвитку регіону 

Суб’єкт (носії, виразники і виконавці 

економічних цілей держави) 

Дотримання глобальної (національної) цілі. Законність. 

Пріоритет національного інтересу над регіональним чи 

галузевим 

Цілі (стимулювання, розвитку і зростання 

виробництва; підтримка збалансованості 

виробництва) 

Поєднання довгострокових і короткострокових цілей. 

Розвиток концептуальних напрямів, орієнтація на 

розвиток, а не на кількісний результат 

Методи (економічні, адміністративні, 

законодавчі, інформаційно-орієнтаційні) 

Системність застосування методів. Пріоритетність 

інформаційно-орієнтаційних, економічних і законодавчих 

методів 

Ресурси (державний сектор, державні фінанси, 

законодавче право, інформація і прогнози) 

Поєднання державних і корпоративних можли-востей. 

Мінімальне споживання ресурсів на одиницю кінцевого 

продукту. Відкритість інформації і доступність прогнозів 

Об’єкт (умови, процеси і відносини, нормальне 

функціонування яких ринковий механізм забезпечує 

незадовільно або не забезпечує взагалі) 

Виділення пріоритетних цілей і зосередження на них 

ресурсів (переважно на розвиток трудового потенціалу), у 

тому числі освіти, охорони здоров’я 

 

Перехід економіки регіону на шлях стійкого розвитку не може відбутися завтра або 

післязавтра [251, с. 23]. Досить істотні особливості основних блоків механізму державного 

регулювання виділені нами як властиві їм характеристики в умовах стійкого розвитку. 

Тому слід констатувати наявність проблеми періоду переходу економіки регіону до 

стійкого розвитку. Специфіка регулюючих функцій держави в цей період відрізняється 

від їх функцій, виконуваних на сьогодні: 

– по-перше, різною мірою здатності економіки регіону до стійкого розвитку, що 

передбачає територіальну диференціацію функцій державного регулювання; 

– по-друге, наявністю досить принципових вимог (табл. 1.2) до функціонування, 

застосування і розробки основних блоків механізму державного регулювання. 

Забезпечення поєднання методів стимулюючої, ліцензійної дії із заходами заборонної і 

фіскальної дії на економічну діяльність економічних регіональних агентів. 
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– створення умов для розвитку вільної конкуренції. Посилення антимонопольної 

діяльності з метою недопущення виникнення економічної влади в окремих підприємств, 

корпорацій, об’єднань та інших угруповань економічних агентів галузей; 

– забезпечення системою державного регулювання стійкого розвитку та фінансової 

стабілізації в національній економіці, за рахунок товарно-грошової і бюджетної 

рівноваги; 

– протекціонізм, субсидії і забезпечення інших заходів підтримки відносно галузей, 

які володіють і здатні набути конкурентних переваг на міжнародному ринку. Заохочення 

перспективних напрямів економічної діяльності, підтримка вищої і середньої професійної 

освіти, фундаментальної і прикладної науки; 

– ліквідація неефективних, неспроможних підприємств галузей за допомогою 

регламентованої процедури банкрутства; 

– забезпечення високого рівня кваліфікаційної зайнятості в галузях, прагнення до 

величини «природного» рівня безробіття з допомогою регулювання умов функціонування 

ринку робочої сили; 

– створення соціальних умов у регіоні: розвиток охорони здоров’я, медичного 

обслуговування, системи пенсійного і соціального забезпечення тощо; 

– регулювання питань охорони навколишнього середовища з допомогою економічної 

дії на суб’єктів регіональної економіки, що порушують законодавство про охорону 

природи, і стимулювання впровадження екологічних технологій виробництва. 

Досягнення цілей державного регулювання економіки регіону здійснюється шляхом 

реалізації властивих їй функцій у просторі ініціації цілей (макро-, мезо-, мікрорівень) в 

процесі втручання держави у функціонування механізмів, що забезпечують стійкий 

розвиток регіону [233, с. 3]. Характер цього втручання може бути різним, так само як 

інструменти і форми, з допомогою яких воно може бути здійснено. 

Отже, ми констатуємо, що державне регулювання розвитком регіону − це система 

заходів, взаємодія, несуперечливість яких здатні зумовити позитивний ефект втручання 

держави у процес розвитку регіону і забезпечити його стійкість. 

Таким чином, розробляючи механізми удосконалення системи державного регулювання 

розвитком регіону, необхідно розглядати наступні питання: визначення об’єкта і 

суб’єкта управління, в тому числі співвідношення та характеру взаємодії між органами 

загальнодержавного і регіонального рівнів; аналіз концептуальної теоретичної основи 

проведення державної регіональної політики; проаналізувати механізми управління 

економічним розвитком регіону, акцентуючи увагу на розвитку промисловості; визначити 

межі, в яких необхідно розглядати проблему економічного розвитку регіонів; оцінити 

організаційне, фінансове і правовове забезпечення розвитку економіки регіону. 

 
1.2. Взаємозвязок державної регіональної та промислової політики держави 

 

Останнім часом в Україні на макрорівні відбуваються позитивні зрушення, які 

виявляються у формуванні більш прогресивної економічної системи, в реконструкції 

застарілих і створенні нових конкурентоспроможних сфер та комплексів загально-

державного господарства, у структурній перебудові промисловості та її технологічному 

переоснащенні тощо. Післякризове відновлення економічного зростання в Україні 

характеризується визначальним значенням науково-технічного прогресу і посиленням 

процесів інтелектуалізації основних чинників виробництва. 
Фундаментальною основою змін, що відбуваються, є якісно новий тип технологічного і 

господарського устрою, в якому роль головного виробничого ресурсу починають 
грати інформація, знання і рівень делегування повноважень за їх використанням, що 
закріплені на рівні законів, нормативних актів і розпорядчих документів [343, с. 123]. 
Господарські системи розвинених країн усе більш трансформуються в економіку знань 
і процесів управління ними. Використання цих складових в даний час примножує 
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результати господарської діяльності набагато ефективніше, ніж застосування будь-
якого іншого виробничого чинника. Проте в наявності й інша тенденція – гіпертрофоване 
захоплення значенням інформації і знань в економіках деяких розвинених країн, що 
переводить на другорядну роль реальний сектор, в якому, згідно з економічною теорією, і 
створюється додана вартість, що є основним чинником ефективного відтворювального 
процесу в суспільстві. Економіки таких країн «віртуалізуються», що може призводити 
до небажаних наслідків. Таким чином, як і раніше ефективна державна політика в 
галузі управління реальним сектором економіки зобов’язана залишатися стрижнем 
стратегії розвитку будь-якої держави. 

Промисловий сектор економіки України – один із основних секторів національної 

економіки – займає визначальне місце у створенні ВВП, наповненні державного 

бюджету та забезпеченні потреб суспільства товарами та послугами [235, с. 50]. 

Статистика останніх років свідчить, що внесок промисловості України у валову 

додану вартість знаходився в межах 40-42 %. Така значущість та багатовимірність 

підвищує рівень уваги до нього не лише інвесторів, підприємців, а також держави як 

регулятора соціально-економічного розвитку. 

Основні пріоритетні напрями промислового розвитку зазначені в Державній 

програмі розвитку промисловості на 2003-2011 роки [353], серед яких: 

– формування повнофункціональної структури системи управління промисловістю 

з включенням до неї центральних і регіональних органів; 

– структурна перебудова промислового комплексу на користь галузей, які 

забезпечать збільшення випуску сучасних конкуренто-спроможних видів промислової 

продукції, що відповідає вимогам світових стандартів та створять основу для формування 

прогресивної структури експорту (в машинобудуванні це – авіаційна, ракето-космічна 

підгалузі, суднобудування, верстато-інструментальне, енергетичне і сільськогосподарське 

машинобудування, окремі виробництва електронної техніки та засобів зв’язку); 

– реалізація інноваційної моделі розвитку промисловості, що вміщує поєднання 

науково-технічної та виробничої сфер; 

– формування повноцінного конкурентного середовища і створення рівних умов 

здійснення підприємницької діяльності. 

Головна мета формування промислової політики полягає у створенні сучасного, 

інтегрованого у світове виробництво, здатного до саморозвитку промислового комплексу, 

який відповідає аналогічним утворенням розвинутих держав світу [272, с. 37]. Відповідно 

до цієї мети нами здійснено групування концептуальних підходів щодо формування 

державної промислової політики (рис. 1.5). 

Сьогодні суттєво змінюється характер і зростає роль промислової політики, яка є 

головною складовою економічної політики держави. Вона все більше спрямовується 

на виконання завдання вироблення інноваційно спрямованої стратегії, націленої на 

розвиток прогресивних технологічних укладів, застосування усього арсеналу інструментів 

прямого і непрямого стимулювання інноваційного процесу, а також формування комплексу 

інфраструктури з використанням новітніх комунікацій та інформаційних технологій. 

Зважаючи на вищезазначене, можна дати наступне визначення державної промислової 

політики: державна промислова політика – це взаємопов’язана діяльність держави та 

недержавних інститутів, яка включає організацію та координацію промислових  

виробництв, що мають вирішальний вплив на соціально-економічний розвиток; 

підприємств, що належать до різних форм власності, розвиток яких потребує регулюючого 

державного впливу, та спрямована на реалізацію стратегічних завдань держави щодо 

удосконалення існуючої структури промисловості, забезпечення прискорення її 

інноваційного розвитку, підтримки інтересів національного товаровиробника і підвищення 

конкурентоспроможності промислової продукції до світового рівня. Головне завдання 

такої політики – забезпечення здійснення структурних зрушень у бік пріоритетного 

розвитку високотехнологічних секторів економіки [353]. 
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Рис. 1.5. Концептуальні підходи до формування державної промислової політики 
 

Розвиток промисловості органічно пов’язаний з територіальною трансформацією 

продуктивних сил. Тому виважена промислова політика регіонів є однією з важливих 

передумов забезпечення економічної стабільності України. Можна сказати, що успіх 

соціально-економічного розвитку регіонів країни залежить від наявності та ефективної 

реалізації продуманої промислової політики. В цьому плані високої оцінки заслуговують 

праці сучасних українських учених-регіоналістів: Б. Данилишина, М. Долішнього, 

М. Чумаченка, Б. Буркинського, Є. Степанова, С. Злупка, О. Амоші, Д. Стеченка, 

І. Лукінова, І. Михасюка, П. Бєлєнького, В. Пили, А. Єпіфанова, І. Сала, С. Соколенка, 

Л. Яковенко та інших. 

Л. Паламарчук вважає, що конкретними завданнями регіональних досліджень є 

«опрацювання наукових основ вирішення важливих проблем соціально-економічного 

розвитку регіонів» [75, с. 112]. 

Урахування особливостей розвитку окремої територіальної одиниці вимагає  

зосередження уваги на промисловості регіону, як найбільш активною ланки регіональної 

економічної системи та яка виступає мультиплікатором розвитку інших галузей 

господарства. Світовий досвід підтверджує, що на етапі кардинальних ринкових 

перетворень державна промислова політика має забезпечуватися завдяки регіональній 

промисловій політиці [93, с. 115]. Вона є синтезом, з одного боку, промислової, а з 

іншого – регіональної політики. 

Дану тезу підтверджує хід економічних реформ в країні, який однозначно свідчить 

про необхідність розробки і проведення обґрунтованої регіональної промислової політики, 

що враховує умови і особливості конкретного регіону. Сьогодні в центральної влади 

відсутня чітка і ясна, послідовна і диференційована регіональна промислова політика, 

а регіональні органи влади зайняті «гасінням пожеж»: вирішенням гострих, але миттєвих 

проблем. Усе це найнегативнішим чином позначається на положенні справ у регіонах. 

Формування регіональної політики в Україні стало можливим із прийняттям Концепції 

державної регіональної політики, схваленої Указом Президента України від 25 травня 

2001 року № 341/2001 [430]. 

Уперше за роки незалежності України на державному рівні визначено основні 

засади державної регіональної політики на довгостроковий період. Указом Президента 

України ухвалено Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом 

Концептуальні принципи 

промислового розвитку: 

 забезпечення промисловістю 

національних інтересів; 

 соціальна, екологічна 

спрямованість рефор-

мування промисловості; 

 поєднання державного 

регулювання з ринковим 

механізмом саморегуляції; 

 поглиблення процесів 

інтеграції у світове 

промислове виробництво; 

 вирішення завдань 

регіональної промислової 

політики 

Стратегії 

функціонування 

державної промислової 

політики: 

 стратегія викорис-тання 

природних ресурсів; 

 стратегія «пересліду-

вання» («копіювання»); 

 стратегія «передових 

рубежів» («лідерних 

технологій»); 

 «проривна» стратегія 

Концептуальні підходи до 

формування державної 

промислової політики 

 імпортозаміщуюча 

промислова політика; 

 експортно-орієнтована 

(експортно-промислова) 

політика; 

 орієнтація на відновлення 

відтворювального процесу 

функціонування 

промислового потенціалу; 

 орієнтація на структурну 

перебудову на основі 

інноваційної моделі розвитку; 

 промисловий комплекс 

постіндустріального типу 

ДЕРЖАВНА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА 

Головна мета розвитку промисловості 

Створення сучасного промислового комплексу, інтегрованого у світове виробництво 
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європейської інтеграції» на 2004-2015 роки, в якій є окремий розділ: «Здійснення 

активної державної регіональної політики» [431]. 
У цьому розділі зазначається, що державна регіональна політика у 2004-2015 рр. 

має забезпечити: 
– формування оптимальної високоефективної структури госпо-дарства регіонів, 

яка б сприяла їх комплексному розвитку на основі природно-ресурсного, виробничо-
економічного, науково-технічного та людського потенціалів, наявної інфраструктури, 
історико-культурних надбань і традицій з використанням переваг та можливостей 
геополітичного становища регіонів; 

– застосування договірних засад при визначенні спільних дій центральних і 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у стимулюванні 
регіонального розвитку, зокрема, підтримку розвитку депресивних територій; 

– вирішення спільних регіональних та міжрегіональних проблем розвитку шляхом 
об’єднання фінансових ресурсів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування; 

– підвищення ролі регіонів у зовнішньоекономічному співробітництві, активне 
входження регіонів до міжнародних організацій та формувань, активізація міжрегіонального 
та транскордонного співробітництва; 

– удосконалення системи державного стратегічного програмування регіонального 
розвитку, розробка стратегій розвитку регіонів; 

– децентралізацію влади, розмежування функцій та повноважень центральних і 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з розширенням 
повноважень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

– підвищення ролі регіонів у реалізації екологічної політики держави; адаптацію 
національного законодавства з питань регіональної політики до стандартів Євросоюзу. 

Регіональну політику треба розглядати крізь призму конкретизації інтересів, які 
вона реалізує. Наскільки специфічними є інтереси регіонів, що відображають  
історичні, етнічні, природні, економічні, соціальні, культурні особливості територій, 
настільки диференційованими є інтереси держави у відношенні до них. Таким чином, 
регіональна політика покликана регулювати всі процеси, що відбуваються на певній 
території, серед яких сьогодні провідними є економічні. Характерною спрямованістю 
економічної політики регіону є визначення цілей промислового розвитку і вибір 
засобів їх досягнення через відповідні механізми регулювання. 

Останніми роками термін «регіональна політика» міцно закріпився в економічному 

лексиконі як науковців з питань економічних та соціальних наук, так і представників 

усіх рівнів держаного управління. 

Е. Алаєв надає таке визначення регіональній політиці: «… сфера діяльності з 

управління економічним, соціальним і політичним розвитком країни в просторовому, 

регіональному аспекті, тобто пов’язану з взаємовідносинами між державою і районами, 

а також районів між собою» [391, с. 165]. 

Відомий український учений-регіоналіст академік М. Долішній вважає, що регіональну 

політику можна розглядати у широкому і вузькому розумінні. У широкому розумінні 

регіональна політика є сферою діяльності з управління економічним, соціальним і 

політичним розвитком регіонів країни в регіональному аспекті. Вона є складовою 

національної стратегії соціально-економічного розвитку. У вузькому розумінні регіональна 

політика розглядається як сукупність організаційних, правових та економічних заходів, 

що здійснюються суб’єктами регіональної політики відповідно до поточних і стратегічних 

цілей [128, с. 42]. 

Науковці-регіоналісти В. Семиноженко і Б. Данилишин визначають регіональну 

політику: «... як діяльність держави, спрямовану на адміністративно-економічну 

оптимізацію регіональної структури країни та відносин між центром і територіями з 

метою забезпечення розвитку за рахунок максимально ефективного використання 

внутрішніх і заохочення зовнішніх ресурсів в умовах глобалізації міжнародної економіки. 
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Останнє дуже важливе, адже жодна країна у світі не може сьогодні серйозно 

здійснювати свою регіональну політику, не враховуючи потужного чинника глобалізації 

світової економіки, оскільки її суб’єктами й об’єктами дедалі більше стають окремі 

частини держави, тобто регіони» [388, с. 34]. 

Відомий вітчизняних економіст і географ В. Поповкін вважав, що регіональна 

політика України має сприяти найефективнішому досягненню головних економічних, 

соціальних та екологічних цілій розвитку держави завдяки використанню закономірностей 

і факторів територіального поділу праці й регіонального комплексотворення [338, с. 8]. 

Сучасна парадигма регіональної політики полягає у розумінні її як сфери потенційної 

інтервенції держави, саме тому вживається термін «державна регіональна політика», її 

класичними пріоритетами є просторове спрямування економічної діяльності держави, 

розбудова інфраструктури, стимулювання приватного сектора щодо розміщення  

підприємств у певних регіонах, фінансові заохочення підприємств, «м’які» заходи 

підтримки розвитку, а саме – підтримка розвитку навчально-консультаційної та 

бізнесової інфраструктури. 

Регіональна політика має здійснюватись у межах єдиного правового простору 

країни і передбачає існування суб’єктивно-об’єктивних відносин між державою і 

регіонами. На всіх рівнях регіональна політика виступає як поліструктурна категорія і 

охоплює основні сфери життєдіяльності суспільства: економічну, фінансову, податкову, 

соціальну, екологічну тощо. Пріоритетні напрямки в такій політиці залежать від стадії 

розвитку ринкових відносин: для розвинених країн – соціальні й екологічні аспекти; 

для країн з перехідною економікою це економічна і податкова політика. 

Головною метою державної регіональної політики, визначеною Концепцією державної 

регіональної політики, затвердженої Указом Президента України, є створення умов 

для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її 

регіонів, підвищення рівня життя населення, забезпечення дотримання гарантованих 

державою соціальних стандартів для кожного його громадянина незалежно від місця 

проживання, а також поглиблення процесів ринкової трансформації на основі підвищення 

ефективності використання потенціалу регіонів, підвищення дієвості управлінських 

рішень, удосконалення роботи органів державної влади та органів самоврядування [430]. 

Прийнято виділяти стратегічний і тактичний аспекти реалізації основної мети 

регіональної політики. Тактичний аспект полягає у забезпеченні збалансованого 

комплексно-пропорційного розвитку окремих регіонів, створенні сприятливих умов 

для успішного функціонування господарських об’єктів і проживання населення, для 

розвитку ринкових відносин. Стратегічний аспект передбачає макросоціальне 

обґрунтування та розробку оптимальної перспективної територіальної структури 

життєдіяльності населення. В рамках цих аспектів визначаються стратегічні і тактичні 

завдання. 

Регіональна політика спрямована на вирішення проблем регіонального розвитку, 

пов’язаних із трансформацією структури господарської діяльності, вдосконаленням 

територіальної організації виробництва і розселення, раціональним використанням 

природно-ресурсного потенціалу, охороною навколишнього середовища [252, с. 218]. 

Важливим є вирішення демографічних і соціальних проблем, особливо підвищення 

народжуваності населення, поліпшення його здоров’я, зниження рівня безробіття, 

збільшення обсягів доходів, розвиток соціальної сфери. 

Суть і напрями регіональної політики залежать від рівня господарського розвитку 

держави, її соціальних та економічних пріоритетів. У період економічного зростання 

головна увага звертається на соціальну сферу, підвищення життєвих стандартів, їх 

вирівнювання у регіональному вимірі. Під час економічної кризи першочерговими є 

економічні пріоритети – збереження виробничого потенціалу, підвищення продуктивності 

праці та ефективності використання ресурсів регіонів, створення нових робочих місць, 

розбудова інфраструктури. 
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Основними завданнями регіональної політики України, відповідно до Концептуальних 

засад стратегії економічного і соціального розвитку України, є: формування оптимальної 

високоефективної структури господарства регіонів, яка забезпечувала б їх комплексний 

розвиток на основі природно-ресурсного, виробничо-економічного, науково-технічного 

та людського потенціалу, наявної інфраструктури, історико-культурних надбань і 

традицій; підвищення ролі регіонів у зовнішньоекономічному співробітництві, активне 

входження регіонів до міжнародних організацій та формувань, активізація міжрегіонального 

та транскордонного співробітництва; децентралізація влади, розмежування функцій та 

повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з розширенням повноважень місцевих органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; формування інфраструктури підтримки регіонального розвитку 

через створення спеціальних інститутів, зокрема, агентств регіонального розвитку, які 

б стали провідниками ефективної державної регіональної політики розвитку окремих 

регіонів; підвищення ролі регіонів у реалізації екологічної політики держави [352, с. 72]. 

Регіональна політика держави має будуватися на відповідних принципах. Ці принципи 

мають відтворювати як тактичні, так і стратегічні орієнтири регіональної політики. 

Одні з них можуть бути стабільними протягом досить тривалого проміжку часу, інші 

треба коригувати, змінювати відповідно до ситуації в державі. С. Ф. Варналій визначає 

такі принципи державної регіональної політики [65, с. 25]. 

1. Пріоритет загальнонаціональних пріоритетів. Це означає, що дії усіх суб’єктів 

регіональної політики потрібно спрямувати на зміцнення державності України, збереження 

її територіальної цілісності, вони не повинні загрожувати національній безпеці держави. 

2. Пріоритет інтересів регіону в цілому, його населення відносно галузевих, 

відомчих, корпоративних, а також інтересів окремих суб’єктів господарювання. 

3. Законодавче забезпечення прав і повноважень суб’єктів регіональної політики. 

Політика стосовно регіонів і політика самих регіонів має регламентуватися нормативно-

правовою базою, дотримання вимог якої є обов’язковою умовою регулювання 

взаємовідносин між усіма учасниками процесу. 

4. Поєднання інтересів. Поточні і стратегічні завдання регіональної політики 

мають враховувати державні, регіональні та місцеві інтереси, а її практичне здійснення – 

згладжувати можливі суперечності між ними. 

5. Всебічне врахування економічних, природних, історичних, технологічних, етнічних, 

екологічних, соціально-демографічних та інших умов і факторів регіонів з наданням 

переваги факторам соціальним та екологічним. Це означає потребу диференційованого 

підходу до регулювання регіональних процесів з урахуванням їхньої специфіки. 

6. Пріоритет інноваційного, ресурсо-економного підходу, що полягає, передусім, у 

структурних трансформаціях господарських комплексів регіонів на користь інноваційних 

технологій, товарів народного споживання та послуг у разі раціонального обмеження 

енерго-, водо-, матеріало- та капіталоємних галузей і виробництв. 

7. Необхідність поступового зближення регіонів соціально-економічного розвитку 

регіонів, забезпечення порівнянних соціальних стандартів у всіх регіонах та населених 

пунктах. 

8. Принцип об’єктивності. Поточні завдання регіональної політики мають розкривати 

пріоритетні напрями загальнонаціональної стратегії соціально-економічного розвитку 

і відповідати реальним можливостям ресурсного забезпечення заходів щодо їхнього 

вирішення. 

9. Принцип збалансованості критеріїв соціальної справедливості та загальнодержавної 

ефективності, особливо під час вибору методів і форм державної підтримки окремих 

територій. 

10. Принцип партнерства передбачає необхідність налагодження тісного співро-

бітництва між органами державної влади всіх рівнів та органами місцевого самоврядування, 

забезпечення політичної стабільності суспільної злагоди в процесі регіональної політики. 
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Дотримання цих принципів є основою забезпечення успішної реалізації та 

результативності заходів щодо регіонального розвитку, адекватності важелів та  

інструментів регіональної політики потребам регіонів сьогодні, тоді як на попередніх 

етапах розвитку регіональної політики використовувалися інші принципи. 

Державна регіональна політика покликана забезпечити необхідний баланс між 

окремими регіонами шляхом стимулювання найрозвиненіших і запровадження механізмів 

подолання економічних та соціальних проблем «слабких» регіонів. Така політика має 

стимулювати інтеграційні процеси в суспільстві, протистояти ризику посилення 

регіональних відмінностей [59, с. 6]. 

Потрібно виходити з того, що основним пріоритетним завданням регіональної 

економічної політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності економіки 

країни, має стати забезпечення подальшого розвитку науково-технологічного та 

інноваційного потенціалу регіонів. Мають бути створені умови для формування в 

кожному регіоні сучасного виробничого комплексу, здатного розвивати та забезпечувати 

внутрішні потреби, нарощувати експорт конкурентоспроможної продукції та послуг, 

збільшувати обсяги виробництва наукоємної промислової продукції на основі найбільш 

повного використання вітчизняного виробничого потенціалу. 

Водночас треба враховувати і таку принципову позицію – фундаментом регіонального 

розвитку має стати самостійність регіонів щодо визначення цілей свого розвитку та 

можливості фінансування заходів для їх реалізації передусім завдяки власним джерелам 

та залученню інвестицій. Йдеться про те, що основою політики економічного 

зростання на регіональному рівні має стати раціональне використання трудового 

потенціалу та виробничих ресурсів, максимальне сприяння розвитку малого та середнього 

бізнесу, забезпечення раціонального використання навколишнього середовища. 

Зазначений підхід передбачає підвищення ролі та відповідальності місцевих 

органів влади за майбутнє території, необхідність пошуку нових інструментів 

стимулювання економічного розвитку, зокрема, об’єднання зусиль місцевого бізнесу, 

громадськості, самоврядування та держави. Місцеві органи влади мають стати 

ключовими в організації розвитку території. 

Держава має делегувати їм низку повноважень з метою максимального наближення 

послуг адміністративного та суспільного характеру до населення, підсилення 

спроможності територіальних громад та їх представницьких органів до вирішення 

місцевих проблем власними силами. Йдеться про створення інституційних умов, які б 

дозволили регіонам повністю реалізувати наявний у них потенціал, максимально 

збільшити їх внесок до національної економіки, здобути конкурентні переваги на 

світових ринках. 

Не торкаючись безумовно важливих питань розподілу прав і повноважень влади 

між її рівнями, ми вважаємо не менш принциповим моментом наукового осмислення 

регіональної політики необхідність чіткого усвідомлення двох її зрізів. Перший – це 

політика держави щодо регіонів (державна регіональна політика), другий – регіональна 

політика, що здійснюється самими регіонами. Першу складову реалізують центральні 

органи влади, другу – органи місцевого самоврядування. Причому одним з основних 

завдань держави є якраз створення необхідних умов для місцевих органів влади з 

метою ефективного управління регіональними процесами. 

На думку професора В. І. Захарченка [153, с. 87], регіональна промислова політика 

поєднує напрями реалізації державної промислової і регіональної політики України. 

Синтез напрямів регіональної і промислової політики в Україні наведено в додатку А. 

Дослідження свідчать, що в Україні регіональна промислова політика в основному 

зводиться до пом’якшення диспропорцій у регіональному розвитку. Тобто є прагнення 

(в основному на законодавчому рівні [158; 159; 160; 161; 162; 163; 168; 171]) розробити 

та втілити в життя комплекс заходів щодо ліквідації нерівномірностей територіального 

розвитку, особливо в депресивних та відсталих регіонах. І лише на концептуальному 
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рівні проголошується, що регіональна промислова політика повинна бути адаптована 

до умов постіндустріального суспільства [172, с. 341]. Вчені, які розглядають регіональні 

диспропорції економічного розвитку України, перш за все, класифікують регіони за 

типами. Так, згідно з М. Долішнім, усі регіони України можна умовно поділити на дві 

групи: 1) регіони-донори, з яких через банки вилучаються фінансові ресурси до інших 

регіонів; 2) регіони-отримувачі, котрі залучають фінансові ресурси з інших регіонів 

[99, с. 10]. 

Таким чином, взагалі під регіональною промисловою політикою сьогодні розуміють 

сферу діяльності з управління економічним, соціальним і екологічним розвитком 

країни у регіональному аспекті. Вона формується і реалізується з урахуванням 

загальнодержавних пріоритетів економічного і соціального розвитку. Її призначення у 

забезпеченні збалансованого в територіальному вимірі розвитку країни на основі 

економічної самостійності регіонів. Сутністю регіональної промислової політики є 

ефективне управління регіональним розвитком урахуванням об’єктивних процесів, що 

відбуваються в промисловості та реалізація інтересів держави стосовно регіонів. 

Узагальнення наукових підходів даних авторів дозволяє констатувати, що регіональна 

промислова політика базується на основі таких принципів: 

1) вона є одночасно складовою державної промислової і регіональної політик і 

ґрунтується на її правовій основі; 

2) її формування та реалізація здійснюються з урахуванням особливостей регіону; 

3) розробка і реалізація цієї політики здійснюється адміністрацією за сприяння 

органів місцевого самоврядування, асоціацій, об’єднань промисловців і підприємців. 

Таким чином, розвиток регіонів передбачає перенесення акцентів у промисловій 

політиці на регіональний рівень. Важливими заходом у цьому процесі є прогнозування та 

програмування розвитку промисловості регіону інноваційного типу, структура якого 

відповідала б ресурсному потенціалу держави і потребам ринку, та стає основним 

засобом впливу органів державного управління на підвищення керованості регіональної 

економічної системи. 

Принципове питання в реалізації регіональної промислової політики – це абсолютно 

нові компетенції регіональної влади. О. Єгоров поділяє компетенцію державної влади 

на місцевому рівні на три види: виключну компетенцію місцевих державних адміністрацій, 

суміжну компетенцію та виключну компетенцію органів місцевого самоврядування 

[139, с. 76]. О. Коротич пропонує визнати повноваження місцевого самоврядування в 

управлінні територіальними соціально-економічними комплексами і створювати Агенції 

регіонального розвитку, що забезпечуватиме розробку та реалізацію регіональної 

промислової політики [116, с. 41]. 

В. Анісімов, Ю. Вінслав виокремили сучасні принципи партнерства місцевої влади 

і територіальної промисловості: принцип селективності, принцип комплексності та 

інформаційного забезпечення, принцип прозорості місцевих бюджетів та принцип 

взаємності економічних інтересів [115, с. 31]. Спираючись на ці принципи та аналізуючи 

досвід місцевих напрацювань, ми виділили наступні основні напрями реалізації 

ефективної регіональної промислової політики: 

1. Вибір пріоритетних напрямів розвитку промисловості регіону та цілеспрямована 

інвестиційна політика в цих напрямах. 

1. Формування сучасних організаційно-господарських структур в межах регіону. 

2. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу в межах регіону. За 

активної участі установ наукового профілю відбуваються процеси). 

3. Політика формування поселенської (екістичної) системи. 

4. Екологізація промислової політики регіону. 

Усі ці напрями реалізації регіональної промислової політики повинні функціонувати 

тільки як органічні елементи однієї системи. Точкові безсистемні нововведення будуть 

лише дезорганізовувати промисловий комплекс регіону. 
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Проведений аналіз визначень державної промислової політики та регіональної 

політики дозволяє в контексті регіонального розвитку дати наступне визначення: державна 

регіональна промислова політика являє собою систему цілей і задач, визнаних і 

підтриманих державою на регіональному рівні, закріплених законодавчо й орієнтованих 

на розвиток і державну підтримку промислового виробництва, особливо на базі 

наукомістких технологій і заходів, що забезпечують інноваційні процеси в сферах 

промисловості регіону, ефективність яких визначається рівнем інноваційно-технологічного 

розвитку. Вона містить у собі систему заходів, що забезпечують досягнення цих цілей, 

визначення необхідних для цього фінансових, технічних і кадрових ресурсів, місце 

промислово-інноваційної політики в системі інших напрямків діяльності регіону і 

перелік ієрархічно побудованих пріоритетів. 

Отже, державна регіональна промислова політика це: по-перше, історично визначений, 

з можливістю програмування, рівень інноваційно-технологічного розвитку суспільства 

і здібностей людини, виражена в типах і формах здійснення життєдіяльності людей на 

основі реалізації технічних можливостей у сфері виробництва, його організації та 

управління; по-друге, рівень технологічної безпеки в рамках економічної безпеки 

регіону; по-третє, інтеграція технологій з передбаченими функціями людини, уміння 

створювати способи виробництва; по-четверте, технічна освіта та інноваційна культура. 

Слід зауважити, що регіональна проблематика в індустріально розвинутих країнах 

стала предметом практичної політики та об’єктом теоретичних досліджень відносно 

давно – починаючи з 50-х років минулого століття. Для України, де відбувається 

докорінне реформування механізму господарювання на всіх рівнях економіки, включаючи 

й регіональний, зарубіжний досвід може бути корисним. У першу чергу це стосується 

країн Західної Європи, враховуючи бажання України інтегруватися в Європейське 

середовище, що задекларовано як стратегічний пріоритет її державної політики. 

 
1.3. Світовий досвід формування регіональної промислової політики 

 

Україна не перша і не остання країна, яка здійснює пошук механізмів і форм 

поєднання економічних інтересів держави та агентів адміністративно-територіальних 

утворень, що перебувають під її юрисдикцією. Потреба в критичному переосмисленні 

наявних концептуальних засад промислової політики регіонів на предмет їх  

«розв’язувальних здатностей» значною мірою зумовлена зміною режиму відтворення 

економічного життя в країні. 

У цьому, насамперед, доцільно розглянути світовий досвід наукових уявлень про 

місію (призначення) регіональної промислової політики, роль держави в її здійсненні, 

місце цієї політики в системі державного регулювання економічного життя суспільства, її 

взаємозв’язок з макро- та мікрогосподарською політикою, механізми реалізації зазначеної 

політики. 

Західна Європа об’єктивно є основою й історичним центром промислової революції, а, 

отже, ініціатором початку індустріалізації. Протягом тривалого періоду європейські 

колоніальні держави зосереджували основну частину світового економічного потенціалу, 

упроваджували нові технології і форми організації праці. Розвиток промисловості 

відбувався за рахунок виникнення нових центрів в аграрних районах та за рахунок 

зміни набору провідних галузей і їхньої реорганізації у старопромислових районах. 

З метрополій координувався процес освоєння світового простору, контролювалися 

основні транспортні шляхи. Європа започаткувала сучасну індустріалізацію і стала 

«Батьківщиною» промислової політики та досліджень економічного зростання. 

Розглянуті в першому пункті теорії регіонального зростання (неокласичні теорії і 

теорії кумулятивного зростання) були тісно пов’язані з практичною діяльністю держави та 

зумовлюють формування та розвиток теорій державного регулювання економічного 

розвитку регіонів, які насамперед повязують з працями А.  Льоша, С. Денисона, 
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Є. Гувера, Т. Хегерстранда та ін. Ці теорії і концепції певною мірою дають відповідь 

на два основних питання, а саме: про необхідність, цілі і об’єкти державного регулювання 

економічного розвитку регіонів, та якими мають бути методи стимулювання економічного 

піднесення обраних регіонів. 

Розбіжність думок представників зазначеного напряму економічної думки спостерігалася 

навколо ролі й глибини впливу держави на процеси регіонального піднесення. Так, 

прихильники політики «м’якого» втручання (адаптери) відстоювали пом’якшення 

впливу стихійних ринкових сил і незначне коригування розвитку територій шляхом 

прискорення природних процесів стимулювання міграції робочої сили та інвестицій. 

Тобто завданням державного регулювання вважалося прискорення природних процесів 

без змін їх спрямованості (А. Льош). За його висновками стимулювання економічного 

зростання ефективне лише тоді, коли воно відповідає загальним тенденціям розвитку 

та розташування підприємств (насамперед промислових), що визначаються інтересами 

приватних компаній. А це відбувається тоді, коли в нерозвинених індустріально регіонах 

наявні або виникають передумови для розвитку промисловості, які лише підкріплюються 

відповідною цілеспрямованою політикою держави. Однак, якщо держава намагається 

стимулювати економічний розвиток у заздалегідь непривабливих (зокрема на певному 

етапі розвитку країни) для приватних інвесторів регіонах, то її зусилля виявляються 

здебільшого мало результативними. 

Натомість прихильники активного регулювання («радикальні перетворювачі») 

виступали за проведення інтенсивного регулювання. С. Денисон будував свою теорію 

на прикладі регулювання депресивних районів Великобританії. Його увага зосереджувалась 

на методах впливу на географію промислових інвестицій (причому як портфельних, 

так і прямих, пов’язаних з централізованим контролем над розміщенням нових 

вкладень у промисловість). На його думку, певний контроль держави є більш дійєвим, 

ніж субсидування інвестицій, оскільки такий контроль дозволяє вирішувати широке 

коло проблем, не пов’язаних з локальним безробіттям (таких, як зростаюча конкуренція у 

великих міських конурбаціях). 

Результати аналізу вітчизняних наукових праць останнього десятиріччя свідчать 

про орієнтацію парадигми нової регіональної промислової політики на «адаптаційні» 

моделі державного регулювання економіки регіонів [12, с. 114]. При опрацюванні 

теоретико-методологічних основ регіональної промислової політики акценти розстав-

ляються на необхідності державного впливу на процеси регіонального піднесення, 

цілях і об’єктах державного регулювання, а також методах і засобах, з яких найбільш 

ефективними вважаються програмування, фінансові стимули, заохочувальні засоби 

ендогенного розвитку регіонів. 

З метою більш повного розуміння загальної еволюції змін і форм державної політики 

стосовно розвитку регіонів на основі піднесення промисловості, зробимо короткий 

поетапний екскурс у країнах з розвиненою ринковою економікою, що дозволить 

здійснити відповідний аналіз процесу розвитку регіональної промислової політики в 

окремих країнах. 

Регіональна промислова політика в умовах ринкової системи господарювання може 

здійснюватися державою з допомогою системи заходів прямого і (адміністративного) і 

непрямого (фінансово-економічного) регулювання. Вони спрямовані на конкурентно-

здатний, інноваційний та ефективний розвиток промисловості регіонів. 

На даному етапі у розвинутих країнах розвиваються дві базові концепції регіональної 

політики розвитку промисловості: жорстка політика з переважанням методів прямого 

адміністративного регулювання розвитку промисловості регіону (вона застосовувалася, в 

основному, в країнах соціалістичної орієнтації); та ліберальна політика з перевагою 

методів непрямого (фінансово-економічного) регулювання промисловості регіону. 

Вона використовується в більшості індустріально-технологічно розвинених країнах, де 

промислова політика безперервно модернізується [98; 112; 160; 194; 242]. 



 

Пельтек Л. В. 

34 

У більшості країн світу застосовується ліберальна активна регіональна промислова 

політика, яка включає: маркетингову політику, яка досліджує споживацький та 

інвестиційний попит на різних ринках, визначає динаміку тенденцій промислового 

виробництва; визначає ринкові ніші, їх товарні структури; встановлює конкуренто-

спроможність головних суб’єктів господарювання на внутрішньому і зовнішньому 

ринках; обґрунтовує пріоритети споживача на різних ринках; інноваційну політику, 

яка створює наукові розробки для портфеля конкурентоспроможних інновацій з метою 

здійснення стратегії захоплення ринкових ніш, визначених в рамках маркетингової 

політики; інвестиційно-структурну політику, що формується на базі попередніх двох 

політик і є головним елементом регіональної промислової політики, оскільки направлена 

на встановлення пріоритетів промислового розвитку регіону, визначення шляхів, 

методів і механізмів перетворення інновацій на нові конкурентоспроможні підгалузі і 

виробництва; політику конкуренції, яка охоплює всі стадії регіональної промислової 

політики і яку можна охарактеризувати як політику формування конкурентоспроможної 

промисловості регіону [475, с. 10]. 

Починаючи з кінця 80-х років XX століття, у більшості країн світу стала формуватися 

нова концепція національної промислової політики, головними напрямами якої стало: 

 формування єдиної національної промислової політики, що включає як учасників: 

державні органи управління, бізнес, наукові та суспільні організації і інститути; 

 перехід від галузевої промислової політики до політики конкурентоспроможної 

промисловості; 

 перехід до наукоємної економіки, в якій виробництво, розподіл і використо-

вування знань і інформації визнаються головними умовами стійкого економічного 

зростання; 

 перехід до наукоємних, високотехнологічних галузей з високою доданою вартістю; 

 формування підприємницького середовища, що підвищує для фірм інноваційні і 

конкурентоспроможні пріоритети на внутрішньому і світовому ринках [112]. 

Світовий досвід свідчить, що в індустріально-технологічно розвинених країнах 

державна промислова політика направлена на підвищення конкурентоспроможності 

промисловості країни через регіональне зосередження зусиль [360, с. 199]. Ряд 

зарубіжних дослідників класифікують країни за пріоритетами регіональних зусиль 

щодо розвитку промисловості. 

Згідно з класифікацією шотландського вченого Д. Юілла із Дослідного центру 

європейської політики Стратклайдського університету, першу групу складають Австрія, 

Велика Британія, Данія, країни Бенілюксу, Франція. Основні зусилля регіонального 

розвитку промисловості в цих країнах зазвичай спрямовуються на вирішення проблем 

зайнятості, а також структурну перебудову галузей економіки регіону, подолання 

наслідків урбанізації, захист навколишнього середовища. 

Другу групу утворюють Італія й Німеччина – країни, в яких існують серйозні 

внутрішні диспропорції в розвитку окремих регіонів та значних частин території держави. 

До третьої групи входять скандинавські країни, де основні завдання у сфері розвитку 

держави пов’язані з вирішенням проблем географічно й економічно віддалених районів. 

Так звані країни «першої черги інтеграції» – Греція, Ірландія, Іспанія й Португалія – 

донедавна залишалися найбільш соціально-економічно відсталими учасниками Євро-

пейського Союзу. Вони становлять четверту групу. 

І, нарешті, до п’ятої групи віднесено країни, що приєдналися до ЄС у 2004 р. 

На користь обрання саме цієї класифікації як базової для подальшого дослідження 

свідчать і практики побудови в цих країнах демократичного ладу, а відповідно, і 

виникнення традицій децентралізації державної влади та появи безпосередньо самої 

регіональної промислової політики. 

Країни першої групи – Велика Британія, країни Бенілюксу, Франція – мають найбільш 

стійкі традиції демократичного устрою, що сягають своїми коренями часів перших 
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європейських буржуазних революцій, та, згідно з теорією «хвиль демократизації» 

С. Хантінгтона, утворюють так звану «першу хвилю» виникнення у світі демократичних 

режимів сучасного зразка. 

Демократизація країн другої, третьої і частково першої груп датується періодом так 

званої розбудови «нової Європи» відразу по закінченні другої світової війни і складає 

«другу хвилю». 

Греція, Іспанія, Португалія – країни «третьої хвилі», що виникла як результат державних 

революційних перетворень у цих країнах, які припадали на другу половину XX ст. 

Країни, що входять до п’ятої групи, багато хто з сучасних дослідників політичних 

режимів відносить до «четвертої хвилі» демократичного транзиту, адже демократизація в 

них була безпосередньо або опосередковано пов’язана з поваленням тоталітарних та 

авторитарних режимів радянського зразка. 

Як зазначалося раніше, основний принцип сучасної промислової політики як на 

державному, так і на регіональному рівнях – забезпечити існування глобально 

конкурентноздатної, інноваційної і ефективної промисловості. З цього приводу заслуговує 

уваги досвід Франції, у справі підвищення конкурентоспроможності її промисловості. 

Розвиток промислової політики Франції та її регіонів, започатковано наприкінці  

40-х років, коли урядом було прийнято рішення щодо децентралізації промислових 

підприємств з регіону Парижа на тлі скорочення загальної чисельності населення 

країни. Проте населення столиці у період з 1880 р. по 1936 р. зросло втричі. Причому 

рівень зайнятості у паризькому регіоні зріс на 45 %, тоді як на решті території тільки 

на 3 %. Серед причин такої адміністративної централізації був недостатній рівень 

транспортного сполучення між провінціями Франції, оскільки основні шляхи сполучення 

на той час були побудовані лише у напрямку столиця – провінція – столиця, що 

призвело до концентрації владних, культурних, фінансових установ і організацій та 

промислових підприємств саме в Парижі. 

Протягом 50-х років Уряд країни здійснив ряд заходів щодо поліпшення ситуації. 

Політика законодавчих органів влади зосереджувалася на переміщенні промислових 

підприємств зі столиці до провінції, яке стимулювалося за допомогою різноманітних 

податкових пільг та субсидій, а також створення нових і розширення діючих підприємств 

у паризькому регіоні. 

Суттєво ситуація змінилася на початку 60-х років, коли було розпочато реформи 

адміністративно-територіального устрою. Територія Франція була поділена на 

20 програмних департаментів, які виконували функції координації регіональних 

економічних програм. А потім, у 1963 році було створено національне Агентство з 

питань координації та планування регіонального розвитку. 

В умовах жорсткої іноземної конкуренції, в середині 70-х рр. ХХ ст. на французькому 

ринку було ухвалено рішення підвищити конкурентоспроможність вітчизняної  

промисловості шляхом створення в кожній галузі одного-двох «національних чемпіонів» 

(найбільших підприємств). Їх створення відбувалося в рамках державних «галузевих 

планів» шляхом злиття фірм [98]. 

У 80-х роках промислова політика у сфері конкурентоспроможності була націлена 

на створення, так званих, «вільних ніш», передбачалося, що «національні чемпіони» 

повинні захопити вільні ніші товарних ринків, у тому числі світові на основі високого 

рівня технологічних переваг, що забезпечують високу конкурентоспроможність. 

Франція відома своїми традиціями у сфері планування територіального розвитку. 

Протягом 1947-2006 рр. було розроблено 12 Національних Планів, до яких уведено і 

регіональний розділ. Так, п’ятим Національним Планом (1966-1970 рр.) передбачено 

підтримку сільського господарського та слабких галузей промисловості. 

Сьогодні серед інструментів регіональної промислової політики Франції 

використовується державне стимулювання науково-дослідних та конструкторських 

робіт для потреб промисловості. Зараз вони вийшли на перше місце за ступенем 
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стратегічної важливості, оскільки французька промислова політика орієнтована на 

забезпечення глобальної конкурентоспроможності промисловості на основі розвитку 

інноваційного потенціалу нації, що заслуговує особливої поваги та аналізу. 

Поряд з реалізацією регіональної політики окремо кожної країни – членів 

Євросоюзу на національному рівні, в Європі з середини 70-х років з метою допомоги 

найбільш відсталим (депресивним) регіонам розпочався процес формування та реалізації 

регіональної політики розвитку промисловості саме Європейського Співтовариства. 

Підписання Маастрихтської Угоди надало потужного поштовху проведенню нової 

наднаціональної політики з регулювання регіонального розвитку в рамках ЄС. 

Одночасно активізується діяльність місцевих органів влади, спрямована на реалізацію 

специфічних цілей розвитку місцевих співтовариств. Прикладом цього може бути 

прийняття Євросоюзом у 1990 р. Європейської Хартії про місцеве самоврядування. 

Цей етап розвитку регіональної політики відбувався на тлі нової економічної кризи, 

що охопила країни Заходу після 1974 р. 

З прийняттям у 1986 р. Єдиного Європейського Акту з’явився спеціальний розділ, 

який об’єднав різні інструменти економічної політики, що спрямовані на зближення 

рівнів розвитку країн членів під загальною назвою «Економічне і соціальне об’єднання» 

(Статті 130а-130е), які визначають зміст та цілі регіональної політики ЄС. Так, у 

Статті 130а зазначено: «З метою гармонійного розвитку в цілому, Співтовариство 

продовжує розширювати діяльність, спрямовану на посилення свого економічного та 

соціального єднання. Зокрема, Співтовариство намагається скоротити диспропорції між 

різними регіонами та ліквідувати відсталість регіонів, які знаходяться в несприятливих 

умовах. Відповідно до Статті 130е визначається завдання для Європейського Фонду 

Регіонального Розвитку: «внести вклад в усунення значних регіональних диспропорцій 

у Співтоваристві шляхом участі в розвитку та структурній перебудові регіонів, що 

відстають у розвитку, а також у конверсії індустріальних регіонів, які знаходяться у 

занепаді». 

Крім того, Маастрихтській договір розширив промислові компетенції Європейського 

союзу, в ньому введена спеціальна стаття 130п «Промисловість», в якій методами 

промислової політики визначаються умови, необхідні для підвищення конкуренто-

спроможності промисловості країн Союзу [112]. 

У зв’язку з цим, наприклад, у кінці 1990-х рр. в Італії розроблена промислова 

політика, що заохочує: зростання конкурентоспроможності італійських промисловців. 

З цією метою проведено реформу інститутів держави, що здійснюють прямий і непрямий 

вплив на промисловість. В організаційній структурі Міністерства промисловості Італії 

створено Управління з розвитку виробництва і конкурентоспроможності, що безпосередньо 

спеціалізується на розробці державної промислової політики та визначає пріоритети 

розвитку окремих регіонів з урахуваннм їх особливостей. В економіці Італії було також 

проведено часткову приватизацію державного сектора промисловості, що дозволило 

підвищити ефективність діяльності денаціоналізованих підприємств, одержати додаткові 

фінансові ресурси до бюджету, в тому числі для проведення заходів в рамках створення 

сприятливого конкурентного середовища для національних промислових фірм. 

До групи країн з яскраво вираженою моделлю соціальної ринкової економіки, де 

державна підтримка бізнесу адміністративними і економічними методами завжди була 

активною відноситься Німеччина. 

Німецька модель регулювання економічного і промислового розвитку включає 

п’ять рівнів: галузевий, технологічний, макроекономічний, регіональний і міждержавний, 

що пов’язане з формуванням державної політики у Європейському Союзі в цілому. 

Для сучасної моделі промислової політики Німеччини характерне те, що вона грає 

ключову роль в процесі структурного пристосування і модернізації національної 

промисловості до умов глобалізації світового господарства. Проте, її дія носить не 

стільки активний, «розвиваючий», скільки непрямий, «дозвільний» характер через 
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підтримку інститутів і політики, що робить вплив на промисловість у цілому. Хоча в 

Німеччині є цілий ряд інвестицій і створений обширний інструментарій промислової 

політики, але селективна допомога галузям і фірмам є виключенням, а не повсякденною 

практикою. Ключову роль в зміцненні конкурентоспроможності німецької промисловості 

відіграють такі напрями державних дій: дія на канали кредитування пріоритетних 

промислових галузей (особливо активно використовуються для структурної перебудови 

промисловості в нових німецьких землях); активна підтримка науково-дослідних та 

конструкторських робіт та інновацій у промисловості. 

Більшість регіональних проблем у Великобританії виникла на 15-20 років раніше, 

ніж у інших країнах. На перше місце потрапляє індустріальний розвиток, а основним 

підходом було широкомасштабне знесення старого и будівля нового. Основними 

напрямами, що забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємств у 

Великобританії є стимулювання відкритої конкуренції на внутрішньому ринку, нейтральна 

податкова реформа, відміна валютного контролю, лібералізація зовнішньої торгівлі. 

У 1945 році англійський парламент ухвалив Закон «Про розміщення промислових 

підприємств», який замінив довоєнне законодавство про спеціальні території та став 

основою реалізації промислової політики на більш як 15-річний період. Крім того, 

уряд почав широко використовувати систему ліцензування з метою контролю розміщення 

промислових підприємств. У результаті такої політики уряду у період 1947-1949 рр. у 

регіонах було збудовано понад половину введених у дію в країні промислових 

підприємств [55]. 

Соціальне навантаження регіональна промислова політика вперше отримала в 

урядовому документі «Промисловий розвиток регіонів» (1983 р.). Вважалося, що 

економічна доцільність проведення регіональної політики може бути обґрунтована, 

але вона не є очевидною. Подальше продовження розроблення й реалізація регіональної 

політики є, скоріше, соціальним питанням, що має на меті на довгостроковій основі 

скоротити дисбаланс між регіонами відносно зайнятості населення. Але з часом соціальне 

значення регіональної політики багато в чому було втрачено, і згодом усе більша увага 

почала приділятися залученню інвестицій та підвищенню конкурентоспроможності 

регіонів. 

Мета сучасної промислової політики Великобританії направлена на підвищення 

конкурентоспроможності і розвиток науково-технічного потенціалу заради досягнення 

стійких темпів зростання економіки і продуктивності праці. Реалізацією цієї політики 

займається Міністерство торгівлі і промисловості. Основними задачами даного 

міністерства є: забезпечення максимального використання можливостей у науково-

технічних і технологічних областях, допомога в розвитку підприємництва та інновацій, 

формування прозорої і ефективної правової бази для регулювання економіки, створення 

сприятливих ринкових умов для справедливої конкуренції. 

На державу покладено функцію відстежувати успіхи національної промисловості 

на світових ринках і визначати сильних перспективних вітчизняних продуцентів, які 

забезпечуються державною підтримкою. Допомога з боку держави надається на 

конкурсній основі для реалізації проектів, що відповідають обумовленим критеріям. 

Використання і ефективність держава контролює з допомогою вибіркових обстежень у 

ході виконання проектів. Економічні результати оцінюються із залученням консультаційних 

фірм. 

Протягом 1980-1985 рр. децентралізується і змінюється механізм управління 

господарством. Скасовується контроль над заробітною платою, спрощені процедури 

регулювання, істотно лібералізувався ринок праці, цінами і дивідендами, ліквідовані 

сертифікати на промислове будівництво, зросла роль органів місцевої влади, що 

дозволило налагоджувати більш тісні зв’язки між владою і підприємницьким сектором. 

Політика дерегулювання охопила валютну і банківсько-кредитну сфери. Проте 

дерегулювання не означає відмову уряду від контролю над ринками (діють жорсткі 
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закони, що регулюють багато аспектів приватного підприємництва, в першу чергу в 

сфері недопущення надмірної концентрації економічної влади окремих компаній). 

Стимулювання конкуренції – це мета такого регулювання. У сфері лібералізації 

зовнішньоекономічної діяльності і глобалізації світової економіки Великобританія 

стала лідером. Роль держави в цій сфері на сьогодні зводиться до контролю за якістю, 

наданню інформаційно-консультативних послуг експортерам, їх заохоченню, особливо 

за успіхи в збуті наукоємної продукції. 

Серед індустріально розвинених країн особливе місце займає Швеція, у якій державне 

регулювання промислово-економічного і науково-технічного розвитку здійснюється в 

соціальній і виробничій інфраструктурі країни, яку часто називають «шведською 

моделлю» [112]. 

Державна власність у Швеції реалізується в двох формах. Перша – придбання за 

рахунок бюджету контрольного пакету акцій акціонерних підприємств. Друга – створення 

державних підприємств. Державні підприємства Швеції працюють за законами ринку. 

На основі теорії компромісів між державою і бізнесом сьогодні будуються гнучкі 

відносини ділового партнерства [83]. 

Міністерство промисловості Швеції відповідає за: структурні і секторальні зміни в 

рамках промисловості, торгівлі і розподілу; розробку генеральних напрямів промислової 

політики; дослідження технологічного промислового розвитку. Шведське Міністерство 

промисловості займається, в основному, розробкою «рамкових» стратегій, які 

рекомендують фірмам дотримуватися в цілях поліпшення підприємницького середовища. 

Міністерство відповідає за державну промислову політику, готує урядові закони для 

парламенту і їх подальше юридичне оформлення. 

Основними напрямами сучасної промислової політики регіонів Швеції є: дерегулювання 

і спрощення державних правил і регламентацій ведення бізнесу; розвиток промислової 

інфраструктури; стимулювання науково-технічного прогресу; поступова відмова від 

підтримки хворих галузей; аналіз процесів інтернаціоналізації світових промислово-

господарських зв’язків; підвищення ефективності роботи державних підприємств; 

допомога малому бізнесу; підтримку спеціальних галузевих і регіональних програм; 

інформаційну і консультаційну допомогу. Інституційними органами проведення 

державної промислової політики є крупні фінансові, науково-технічні і консультаційні 

установи. Серед них Федерація шведської промисловості та її представництва в 

регіонах, яка об’єднує 4500 компаній різних форм власності в різних сферах бізнесу, 

22 торгові асоціації і здійснює три головні функції: створення сприятливих умов для 

накопичення основного капіталу і зростання інвестицій; забезпечення вільної конкуренції 

на рівноправних умовах; заохочення підприємницького духу. Вступ в Європейський 

Союз в середині 1990-х років торкнувся специфіки «шведської моделі». Держава була 

вимушена піти на деяке скорочення перерозподільчих процесів і комерціалізацію 

господарства, хоча частка приватного сектора трохи зросла. 

Сучасна шведська державна промислова політика має тенденцію скорочення 

бюджетного фінансування програм, таких як сфера науково-дослідних та конструкторських 

робіт, експортні кредити і гарантії, позики, субсидії за регіональними програмами, 

програми перепідготовки кадрів і створення нових робочих місць. Але вступ Швеції в 

ЄС дозволив вирішити частину старих проблем (прискорити темпи зростання експортно-

орієнтованих галузей промисловості, збільшити частку економіки, пов’язану із 

зовнішньоекономічними відносинами і притокам прямих іноземних інвестицій), за її 

результатами досягнуто позитивне сальдо балансу поточних операцій. Швеція, як і 

раніше, входить до числа найрозвиненіших і конкурентноздатних країн світу, у тому 

числі за промисловою продукцією. 

У країнах азіатського регіону державна промислова політика відноситься до 

агресивного типу, якій властиві: експансія на зовнішніх ринках, захист від імпорту 

промислових товарів. Цей тип промислової політики забезпечив швидкі темпи 
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економічного зростання [213]. Так, у Японії традиційно вважається обов’язковим 

елементом координації господарської діяльності поєднання державного регулювання і 

ринку. Причому державна промислова політика визначається як комплекс заходів за 

рішенням довгострокових структурних задач на базі гнучкого вживання принципу 

галузевих пріоритетів. Головним об’єктом державної промислової політики в Японії і 

основним пріоритетом вважається структурна політика та її дія на макроекономічні 

пропорції [28; 34; 98; 147]. 

У Японії основою державного регулювання економіки є «адміністративно-юридичне» 

законодавство. Правовий фундамент промислової політики складається із законів про 

галузеве регулювання, законів про статус міністерств і відомств та загальноекономічного 

законодавства. 

Галузеві закони поділяються на постійні і тимчасові. До постійних законів відносяться 

нормативи постійної регламентації. До тимчасових відносяться закони, що надають 

пільгові умови перспективним галузям і визначають особливі заходи у відношенні до 

«структурно хворих» галузей, перелік яких динамічно змінюється залежно від 

загальноекономічної і промислової кон’юнктури. Закони про статус міністерств і 

відомств визначають повноваження і механізми міжвідомчої координації з проведення 

макроекономічної і промислової політики. З часом пріоритети державної промислової 

політики динамічно змінювалися. 

У загальноекономічне законодавство включені закони, що створюють ключові 

параметри для підприємництва, такі закони як: про бюджет, оподаткування, землю, 

монопольну діяльність, корпорації, охорону навколишнього середовища, зовнішньо-

торговельні і валютні операції, трудові відносини. 

Зміни у «японській моделі» промислової політики намітилися в 1990-х рр., що 

виявилося вже в тому, що сам термін «промислова політика» зник з лексикону 

японських дослідників проблем взаємодії держави і економіки. Стимулами до цього 

стали глобалізація, тиск зарубіжних партнерів і міжнародних організацій. У кінці 

1990-х рр. японський уряд схвалив план лібералізації національної економіки. План не 

тільки включав 917 позицій, за якими пропонувалося знизити або повністю зняти 

наявні регламентації, але і було збільшено число видів діяльності, де держава в тому 

або іншому ступені зменшувала бюрократичний контроль. Нові «ніші» для підприємництва 

були створені в цілях стимулювання конкуренції і підвищення ефективності як на 

мікро-, так і на макрорівні. На найближчу перспективу залишаються основними 

напрямами промислової політики Японії ті, які забезпечать створення середовища 

на мікрорівні, в якому національні фірми найбільшою мірою проявлять свою 

конкурентоспроможність на світових ринках. У Японії з кінця XX століття  

здійснюються помітні зміни від класичної експансіоністської промислової політики до 

більш ліберальної, близької за своїм духом до американської. Проте повного переходу 

до англосаксонської бізнес-етики в найближчому майбутньому можна не чекати, 

оскільки в країні розгорнулася критика ліберальної політики уряду. 

У південнокорейській моделі «направленого економічного розвитку» закладено 

також цікавий досвід, оскільки вона була реалізована в стислі терміни за історичними 

мірками. Рада з економічного планування розробляє п’ятирічні індикативні плани 

економічного розвитку, при жорсткому адміністративному контролі держави вони 

реалізуються з допомогою державного бюджету. По суті, здійснюючи там підприємницьку 

діяльність, держава взяла на себе величезні функції управління економікою і 

безпосереднього керівництва промисловістю. В рамках п’ятирічних планів Міністерство 

торгівлі і промисловості проводило державну промислову політику через створені, за 

допомогою держави і за її участю крупні концерни-конгломерати, що виникли на базі 

сімейно-кланових об’єднань. Так звані «Чеболі» включають промислові фірми різних 

галузей промисловості, збутові, фінансові і зовнішньоекономічні структури. Внаслідок 

змін в економіці країни напрями державної промислової політики динамічно змінювалися. 
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Отже, пріоритетною стала наукоємна індустріалізація виробництва, починаючи з 1990-

х рр., особливий розвиток промислової і побутової електроніки, приладобудування, 

інформатики. Як показав досвід, цей напрям вимагає більш гнучкого поєднання 

жорсткого державного регулювання, ринкових важелів і стимулів [112]. 

Величезні конгломерати стали втрачати минулі конкурентні переваги, зіткнувшись 

на світових ринках з жорсткою конкуренцією. В країні став проводитися курс на 

згортання прямого втручання держави в економіку і формування нових відносин між 

державою і бізнесом. Цей курс передбачав самостійність фінансового сектора, забезпечення 

рівних умов доступу комерційних структур до кредитних ресурсів, реструктуризацію і 

розукрупнення найбільших конгломератів, підтримку прогресивних структурних 

перетворень і посилення конкуренції. За рахунок полегшення доступу на внутрішній 

ринок нерезидентів і виходу з-під примусової опіки багатьох малих підприємств, цей 

курс дає можливості гнучкої і ефективної діяльності. У зовнішньоекономічній  

політиці країна перейшла до участі південнокорейського бізнесу у всьому комплексі 

світогосподарських зв’язків від розробки до збуту і обслуговування кінцевої продукції, а 

також до забезпечення сумісності південнокорейських підприємницьких структур з їх 

зовнішніми партнерами. 

Таким чином, сучасна промислова політика Республіки Корея, зберігаючи експортну 

орієнтацію, пристосувалася до задач інтеграції в конкурентне середовище глобальної 

економіки, проводячи активну структурну перебудову промисловості усередині країни 

на більш ліберальних засадах. 

У Греції забезпечення індустріального й регіонального розвитку донедавна 

реалізувалося в межах єдиної законодавчої політики. Відповідний закон 1982 р. 

повинен був сприяти промисловому розвитку за межами району Афін і Салоників. 

Підтримка проектів у зазначених районах здійснювалася лише в тому випадку, коли 

вони задовольняли спеціальним критеріям, зокрема таким, як захист довкілля або 

інвестиції в розвиток нових технологій. Однак згодом, зі збільшенням кількості 

винятків із цього правила, акцент регіональної політики в законодавстві країни ставав 

усе менш виразним. 

В Ірландії регіональна промислова політика також фактично є похідною у порівнянні із 

завданнями національного економічного розвитку. Основний акцент робиться на 

розвитку національної промисловості, хоча це й супроводжується спробами домогтися 

рівномірного розвитку територій. 

У Португалії регіональна промислова політика проводиться більш активно. Період 

1994-1999 рр. став етапом, на якому донедавна тісно взаємопов’язані напрями 

промислового й регіонального розвитку врешті-решт було розділено, і розпочалося 

розроблення чіткої регіональної політики. Однак недостатня забезпеченість цієї політики 

фінансовими ресурсами та її спрямованість на надання допомоги малим фірмам були 

малопомітними на тлі фінансових проектів ЕС, націлених на розвиток національної 

конкурентоспроможності в галузі промисловості. 

Для північноамериканського регіону характерне те, що промислова політика 

офіційно не формується і не регламентується у вигляді державних документів, що 

розробляються структурами, відповідальними за формування національної економічної 

стратегії. Цілі промислового розвитку входять як складова частина загальноекономічної 

політики і зводяться, головним чином, до державного сприяння формуванню середовища, 

що впливає на зростання конкурентоспроможності промисловості, зміцнення її позицій 

на внутрішніх товарних ринках, експансію на зовнішніх ринках промислових товарів, 

посиленню рівномірності промислового розвитку в регіональному розрізі [112; 126; 

152; 300]. 

США, будучи країною з ліберальною економікою, стали підвищувати з 90-х рр. XX ст. 

роль держави і державного регулювання в соціально-економічному розвитку країни. 

Хоча в США немає офіційно державного органу, що відповідає за реалізацію промислової 
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політики і немає офіційно затвердженого документа під назвою «Державна промислова 

політика», але функціонують важливі елементи промислової політики: науково-

технічна, енергетична, військово-промислова політика, політика закупівлі товарів і 

послуг для федеральних потреб, інвестиційна, бюджетна, включаючи федеральні програми 

фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Для вирішення 

загальнонаціональних завдань у США функціонує 14 Міністерств, у тому числі 

Міністерство економіки і торгівлі, в рамках якого проводиться аналітична, статистична і 

прогнозна робота в промисловості, в тому числі щорічні огляди тенденцій розвитку 

промислового виробництва. Кардинальні зміни в державному регулюванні економічного 

і промислового розвитку країни, що мали прекрасні результати, відбувалися з кінця 

90-х рр. Було створено могутні системи державних інститутів, сформульовано нову 

економічну філософію взаємостосунків між державою і ринком. Враховуючи те, що 

серцевиною американської економіки є ринок, могутня конкуренція між компаніями – 

основа інтенсивної інноваційної діяльності і підвищення економічної ефективності. 

Уряд США не ігнорує роль ринкових сил у здійсненні мети своєї програми. Уряд 

США використовує підприємницькі стимули для реалізації своїх завдань. Необхідність 

втручання Уряду відчутно тоді, коли виявляється нездатність деякого ринку адекватно 

задовольняти суспільні потреби самостійно. Для забезпечення високої ефективності 

державних інвестицій у «людський капітал», тобто в освіту, професійну підготовку 

робочої сили, охорону здоров’я, відпочинок, у державі розроблена система стимулів. В 

США Уряд сприяє отриманню середньої і вищої освіти, проводить політику «рівних 

стартів». Президентська програма передової технології сприяє створенню умов для 

стійкого зростання обсягів виробництва і конкурентоспроможності у високотехнологічних 

галузях промисловості, внаслідок чого США мають найзрілішу ринкову економіку в світі, 

яка характеризується саме інноваційним і конкурентоспроможним підприємствами в 

порівнянні з іншими країнами, а це є хорошим базисом в проведенні національної 

політики щодо формування конкурентоспроможної промисловості. 

Таким чином, серед загальних завдань, що є актуальними для всіх країн, можна 

виділити: створення й утвердження єдиного економічного простору і забезпечення 

економічних, соціальних, правових і організаційних основ державності; відносне 

вирівнювання умов соціально-економічного розвитку регіонів на основі піднесення 

промисловості; пріоритетний розвиток регіонів, що мають стратегічне значення для 

держави; максимальне використання природних, у тому числі ресурсних особливостей 

регіонів; попередження забруднення навколишнього природного середовища. 

Огляд показав, що для підвищення конкурентоспроможності у вітчизняних видах 

промислової діяльності слід скористатися досвідом індустріально-технологічно розвинених 

країн, а саме: 

 покласти на державу функцію відстежування успіхів національної промисловості 

на світових ринках і визначення сильних перспективних вітчизняних продуцентів, 

яким слід забезпечити державну підтримку, при цьому державну допомогу надавати на 

конкурсній основі для реалізації проектів, що відповідають обумовленим критеріям; 

 змінити стратегію у сфері науково-технічної політики з колишньої орієнтації на 

престижні дослідження і «блискучі прориви», не тільки на широке використання 

інновацій, але і на запозичення зарубіжних досягнень за «японською моделлю». 

Головним об’єктом промислової політики на державному і регіональному рівнях 

повинна стати структурна політика і її вплив на макроекономічні пропорції. 

Основою державного регулювання промислового розвитку регіонів повинно бути 

«адміністративно-юридичне» законодавство, яке повинне складатися з трьох блоків – 

загальноекономічного законодавства, що регламентує функціональні повноваження 

державних і регіональних органів влади, законів про галузеве регулювання і законів 

про статус міністерств, відомств, агенцій, що дозволить встановити неформальні, 
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довірчо-партнерські відносини між державною адміністрацією і підприємцями. 

Відомо, що неформальні контакти дозволяють скоротити кількість формальних важелів 

тиску і дають можливість постійно одержувати об’єктивну інформацію про ситуацію в 

промисловості регіону, а також досягти координації дій приватних фірм. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою головним напрямом еволюції 

промислової політики є перехід до національної політики конкурентноздатної 

промисловості, де держава і бізнес виступають рівноцінними партнерами в її формуванні і 

реалізації, володіючи рівними правами і відповідальністю за розробку і виконання 

ухвалених стратегічних рішень у контексті стійкого промислового розвитку регіонів. 

Отже, можна зробити висновок, що, враховуючи особливості сучасного стану 

національної економіки, система державного регулювання регіонального піднесення 

промисловості має бути адекватною стратегічним цілям економічного зростання – 

спрямованою на інноваційний тип економіки, розбудову економіки знань, розміщення 

інноваційних форм господарювання тощо, на що слід задіяти багатий арсенал державних 

механізмів (методів, інструментів). Ознакою її формування має стати реалізація 

принципу саморозвитку регіону, перенесення відповідальності за розвиток регіонів та 

відтворення людського капіталу на регіональні та місцеві органи влади, що дозволить 

значно повніше враховувати інтереси територіальних співтовариств та зрушитися в 

напрямку досягнення світових критеріїв конкурентоспроможності промисловості. 



Розвиток регіональної промислової політики держави: 

теорія, методологія, механізми 

43 

Розділ 2 

Методологічні засади 

регіональної промислової 

політики держави 
 

 
2.1. Засадничі концепції стратегічного розвитку регіональної промислової 

політики держави 

 

Не викликає сумніву теза про те, що одним із багатьох факторів сьогоденної 

системної кризи є неефективність управління, неузгодженість, а часом і суперечності в 

роботі окремих ланок системи управління, щ веде до нівелювання тих заходів, що 

вживаються для впорядкування суспільних відносин. Тому постала необхідність 

проведення комплексу політико-правових заходів, які б полягали у структурних, 

функціональних та державно-службових перетвореннях, насамперед у сфері виконавчої 

влади, з метою перетворення її з владно-репресивного механізму на організацію, що 

служить суспільству, і створення на цій основі ефективної системи державного управління 

[114, с. 33]. 

Тривалі протистояння між Верховною Радою, з одного боку, та главою держави і 

урядом – з іншого, змусили екс-Президента України Л. Кучму прийняти запропоновану у 

1995 р. членами Комісії Верховної Ради України з питань правової політики та судово-

правової реформи та в липні 1997 р. утворити Державну комісію з проведення в Україні 

адміністративної реформи. Робочою групою цієї Комісії було доопрацьовано та 

доповнено проект концепції, розроблений у Верховній Раді, і 25 березня 1998 р. рішенням 

Державної комісії її було схвалено. 22 липня 1998 р. Указом Президента № 810 

положення Концепції адміністративної реформи в Україні були покладені в основу 

здійснення реформування системи державного управління. 

Основну увагу в Концепції присвячено реформуванню системи органів виконавчої 

влади, організації державної служби, територіальному устрою та системі місцевого 

самоврядування. 

Концепцією адміністративної реформи в Україні передбачається така послідовність 

заходів [432]: 

 перший або підготовчий етап – розроблення та офіційне схвалення Концепції 

адміністративної реформи та Програми здійснення адміністративної реформи. На 

цьому етапі мають розв’язуватися першочергові питання, пов’язані з поточним 

удосконаленням елементів чинної системи державного управління; 

 на другому етапі запроваджуються організаційно-правові засади реформування 

ключових елементів системи державного управління; 

 на третьому етапі поглиблюються трансформаційні процеси, формуються нові 

інститути, організаційні структури та інструменти державного управління. 

На всіх етапах реформи мають вживатися заходи щодо її законодавчого, кадрового, 

наукового та інформаційного забезпечення, зміцнення та оновлення фінансово-

економічних основ державного управління [116, с. 40]. 

Сьогодні особливо актуально розглянути можливості й перспективи розвитку 

адміністративно-державного управління в Україні в руслі намічених перспектив для 
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того, щоб своєчасно позначити проблемні зони і знайти можливі альтернативні 

рішення найбільш значущих проблем [117, с. 114]. 

У міжнародній практиці поняття адміністративної реформи трактується ширше – 

зміна інститутів (відносин, організацій, правил функціонування) виконавчої влади, а 

також суспільного сектора в цілому. Адміністративні реформи передбачають радикальні 

зміни в системі державного управління, зокрема законодавчої бази. 

Треба наголосити на тому, що одним із головних завдань комплексної адміністративної 

реформи в Україні є поступовий перехід від галузевого до функціонального принципу 

побудови міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Така трансформація 

полягає у структурній побудові, за якої державні органи здійснюють комплексне 

управління на певних, чітко окреслених територіях [124, с. 38]. До таких державних 

органів належать насамперед обласні, Київська і Севастопольська міські, районні в 

областях, районні у містах державні адміністрації. Конституція України визначає ці 

органи виконавчої влади як місцеві державні адміністрації [212, cт. 118]. Вони 

покликані захищати права і законні інтереси громадян і держави, забезпечувати 

комплексний соціально-економічний розвиток підпорядкованих їм територій (областей, 

районів, міст Києва і Севастополя та їх районів) і реалізацію державної політики у 

визначених законодавством сферах управління. 

Сучасні перетворення підсилюють роль регіонів у формуванні і управлінні 

промисловою політикою. Але процес управління ускладнюється необхідністю такої 

децентралізації державних функцій, яка б забезпечувала  реалізацію принципів 

єдиноначальності в управлінні державною системою для досягнення планованих 

макрорезультатів з урахуванням необхідності делегувань ряду повноважень з державного 

рівня на регіональний [7, с. 112]. 

Отже, виникає потреба в: 

1. Класифікації державних функцій з метою визначення і закріплення необхідних 

(неделегованих ) функцій за конкретним рівнем управління. 

2. Класифікації функцій, що делегуються на нижчі рівні зі збереженням можливості 

координації і контролю з боку вищестоящого рівня. 

Згідно з проектом Концепції Державної цільової програми реформування державного 

управління і державної служби на 2011-2015 рр., основними цілями реформи є 

організація основної складової державного управління – системи органів виконавчої 

влади і системи державної служби – відповідно до пріоритетних завдань розвитку 

українського суспільства, економіки і держави, на основі європейських стандартів 

демократичного управління. 

У цілому її основними цілями стали: 

1. Підвищення якості суспільних послуг (включаючи державні). 

2. Економічність суспільного сектора (зниження витрат на виконання державних 

функцій і надання послуг). 

3. Зміцнення виконавчої дисципліни (забезпечення виконання законів, указів, 

постанов, рішень, планів і програм). 

На перший погляд здається, що цілі адміністративної реформи далекі від завдань 

удосконалення регіональної промислової політики. Проте аналіз даних табл. 2.1 дозволяє 

спростувати цю думку. 

 

Таблиця 2.1 

Склад адміністративної реформи в Україні 

Основні компоненти реформи Цільова установка 

Зміна місця виконавчої влади в системі державного 

управління 

Перерозподіл функцій державних органів влади 

Централізація і децентралізація функцій виконавчої 

влади 

Виконання принципу єдиноначальності 
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Продовження таблиці 2.1 
Структурна зміна та ієрархія органів виконавчої 

влади 

Виконання організаційних принципів побудови 

апарату державного управління (галузевого, 

функціонального, територіального)  

Перерозподіл ресурсів, зокрема бюджету для їх 

виконання 

Введення бюджетних інновацій 

Визначення і уніфікація державних послуг Нова категорія послуг – «новий державний 

менеджмент», тобто перехід до оцінки діяльності 

органів виконавчої влади, а також надання ним 

необхідних ресурсів 

Стандартизація і оновлення порядку надання 

державних послуг 

Побудова схеми процесу надання державних послуг 

Оновлення внутрішніх регламентів діяльності 

органів влади 

Створення нової «корпоративної моделі управління» 

в рамках державного управління 

 

Цілком очевидно, що інструментарій і механізми адміністративної реформи, крім 

підтримки державних функцій, можуть бути успішно використані для визначення 

конкурентоздатних напрямів діяльності регіонів, галузевих компонентів, господарюючих 

суб’єктів, які безпосередньо впливають на роль і місце держави в сучасному суспільстві 

[4, с. 92]. 

Центральна проблема будь-якої сучасної економіки (і її ключового елемента – 

адміністративної політики держави) – це економічне зростання. Під економічним 

зростанням розуміється не тільки кількісне збільшення обсягів виробництва, а й 

поліпшення структури внутрішнього валового продукту, за умови що таке збільшення 

сприяє зростанню показника «валовий внутрішній продукт на душу населення». 

На сьогодні офіційне бачення майбутніх змін у структурі виконавчої влади полягає 

у тому, що адміністративна реформа має бути органічною складовою більш масштабного 

процесу трансформації суспільних відносин в Україні. Вона повинна здійснюватися 

паралельно з іншими реформами: конституційною, судово-правовою, економічною та 

іншими. Саме необхідність забезпечити конституційні основи для реформування гілок 

влади, розподілу між ними повноважень і відповідальності, вимагають політичної 

реформи на рівні внесення змін до Конституції та створення дієвих управлінських 

важелів для контролю над виконанням реформаторських планів. 

Не менш важливою складовою адміністративної реформи має бути також реформа 

місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Але досі 

обговорення цієї реформи відбувається на рівні так званих «трьох рівнів» – кількості 

населення в громадах, районах та регіонах. Але розподіл компетенції та сфер 

відповідальності, перш за все у формуванні та виконанні місцевих бюджетів між 

органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, досі не визначений. 

Основну увагу реформ на державному рівні управління останнім часом було 

зосереджено на проведенні інституційних перетворень, вдосконаленні законів і 

нормативної бази. Завдяки цьому на сьогодні в основному завершено етап переходу до 

ринкового характеру функціонування економіки, створено базові інституційно-правові 

умови сучасної ринкової економіки [348, с. 30]. 

Оскільки однією з цілей адміністративної реформи є перехід від галузевої форми 

побудови систем управління до функціональної, з подальшим впровадженням програмно-

цільового принципу управління, слід чекати поліпшення якості управління промисловою 

політикою, перш за все, на регіональному рівні [358, с. 182]. 

Згідно сучасному підходу до адміністративної реформи, виконавча влада – це 

сукупність особливих повноважень органів, що спеціалізуються на їх реалізації. При 

цьому залежно від рівня влади керуюча система повинна забезпечувати процес 

цілепокладання, координації і контролю. На сьогодні специфіка дворівневої владної 

системи є такою, що вибір цільової орієнтації розвитку промислової політики засновано на 

розвитку адміністративно-територіальної одиниці з пріоритетом загальнодержавної 

концепції розвитку. 
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Таким чином: 

1. На державному рівні здійснюється розробка планів і рекомендацій з проведення 

загальнодержавної промислової політики, а також орієнтирів промислової політики 

регіону [385, с. 44]. Рівень розробки – стратегічний, на рівні країни в цілому. 

Допоміжними функціями державної системи управління промисловою політикою є 

контролююча і регулятивна. 

2. На регіональному рівні здійснюється реалізація промислової політики на 

основі пріоритетних напрямів розвитку, що є органічною частиною загальнодержавних 

пріоритетів, суть яких відображається в Концепції промислового розвитку регіону. У 

теорії вона повинна базуватися на загальнодержавній концепції промислового розвитку з 

урахуванням бізнес-напрямів регіону [373, с. 19]. В її підготовці беруть участь 

представники виконавчої влади регіону і територіальних утворень. 

Таким чином, традиційно промислова політика на рівні регіону формується наступними 

структурами: 

 виконавчими органами влади регіонального та місцевого рівня; 

 виконавчими органами територіальних утворень; 

 представниками Рад об’єднань суб’єктів господарювання. 

Функції і відповідні дії, що виконуються в рамках перерахованих вище процесів і 

покладено на відповідні рівні системи управління, представлені в табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Функції і дії управлінської системи промислової політики України 

Рівні системи 

управління при 

реалізації змін 

Функції Дії 

1 2 3 

Державний рівень 

Виконавчі органи влади – регулятивно-управлінська; 

– наглядова 

– методичне забезпечення; 

– розпорядження до виконання; 

– координація дій; 

– контроль 

Законодавчі органи 

влади 

– законодавчо-розпорядна; 

– регулятивні 

– розробка і затвердження законів, постанов на 

вищому рівні влади; 

– реалізація правових норм 

Регіональний рівень 

Виконавчі органи влади – регулятивно-управлінська; 

– наглядова 

– методичні рекомендації; 

– розробка і реалізація програм/проектів; 

– розробка перспективних планів для формування 

конкурентноздатних виробничих потужностей на 

рівні регіону; 

– координація загальнодержавної стратегії з планами 

суб’єктів господарювання 

Законодавчі органи 

влади 

– нормотворча (для 

середовища місцевого 

самоврядування) 

– розробка нормативних документів, стимулюючих 

проведення промислової політики регіону; 

– розробка коротко- і середньострокових планів 

соціально-економічного розвитку окремих 

адміністративно-територіальних одиниць; 

– оперативне маневрування ресурсами 

Суб’єкти 

господарювання та їх 

об’єднання 

– планування; 

– управління; 

– поточний внутрішній контроль 

– здійснення поточної промислової діяльності; 

– реалізація проектів розвитку підприємства 

 

Для здійснення адміністративної реформи як сукупності певної структурної організації 

влади та механізмів її взаємодії із суспільством маємо визначити, що вона стосується 

всіх гілок влади. Зважаючи на те, що існує три її суб’єкти: народ, державна влада та 

місцеве самоврядування, реформа структури та характеру взаємодії інституцій цих 

трьох суб’єктів задля досягнення оптимального їхнього функціонування і є суттю 

адміністративної реформи, що має бути скерованою на надання послуг. 
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Децентралізація влади – це процес передачі частини функцій та повноважень її 

центральних органів органам місцевого самоврядування, розширення та зміцнення 

прав і повноважень територіальних громад з одночасним звуженням прав і повноважень 

відповідного центру [446, с. 132]. 

З достатньою мірою умовності виділяють політичну, адміністративну й фіскальну 

децентралізацію, а також чотири форми децентралізації – деволюція, делегування, 

деконцентрація та дивестиція. 

Децентралізацію також можна визначити як передачу відповідальності за планування, 

управління і використання ресурсів від Уряду і його органів на нижчі рівні управління. 

Децентралізація тісно пов’язана з поняттям субсидіарності, що пропонує передачу 

функцій (або завдань) на найнижчі рівні соціального порядку, які здатні їх виконувати 

[284, с. 54]. 

Децентралізація може бути регіональною або муніципальною. Найбільш розвиненою 

формою регіоналізації є федералізм, коли влада спускається зверху вниз на основі 

конституції країни [407, с. 226]. Слабші форми регіоналізму здійснюються не на 

конституційній основі, а на основі звичайного законодавства. Децентралізація влади 

може називатися також муніципалізацією. У більшості країн вона набуває форми 

загального поділу сфер компетенції, що надає місцевій владі право вирішувати місцеві 

питання. 

Політична децентралізація зазвичай пов’язана з ситуацією, коли політична влада 

делегується до субнаціональних органів управління. Найбільш яскравим прикладом є 

субнаціональні органи управління, які обираються і є повноважними, від сільських рад 

до органів державного управління. 

Деволюція вважається такою її формою, коли до місцевих органів повністю 

передається відповідальність і влада, ресурси та джерела доходів, що робить місцеву 

владу автономною й повністю незалежною. 

Досить цікавою є адміністративна децентралізація, яка полягає у передачі на місця 

повноважень ухвалювати рішення, розпоряджатися ресурсами й відповідальність за 

роботу деяких видів соціальних служб. Вона часто збігається з реформою соціальних 

служб. 

У сучасній державі адміністративна децентралізація сприяє підвищенню гнучкості 

і надійності системи управління, забезпечує перехід до більш виправданого з погляду 

ефективності ухвалення рішень розподілу функцій між різними ланками адміністративного 

апарату, що дозволяє органам влади оперативно реагувати на зміну соціально-економічної 

ситуації і, таким чином, знижує рівень конфліктності в суспільстві [388, с. 98]. 

Деконцентрація означає передачу влади й відповідальності від центрального уряду 

на інший рівень управління, зберігаючи ієрархічну підпорядкованість місцевої влади 

Уряду і його міністерствам. Деконцентрацію можна вважати першим кроком у 

децентралізації управління [260, с. 44]. 

Делегування перерозподіляє владу й відповідальність до місцевих органів 

управління, іноді до таких, які не є місцевими підрозділами центральних органів 

управління. Хоча й відбувається деяке перенесення відповідальності на нижчі рівні, 

вертикальна підпорядкованість зберігається. 

Фіскальна децентралізація є найбільш повним і, можливо, найбільш прозорим 

видом децентралізації, оскільки прямо пов’язана з бюджетним процесам. Вона означає 

передачу ресурсів з державного до місцевого бюджету. Умови такої передачі часто 

обговорюються під час переговорів між центральною й місцевою владою на основі 

декількох чинників, серед яких – взаємозв’язок регіонів, доступність ресурсів і місцеві 

можливості в управлінні. 

Дивестування означає, що планування й адміністративна влада або інші функції 

передаються в приватні або громадські організації. Вона часто реалізується із частковою 

передачею адміністративних функцій, у поєднанні з дерегуляцією або частковою 

приватизацією. 
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Тобто децентралізацію як шлях адміністративної реформи можна розглядати як 

цілеспрямований процес розширення повноважень органів місцевого самоврядування. 

Її мета: 

– оптимізація й підвищення ефективності управління суспільно важливими 

справами; 

– своєчасне та якісне надання усіх необхідних послуг мешканцям територіальних 

громад у повному обсязі; 

– найповніша реалізація місцевих інтересів; 

– створення розгалуженої системи місцевого самоврядування, за якої питання 

місцевого значення вирішують не представники центрального уряду, а територіальні 

громади. 

Основними завданнями децентралізації влади є: 

– наближення не лише влади до її джерела й носія – народу, а й власне 

результатів цієї влади – публічних послуг; 

– перетворення територіальних громад на ключового владного суб’єкта на 

місцевому рівні; 

– максимальне наближення центрів прийняття управлінських рішень до громадян; 

– визначення питань місцевого значення, які громади можуть вирішувати самостійно 

чи у кооперації з іншими громадами або делегувати органам державної влади. При 

цьому на наступний рівень влади потрібно передавати лише ті повноваження, які не 

можуть бути ефективно реалізовані суб’єктами влади базового рівня. 

Передача тих або інших державних повноважень регіональним і місцевим органам 

дає змогу розв’язати певні проблеми [143, с. 341]: 

– уникнути зайвої концентрації влади на центральному рівні, перевантаження 

центрального уряду суто місцевими справами; 

– забезпечити участь громадян у реалізації владних повноважень, політичному 

процесі; 

– сприятиме розбудові громадянського суспільства та ефективній взаємодії з ним 

державних інституцій; 

– сприятиме раціоналізації й оптимізації управління окремою адміністративно-

територіальною одиницею. 

Також децентралізація є ще й механізмом усунення конфлікту «власність-влада». 

У 1991 році в Україні державна власність становила 90 %, а у 2007 – 90 % становила 

приватна власність. Отже, ситуація склалася наступна: власність децентралізована, 

влада – ні [409, с. 95]. 

Зважаючи, що головне завдання будь-якої реформи – розв’язання проблеми власності і 

влади та механізму їхнього взаємофункціонування, можна констатувати: нині наявна 

суперечність між власністю й владою, коли влада залишилася сформованою для управління 

державною власністю, а власність, децентралізувавшись, перейшла в приватну. 

Тому й маємо децентралізувати владу та конфлікт у ланці влада-власність, у 

результаті чого неефективно працюють і власність, і влада. 

Децентралізація необхідна для формування ефективної влади, інакше неможливо 

реалізувати потужності та людський потенціал України для досягнення належного 

рівня якості життя її громадян [404, с. 31]. 

Децентралізація влади має бути спрямованою на розв’язання політико-правових 

проблем місцевого самоврядування передусім за рахунок розширення повноважень та 

фінансових можливостей територіальних громад і, відповідно, їхніх представницьких 

органів із перетворенням місцевого самоврядування на фінансово спроможний, 

ефективний та відповідальний інститут публічної влади. 

Використання принципу децентралізації зумовило перенесення значного переліку 

функцій на рівень регіонів. При цьому існує стійка логіка надання повноважень 

(функцій), що представлена на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Повноваження виконавчих органів влади в системі державного управління 

 

Можна побачити, що об’єктами, на які направлена регулятивно-управлінська функція, 

як функція прямої дії, є галузі народного господарства, сфери соціально-культурного і 

адміністративно-політичного будівництва (економіка, фінанси, освіта, охорона здоров’я 

тощо.). 

Другий рівень функцій виконавчої влади – це нормотворчість, оперативно-управлінська 

функція і юрисдикція. Вони мають допоміжний, інструментарний характер і направлені на 

обслуговування кожної з основних функцій. 

Широке коло повноважень державних органів влади зумовило труднощі в їх здійсненні, 

а також можливе дублювання основних функцій [337, с. 32]. 

Процес закріплення функцій може бути представлений таким чином: у вигляді 

одного органу загальної компетенції і органів галузевої (спеціальної) компетенції. 

Якщо застосувати функціональний принцип класифікації повноважень, можна 

запропонувати класифікаційний набір, представлений на рис 2.2. 

Серед інших управлінських функцій на державні органи впродовж тривалого періоду 

часу покладалося планування, реалізація і контроль за проведенням промислової 

політики, як у цілому всієї держави, так і окремих регіонів [380, с. 185]. Це явище мало 

як переваги, так і недоліки, властиві централізованому управлінню процесами і 

явищам соціально-економічного і технологічного характеру. Проте в ході ринкових 

перетворень, а надалі – в рамках адміністративної реформи, жорстко централізована 
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Повноваження в сфері економіки: 

 антимонопольна політика; 

 прогнозування соціально-економічного та інвестиційного розвитку; 

 промислова політика 

 митна політика; 

 розробка та реалізація державної політики у сфері міжнародного економічного та 

фінансового співробітництва 

Повноваження у соціальній сфері 

Повноваження у сфері природокористування та охорони зовнішнього середовища 

Загальні повноваження: 

 організація реалізації внутрішньої та зовнішньої політики, єдність системи виконавчої 

влади, яка направляє та контролює діяльність її органів; 

 розробка державних цільових програм та їх реалізація; 

 право законодавчої ініціативи 

Повноваження у сфері науки, культури та освіти 

Повноваження у сфері бюджетної, фінансової, кредитної та грошової політики: 

 звітування щодо виконання бюджету; 

 податкова політика; 

 валютне регулювання; 

 регулювання ринку цінних паперів; 

 управління внутрішнім та зовнішнім боргом 

Повноваження у сфері забезпечення законності прав та свобод громадян, 

боротьба зі злочинністю 

Повноваження щодо забезпечення національної безпеки та оборони України 
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система міністерств і відомств (з відповідними департаментами і підрозділами на 

регіональному рівні) була перетворена. В результаті цього суб’єкти промислового 

сектора економіки одержали суттєву «свободу» у виборі власної стратегії і тактики 

розвитку. При цьому регулювання і методична підтримка цієї самостійної діяльності з 

боку будь-якого рівня влади практично припинилося. Серед інших вищеперерахованих 

причин це стало однією з передумов серйозних деформацій у структурі відтворювального 

циклу держави – у бік фінансового сектора і відходу від виробничої діяльності. Навіть 

при теперішній сервізації економіки, послуги в умовах реалізації реформ стали одним 

з ключових складових в структурі ВНП і ВВП. 

 

 

Рис. 2.2. Функції виконавчих органів влади в системі державного управління 

 

Стратегія розвитку регіону припускає взаємодію всіх основних складових соціально-

економічного розвитку (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Порівняльна характеристика напрямів розвитку регіонів з урахуванням 

реалізації адміністративної реформи 

Державна політика Політика вирівнювання рівнів 

розвитку регіонів 

Поляризований (сфокусований) розвиток 

регіонів 

1 2 3 

Параметри Виділення регіонів на основі усеред-

неного (збалансованого по країні) 

соціально-економічного потенціалу 

Створення регіонів – «локомотивів зростання» 

(«опорних регіонів»), генеруючих інноваційно-

інвестиційний поштовх на решту території 

Адміністративно-

територіальний розподіл 

Виділення географічно зв’язаних 

територій, збереження існуючої 

адміністративно-територіальної 

структури 

Укрупнення юрисдикції для визначення 

системи «опорних регіонів», можливість 

визнання за ними іншого статусу, ніж у звичних 

адміністративно-територіальних одиниць 

Базовий механізм 

управління 

Рівномірний («дифузійний») розподіл 

державних капітальних вкладень 

між територіями, що потребують 

підтримки  

Направлення державних капітальних вкладень 

на розвиток зв’язків «опорних регіонів» з 

глобальною економікою та іншими регіонами 

країни, зняття бар’єрів для розповсюдження 

інновацій 

Реалізація основних 

стратегічних програм 

розвитку 

Локалізація пріоритетних напрямів 

та їх ранжирування 

Стрімке поліпшення економічних і соціальних 

параметрів, подальший перспективний 

розвиток регіонів 

Г
л

о
б

а
л

ь
н

і 
Н

о
р

м
о

т
в

о
р

ч
і 

Наглядова функція через компетентні 

органі 

Законодавчо-розпорядна функція 

Регулятивно-управлінська функція 

Оперативно-управлінська функція 

Галузі народного господарства 

Соціально-культурна політика 

Адміністративно-політичне управління 

Розпорядження для нижчестоящих органів 

Суспільний порядок 

Національна безпека 

Реалізація правових норм через коло 

повноважень 
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В основі сучасного управління регіоном виділяються наступні принципи: 
1. Принцип поляризованого (або «сфокусованого») розвитку, який приходить на 

зміну політиці вирівнювання рівня регіонального розвитку і передбачає спеціальне 
фокусування (централізацію) фінансових, адміністративно-управлінських, людських і 
інших ресурсів в «опорних регіонах» («полюсах», «локомотивах» зростання) – тобто в 
стратегічних промислових регіонах, що є інвестиційно привабливими, а також 
спроможні в подальшому розповсюджувати активності в інші регіони. Тому економічне 
зростання, підприємницька активність, інноваційний процес в «опорних регіонах» 
відрізняються найбільшою інтенсивністю, здійснюючи вплив на інші території. 

2. Принцип компенсації жителям відстаючих у соціально-економічному розвитку 
регіонів частини наслідків політики поляризованого розвитку. Державна політика 
сфокусованого розвитку доповнює регіональну політику компенсуючого характеру, 
що з одного боку, має прояв у вирівнюванні бюджетної забезпеченості на душу населення, 
а з іншого, в стимулюванні і підтримці ініціатив (програм і проектів розвитку) даних 
регіонів. Вирівнювання бюджетної забезпеченості необхідне в цілях дотримання 
конституційних прав громадян, забезпечення останнім рівної доступності соціальних 
благ, зміцнення економічної і соціальної згуртованості. Забезпечення даних гарантій 
здійснюється багато в чому за рахунок бюджетного фінансування. Стимулюванню 
регіональних ініціатив сприяє мобілізація ресурсів депресійних регіонів в цілях розвитку. 

Держава, зосередивши і спрямувавши зусилля лише на формуванні і розвитку 
промислової опори – «полюсів зростання», не повинна забувати і про розвиток інших 
регіональних територій. Останні можуть і повинні самостійно розробляти і реалізовувати 
власні стратегії регіонального розвитку, а держава, у свою чергу, проводити селективну 
бюджетну (грантову) підтримку регіональних ініціатив в рамках заявлених стратегічних 
пріоритетів розвитку, тобто на основі принципу «преференції за реформи». Для цього 
доцільно за типами територій створювати різні бюджетні фонди з диференційованими 
цілями. 

3. Принцип комплементарної ефективності (синергії). Комплексний ефект даного 
принципу складається з: 

 синхронізації основних реформ, що здійснюються в країні і які впливають на 
соціально-економічний розвиток регіонів; 

 побудова державних пріоритетів у логіці кооперації регіонів; 

 узгодженості на державному рівні напрямів підтримки регіонального розвитку. 
4. Принцип диференційованості державної регіональної політики розвитку – інтеграція 

України до глобальної економіки найближчим часом призведе до виділення на її 
території зон, по відношенню до яких повинні бути сформульовані різні цілі соціально-
економічного розвитку і сформовані різні заходи досягнення даних цілей, тобто 
реалізована в достатній мірі спеціалізована регіональна політика. Узагальнення набору 
ознак наведено в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 
Стратегічні завдання державного управління при вирішенні регіональних 

проблем 

Функції території в 

просторовій 

організації країни 

Проблеми соціально-економічного 

розвитку регіону 

Пріоритетні завдання державного 

управління 

1 2 3 

Сировинні зони Інфраструктурна недостатність. 
Конфлікти інтересів (екологічні стандарти/ 
сировинні компанії. 
Несинхронізованість стратегій розвитку 
сировинних компаній і стратегій розвитку 
населених пунктів/регіонів. 
Ці зони є пріоритетними для державних 
стратегій 

Управління людськими ресурсами. 
Підвищення інфраструктурної забезпеченості. 
Впровадження жорстких екологічних 
стандартів і формування системи контролю 
за їх виконанням. 
Приведення системи управління у 
відповідність критеріям ефективності 
господарської діяльності. 
Розвиток ресурсної бази і її ефективне 
використання. 
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Закінчення таблиці 2.4 
Зони безпеки: 

1. Прикордонні 

території. 

2. Зони з потенціалом 

етноконфесійних 

конфліктів. 

3. Кризові території, 

де створюється 

загроза для єдності і 

стабільності. 

1. Міграційний відтік населення: 

– скорочення соціальної інфраструктури; 

– недостатній рівень комунікаційних 

зв’язків; 

– «законсервованість» зони у науковому 

розвитку. 

Формування моделі ефективної 

трансграничної співпраці за рахунок 

формування вузлів нового типу безпеки 

(транспортно-логістичних, торгових і 

культурних). 

Залучення трудових ресурсів і закріплення 

населення. 

Стійкість функціонування інфраструктури. 

Забезпечення соціального захисту 

населення. 

Перегляд основ правового регулювання 

по відношенню до деяких територій 

(введення обмежень на окремі види 

господарської діяльності). 

Встановлення особливого режиму для 

нерезидентів тощо. 

Програми по запобіганню зародження 

етноконфесійних конфліктів, зміцнення 

суспільного порядку. 

Програми адаптації мігрантів і підвищення 

продуктивності кросскультурної взаємодії. 

Програми по забезпеченню безпеки 

життєдіяльності населення. 

Зони технологічного 

трансферту 

Дефіцит робочої сили. 

Дефіцит промислових учасників. 

Недостатні інвестиції в інфраструктуру. 

Несформованість інституційного 

середовища. 

Зони залежать від інноваційного розвитку. 

Забезпечення імпорту найбільш 

передових технологій. 

Залучення стратегічних інвесторів. 

Управління людськими ресурсами. 

Зони інноваційного 

розвитку 

Не створено організаційну платформу для 

розгортання регіональних модулів 

національної інноваційної системи (НІС). 

Не відпрацьований механізм залучення 

кадрів. 

Недостатнє ринкове позиціонування 

інноваційної продукції. 

Формування організаційних умов для 

розгортання регіонального модуля НІС. 

Підвищення комунікаційної доступності. 

Формування механізмів залучення кадрів. 

Створення техніко-впроваджувальних 

(експериментальних) зон. 

Світові міста Відсутність сучасного транспортного 

каркаса країни, що забезпечує зв’язаність 

в умовах глобалізації і сукупну 

конкурентоспроможність 

(розповсюдження інновацій тощо). 

Залучення глобальних корпорацій для 

розміщення штаб-квартир. 

Прискорений інфраструктурний розвиток. 

Формування високоурбанізованого 

середовища. 

Розміщення органів державної виконавчої 

влади, крупних об’єктів і установ соціальної 

сфери, що мають державне значення. 

Старопромислові 

регіони 

Низький рівень життя населення. 

Застаріла технологічна база. 

Недостатнє ринкове позиціонування. 

Дефіцит кадрів. 

Формування виробничо-технологічних зон. 

Реіндустріалізація. 

Реабілітація і ревіталізация старопромис-

лових поселень. 

Додання ним нових функцій в просторовій 

організації країни (зон інноваційного 

розвитку, опорних регіонів). 

Території, що 

пройшли первинний 

рівень 

індустріалізації 

Високий рівень безробіття. 

Слабка інфраструктурна забезпеченість 

зростання міських поселень. 

Високий рівень соціальних конфліктів. 

Відставання від інших регіонів країни за 

рівнем соціально-економічного розвитку. 

Міграційні програми підвищення 

мобільності населення та забезпечення 

його адаптації. 

Підтримка регіональних ініціатив, що 

сприяють підвищенню зайнятості. 

Програми вирівнювання бюджетної 

забезпеченості. 

Програми розвитку інфраструктури. 

 

5. Принцип субсидіарності – припускає децентралізацію владних повноважень і 

виконання тих або інших повноважень соціально-економічного розвитку регіонів (і 
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відповідну передачу цих повноважень) на рівень управління, де вони можуть бути 

виконані найефективнішим чином. 
Проте існування за наявності повномасштабної класифікації принципів функціонування 

і окреслених перспектив розвитку регіонів в рамках трирівневої системи державного 
управління неможливо в повній мірі сформувати єдиний понятійний апарат. У зв’язку 
з цим слід наголосити на необхідності визначення основних «відправних точок» 
державної реформи із застосуванням понять регіоналістики і особливостей її реалізації 
для промислового сектора. 

Як зазначалося в першому розділі, з усього різноманіття західних моделей промислової 
політики можна виділити два основні типи: 

Західноєвропейський тип ставить основний акцент на структурну політику і 
припускає поступове поліпшення, корегування наявної структури шляхом заохочення 
перспективних галузей і згортання збиткових галузей. Цей тип промислової політики 
зобов’язаний своїм існуванням високодиверсифікованому характеру економічної 
структури крупних західноєвропейських держав. 

«Східно-азійський» – направлений на концентровану підтримку високотехнологічних 
галузей, тому його ще можна назвати «технологічним». В основі цього типу промислової 
політики покладено ідею про те, що в сучасних умовах зростання залежить в першу 
чергу від освоєння науково-технічних досягнень (інновацій). 

Таким чином, промислова політика досягає успіху не тоді, коли держава намагається 
змінити ринок, а тоді, коли вона спирається на сигнали ринку. Тільки за таких умов 
держава і суб’єкти господарювання стають партнерами – одержати підтримку з боку 
суб’єктів господарювання («політика стабілізації очікувань») можна, лише успішно 
стимулюючи структурні зміни і підготувавши економічну і соціальну інфраструктуру 
для намічених інновацій. 

Можна виділити наступні основні принципи реалізації промислової політики, 
що забезпечують підвищення національної конкурентоспроможності та які є 
засадоутворюючими соціально-економічного розвитку сучасної держави: 

 формування промислової політики як найважливішої складової частини  
загальнонаціональної стратегії розвитку з активною рівноправною участю в її розробці 
і реалізації держави, бізнесу, наукових і громадських організацій; 

 перехід від галузевої промислової політики до політики концентрації національних 
зусиль і державної підтримки конкурентоспроможних компаній; 

 зміна пріоритетів у виборі об’єктів промислової політики у відповідності із 
загальносвітовою тенденцією сприяє зростанню вагомості високотехнологічних галузей з 
високою доданою вартістю при зниженні ролі традиційних ресурсоємних галузей 
промисловості; 

 створення умов переходу до наукоємкої економіки з визначальною роллю 
формування, розподілу і використання знань та інформації як головних чинників 
стійкого економічного зростання. 

У даний час у наукових колах широко використовується неофіційна концепція 
промислової політики, відповідно до якої виділяється три групи галузей, що 
представлені в табл. 2.5. 

 
Таблиця 2.5 

Розподіл галузевого комплексу згідно концепції стратегічного розвитку 
промислової політики 

Напрям галузевого розвитку Характеристика 

Галузі паливно-сировинного комплексу 
(нафтогазова, металургійна, галузі 
промисловості і енергетика) 

Особливістю даної категорії галузей: є можливість постачання 
власної продукції на зовнішній ринок, розвиток їх здійснюється на 
основі самофінансування. 
Залучення іноземних інвестицій – доступне. 
Її розвиток можливий і без участі державних вкладень. 
Концепцією розвитку промислової політики для даної групи є 
створення сприятливих макроекономічних і юридичних умов. 
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Закінчення таблиці 2.5 
Галузі переробної промисловості 

(авіакосмічна, атомна промисловість, 

галузі ВПК, енергетичне машино-

будування, верстатобудування, 

біотехнології, деревообробна і 

целюлозно-паперова промисловість) 

Здатні поставляти продукцію на експорт. Галузі цієї групи 

потребують інвестиційних кредитів, державних гарантій, державних 

замовлень, політичної і економічної підтримки просування 

продукції на зовнішній ринок 

Галузі, що здатні повністю задовольняти 

внутрішній попит (автомобільна, 

легка, харчова промисловість, 

сільськогосподарське машинобудування) 

Основою промислової політики в цій групі галузей є стимулювання 

і заохочення внутрішнього попиту на продукцію шляхом лізингу, 

кредитуванням, організації сучасного маркетингу, 

використовування імпортних мит та інших захисних заходів. 

 

Урахування специфіки функціонування цих груп галузей необхідно і при розробці 

принципів здійснення регіональної промислової політики. 

Узагальнюючи вищенаведений матеріал, можна виділити дві базові концепції 

здійснення регіональної промислової політики: 

 жорстка регіональна промислова політика передбачає безумовне превалювання 

методів прямого бюджетного субсидування галузей промисловості або окремих 

«амбітних» проектів, на основі жорстких адміністративних важелів; 

 ліберальна (сучасна) регіональна промислова політика з пріоритетним  

превалюванням методів непрямого (фінансово-економічного) стимулюванням випуску 

конкурентноздатної продукції і послуг. 

Специфіка геополітичного положення і особливостей економічного розвитку 

України у XX столітті не дозволяє зараз повністю перейти до другої моделі. Але і 

перший шлях представляється неприйнятним, оскільки визначення «точок зростання» 

винятково державою, особливе на довгий час, часто призводить до кризового стану 

господарства і, зрештою, підриває базу реалізації цих пріоритетів. Завданням процесу 

формування і реалізації регіональної промислової політики є поєднання як прямих, так 

і непрямих методів державного регулювання. 

 
2.2. Концептуальні складові регіональної промислової політики держави 

 

Формування промислової політики на державному і регіональному рівнях є 

найважливішою складовою сучасного етапу реформування промисловості, в процесі 

якого держава здійснює управління ринковим середовищем і окремими галузями і 

підприємствами, що функціонують в цьому середовищі, з метою підвищення як 

бюджетної, так і комерційної ефективності промислового комплексу в цілому і окремих 

його елементів [2, с. 7]. Тобто формується концепція промислового розвитку, що 

складається з трьох взаємодіючих і взаємозалежних елементів: 

 конкурентного середовища з відповідною інституційною інфраструктурою; 

 промислових підприємств, реформованих у рамках процесу реструктуризації і 

адаптованих до умов конкурентного середовища; 

 промислової політики, як інструменту державного регулювання, що встановлює 

пріоритети промислового розвитку. Саме за допомогою даного інструмента підтримуються 

відповідні сегменти промислового комплексу. Найважливішим елементом промислової 

політики є інвестиційна політика. Через спільність їх цілей і використовуваних 

механізмів реалізації, доцільно говорити про регіональну промислову політику 

інвестиційної спрямованості. 

Проблема формування і реалізації регіональної промислової політики тісно пов’язана 

з визначенням місця і ролі в економіці державних органів управління різних рівнів 

ієрархії. 

Економічна роль держави виявляється в сукупності конкретних видів діяльності 

(функцій). Їх виділяють за ознаками: виду (цілі) діяльності, характеру заходів (економічні 
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або адміністративні, заохочувальні або обмежувальні тощо), за об’ємом дії (вся економіка 

або окремі її сфери, довготривалі або короткочасні) тощо. 
У нормально функціонуючій ринковій економіці за цілями регулюючої діяльності 

держави виділяють наступні функції: 
1. Створення правової основи. Вважається, що ця функція виходить за рамки 

економіки. Маються на увазі всі державні нормативні акти, які встановлюють правила, 
норми господарської поведінки суб’єктів господарювання, споживачів і самої держави, 
взаємовідношення профспілок, роботодавців, адміністрації тощо. 

2. Проведення політики макроекономічної стабілізації. Дана функція виступає як 
центральна і здійснюється переважно в грошово-фінансовій сфері, через яку держава 
здійснює боротьбу з інфляцією, намагається впливати на промисловий цикл і стан 
безробіття. 

3. Дія на розподіл і розміщення ресурсів (засобів виробництва і робочої сили) з 
метою підвищення їх ефективності (так звана «алокаційна» функція). До неї відносяться 
галузева політика держави, політика вибору децентралізованих, ринкових і централізованих 
регуляторів (до останньої відносяться і різні види і форми планування). 

4. Здійснення програм розподілу і перерозподілу доходів, покликаних послабити і 
усунути негативні соціальні наслідки ринку, вирішити загальнонаціональні завдання у 
сфері охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, демографічного розвитку тощо. 

Здійснюючи регулювання соціально-економічних процесів, держава використовує 
систему методів та інструментів, що змінюються залежно від економічних задач, 
матеріальних можливостей держави та накопиченого досвіду регулювання. 

Правове регулювання полягає у встановленні державою правил «економічної гри» 
для всіх суб’єктів ринку. Система законодавчих норм і правил визначає форми і права 
власності, умови контрактів і функціонування фірм, взаємні зобов’язання у трудових 
відносинах профспілок і працедавців тощо. 

Адміністративне регулювання включає заходи з регулювання, контингентування, 
ліцензування, квотування тощо. З допомогою системи адміністративних заходів (у 
вигляді заходів закріплення, дозволу, примушення) здійснюється державний контроль 
над цінами, доходами, обліковою ставкою, валютним курсом. У даний час сфера дії 
адміністративних заходів обмежується в більшості країн охороною навколишнього 
середовища та соціальним захистом населення. 

Незважаючи на здатність цінового механізму ринку забезпечити ефективне використання 
ресурсів, у деяких випадках ринок неспроможний забезпечити максимальну ефективність. 
У цих випадках доцільне державне втручання з метою наближення розподілу до 
раціонального. До таких випадків у розвинених країнах відносяться: 

 задоволення потреб в суспільних благах; 

 усунення побічних ефектів економічної діяльності; 

 розв’язання проблем, пов’язаних з недостатньою (асиметричної) інформацією в 
учасників економічних операцій; 

 існування у ряді галузей бар’єрів для вільного переливу капіталу. 
За попереднє десятиліття частка державного втручання в економіку України значно 

скоротилася. Велика частина виробничих компаній, підприємств сфери послуг відноситься 
на сьогоднішній день до приватного сектора економіки. В той же час державна 
присутність в економіці дотепер залишається дуже великою. 

Економічний розвиток стримується недовірою бізнесу до держави, її здібностей 
гарантувати права власності і задавати стабільні і передбачені правила ринкової 
поведінки. Відносини держави і суспільства не прозорі і обтяжені масою бюрократичних 
бар’єрів. Органи державної влади і місцевого самоврядування не орієнтовані на 
потреби економіки і суспільства. 

Діапазон управлінських дій вкрай вузький, а сам їх механізм неефективний. 
Адміністративні процедури визначені нечітко, залишаючи широке поле для розсуду 
урядовців, що призводить до корупції [76]. 
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При цьому держава зберігає за собою надмірні функції, здійснює надмірне 

регулювання економіки, залишається крупним власником, акціонером багатьох 

комерційних підприємств, власником державних унітарних підприємств, діяльність 

яких напряму не пов’язана з виконанням невід’ємно державних функцій. Дотепер до 

кінця не розв’язана проблема чіткого функціонування системи правозастосування у 

сфері економічного законодавства (яка включає, перш за все, судову систему і органи 

правопорядку). 

У сукупності ці чинники чинять сильний тиск на економіку, підривають принципи 

ринкової конкуренції, помітно знижують ефективність функціонування наявної виробничої 

інфраструктури, негативно впливають на інвестиційний і підприємницький клімат. 

Суттєвою проблемою є наявність «неринкового» сектора в економіці Україні. 

Достатньо велика кількість підприємств на сьогоднішній день потенційно неконку-

рентоздатні і виживають лише за рахунок пільг, що надаються державою, відстрочок 

сплати податків, преференціям при отриманні державного замовлення, зниженням 

тарифів на послуги природних монополій. У значній мірі ця проблема обумовлена 

зайвим втручанням держави в економічні процеси, зокрема через регулятивні функції, 

державну власність, природні монополії, недосконалі інститути соціальної сфери, які в 

переважній більшості продовжуються контролюватися державою. 

На сьогодні в економіці складається парадоксальна ситуація, яку необхідно 

враховувати при розробці регіональної промислової політики: український бізнес 

дозрів до стратегічного планування і розуміння своєї зацікавленості в сильній 

державній промисловій політиці. «Поступово самоідентифікація власних компаній і 

галузей на українському ринку і в міжнародному розподілі праці повинна призвести – 

і вже призводить – до пошуку бізнесом гармонічного поєднання власних і 

загальнонаціональних інтересів. Бізнесу все гостріше необхідний відповідальний, 

стратегічно мислячий контрагент, що має в своєму активі всю потужність держави – 

адміністративну, фінансову, зовнішньополітичну» [33]. В той же час «економічний 

блок виконавчої влади абсолютно не адекватний найгострішим задачам і викликам, що 

стоять перед країною» [33]. У середньостроковій перспективі необхідно активізувати 

розв’язання нагальної проблеми зниження державного тиску на економіку. Основними 

напрямами діяльності повинні стати: скорочення адміністративного втручання в діяльність 

господарюючих суб’єктів; підвищення ефективності роботи державних органів; 

приватизація підприємств, не пов’язаних з виконанням державою прямих функцій 

щодо забезпечення обороноздатності і безпеки країни; підвищення ефективності 

управління державною власністю (включаючи природні ресурси); підтримка судової 

реформи разом з реформою органів правопорядку. 

В основу державного управління промисловим комплексом повинні бути покладені 

наступні принципи [5]: 

– перехід від безпосереднього управління держпідприємствами до управління 

державною власністю; 

– здійснення державного контролю за функціонуванням держпідприємств в 

цілому повинно бути зведене до мінімально прийнятного рівня для кожного етапу 

розвитку, з урахуванням соціально-економічного становища в регіоні; 

– повинні бути визначені ті підприємства, які знаходяться повністю в державній 

власності і під прямим контролем міністерств, відомств і департаментів; переважно 

для таких підприємств повинно передбачатися фінансове покриття витрат за рахунок 

бюджету, збитки з соціальних причин, втручання в ухвалення управлінських рішень; 

– здійснення діяльності рештою підприємств (що характеризуються повною 

самостійністю) передбачає застосування економічних методів і повинно будуватися на 

договірній (контрактній) системі взаємодій цих підприємств з державою; 

– рішення проблеми надходження надійної звітної інформації про діяльність 

державних підприємств вимагає розвитку інформаційних систем для мікро- і 

макроекономічної оцінки цієї діяльності; 
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– всебічне заохочення конкуренції між державними і приватними підприємствами; 

– організація міжгалузевих і галузевих холдингових підприємств і промислових 

груп як найефективніших форм управління державною власністю. 

У загальному виді промислова політика може містити декілька структурних 

складових (інвестиційну, експортно-імпортну, грошово-кредитну і інші види політики), 

що дозволяють цілеспрямовано впливати на досягнення її цілей. Потрібно відзначити, 

що найчастіше використовуються тільки податкові можливості регулювання у формі 

цілеспрямованої непрямої дії на господарські процеси для створення і вдосконалення 

умов економічного розвитку. Регулююча і стимулююча роль податків орієнтована на 

пом’якшення циклічних криз виробництва і збільшення стійкості розвитку економіки 

в цілому. Роль податків в максимальному ступені повинна реалізовуватися в 

інвестиційній сфері за допомогою непрямого державного регулювання. Найпоширенішим 

механізмом реалізації непрямого державного регулювання економіки України є 

система податкових пільг за інвестиціями. 

Прагнення органів державної влади щодо створення конкурентоспроможного 

промислового комплексу, здатного в умовах глобалізації вирішувати головні завдання 

соціально-економічного розвитку суспільства та утвердження України як високо-

технологічної держави реалізується через промислову політику, що базується на 

реформуванні системи управління промисловістю, подоланні диспропорцій у  

промисловому виробництві, створенні сприятливих умов економічного розвитку для 

суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності, повному та ефективному 

використанні наявного наукового потенціалу і подальшого його розвитку для підвищення 

конкурентоспроможності промислового виробництва та продукції [1]. 

Розвиток промисловості органічно пов’язаний з територіальною трансформацією 

продуктивних сил. Тому виважена промислова політика регіонів є однією з важливих 

передумов забезпечення економічної стабільності України. Можна сказати, що успіх 

соціально-економічного розвитку регіонів країни залежить від наявності та ефективної 

реалізації продуманої промислової політики. В цьому плані високої оцінки заслуговують 

праці сучасних українських учених-регіоналістів: Б. Данилишина, М. Долішнього, 

М. Чумаченка, Б. Буркинського, Є. Степанова, С. Злупка, О. Амоші, Д. Стеченка, 

І. Лукінова, І. Михасюка, П. Бєлєнького, В. Пили, А. Єпіфанова, І. Сала, С. Соколенка, 

Л. Яковенко та інших. Узагальнення наукових підходів даних авторів дозволяє констатувати, 

що регіональна промислова політика базується на таких ключових засадах: 

1) вона є складовою державної промислової політики і ґрунтується на її правовій 

основі; 

2) формування й реалізація її здійснюється з урахуванням особливостей регіону; 

3) розробка і реалізація цієї політики здійснюється адміністрацією за сприяння 

органів місцевого самоврядування, асоціацій, об’єднань промисловців і підприємців. 

Розвиток промислового комплексу регіону є ціленаправленим процесом. Цілі цього 

процесу досягаються в процесі реалізації регіональної промислової політики. 

Цілі є обов’язковим і неодмінним атрибутом будь-якої політики. Розглянемо суть 

категорії «мета» і основні закономірності цілепокладання, а також специфіку цілей 

регіональної промислової політики. 

Визначення мети приймає різні відтінки в межах умовної «шкали» – від ідеальних 

прагнень (мета – «мрія», тобто мета, яка не забезпечена ресурсами для її досягнення) 

до матеріального втілення, кінцевого результату діяльності. 

У Великій Радянській Енциклопедії подається наступне визначення: «Мета – один 

з елементів поведінки, який характеризує у свідомості бажаний результат та шляхи 

його досягнення за допомогою визначених засобів. Мета виступає як засіб інтеграції 

дій людини в деяку послідовність чи систему. Аналіз діяльності як цілеспрямованої 

передбачає виявлення невідповідності між життєвою ситуацією і ціллю. Досягнення 

мети є процесом усунення даної невідповідності». 
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Дійсно, цілеспрямованість людської діяльності у своїй основі має систему економічних 

інтересів, що виникають внаслідок необхідності задоволення матеріальних і духовних 

потреб людей. Причому основою для формування цілей діяльності є пізнання об’єктивних 

закономірностей розвитку суспільства, які виступають генераторами ідей. 

Узагальнення результатів досліджень процесів цілепокладання дозволили сформулювати 

ряд загальних закономірностей постановки цілей [11]. По-перше, це залежність уявлення 

про мету і формулювання мети від стадії пізнання об’єкта управління. Дійсно, чим 

повніше наше уявлення про бажаний стан об’єкта управління (промисловий комплекс 

регіону), про проблеми, що виникають у зв’язку із досягненням запланованих 

показників соціально-економічного розвитку, тим більш конкретними є вимоги до 

його розвитку. 

Інша закономірність цілепокладання полягає в необхідності зведення задачі 

постановки узагальнюючої мети до завдання її структуризації: представляється принципово 

неможливим досягти єдиного розуміння такої мети всіма учасниками її реалізації без 

етапу декомпозиції (або структуризації) мети. Дана закономірність обумовлює 

необхідність при описі цілей регіональної промислової політики використовувати 

діалектичне вчення про категорію міри як атрибуту матеріального об’єкта. При цьому 

під мірою розуміється якісно-кількісна система взаємозв’язків усередині складних і 

простих явищ. Це, у свою чергу, припускає конкретизацію загальних цілей регіональної 

промислової політики через сукупність якісних і кількісних характеристик – цільових 

установок, цільових нормативів і цільових показників. 

При цьому якісні характеристики мети визначає цільова установка, під якою 

прийнято розуміти охарактеризований на вербальному рівні цільовий орієнтир 

(орієнтири) регіональної науково-інноваційної політики [393, с. 19]. Кількісна визначеність 

мети забезпечується розробкою цільових показників – кількісних характеристик 

розвитку об’єкта управління на деякий момент часу, і цільових нормативів – значень 

цільових показників, які відповідають необхідному рівню кінцевого (бажаного) стану 

об’єкта управління. 

Серед закономірностей, що визначають процеси цілепокладання в промисловому 

комплексі регіону, слід виділити зв’язок між цілями соціально-економічного розвитку 

території і цілями промислової політики регіону [447, с. 115]. Останні носять вторинний, 

підлеглий характер по відношенню до перших, що повною мірою відповідає прийнятому в 

країні курсу на побудову соціально-орієнтованої ринкової економіки. 

Відмічені закономірності слід розглядати як теоретичну базу формування цілей 

регіональної промислової політики. Таким чином, суть цілей регіональної промислової 

політики можна визначити як прогнозовані (у якісному і кількісному вигляді) результати 

розвитку промислового комплексу регіону, які очікуються в конкретні проміжки часу. 

Розглянемо, в чому полягає специфіка цілей регіональної промислової політики. На 

нашу думку, «регіональність» таких цілей витікає з розглянутої вище закономірності 

цілепокладання, як свідчить, що цілі розвитку промислового комплексу регіону вторинні 

по відношенню до цілей комплексного регіонального соціально-економічного розвитку. 

Принципова схема формування цілей регіональної промислової політики наведена 

на рис. 2.3. 

Як випливає з розглянутої вище закономірності цілепокладання, сутність якої 

полягає в єдності управління комплексним соціально-економічним розвитком і його 

науково-інноваційної сферою, цілі регіональної промислової політики і цілі соціально-

економічного розвитку регіону повинні бути пов’язані між собою, причому перші 

носять вторинний, підлеглий характер по відношенню до загальних цілей розвитку. 

При цьому відзначимо, що цілі можуть носити як оперативний (короткостроковий, 

тактичний), так і стратегічний характер. А це означає необхідність виявлення не тільки 

існуючих, але і прогнозованих проблем комплексного соціально-економічного розвитку 

регіону, визначення серед них проблем розвитку регіонального промислового комплексу. 
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Рис. 2.3. Принципова схема формування цілей регіональної промислової політики 
 

Як проблеми, які покликана вирішувати регіональна промислова політика, можна 
виділити наступні: 

 збереження найцінніших елементів накопиченого науково-технічного потенціалу і 
використання його для розвитку промисловості регіону; 

 розвиток, використання і порівняльних конкурентних переваг національної 
промисловості і послідовне подолання її слабких сторін; 

 подолання деформацій, що склалися, в галузевій, внутрішньогалузевій і виробничій 
структурі, що проявляються в технічному і технологічному відставанні вітчизняного 
виробництва; 

 насичення внутрішнього ринку вітчизняною промисловою продукцією відповідно 
до об’єму структурного попиту; 

 створення власної ніші на світовому ринку для експорту промислової продукції; 

 об’єктом реалізації регіональної промислової політики є дії, що направлені на 
підвищення продуктивності праці. 

У процесі формування регіональної промислової політики слід враховувати наступні 
значущі аспекти функціонування промислового комплексу регіону [301, с. 32]. 

1. Стратегічним напрямом регіональної промислової політики є підтримка місцевих 
стабільно працюючих підприємств. 

2. Регіональна промислова політика формується як функція потреб підприємств 
регіону, і є складовою частиною державної промислової політики. 

3. Сукупність інвестиційних програм підприємств регіону визначає формування 
всієї решти функціональних політик регіональних органів управління. 

4. Існуюча промислова політика взагалі і регіональна, зокрема, орієнтована на 
збільшення ВВП на душу населення, і як наслідок на формування платоспроможного 
попиту і забезпечення цілей та завдань розвитку підприємств. 
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 аналіз і оцінка проблем територіального розвитку 
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5. Регіональна промислова політика створює градоутворюючим підприємствам 

протекціоністські умови, мінімізуючи конкуренцію (якщо на регіональний ринок 

поступає аналогічна продукція з інших регіонів, і дані виробники мають підтримку в 

своїх регіонах, то регіональні органи управління мають право встановлювати бар’єри 

для підтримки місцевих виробників). 

6. Критерієм вибору підприємств для підтримки є висока ефективність виробництва, а 

інструментом підтримки є компенсація «побічних ефектів». 

При проведенні досліджень подібного роду необхідно, перш за все, визначитися з 

об’єктом дослідження. У ряді робіт промисловий комплекс, як об’єкт дослідження, 

розглядається як сукупність галузей виробництва, розміщених на даній території, що 

розглядаються як єдине ціле і як найважливіший компонент економіки регіону. 

Регіональний промисловий комплекс по суті є територіально-виробничою сукупністю 

не лише промислових підприємств, але й об’єктивно інтегрованих з ними стійкими 

господарськими зв’язками інших об’єктів матеріального виробництва і невиробничої 

сфери, що забезпечує ефективне функціонування комплексу в цілому. 

Пооб’єктна структуризація проблеми розробки регіональної промислової політики 

приведена на рис. 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Регіональна промислова політика: пооб’єктна структуризація проблеми 

 

Як зазначалося вище, до найважливіших завдань регіональних органів управління 

входить забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку регіону. Це означає 

необхідність урахування при рішенні проблем формування і реалізації регіональної 
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промислової політики інтересів різних суб’єктів управління (державного, регіонального, 

місцевого рівнів) і господарювання, що є, по суті, структурною перебудовою промислового 

комплексу регіону. При цьому слід враховувати ті обставини, що структура економіки 

регіону, його ядра – промислового комплексу дореформеного періоду є носієм певних 

якостей, які дають можливість регіону реалізовувати ту або іншу сукупність функцій і 

в той же час виступають чинниками підтримки інерційного розвитку. 

У сучасних умовах господарювання діюча структура регіонального промислового 

комплексу часто вступає в суперечність із завданнями перспективного комплексного 

соціально-економічного розвитку. Розв’язання цієї суперечності полягає у формуванні 

регіоном нової структури економіки, що дозволяє ефективно вирішувати широкий 

спектр проблем соціально-економічного розвитку. Отже, йдеться про розробку концепції 

структурної перебудови економіки регіону. 

Розглянемо основні поняття, що пов’язані із структурною перебудовою регіонального 

промислового комплексу. Так, під структурою промислового комплексу розглядаємо 

сукупність галузей промисловості і технологічно пов’язаних з ними галузей, 

розміщених на території регіону, що характеризується складом і змістом, пропорціями 

і зв’язками всіх видів діяльності, що здійснюється в рамках цієї сукупності галузей. 

Тоді суть промислової політики (структурної перебудови промислового комплексу) 

полягає в цілеспрямованій зміні складу і змісту його частин, існуючих пропорцій і 

зв’язків між ними для підвищення ефективності його функціонування, поліпшення на 

цій основі якості життя населення. Таким чином, регіональна промислова політика 

визначає доцільні зрушення в номенклатурі галузей, їх спеціалізації, в структурі і в 

умовах виробництва у допоміжних і обслуговуючих галузях. Слідством змін у складі і 

змісті складових промислового комплексу виступають зміни пропорцій між його 

компонентами. 

Дослідження загальних закономірностей територіального розвитку свідчать про 

принципове закінчення існування будь-якої регіональної спеціалізації через зниження 

ефективності функціонування і прискореного розвитку виробництв та видів діяльності, 

здатних стати полюсами економічного зростання. Тому стратегічні інтереси органів 

регіональної та місцевої влади істотно відрізняються від інтересів керівників окремих 

промислових підприємств і полягають у перетворенні структури регіонального  

промислового комплексу відповідно до новообраної стратегії, що відповідає сучасним 

політичним і економічним реаліям. 

Розв’язання зазначеної суперечності обумовлює необхідність розробки і реалізації 

регіональними органами управління політики структурної перебудови промислового 

комплексу регіону (регіональна промислова політика) однією із складових якої виступає 

політика підтримки структурних перетворень на рівні окремих адміністративно-

територіальних одиниць. 

Таким чином, виникає необхідність розробки Концепції регіональної промислової 

політики, в рамках якої слід визначити цілі і пріоритети в даній сфері, основні 

напрями структурних перетворень і механізми їх реалізації, зокрема, форми і методи 

державної підтримки. Зрозуміло, що створення такої Концепції вимагає створення 

спеціального наукового і організаційного забезпечення. 

У процесі формування концепції регіональної промислової політики, до числа 

провідних принципів, слід віднести цілеспрямованість, системність, комплексність, 

ефективність, консенсус інтересів. 

Дотримання принципу цілеспрямованості означає, що формуванню і реалізації 

регіональної промислової політики повинен передувати етап цілепокладання, суть 

якого полягає у виборі і обґрунтуванні системи взаємообумовлених цілей розвитку 

промисловості в системі регіональних економічних зв’язків. 

Принцип комплексності означає необхідність урахування при розробці і здійсненні 

структурних перетворень в промисловому комплексі регіону сукупності економічних, 

соціальних, екологічних, містобудівних, політичних чинників розвитку. 
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Дотримання принципу ефективності означає, зокрема, що реалізація регіональної 

промислової політики повинно здійснюватися найефективнішим з економічної точки 

зору способом. Інша складова загальної ефективності перетворень у промисловому 

комплексі – соціальна ефективність. Йдеться про мінімізацію соціальних витрат, 

пов’язаних з реалізацією запланованих перетворень, які, в жодному разі, не повинні 

знижувати якість життя населення чи підсилювати соціальну напруженість. 
Принцип консенсусу інтересів означає необхідність виявлення і задоволення інтересів 

суб’єктів господарювання і управління, які є учасниками економічних відносин при 
розробці і реалізації політики перетворень у промисловому комплексі, та від діяльності 
яких значною мірою залежить соціально-економічна ситуація. 

Для вирішення прикладних задач реалізації промислової політики необхідно  
орієнтуватися на основні напрями перетворень структури промислового комплексу 
регіону, які мають типовий характер. Серед них можна виділити зміни наступних 
структур промислового комплексу в рамках реалізації промислової політики: галузевої, 
профільної, товарної, експортно-імпортної, власності, просторової. 

Зміна галузевої структури промислового комплексу регіону пов’язана з усуненням 
диспропорцій в розвитку окремих галузей: фактичної спеціалізації; перспективної 
спеціалізації (галузей, які поки що не досягли очікуваного розвитку); неперспективної 
спеціалізації (спеціалізації, яка є невиправданою з позиції інтересів території); галузей, 
що створюють профільну структуру територіально-промислового комплексу. 

Профільна структура регіонального промислового комплексу є сукупністю галузей 
спеціалізації, розміщення яких на даній території уже здійснено чи планується, виходячи 
із загальнодержавних або регіональних інтересів. Зміна профільної структури промислового 
комплексу ініціюється, як правило, державою. 

Зміна товарної структури промислового комплексу регіону означає її раціоналізацію, 
в першу чергу з позицій посилення соціальної орієнтації виробництва, а також 
підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх і внутрішніх ринках. 

Удосконалення експортно-імпортної структури регіонального промислового 
комплексу пов’язане з розробкою і реалізацією заходів, направлених на збільшення 
частки експорту продукції, поліпшення експортної структури на користь наукоємної 
високоякісної продукції, зниження частки імпортної сировини та устаткування, що 
мають конкурентоздатні вітчизняні аналоги. 

Зміна структури власності промислового комплексу регіону полягає в раціоналізації її 
з погляду підвищення ефективності її функціонування. 

Використання інноваційних форм регіонального розвитку сприятиме підвищенню 
ефективності реалізації регіональної промислової політики [38, с. 43]. Правовою 
основою до цього є утвердження законів, нормативних актів тощо, які сприяють 
розв’язанню соціально-економічних проблем територій та стимулюванню їх розвитку. 
Серед них – Закони України «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 
техніки», «Про стимулювання розвитку регіонів України», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», а також Укази Президента України 
«Про концепцію державної регіональної політики», «Про концепцію державної  
промислової політики» тощо. 

До числа ключових відноситься питання про структуру концепції регіональної 
промислової політики. На наш погляд, вона повинна включати наступні розділи: 

 аналіз початкових передумов і стартових умов перебудови промислового 
комплексу регіону; 

 стратегічні орієнтири, пріоритети і цілі розвитку промислового комплексу; 

 основні напрями нової структурної політики в промисловому комплексі регіону; 

 оцінка соціально-економічних наслідків реалізації основних напрямів регіональної 
промислової політики; 

 ресурси і механізм реалізації концепції регіональної промислової політики. 
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Для забезпечення ефективності досягнення поставлених цілей, необхідно здійснювати 
послідовну реалізацію регіональної промислової політики на всіх рівнях територіального 
управління – державному, регіональному і місцевому [55, с. 21]. На регіональному і 
місцевому рівнях в рамках регіональної промислової політики забезпечуються [91, с. 82]: 

– підтримка і стимулювання розвитку економічно ефективних підприємств і 
організацій; 

– ліквідація або реорганізація неефективних економічних структур, недопущення 
утворення нових монополій; 

– стимулювання і регулювання розвитку фондового ринку з метою забезпечення 
міжгалузевого переливу капіталу; 

– організація погоджувального процесу для обмеження зростання цін; 
– стимулювання впровадження цивілізованих ринкових норм поведінки економічних 

суб’єктів. 
Перший напрям регіональної промислової політики полягає в безпосередній роботі 

з агентами ринку і забезпечує: 
– по-перше, ідентифікацію перспективних підприємств, що реалізують проекти і 

програми з реальним платоспроможним попитом на ринку і без суттєвих труднощів 
залучають до сфери своєї діяльності фінансові, трудові і інші ресурси тим самим 
формуючи «секторі зростання» [402, с. 85]; 

– по-друге, виключення з господарського обороту неефективних підприємств і 
виробництв; 

– по-третє, підтримку життєво важливих галузей економіки і забезпечення 
економічної безпеки держави і регіону. 

Другий напрям регіональної промислової політики полягає у впливі суспільства на 
обсяги сукупного попиту на товари і послуги через стимулювання державного попиту, 
який формується на основі державних потреб і програм державних відомств, регіональних 
адміністрацій і органів місцевого самоврядування в рамках бюджетних обмежень усіх 
рівнів. Як свідчить практика розробки регіонами власної нормативної бази у сфері 
формування і розміщення регіонального замовлення, труднощі виникають уже при 
визначенні суті регіонального і муніципального замовлення. 

Державне законодавство відповіді на це питання не містить, хоча правова основа 
для формування і розміщення регіонального і муніципального замовлення є. Саме 
виникнення регіонального і муніципального замовлення як форми регулювання економіки 
регіонів, є результатом реформування національної системи територіального управління 
[95, с. 38]. 

У нашій країні становлення системи державних замовлень розпочато в 20-х роках 
минулого століття, коли у складі центральних органів управління функціонував 
Комітет з державних замовлень при Наркомфіне [98, с. 351]. Механізм державних 
договірних відносин полягав в тому, що одна сторона зобов’язувалася виробляти і 
постачати, а інша – прийняти і сплатити обумовлену замовленням продукцію за 
призначеною ціною. Державне замовлення приймалося і виконувалося в першочерговому 
порядку, але це було його єдиною відмінністю від інших замовлень. 

Тимчасове положення про порядок формування державних замовлень на 1989-1990 рр. 
встановлювало, що державне замовлення необхідно включати в плани підприємств у 
цілях задоволення першочергових суспільних потреб, при цьому частка його в 
загальному обсязі виробництва повинна була скласти 60-70 % і у міру розширення 
оптової торгівлі засобами виробництва передбачалося скорочення до 40-50 %. Практика 
показала, що використання такої форми державного регулювання економіки супро-
воджується такими проблемами: 

 по-перше, виконання державних замовлень не завжди забезпечувалося збутом, 
внаслідок чого неплатежі лягали на плечі підприємств-виробників; 

 по-друге, державне замовлення не завжди повністю забезпечувалося фінансовими 
ресурсами; 
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 по-третє, він був, як правило, невигідний підприємству-виробнику. 

Це дозволяє визначити суть регіонального і муніципального замовлення як одну з 

форм виконання витратної частини місцевого бюджету, що здійснюється шляхом 

доручення господарюючому суб’єкту виконати роботу (надати послугу, відвантажити 

продукцію) для задоволення потреб місцевого споживача, пов’язаних з реалізацією 

законодавчо встановлених функцій місцевого самоврядування. 

Як і будь-який суб’єкт цивільного права, органи регіональної та місцевої влади 

вільні у виборі партнерів і розміщенні замовлень. Проте, діючі від його імені муніципальні 

служби, будучи органами публічної влади, зобов’язані: 

 регламентувати свою діяльність нормативно-правовими актами; 

 діяти на користь усіх членів територіальної громади; 

 забезпечувати гласність і прозорість своєї діяльності [273, с. 10]. 

Поєднання свободи вибору з особливим статусом публічної влади досягається 

шляхом використання процедури розміщення регіональних і муніципальних замовлень 

(вибору постачальників товарів і послуг, виконавців робіт) за конкурсом. Конкурс є 

відкритою для всіх і чітко регламентованою процедурою, за результатами якого право 

на виконання замовлення одержує той, чия пропозиція найбільшою мірою задовольняє 

потребам за якістю товару (роботи, послуги) і ціною. До участі в конкурсі допускаються 

фірми, здатні підтвердити свою репутацію надійного партнера. При цьому участь у 

конкурсі є важливим стимулом для потенційного виконавця муніципального замовлення з 

активізації діяльності у напрямі скорочення власних витрат, мобілізації додаткових 

фінансових, технологічних та інших видів ресурсів з метою підвищення якості і 

зниження собівартості своєї продукції (послуг). До того ж впровадження конкурсних 

механізмів стає серйозним бар’єром на шляху чиновницького свавілля і корупції при 

розподілі бюджетних коштів. Нарешті, такий механізм стимулює розвиток конкуренції 

і появі нових господарюючих суб’єктів на відповідних ринках. 

Третій напрям визначається як система наукових, інноваційних, виробничих та 

інвестиційних проектів і програм стимулюючого характеру. Ця система спирається, 

перш за все, на результати аналізу розвитку світового ринку і націлена на прорив у 

середньостроковій і довгостроковій перспективі на нові сегменти ринку, освоєння 

перспективних ніш платоспроможного попиту і забезпечення життєво важливих 

національних інтересів. 

Робота за трьома вказаними напрямами, а також економічні і соціальні критерії вибору 

конкретних пріоритетів у рамках цих напрямів повинні визначатися з урахуванням 

регіональних особливостей. 

У сучасних умовах господарювання діючі склад і структура промислового комплексу 

часто вступають у суперечність з метою комплексного соціально-економічного розвитку і 

новим стратегічним вибором [142, с. 151]. 

На рис. 2.5 показано формування системи цілей регіональної промислової політики, що 

включає широкий круг функціональних завдань, об’єктивно пов’язаних як з виробничою, 

так і з бюджетною (податковою) сферами. 

У табл. 2.6 наведено в загальному вигляді інструменти реалізації регіональної 

промислової політики для трьох основних рівнів: державного, регіонального і місцевого. 

Що стосується підприємств, то вони, як суб’єкти реалізації регіональної промислової 

політики, випробовують стимулюючу і регулюючу дію інструментів вищепозначених 

рівнів. 

Отже, державна регіональна промислова політика це: по-перше, історично визначений, 

з можливістю програмування, рівень інноваційно-технологічного розвитку суспільства 

і здібностей людини, виражена в типах і формах здійснення життєдіяльності людей на 

основі реалізації технічних можливостей у сфері виробництва, його організації та 

управління; по-друге, рівень технологічної безпеки в межах економічної безпеки 

регіону. 



Розвиток регіональної промислової політики держави: 

теорія, методологія, механізми 

65 

 

Рис. 2.5. Система цілей регіональної промислової політики 

 

Таблиця 2.6 

Ієрархічна система реалізації регіональної промислової політики 
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Таким чином, специфіка регіональної промислової політики полягає в її комплексності – 

вона зорієнтована на підвищення конкурентоспроможності регіону і є єдиною 

системою заходів і важелів для досягнення поставленої мети. Регіональна промислова 

політика повинна визначати контури регіонального регулювання економіки щодо 

підтримки промисловості і стимулювання інвестиційної активності, а також служити 

основним інструментом досягнення цілей економічної політики регіону і відповідати 

пріоритетам макроекономічної державної політики. 

 
2.3. Формування структурного механізму реалізації регіональної 

промислової політики 

 

Цілі реалізації регіональної промислової політики вимагають розробки спеціального 

механізму, який би забезпечував їх досягнення і ухвалення стратегічних і оперативних 

рішень в рамках встановлених пріоритетів і обмежень. 

Механізм реалізації політики слід розглядати як систему взаємозв’язаних елементів, 

підпорядкованих досягненню заданої мети [27, с. 150]. Тоді суть механізму реалізації 

регіональної промислової політики можна визначити як сукупність процесу розробки, 

ухвалення і реалізації управлінських рішень і комплексу цільових, функціональних і 

забезпечуючих підсистем, склад яких носить, певною мірою, типовий характер. 

При цьому процес розробки, ухвалення і реалізації рішень є стандартною процедурою, 

що передбачає проходження шести основних етапів [5, с. 54]: 

– діагностика проблемної ситуації; 

– визначення обмежень і критеріїв ухвалення рішення; 

– розробка і виявлення альтернатив; 

– оцінка альтернатив; 

– вибір альтернативи як ухвалення рішення; 

– реалізація рішення. 

Дана процедура по суті відображає процес управлінської діяльності і не вимагає 

спеціального коментаря. Відзначимо лише, що в даному випадку ми маємо справу з 

великою кількістю суб’єктів реалізації політики і відповідно ухвалення управлінських 

рішень. Це пов’язано з тим, що об’єктом регіональної промислової політики є суб’єкти 

господарювання, соціально-економічні процеси і ресурси (зокрема людські), лише 

незначна частина яких знаходиться під впливом органів регіональної та місцевої влади 

[29, с. 97]. Таким чином, як і показано на рис. 2.6, рис. 2.7 можна виділити, щонайменше, три 

суб’єктні блоки реалізації регіональної промислової політики, – це власне органи 

регіональної та місцевої влади, суб’єкти господарювання промислового комплексу, а 

також організації, що функціонують на території регіону як елементи економічної 

інфраструктури. 

Виділені суб’єкти за своїми завданнями реалізації регіональної промислової 

політики не рівнозначні. Зокрема, органи регіональної та місцевої влади виконують 

значно більше завдань, будучи не лише виконавцями, але і авторами змістовного 

наповнення політики легітимним відповідальним процесом [43, с. 32]. Як виконавець, 

вони, по-перше, створюють у рамках своєї компетенції умови, що стимулюють 

реалізацію політики, а по-друге – самі діють у цих умовах. 

Інші суб’єкти реалізації регіональної промислової політики є такими лише 

настільки, наскільки органам влади вдалося їх залучити до процесу реалізації такої 

політики, як через створення стимулюючих умов, так і іншими шляхами. Тут виникає 

проблема механізму залучення суб’єктів господарювання і громадськості в реалізаційний 

процес. 

Ключовим елементом механізму є блок цільових підсистем, який формується в 

розрізі основних напрямів регіональної промислової політики, визначених на етапі її 

розробки [107, с. 89]. 
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Рис. 2.6. Інтеграційні зв’язки суб’єктів реалізації регіональної промислової політики 
 

 

Рис. 2.7. Структурна схема механізму реалізації регіональної промислової політики 
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Функціональні підсистеми включають основні складові управління, якими ми 

пропонуємо вважати: планування, організацію, реалізацію і контроль. 

Склад забезпечуючих підсистем зумовлений загальними вимогами до реалізаційного 

механізму і включає правове, організаційне, фінансове, кадрове, інформаційне, науково-

інноваційне і соціальне забезпечення. 

Змістовне наповнення забезпечуючих підсистем зумовлюється специфікою  

промислового комплексу і владними повноваженнями регіонального рівня управління. 

Зокрема, правове забезпечення передбачає цілий комплекс заходів, направлених як 

на забезпечення легітимності самої політики, так і на створення нормативно-правових 

умов, стимулюючих і регламентуючих її проведення [8, с. 90]. Легітимність регіональної 

промислової політики забезпечується тим, що вона повинна бути змістовно сфор-

мульована, письмово зафіксована і прийнята рішенням виборного органу управління 

регіоном, оформленим відповідно до встановленого регламенту. 

Створення нормативно-правових умов – ключовий елемент реалізації регіональної 

промислової політики, необхідний також для функціонування всієї решти видів 

забезпечення [30, с. 10]. Йдеться про документально-правове підкріплення пріоритетів, 

переваг, обмежень, заявлених у затвердженій політиці, а також в нормативно-правовому 

обґрунтуванні схвалюваних рішень у рамках фінансового, кадрового, інформаційного, 

програмно-аналітичного, науково-інноваційного, організаційного і соціального забезпечення 

реалізації регіональної промислової політики. При цьому правові і нормативні акти, 

що встановлюють змістовні положення самої політики, носять базовий характер і 

вимагають розробки і ухвалення на відповідному управлінському рівні в першочерговому 

порядку, тоді як нормативно-правове обґрунтування відповідних рішень – постійний 

процес, зумовлений порядком виконання робіт з даних видів забезпечення. 

Організаційне забезпечення – багатоаспектний чинник реалізації регіональної 

промислової політики. 

По-перше, йдеться про організаційне закріплення задач реалізації даного напряму 

регіональної політики за конкретним підрозділом або посадовцем у структурі органів 

регіональної та місцевої влади. Регламентація відповідальності є невідємною умовою 

організації управління, причому при ухваленні даного організаційного рішення необхідно 

керуватися, перш за все, принципами системності, комплексності і адекватності, щоб 

поставлені завдання обґрунтовано і органічно вписувалися у відповідний блок  

організаційної структури [106, с. 100]. 

По-друге, даний вид забезпечення передбачає рішення такого складного питання, 

як організація і координація діяльності всіх суб’єктів реалізації промислової політики 

на основі принципів партнерства і балансу інтересів. По суті, йдеться про виявлення, 

узгодження інтересів, а також розробку відповідних організаційних форм партнерства 

в цілях реалізації політики [287, с. 401]. 

Досліджуючи особливості формування механізму реалізації регіональної промислової 

політики, неможливо не звернути увагу на зміни в системі управління промисловістю 

та відповідний різним етапам трансформації інструментарій. 

Так, у період «адміністративно-командної» економіки в Україні у всіх сферах 

діяльності (і особливо в промисловості) існувала загальнодержавна система планування, 

яка об’єднувала діяльність суб’єктів господарювання з вищого ешелону влади до 

ланки, що реалізовує ці рішення (конкретного підприємства). Реалізація стратегії 

розвитку суб’єктів господарювання на підставі централізованого планування було 

традиційним елементом управління в СРСР. Виконання планованих результатів не 

підлягало обговоренню. Тим самим, плани розвитку різних рівнів і різних тимчасових 

періодів фактично мали силу закону. Основна властивість державного планування 

діяльності господарюючих суб’єктів містила в собі уніфіковану нормовану оцінку 

економічних явищ в країні. Дане явище сприяло створенню великих і особливо 

великих виробничих одиниць, оскільки специфічний характер управління сприяв 
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розвитку нормування, стандартизації і уніфікації виробничих і економічних процесів 

[283, с. 15]. 

Порівняльну характеристику систем управління промисловою політикою наведено в 

табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Порівняльна характеристика систем управління промисловістю 

Характеристика 

чинників 

Тип соціально-економічного середовища 

Адміністративно-планова 

(централізована) 
Перехідна Ринкова 

Стиль управління Адміністративно-командний Елементи адміністративного 

стилю, зародження 

системного і ситуативного 

підходу 

Системний, ситуативний 

підхід 

Вплив державних 

структур на виконання 

стратегії розвитку 

підприємства 

Директивне планування, 

розподіл засобів і 

ресурсів.Пряме управління 

Планування і контроль 

стратегії розвитку держави 

(розвиток промисловості), 

прогноз розвитку і координація 

Прогноз розвитку 

економіки. Регулювання 

тенденцій. Планування і 

контроль державних 

програм і проектів 

Ініціатор ідей Держава Держава і становлення етапу 

зародження самостійних ідей 

Ключову позицію займає 

ринок, частково державні 

пріоритети в розвитку 

Інвестори Державні структури і галузі Змішані: державні, колективні, 

приватні, зарубіжні інвестиції 

Переважно приватні 

інвестиції (до 80 %) 

Замовники Представники державних 

структур 

Представники основного 

власника 

Юридичні і фізичні 

особи (власники) 

Порядок розподілу 

замовлень, укладення 

договорів і контрактів 

Державний план, рішення 

партійних і державних 

органів 

Держзамовлення, традиційні 

господарські зв’язки, початок 

торгів і конкурсів 

На основі конкуренції: 

– тендери; 

– конкурси; 

– торги. 

Наявність 

конкурентів 

Монополія виробників і 

підрядчиків 

Зниження монополії, початок 

конкуренції 

Ринкова конкуренція 

Система санкцій і 

стимулювання 

Партійно- адміністративне 

регулювання із слабким 

економічним механізмом 

Адміністративне 

регулювання, розвиток 

економічних механізмів 

Економічна мотивація і 

регулювання 

 

Зупинимося на аналізі проблем у реалізації промислової політики в Україні в цілому, 

оскільки одержані результати дозволять відповісти на питання, якими інструментами 

можна вирішувати ці проблеми на регіональному рівні. Основними з них є: 

1. Потреба в ліквідації суперечностей між завданням створення умов для 

максимальної ефективності бізнесу і завданням його відповідальності за стратегію 

розвитку країни. 

2. Необхідність відновлення державного правового механізму регулювання 

проблем промислової політики. 

3. Промисловість втрачає інноваційний характер, втрачається науково-технічний 

потенціал її відтворення [11, с. 30]. 

4. Невірне трактування цілей. Стратегічна мета промислової політики – стійкий 

економічний розвиток країни, задля чого необхідно створення механізму державного 

правового і економічного регулювання промислового розвитку. Тактична мета – заходи 

з відродження. 

5. Пропозиції з використання іноземного досвіду, який можливо застосовувати 

тільки для реформ в постіндустріально розвинених країнах. Україна на сьогодні 

знаходиться в стані відходу від радянської структури промисловості , з проходженням 

глибокого спаду виробництва і НДДКР. 

6. Розуміння промислової політики як зусиль, направлених на перетік капіталу з 

однієї галузі в іншу. Стратегічний перетік капіталу можливий лише в стабільних 
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економіках. А для цього потрібні запаси капіталу. В Україні надлишку ресурсів, які б 

можна було переорієнтувати хоча б на критичні підсистеми господарства відсутні. 

Прийнято виділяти наступну послідовність у використанні інструментів при 

побудові промислової політики на регіональному і місцевому рівнях: 

1. Визначення заходів з розвитку інфраструктури і загальних умов середовища 

виробництва і життєдіяльності; 

2. Набір стимулів (фінансових і нефінансових) для заохочення і мотивації 

інвестиційної політики окремих суб’єктів господарювання, в тому числі і комерційних 

структур. 

Промислова стратегія на регіональному рівні нерозривно пов’язана з системою 

прогнозування і планування, з проблемами міжгалузевого характеру, з міжбюджетними 

відносинами, розвитком внутрішньорегіональної кооперації, тобто виникає об’єктивна 

потреба в посиленні функцій державного планування і в підвищенні його стратегічної 

ролі в системі державного управління в умовах ринкових відносин [3, с. 21]. 

До основних критеріальних вимог до регіональної промислової політики слід віднести: 

1. Дотримання діючого державного і регіонального законодавства. 

2. Розробка регіональної промислової політики, яка заснована на законодавчо 

затверджених пріоритетних цілях соціального і економічного розвитку країни і регіону. 

3. Узгодження загальнодержавних, регіональних, місцевих інтересів, інтересів 

фінансових інститутів і суб’єктів господарювання та інших учасників промислової 

діяльності на основі взаємних угод. 

4. Своєчасне формування повноцінної нормативно-правової бази регіонального 

рівня, здатної забезпечити інвестиційний розвиток територіальної одиниці. 

5. Єдність цілей і засобів їх досягнення, взаємозв’язок стратегічних, тактичних і 

оперативних цілей. 

6. Формування раціональних форм і масштабів державного впливу на економіку і 

соціальну сферу. 

7. Єдність програмно-цільового, галузевого, територіального аспектів управління. 

8. Раціональне поєднання планових (господарських, тактичних) і ринкових методів 

господарювання. 

9. Узгодженість регіональної інвестиційної стратегії у сфері економіки і пріоритетів 

соціальної сфери. 

10. Зміцнення взаємозв’язку інвестиційної та інноваційної політики; створення 

ефективних систем управління даними процесами. 

11. Використання сучасної системи інформаційного забезпечення для прогнозування, 

планування і моніторингу змін соціально-економічного розвитку регіону. 

12. Створення ефективної системи залучення і використання зовнішніх інвестицій, 

зокрема іноземних. 

13. Впровадження сучасних вимог (зокрема міжнародного рівня) в процесі розробки 

інвестиційних, інноваційних бізнес-проектів, технологій реалізації стратегій, а також 

використання механізмів зниження різних ризиків. 

14. Забезпечення стабільного функціонування інвестиційної системи регіону, що 

має раціональний склад, структуру, функції, як основного засобу досягнення цілей і 

задач інвестиційного розвитку. 

Основні інструменти, що використовуються при побудові і реалізації промислової 

політики на регіональному і місцевому рівні, наведено в табл. 2.8. 

Таким чином, розподіл інструментів регіональної промислової політики щодо її 

елементів містить наступні цільові орієнтири: 

– для інфраструктурної складової пріоритетним і ключовим напрямом є 

виробничий сектор і його розвиток, а також питання соціальної сфери; 

– у сфері управління нерухомістю вирішуються питання управління земельними 

ресурсами та будівництвом об’єктів нерухомості; 
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Таблиця 2.8 

Інструменти регіональної промислової політики 

Елементи регіональної 

промислової політики 
Основні інструменти 

Інфраструктура Розвиток виробничої інфраструктури (транспортні шляхи, місцеві системи 

електро-, водо-, теплопостачання, переробки відходів тощо) 

Територіальна підготовка регіону до розвитку виробничого сектора (очищення 

занедбаних територій і відновлення ділянок для нового будівництва) 

Будівництво технопарків і спеціальних виробничих приміщень 

Розвиток соціально-побутової інфраструктури 

Управління нерухомістю Політика управління земельними ресурсами 

Можливість придбання і/або надання земельних ділянок органами виконавчої 

влади 

Будівництво житла 

Фінансова допомога Допомога, гранти 

Надання позик і допомога в їх отриманні 

Видача гарантій за позиками 

Пайове і проектне фінансування програм/проектів 

Регулювання податків і 

тарифів (фіскальна 

допомога) 

Зменшення податків і відстрочення їх сплати 

Звільнення від сплати зборів і зменшення внесків 

Зниження ціни на землю 

Спеціальні (пільгові) тарифи 

Варіювання ставок податків 

Податкові пільги 

Інформаційні потоки, 

консультування 

Інформація щодо розміщення виробничих підприємств 

Пряма реклама для залучення 

Консультування підприємств 

Маркетингові дослідження і підготовка оглядів 

Удосконалення роботи 

державного (правового) 

характеру 

Спрощені процедури ліцензування, регулювання і видачі сертифікатів, 

дипломів 

Підготовка управлінських кадрів  

Субсидування досліджень і розробок 

Організація спеціальних рад зі сприяння економічному і соціальному розвитку 

Регіональна політика у 

сфері виробничого сектора 

Розміщення замовлень на підприємствах регіону 

 

– фінансова сфера визначає можливі джерела інвестування для реалізації регіональних 

проектних питань; 

– фіскальна політика регулює прямі засоби стимулювання ефективної регіональної 

політики; 

– аналітично-оглядова інформація надає блок інформаційних потоків; 

– правовий характер визначає законодавчі і правові основи інвестиційної політики 

для окремої адміністративної одиниці; 

– питаннями просування і стимулювання регіональної промислової політики 

займається спеціальний відділ, який розміщує інформацію для підприємств регіону. 

Способи активізації промислової політики на регіональному рівні включають 

використання перерахованих вище інструментів (табл. 2.6). При цьому варто відзначити, 

що вони направлені лише на часткове задоволення поточних інвестиційних питань 

регіону (більшою мірою на рішення соціальних питань). Це підтверджується наступними 

даними. Аналіз реагування регіонального законодавства з погляду інтенсивності 

ухвалення державних нормотворчих документів дозволяє зробити наступні висновки: 

1) присутня практика ухвалення регіональних нормативних актів, що технічно 

дублюють положення державного законодавства; 

2) лінія роботи держави з регіонами в цьому напрямі слабка. 

Отже, визначені вище елементи мають відмінні риси і розмежуються положеннями 

адміністративної реформи (децентралізації влади), але при цьому або не виконуються, 

або суперечать цілому ряду нормативно-законодавчих документів різних рівнів влади. 
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Цілком очевидно, що важливою умовою є і те, що кожен рівень управління 

регіональною промисловою політикою повинен мати повноцінне нормативно-правове 

забезпечення, що враховує специфіку розвитку регіону в цілому, а також стратегічних 

та інноваційних галузей економіки і соціальної сфери міст і районів. Отже, кожна 

галузь, місто і район повинні мати власну інвестиційну програму і/або проекти, які є 

складовою частиною регіональної промислової стратегії, що припускає наявність 

галузевих і територіальних програм економічного і соціального розвитку, а також їх 

кінцеву орієнтацію на стратегічний розвиток держави в цілому. 

Необхідно відзначити, що існуючі регіональні програми орієнтовані в основному 

на вирішення окремих (найчастіше поточних і оперативних) питань і рідко включають 

питання стратегічного характеру [122, с. 16]. 

Реалізація регіональної промислової політики на сьогодні в основному здійснюється 

непрямим способом (через національні проекти, які знаходять своє віддзеркалення на 

рівні окремої територіальної одиниці). Проте більшість національних проектів носить 

соціальний характер (будівництво нового житла, освіта, охорона здоров’я). Активно 

розвивається національний проект, пов’язаний з агропромисловим сектором. Фінансування 

національних проектів здійснюється з боку держави, що підтримує спектр соціальних 

питань, але не завжди може враховувати реалії розвитку промислового сектора [138, с. 39]. 

Отже, держава не бере на себе організацію і реалізацію регіональної промислової 

політики, яка передбачає вирішення, перш за все, економічних питань розвитку окремого 

регіону. 

Отже, узгодження дій виконавчих регіональних та місцевих органів влади полягає 

у визначенні початкових і контрольних позицій, а також джерел і обсягів фінансування з 

підтримкою, перш за все, зобов’язань державного бюджету, який повинен забезпечувати 

допомогу промисловому розвитку регіону на основі використання механізмів інвестування і 

розвитку територіальної одиниці. Поповнення обласного бюджету на сьогодні відбувається 

за рахунок таких механізмів як дотація, субвенція і трансферт. 

Отже, правомочність моделі функціонально-структурного устрою регіональної 

промислової політики базується на комплексному використанні всіх аспектів системного 

підходу: компонентному, структурному, функціональному, інтеграційному, комуніка-

ційному, історичному, інформаційному. 

Міжнародний досвід міжбюджетної підтримки промисловості регіонів свідчить про 

те, що найпоширенішою формою трансфертів у розвинених країнах є цільові 

(інвестиційні) гранти, що виділяються на умовах обмеженого співфінансування  

капітальних витрат. В Україні при проведенні бюджетної регіональної підтримки 

гранти виділяються на умовах обмеженого співфінансування витрат, класифікуються 

як субсидії, а цільові гранти взагалі – як субвенції. Більшість країн, використовуючи 

саме цей механізм, підтверджує бажання центрального уряду зберегти контроль за 

витратами свого бюджету. Уряд обговорює верхню межу своєї участі в програмах, 

наприклад, у деяких країнах це здійснюється у відкритій формі через вказівку таких 

лімітів у кожній з програм, в інших – в прихованій формі, за допомогою механізму 

відбору регіонів – учасників таких програм. Цілями використання інвестиційних 

трансфертів на регіональні проекти є досягнення єдиних стандартів надання базових 

бюджетних послуг на території всієї країни, а також стимулювання регіональних 

органів влади до розвитку промислової інфраструктури (автодороги, телекомунікації 

тощо) як національного пріоритету економічного розвитку територіальної одиниці 

[100, с. 10]. 

Названі цілі містять у собі істотний елемент горизонтального бюджетного вирівнювання, 

який може бути посилений в процесі розробки механізму реалізації цих трансфертів. 

Найтісніший зв’язок між цілями використання інвестиційних трансфертів і механізмами їх 

реалізації виникає у разі надання інвестиційних трансфертів саме у вигляді цільових 

грантів на умовах обмеженого співфінансування капітальних витрат. Це включає 
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необхідність надання звітності про фінансування проекту і про цільове використання 

засобів в процесі його реалізації, що підвищує фінансову підзвітність регіональних 

органів влади Уряду і робить обласні бюджети більш прозорими. Окрім того, цільові 

гранти, що виділяються на умовах обмеженого співфінансування витрат, є засобом 

певного контролю з боку Уряду над структурою бюджетних витрат регіональних 

органів влади, а іноді і політичного тиску. 

Таким чином, промислова політика на регіональному рівні знаходиться у стадії 

становлення і на сьогодні не містить у собі обґрунтованого підходу, який би враховував 

специфіку регіону, стратегічну спрямованість держави, а також окремі ознаки і 

показники оцінки. Наприклад, основним механізмом реалізації державної промислової 

політики є державне фінансування пріоритетного напряму діяльності, тобто такий 

розподіл обмежених державних ресурсів, який заснований не на регіональних пріоритетах, 

а швидше на галузевих або політичних, внаслідок чого ще більше посилюється 

диференціація українських регіонів. 

Усунення територіальних диспропорцій – одна з найважливіших умов ефективної 

господарської діяльності регіонів і конкурентоспроможності їх у внутрішньорегіональному 

господарюванні [239, с. 151]. 

Як бачимо, основні інструменти регіонального регулювання і управління у сфері 

промислової політики на сьогодні використовувати проблематично через суперечність 

правової бази, складнощі і становлення відносин за віссю влади: державні – регіональні 

органи влади. Тому реалізація принципу фінансової самостійності і здібності до проведення 

регіональної промислової політики для кожної окремої територіальної одиниці є 

проблематичним. 

Як наголошувалося вище, основною задачею реалізації регіональної промислової 

політики є реформування і структурна перебудова промислового комплексу регіону. 

Рішення цієї задачі стосовно недержавного сектора промислового комплексу припускає 

виявлення перспективних підприємств, що володіють потенціалом розвитку і сприяння їх 

реструктуризації методами, доступними для регіонального рівня управління [94, с. 191]. 

Таким чином, обов’язковим елементом програми реструктуризації підприємства є 

врахування інтересів регіональної економіки, побудова вигідних взаємостосунків з 

регіональними органами влади і якнайповніше використання форм підтримки. 

Регіональне втручання в господарське середовище повинне бути націлене на 

підтримку конкретних заходів, а також певних видів діяльності, що забезпечуючи 

підвищення конкурентоспроможності місцевого виробництва та сприяючих задоволенню 

внутрішньорегіональних потреб, зростанню доходу місцевих бюджетів, рішенню 

соціально-економічних проблем території [240, с. 41]. 

При проведенні реструктуризації керівництво підприємства зацікавлено як у 

прямих субсидіях, так і в пом’якшенні боргового, податкового й іншого тягаря. У багатьох 

випадках відсутність прямої і непрямої підтримки з боку регіональних органів влади 

негативно позначилася на результатах реструктуризації. 

До прямих форм підтримки від регіональних органів влади відносять: 

– цільові субсидії і дотації з регіонального бюджету (дефіцитність більшості 

бюджетів, навантаження міжбюджетних відносин, соціальна напруга не дозволяє 

чекати масштабних обсягів допомоги з цього джерела); 

– цільові субсидії і дотації із спеціальних позабюджетних фондів. 

– залучені кошти при розміщенні місцевих облігаційних позик. Як правило, 

проекти реструктуризації мають достатньо тривалий термін окупності, що не знижує 

їх інвестиційну привабливість. 

Отже, на сьогодні в основному підтримка від регіонів може виявлятися в різних 

непрямих формах, а саме: 

– надання податкових пільг і звільнень (захопленість цієї практикою за 

відсутності критеріїв суспільної ефекту і нерегламентованість процедур надання пільг 

призвела до відчутного зниження (5-7 %) доходів для багатьох бюджетів; 
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– надання права сплати податків в негрошовій формі або шляхом взаємозаліків 

(це право повинно надаватися лише у виключних випадках); 

– реструктуризація заборгованості перед бюджетом при виконанні певних умов 

(головною умовою виступає виконання графіка поточних податкових платежів); 

– надання гарантій при залученні додаткових фінансових коштів для санаційних 

цілей (багато адміністрацій використовують платний характер надання гарантій); 

– розміщення регіонального замовлення з гарантованою і в ряді випадків авансовою 

оплатою (ця форма виявляється дієвою при достатності бюджетних засобів для забезпечення 

насиченості регіонального товарного ринку); 

– повне або часткове звільнення від сплати комунальних платежів (адміністрація 

при використанні цієї форми підтримки сама потрапляє в залежність від регіональних 

природних монополій). 

Таким чином, обсяги і різноманітність форм непрямої підтримки регіональної 

адміністрації мають підстави для потенційного скорочення. 

У цих умовах підтримка підприємств, що реструктуруються, повинна ґрунтуватися 

на розробці антикризової або санаційної програми регіональної економіки, базисними 

елементами якої є регламентація взаємостосунків учасників і жорсткий відбір  

господарюючих суб’єктів на основі оцінки їх санаційної привабливості [88, с. 25]. 

Регламент взаємостосунків органів регіональної і місцевої влади з підприємствами 

визначає порядок підготовки, розгляду і ухвалення уповноваженими органом при 

адміністрації регіону рішень щодо формування і контролю за виконанням санаційної 

програми регіону. 

Склад, форма і зміст документів, необхідних для розгляду питання про включення 

підприємства в схеми фінансування, розробляються уповноваженою організацією 

(обирається за конкурсом компанія консультант або створюється державне унітарне 

підприємство) і затверджуються уповноваженим органом. 

Для розгляду питання про включення підприємства в санаційну програму регіону 

підприємство повинне надати повний пакет документів відповідно до переліку, 

затвердженого уповноваженим органом. Інформація, що надається підприємством, 

повинна бути достовірною і відображати реальну ситуацію, що склалася на підприємстві. 

Зразковий перелік документів включає: 

– заявку про включення підприємства до санаційної програми регіону; 

– план реструктуризації (фінансового оздоровлення) підприємства; 

– бухгалтерську звітність підприємства за останні два роки; 

– висновок аудитора. 

Зважаючи на результати проведеного аналізу представленої документації, уповноважена 

організація готує висновок про санаційну привабливість підприємства і проект 

рішення про включення підприємства в певну типову схему фінансування (у разі 

визнання доцільності), які прямують до уповноваженого органу. 

Визнання уповноваженою організацією недоцільним включення підприємства в 

типові схеми фінансування повинно бути мотивованим. Якщо після мотивованого 

обґрунтування підприємство не погоджується з висновком уповноваженої організації, 

воно має можливість направити документи на розгляд безпосередньо до уповноваженого 

органу, який зобов’язаний ухвалити остаточне рішення про включення або не включення 

підприємства до типових схем фінансування. 

Поточний моніторинг і контроль за реалізацією схем фінансування у складі 

санаційної програми регіону здійснює уповноважена організація на основі встановлених 

для підприємств форм звітності. В процесі моніторингу і контролю уповноважена 

організація може залучати для виконання робіт акредитовані при адміністрації регіону 

аудиторські і консультантські компанії. Принципова схема взаємостосунків адміністрації 

регіону і підприємства, що реструктурується, представлена на рис. 2.8. 
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Рис. 2.8. Принципова схема ухвалення рішення про підтримку підприємства, що 

реструктурується, з боку регіональних органів влади 

 

Санаційна привабливість підприємства оцінюється уповноваженою організацією 

шляхом проведення експертизи встановлених документів на основі розробленої методики 

оцінки санаційної привабливості, затвердженої уповноваженим органом. У ході цієї 

оцінки передбачається, зокрема, проведення наступних взаємозв’язаних процедур [452, 

с. 20]. 

– уточнення пріоритетів розвитку регіональної економіки; 

– аналіз базової інформації в бізнес-планах фінансового оздоровлення; 

– виділення критеріїв (показників-індикаторів) санаційної привабливості за основними 

розділами плану реструктуризації (фінансового оздоровлення); 

– оцінка граничних значень критеріїв санаційної привабливості; 

– визначення (у балах) максимального і мінімального рейтингів кожного критерію 

санаційної привабливості, а також умов зниження критерію (наприклад, кількість 

балів за кожні 0,1 пункти в порівнянні з максимальним значенням критерію); 

– розрахунок інтегральної бальної оцінки санаційної привабливості; 

– формування груп підприємств залежно від результатів інтегральної бальної оцінки. 

Угрупування підприємств ґрунтується на методі обчислення інтегральної бальної 

оцінки санаційної привабливості підприємства. Суть методу полягає в класифікації 

підприємств за рівнем ризику, тобто будь-яке аналізоване підприємство може бути 

ПРИОРИТЕТИ РЕГІОНУ 

Адресна інформація 

уповноваженого органу 

Методика розробки плану 

реструктуризації 

Методика оцінки санаційної 

привабливості 

Регламент відбору, типові схеми 

фінансування 

Підприємства, що мають потребу у 

реструктуризації 

Акредитована при адміністрації регіону 

аудиторська (консалтингова) компанія 

Уповноважена організація адміністрації 

регіону 

Уповноважений орган адміністрації регіону 

Механізм залучення фінансових 

ресурсів 
Джерела фінансування 

Інформація для розробки 

бізнес плану 

Бізнес план 

реструктуризац

ії 

Проект рішення 

(відмова чи 

визначення типу 

підприємства) 

Проект рішення 

(відмова чи 

визначення типу 

підприємства) 

Ф

і

н

а

н

с

о

в

і

 

р

е

с

у

р

с

и 

контроль 



 

Пельтек Л. В. 

76 

віднесене до певного класу залежно від набраної кількості балів, виходячи з фактичних 

значень показників-індикаторів. 

Аналіз санаційної привабливості підприємства і розрахунок інтегральної бальної 

оцінки розробляються за наступними критеріями: 

– галузь економіки, до якої належить підприємство (з погляду відповідності 

пріоритетам соціально-економічного розвитку регіону); 

– фінансова стійкість підприємства; 

– вірогідність банкрутства підприємства; 

– маркетинговий потенціал підприємства; 

– виробничий потенціал підприємства. 

Залежно від значення інтегральної балльной оцінки підприємство може бути віднесено 

до однієї з наступних груп: 

– пріоритетний реципієнт; 

– реципієнт першої черги; 

– реципієнт другої черги; 

– не реципієнт (підприємство, що отримало мотивовану відмову). 

Принципова схема проведення оцінки санаційної привабливості підприємства, що 

реструктурується, представлена на рис. 2.9. 

 

 

Рис. 2.9. Алгоритм оцінки санаційної привабливості підприємств 
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Завдання реалізації регіональної промислової політики вимагають розробки спеціального 

механізму, що забезпечує досягнення цілей і ухвалення стратегічних і оперативних 

рішень у рамках встановлених пріоритетів, обмежень і напрямів діяльності в даній сфері. 

Створення нормативно-правових умов – ключовий елемент реалізації регіональної 

промислової політики, необхідний також для функціонування всієї решти видів 

забезпечення [66, с. 72]. Йдеться про документально-правове підкріплення пріоритетів, 

переваг, обмежень, задекларованих у прийнятій політиці, а також в нормативно-правовому 

обґрунтуванні схвалюваних рішень у рамках фінансового, кадрового, інформаційного, 

програмно-аналітичного, науково-інноваційного, організаційного і соціального забезпечення 

реалізації регіональної промислової політики. Іншим ключовим елементом механізму 

реалізації є організаційне забезпечення [50, с. 10]. Організаційне забезпечення, що 

охоплює декілька аспектів. По-перше, мова йде про організаційне закріплення завдання 

реалізації даного напряму регіональної політики за конкретним підрозділом або 

посадовцем у структурі адміністрації. По-друге, даний вид забезпечення передбачає 

рішення такого складного питання, як організація і координація діяльності всіх 

суб’єктів реалізації промислової політики на основі принципів партнерства і балансу 

інтересів. По суті, йдеться про виявлення, узгодження інтересів, а також розробку 

відповідних організаційних форм партнерства з метою реалізації політики. 

Таким чином, розробка і реалізація регіональної промислової політики, на наш 

погляд, вимагає формування системи заходів, що забезпечують: 

– стимулювання інвестиційної активності; 

– підтримку «локомотивних» галузей промисловості в регіоні, а також галузей, 

що мають національне значення; 

– ефективне управління державним майном у регіоні і, перш за все, підприємствами, 

що знаходяться в державній власності. 

Також доведено необхідність посилення функціональної значущості регіональної 

системи прогнозування, планування і моніторингу, підвищення якості її інформаційного і 

аналітичного забезпечення. 

 
2.4. Підходи щодо управління державним майном при реалізації регіональної 

промислової політики 

 

Основні об’єкти регіональної промислової політики можуть бути розподінені на дві 

групи: державні підприємства і підприємства недержавної форми власності [413, 

с. 22]. Проблеми підтримки недержавних підприємств представлені в науковій і 

науково-практичній літературі достатньо широко. Тому видається цікавим з наукової 

точки зору зупинитися докладніше на проблемах управління державним майном щодо 

реалізації регіональної промислової політики. Питання про роль державної власності в 

умовах переходу від централізованої до ринкової економіки не можна віднести до 

числа тих, що широко обговорювалися в 90-х рр. Така ситуація досить легко пояснюється 

тим, що стандартний набір проблем, які були предметом наукових дискусій і практичних 

рішень, включав питання проведення антиінфляційної політики і досягнення фінансової 

стабілізації, лібералізації цін і товарних ринків, загальних принципів реформи власності і 

приватизації державного майна, залучення іноземних інвестицій і входження національної 

економіки до світового господарства. Очевидно, що проблема осмислення, яке місце в 

період ринкових реформ повинно належати державному сектору, і які його форми 

сприятимуть розвитку економіки в цілому, не сприймалася як першочергова і значуща 

[193, с. 162]. 

У той же час реальний економічний розвиток перехідних економік заснований на 

взаємодії господарських суб’єктів різних організаційно-правових форм. Наслідком 

широкомасштабних інституційних змін, ядром яких є реформування відносин 

власності, є скорочення питомої ваги державного сектора в економіці і концентрація 
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ділової активності в приватному секторі. Але є і підприємства зі змішаною формою 

власності, тобто ті, де одна частина капіталу належить державі, а інша – іншим 

юридичним і фізичним особам. Розповсюдженою формою таких підприємств є акціонерні 

товариства. 

Так, виникнення разом з іншими моделями корпоративного управління моделі 

змішаного приватно-державного контролю стало однією з характерних рис більшості 

країн з перехідною економікою в 90-х рр. Проте, питання, пов’язані з функціонуванням 

саме цього типу підприємств, стали грати дуже важливу, якщо не сказати більше, роль для 

подальшого розвитку країни з другої половини 1990-х рр., на етапі, коли пріоритетним 

стало завдання відновлення стійкого економічного зростання [207, с. 174]. 

З урахуванням помітного зниження ролі приватизації у формуванні бюджетних 

доходів, на перший план постала проблема ефективного управління державною власністю 

з метою поповнення доходів бюджетної системи на всіх рівнях. Разом з тим реформа 

управління державним майном не зводиться лише до забезпечення бюджетних доходів 

держави. Збереження у власності держави значної частки пакетів акцій стратегічних та 

інших підприємств, передача прав власності від одного суб’єкта господарських 

відносин до іншого (без зміни статусу державної власності), міжвідомчі конфлікти 

прямо впливають на ефективність відповідних підприємств, а також на стан інвестиційного 

клімату в Україні [42, с. 15]. У цьому значенні проблема раціоналізації використання 

державної власності в корпоративному секторі стає одним із найважливіших факторів 

розвитку корпоративного сектора. 

Низьку ефективність управління державним майном, в першу чергу, зумовлено 

відсутністю практики, як стратегічного, так і оперативного планування на рівні 

підприємств. У результаті держава як власник (співвласник) підприємства не в змозі 

вирішувати завдання управління, оскільки не володіє необхідною інформацією для 

ухвалення управлінських рішень. 

Обов’язковою умовою для ефективного управління є наявність цілей. Цілями для 

управління підприємством, як економічним об’єктом, є прогнозовані фінансово-

економічні показники. Цільові показники можуть бути визначені тільки в тому випадку, 

якщо підприємство має розроблений бізнес-план який визначає як, у які терміни і чому 

можуть бути досягнуті певні фінансово-економічні результати [228, с. 35]. 

Безумовно, створення системи тотального планування, на зразок Держплану СРСР – це 

утопія. Проте вимога до обов’язкового планування на підприємствах, що повністю або 

частково належать державі, абсолютно обґрунтована. До речі, власник будь-якого 

підприємства в змозі оцінювати наскільки ефективно використовується його власність, 

тільки порівнюючи плановані показники з досягнутими. На жаль, за останні 10 років 

державою не було зроблено ніяких практичних кроків на шляху до того, щоб створити 

більш менш дієву систему планування в реальному секторі економіки. Можна створити 

велику кількість органів, зайнятих управлінням державним майном, але управляти без 

чітких цілей і якісної інформації неможливо. Немає планів – не буде конструктивних і 

послідовних дій, направлених на досягнення певної мети. Нездатність керівництва 

підприємства представити бізнес-план є першою і найістотнішою ознакою професійної 

неспроможності вищого керівництва підприємства і не може бути виправдана нічим, 

окрім небажання керівництва розкривати фінансову інформацію. Керівництво українських 

підприємств часто не усвідомлює, що одним з його головних завдань є забезпечення 

планування, а також контролю за виконанням розроблених планів [18]. 

Високий базовий рівень освіти, що історично склався в Україні забезпечує можливість 

швидкого і ефективного навчання фахівців підприємств методам планування. На кожному 

підприємстві є фахівці, інтелектуальний і освітній рівень яких дозволяє без особливих 

зусиль освоїти методи і технології бізнес-планування. Необхідно також брати до 

уваги, що сотні українських і іноземних фірм консультантів надають сьогодні послуги 

підприємствам щодо бізнес-планування. За минулі роки реформ в Україні створено 
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спеціалізовані програмні продукти, які сьогодні мають високу оцінку фахівців не лише 

в Україні, але і за кордоном, перекладені багатьма іноземними мовами і рекомендовані 

до використання провідними міжнародними фінансовими інститутами та організаціями. 

Завдання управління державним майном включають два основні блоки: стратегічне 

управління і оперативне управління [469, с. 390]. 

До питань стратегічного управління відносять наступні: 

1. Ухвалення і обґрунтування інвестиційних рішень: 

– які підприємства повинні залишатися виключно в державній власності? 

– які підприємства повинні бути приватизовані повністю або частково? 

– які підприємства мають потенціал зростання у разі їх реформування, а отже, 

можуть бути запропоновані інвесторам після проведення відповідних перетворень? 

– які підприємства повинні бути ліквідовані? 

2. Рішення з питань боргових зобов’язань підприємств, особливо перед державним 

бюджетом (податкова заборгованість, заборгованість за кредитами і гарантіями): 

– які підприємства підлягають процедурі банкрутства? 

– боргові зобов’язання яких підприємств повинні бути реструктуризовані і на 

яких умовах? 

– боргові зобов’язання яких підприємств слід продати на ринку інвесторам (у разі 

рішення про зміну власника чи приватизацію підприємства)? 

3. Проблеми вибору напрякмів розвитку конкретних державних підприємств: 

– на яких стратегічних напрямках бізнесу (галузях і товарно-ринкових групах) 

повинно концентрувати свої зусилля і ресурси підприємство? 

– які цілі і планові показники повинні бути встановлені підприємству для оцінки 

ефективності діяльності його менеджменту? 

– яку стратегію розвитку повинно обрати підприємство для досягнення поставлених 

цілей? 

– чи необхідна реструктуризація для досягнення відповідності певними стратегічними 

пріоритетами, які підрозділи і надмірні активи повинні бути ліквідовані або продані, а 

які перетворені або відновлені? 

– яка повинна бути стратегія фінансування? 

– яким чином, з яких джерел є можливості профінансувати необхідні перетворення? 

Оперативне управління включає три основні групи завдань: планування, контроль і 

ухвалення управлінських рішень. Висока ефективність управління державним майном 

може бути забезпечена за допомогою реалізації однієї з найпоширеніших концепцій 

сучасного менеджменту – управління за цілями (management by objectives). Управління 

за цілями передбачає наявність ясних, вимірних і досяжних цілей, а також стратегію і 

план дій, які забезпечать досягнення поставлених цілей [281, с. 134]. 

Процес менеджменту за цілями складається з 4 етапів: 

– визначається коло повноважень з обов’язків керівників усіх рівнів; 

– здійснюється розробка й узгодження цілей і задач управління в межах встановлених 

обов’язків; 

– складаються реальні плани досягнення поставлених цілей; 

– проводиться контроль, вимірювання, оцінка роботи й отриманих кожним 

керівником показників за каналами зворотнього зв’язку керування завдань, що може 

зажадати нового узгодження цілей. 

Таким чином, планування бізнесу – це не крок назад, а професійний погляд у 

майбутнє. Відсутність цілей і планів породжують безвідповідальність в управлінні 

підприємствами. Якщо немає цілей і не визначені шляхи їх досягнення, то немає і 

чітких критеріїв для оцінки ефективності менеджменту. В результаті процедури контролю 

з боку власника (в даному випадку держави) з найважливіших управлінських функцій 

перетворюються на порожню формальність. Таким чином, наявність бізнес-плану, що 

включає певну мету (у вигляді фінансово-економічних показників), а також основні 



 

Пельтек Л. В. 

80 

положення стратегії розвитку підприємства і виконання операцій, є найважливішою 

умовою для створення системи управління за цілями. Контроль – найважливіше завдання 

управління. Ефективний контроль можливий тільки при виконанні наступних умов 

[150, с. 401]: 

– наявність критеріїв оцінки; 

– справедливість (зведення до мінімуму суб’єктивних підходів до оцінки); 

– можливість реалізації; 

– регулярність. 

Якщо цілі сформульовані у формі конкретних значень фінансово-економічних 

показників діяльності підприємства, а також розроблено і затверджено бізнес-план 

діяльності підприємства, що містить детальну інформацію про те, як і в які терміни 

цільові показники будуть досягнуті, з’являється можливість оцінювати ефективність 

менеджменту підприємства найсправедливішим і відкритим способом, шляхом порівняння 

поточних показників із запланованими і затвердженими раніше. Необхідно також 

прийняти до уваги, що управління державним майном повинно здійснюватися через 

представників держави в Радах директорів підприємств, а наявність узгодженого і 

затвердженого Радою директорів бізнес-плану і цільових показників дозволить значно 

скоротити трудомісткість оцінки ефективності менеджменту. Більш того, в цьому 

випадку така оцінка може проводитися представником держави заочно без безпосередньої 

участі в засіданні Ради директорів підприємства. Враховуючи, що для забезпечення 

контролю достатньо стандартної бухгалтерської звітності підприємства з деякими 

доповненнями і коментарями, контроль і оцінка діяльності підприємств може здійснюватися 

з періодичністю один раз у квартал. За наслідками аналізу ефективності поточної 

діяльності підприємств, повинні ухвалюватися управлінські рішення [350, с. 19]. 

Фактично, управлінські рішення – це дії, з допомогою яких держава реалізує політику 

управління майном. На відміну від стратегічних рішень (перепрофілювання, ліквідація, 

приватизація, реструктуризація тощо), оперативні управлінські рішення направлені на 

рішення двох основних завдань: 

1. Внесення змін і затвердження скоригованого бізнес-плану підприємства відповідно 

об’єктивним змінами зовнішнього середовища (ринкового попиту, законодавства, перегляду 

державних програм тощо). 

2. Рішення кадрових питань: зміна вищого керівництва підприємства у випадку не 

виконання узгоджених і затверджених планових показників. У практику повинно бути 

введено жорстке правило: контракт з керівником підприємства може бути підписаний 

тільки після того, коли погоджено і затверджено бізнес-план. Значення затверджених 

цільових фінансово-економічних показників діяльності підприємства повинні бути 

зафіксовані в додатку до контракту. При цьому в контракті повинна бути обов’язкова 

умова, що керівника підприємства буде усунено з посади, у випадку невиконання 

узгодженого і затвердженого Радою директорів бізнес-плану. Держава, як будь-який 

інший власник, повинна забезпечувати управління державним майном максимально 

ефективно. Власник здійснює управління майном з допомогою повноважних представників, 

що беруть участь в органах управління підприємствами (Раді директорів і Загальних 

зборах акціонерів). При цьому найважливішим обмеженням є те, що уповноваженою 

особою від держави у жодному випадку не може бути менеджер, який здійснює 

управління поточними операціями підприємства. 

Усі об’єкти державного майна, з метою управління, пропонуємо розподілити на дві 

основні групи: 

І. Підприємства, які повинні знаходитись виключно в державній власності  

(некомерційні об’єкти). У відношенні до таких об’єктів держава виконує функції 

головного менеджера (керівника), який ухвалює ключові стратегічні і оперативні 

рішення щодо управління діяльністю підприємства. Зокрема, держава визначає: що 

вироблятиме підприємство, в якому обсязі, за якою вартістю і як здійснюватиметься 
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фінансування підприємства. При цьому метою держави – менеджера є забезпечення 

виробництва необхідних продуктів або послуг, необхідної якості, заданого обсягу і за 

певних умов рентабельності. 

До об’єктів державної власності, у відношенні до яких держава діє як менеджер, 

можуть бути віднесені наступні підприємства [97, с. 110]: 

– оборонні підприємства; 

– науково-дослідні організації, що мають стратегічне значення для розвитку держави; 

– соціальні об’єкти, що не є привабливими з комерційної точки зору; 

– об’єкти інфраструктури, включаючи транспорт, зв’язок, порти, газопроводи і т. п. 

(можуть знаходитися як у державній, так і в приватній власності); 

– об’єкти, які мають значення з погляду макроекономічного впливу (можуть 

знаходитися як у державній, так і в приватній власності). Як вже наголошувалося 

раніше, найважливішою відмінністю підприємств, що відносяться до категорії винятково 

державних, є відсутність конкурентного ринку значущих для держави продукції або 

послуг, потреба в яких не може бути покрита з допомогою проведення закупівель у 

незалежних, зокрема іноземних виробників. Враховуючи, що головною метою держави, в 

даному випадку, є забезпечення виробництва необхідних товарів і послуг, функції 

держави при управлінні даною категорією підприємств направлені на рішення наступних 

завдань: 

1. Експертиза плану діяльності підприємства. 

2. Визначення рівня основних фінансово-економічних показників. 

3. Затвердження плану підприємства, включаючи штатний розклад і умови оплати 

праці. 

4. Регулярний поточний контроль виконання плану. 

5. Ухвалення управлінських рішень (коректування планів, рішення кадрових питань). 

Планування на державних підприємствах здійснюється, як правило, на основі державного 

замовлення [182, с. 304]. При цьому держава визначає: 

– номенклатуру продукції або послуг; 

– об’єми і умови поставки; 

– закупівельні ціни; 

– нормативи собівартості і рентабельності, включаючи розміри дотацій у разі 

планової збитковості підприємства; 

– джерела і умови фінансування. 

При визначенні підприємств, які повинні знаходиться виключно в державній 

власності, слід використовувати наступні критерії: необхідність збереження підприємства; 

наявність обставин, що визначають необхідність обов’язкового існування даного 

підприємства (причини, за яких дане підприємство не може бути ліквідоване або 

перепрофільоване); неможливість комерційного фінансування (додаткові критерії) 

[196, с. 80]. Наведені групи факторів є ключовими при визначенні переліку підприємств, 

які повинні знаходиться виключно в державній власності. 

Група 1: Необхідність збереження підприємства: 

– загроза втрати національної безпеки у випадку ліквідації, перепрофілювання 

або приватизація підприємства; 

– підприємство виробляє такі товари або послуги, потреби в яких повинні бути 

обов’язково задоволені, і для яких не існують або, з об’єктивних причин, не можуть 

бути використані товари-замінники від незалежних (комерційних) виробників; 

– продукти або послуги мають значення для формування стратегічного потенціалу 

держави. 

Група 2: Неможливість комерційного фінансування: 

– об’єктивні обмеження рентабельності підприємства (планова збитковість); 

– підприємство не може бути привабливим для інвесторів, внаслідок відсутності 

потенціалу зростання (розвитку) або не має за своїм розпорядженням необхідного 

забезпечення для банківських позик; 
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– підприємство не може забезпечити розкриття фінансово-економічної інформації 

внаслідок підвищених вимог секретності; 

– неприйнятний для інвесторів рівень ризиків. Наприклад, єдиним споживачем 

продукції підприємства є держава, а вільний ринок для даної продукції або послуг 

відсутній. 

Слід враховувати, що самі по собі чинники другої групи, що зумовлюють 

неможливість комерційного фінансування об’єкта, не можуть бути визначальними при 

віднесенні підприємства до державної або комерційної форми власності, а можуть 

розглядатися тільки в сукупності з чинниками з першої групи (необхідність існування 

підприємства). Наприклад, такі чинники як: поточна збитковість, неплатоспроможність, 

необхідність збереження робочих місць, не є визначальними. Підприємство  

неплатоспроможне не тому, що воно є державним, а тому, що ним здійснюється 

неефективне управління, і зміна менеджменту або реструктуризація може призвести 

до поліпшення його положення. 

ІІ. Об’єкти з можливістю комерційного використання (підприємства, що діють на 

відкритому конкурентному ринку). По відношенню до комерційних об’єктів, які 

повністю або частково знаходяться в державній власності, держава повинна діяти 

виключно як інвестор (співвласник). У цьому випадку підприємство для держави є 

об’єктом інвестицій, отже, принципи управління повинні ґрунтуватися на методах і 

підходах, що використовуються в інвестиційному менеджменті. Метою держави-

інвестора є забезпечення максимальної рентабельності інвестованого капіталу і зростання 

ринкової вартості майна (акцій). 

Найважливішим критерієм при визначенні комерційної природи підприємства є 

наявність реальних або потенційних конкурентів, які також можуть запропонувати 

продукти або послуги для того ж цільового ринку, на якому діє підприємство. При 

управлінні комерційними об’єктами найважливішим завданням держави є формування 

і управління (продаж або придбання пакетів акцій) інвестиційного портфеля, що 

забезпечує мінімальні ризики і максимальну прибутковість інвестованого капіталу, не 

тільки в короткостроковій, але і в довгостроковій перспективі. При цьому, враховуючи, що 

багато об’єктів власності мають високу державну значущість (економічну, соціальну 

тощо) і вимагають індивідуального підходу, а структура і склад портфеля визначені і 

обмежені, функції управління держави-інвестора близькі функціям фонду прямих 

інвестицій [84, с. 321]. 

Держава-інвестор намагається розв’язати проблеми підвищення ефективності 

діяльності підприємства (проблеми управління) за допомогою інвестування бюджетних 

коштів. У більшості випадків це приводить просто до втрати грошових коштів [112, с. 14]. 

У деяких випадках, підприємства, що мають потенціал зростання, починають «оживати» в 

результаті бюджетних вливань, але ніхто не згадує про те, що цього результату можна 

було б досягти без використання бюджетних коштів, а шляхом створення умов для 

залучення приватного капіталу. Вимоги секретності, як обмеження надання інвесторам 

фінансової інформації, а, отже, неможливості залучення капіталу з позабюджетних 

джерел, також не є вирішальним чинником. 

Якщо підприємство має об’єктивні причини виокремити секретне виробництво в 

окрему юридичну особу, всі обмеження щодо надання підприємством фінансової 

інформації інвесторам усуваються. З іншого боку, вже сьогодні існують відкриті 

акціонерні товариства, що виконують державні оборонні замовлення. Проте, якщо таким 

підприємствам потрібен додатковий капітал для розвитку виробництва цивільної 

продукції, то вони повинні будуть виокремити цивільне виробництво в іншу юридичну 

особу для залучення капіталу з комерційних джерел. 

Одним із найважливіших механізмів управління державним майном є система 

планування [211, с. 62]. Система планування майже на всіх підприємства, що належать 

державі, потенційно може бути створена в найкоротші терміни, що не перевищують 6 
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місяців і з мінімальними витратами [6, с. 14]. В першу чергу це зумовлено наступними 

чинниками: 

1. Високим рівнем розвитку інформаційних технологій і наявністю спеціалізованих 

програмних продуктів, визнаних фахівцями з менеджменту і фінансового аналізу не 

тільки в Україні, але і в зарубіжних країнах, а також їх доступною вартістю. 

2. Більш, ніж 10-річним професійним досвідом в області бізнес-планування на 

підприємствах різних галузей промисловості. 

3. Успішним практичним досвідом навчання фахівців українських і іноземних 

підприємств. 

4. Наявністю розвиненої освітньої інфраструктури забезпечення необхідною 

матеріально-технічною базою, кваліфікованими викладачами та інформаційними 

технологіями. 

5. Наявністю, практично в кожному регіоні, фірм-консультантів, що мають 

висококваліфікованих фахівців з розробки бізнес-планів. 

6. Наявністю організованої і кваліфікованої підтримки консультантів з питань 

бізнес-планування в мережі Інтернет. При цьому система планування повинна 

відповідати наступним вимогам: 

– мінімальна трудомісткість у використванні (можливість автоматизації основних 

процедур планування і аналізу ефективності); 

– глобальність (можливість охвату всіх підприємств, які повністю або частково 

знаходяться в державній власності); 

– універсальність (застосування стандартних методів і підходів до різних галузей 

і видів підприємств); 

– відповідність загальноприйнятій практиці стратегічного і оперативного 

корпоративного планування; 

– відповідність звітних документів міжнародним стандартам фінансової звітності, 

для забезпечення можливості надання інформації про діяльність підприємства 

представникам держави, а також українським та іноземним акціонерам (інвесторам) в 

єдиному форматі; 

– інформаційна сумісність (забезпечення можливості інформаційного обміну 

інформацією між підприємствами і органами управління на державному, регіональному і 

муніципальному рівнях); 

– зручність в освоєнні і наявність необхідної інфраструктури для навчання. 

Мінімальна трудомісткість у використанні – найважливіший чинник, що сприяє 

розвитку процесів бізнес-планування. Головну роль у зниженні трудомісткості зіграли 

спеціалізовані програмні продукти для планування і аналізу нового покоління, що 

базуються на методах імітаційного моделювання грошових потоків. Низька трудомісткість 

розробки бізнес-планів забезпечується тим, що сучасні програмні продукти мають 

розвинений інтерфейс, ефективні засоби моделювання і аналізу, а також не вимагають 

від користувачів спеціальних знань в області програмування. 

Лідерами серед існуючих програмних продуктів для корпоративного планування і 

фінансового аналізу на українському і міжнародному ринках, є програмні продукти 

серії Project Expert (Business Builder) та інші. Дані продукти були рекомендовані ЄБРР, 

IFC, UNIDO. Використання сучасних комунікаційних технологій дозволяє оперативно 

формувати, зберігати і передавати інформацію. При цьому програмні продукти повинні 

дозволяти будувати фінансові моделі різних підприємств, незалежно від масштабів і 

галузей діяльності [433, с. 41]. 

Таким чином, зміст управлінської діяльності у сфері управління державним 

майном щодо реалізації регіональної промислової політики відображається у цілях 

(завданнях), функціях та методах діяльності держави менеджера ще як інвестора. Що 

ж стосується конкретних цілей управління державним майном на державному рівні, то 

до них відносяться збільшення доходів державного бюджету, забезпечення передумов 
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для економічного зростання, оптимізація кількості об’єктів, які можуть знаходитися в 

державній власності, підвищення конкурентноздатності державних підприємств, 

створення матеріальної основи для надання державних соціальних послуг тощо. 

Регіональне втручання повинно бути орієнтоване на ініціювання конкретних 

заходів щодо підвищення ефективності управління підприємствами державної форми, 

а також визначення видів діяльності, що забезпечують конкурентоспроможність 

місцевого виробника, сприяють задоволенню внутрішньорегіонального попиту, збільшенню 

доходів місцевих бюджетів та розв’язанню соціально-економічних питань [487, с. 55]. 

У рамках регіональної промислової політики повинна здійснюватися підтримка  

підприємств, що реструктуруються, на основі антикризової чи санаційної програми 

регіональної економіки, ключовими елементами якої є регламентація взаємовідносин 

місцевих органів влади та суб’єктів господарювання державної форми власності на 

основі оцінки їх санаційної привабливості. 

З метою з’ясування змісту управління об’єктами державної власності в роботі 

визначається на концептуальному рівні комплекс функцій регіональної промислової 

економіки в процесі управління державним майном. До таких функцій слід відносити 

насамперед такі функції, як прогнозування, планування, організація, регулювання, 

координація, контроль тощо. 

Таким чином, проводиться ідея, що в процесі подальшого вдосконалення системи 

управління державним майном при реалізації регіональної промислової політики треба 

відмовитись від практики створення паралельних структур управління державним 

майном. Тут мають функціонувати єдині органи управління державним майном, 

повноваження яких до того ж повинні визначатися виключно на законодавчому, а не 

на підзаконному рівні. У цьому відношенні потребує відповідного доопрацювання 

законопроект «Про управління об’єктами державної власності», який хоч і був прийнятий 

Верховною Радою України 11 вересня 2003 р., однак не набув чинності через вето 

Президента України. Адже в ньому повноваження місцевих органів виконавчої влади 

щодо управління державним майном фактично залишилися невизначеними або 

визначаються в єдиному контексті з іншими так званими органами, уповноваженими 

управляти об’єктами державної власності, що породжуватиме безліч проблем в процесі 

застосування положень цього закону у разі його прийняття. Крім того, необхідно 

привести підзаконні нормативно-правові акти у відповідність до норм Конституції та 

законів України. 
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Розділ 3 

Аналіз формування 

промислового потенціалу України 
 

 
3.1. Сучасний стан і перспективи розвитку промисловості України 

 

Аксіоматично, що промисловість є одним із найважливіших структурних елементів 

національної економіки і має одне з ключових значень у забезпеченні економічної та 

політичної безпеки країни, її економічної незалежності, підвищенні добробуту 

населення. Вона є провідною галуззю економіки України, оскільки забезпечує всі 

галузі економіки знаряддями праці, сировиною і матеріалами, служить найбільш 

активним чинником науково-технічного прогресу і розширеного відтворення в цілому. 

Серед інших галузей народного господарства промисловість виділяється комплексо-

утворювальними функціями. Від того, як працює промисловість, багато в чому 

залежить функціонування всієї економіки. Тому темпи зростання, рівень розвитку і 

структура промисловості є найважливішими показниками не тільки кількісної, а й 

якісної характеристики економіки, а також життєвого рівня населення [32, с. 107]. 

Кризовий стан економіки країни протягом 1990-1999 рр., колапс зростання основних 

макроекономічних показників, що завершився лише в 2000 р., безліч прорахунків у 

проведенні соціально-економічних реформ були зумовлені, переважно, відсутністю 

чітко осмисленої стратегії переходу від адміністративної до ринкової системи  

господарювання на державному рівні. Погіршення економічної ситуації в країні 

суттєво вплинуло не лише на обсяги промислового виробництва, але й на його 

ефективність. Так, у 1995 р. частка збиткових підприємств становила 14 % від загальної 

кількості, а в 1998 р. – більше 20 %. Найбільш швидкими темпами відбувся спад 

виробництва в таких галузях промисловості, як паливна (у 1995 р. обсяг її виробництва 

складав 44 % до 1990 р.), металургійна (41 %), хімічна та нафтохімічна (41 %), 

машинобудування (50 %), промисловість будівельних матеріалів (38 %) [154, с. 43]. 

На сучасному етапі розвитку українська економіка, орієнтована на ринкову систему 

економічних відносин, характеризується особливим типом економічної системи, критерієм 

якої є виживання в умовах нестабільності. 

Реформування економіки України та орієнтація вітчизняних суб’єктів господарювання 

на ефективне функціонування за нових умов вимагають кардинального перегляду 

основ управління господарським механізмом, а також всеохоплюючої структурної 

трансформації як національної економіки в цілому, так і зміни структури економіки 

окремих галузей, регіонів та підприємств. 

Найбільш структурно розбалансованим, а, отже, і пріоритетним для найінтенсивніших 

структурних перетворень, виявилось промислове виробництво України. Роль промисловості 

у формуванні ВВП та валової доданої вартості залишається вагомою як для розвинутих 

постіндустріальних країн, так і для постсоціалістичних держав. Так, частка промислового 

виробництва у ВВП держав з ринковим механізмом господарювання становить від 

17,8 % (Данія) до 41,4 % (Японія). Питома вага промисловості у створенні валової 

доданої вартості галузей економіки складає від 20,0 % (США) до 38,0 % (Китай), а 

чисельність працівників, зайнятих в секторі промислового виробництва, становить 

близько третини зайнятого економічною діяльністю населення. В постсоціалістичних 

країнах промисловість формує від 26,8 % ВВП (Угорщина) до 53,9 % (Румунія), а 
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частка доданої вартості, створеної промисловим виробництвом досягає 31,0 % (Росія) 

[221, с. 208]. 

Таким чином, сфокусована увага дослідників на управлінні промисловим розвитком 

країн пояснюється питомою вагою доданої вартості, що створюється промисловістю 

як одним із динамічних і базових секторів економіки (1/3 ВВП); важливістю сфери 

матеріального виробництва як визначального фактора комплексоформування, завдяки 

ефективному функціонуванню якого забезпечується задоволення потреб населення в 

товарах довгострокового використання, підтримання рівня їх добробуту, можливість 

вирішення низки соціально-економічних проблем, сталий розвиток усіх ланок господарства 

країни та вихід на міжнародні ринки з конкурентоспроможною продукцією. 

Промислові підприємства є основними системоутворюючими елементами багатьох 

життєво важливих сфер держави, зокрема, таких: в економічній – базис утворення 

вартості; бюджетній – джерела наповнення; науковій та освітній – рушії розвитку, 

споживачі та джерела знань; соціальній – місця реалізації людських можливостей та 

забезпечення засобами існування; податковій – джерела надходжень; у фінансовій – 

мультиплікатори грошей. Вагомий внесок промислового комплексу в економіку, що 

сприяє поступовому наближенню якості життя в Україні до рівня технологічно 

розвинутих країн, визначає його провідну роль і місце в забезпеченні найважливіших 

стратегічних інтересів держави [229, с. 92]. 

Промисловість в Україні має розгалужену соціально-економічну, організаційну, 

технологічну, територіальну структури, завдяки чому її можна віднести до числа 

складних систем. Вона інтегрує досягнення науково-технологічного прогресу (НТП), 

виступаючи локомотивом трансформаційних перетворень на макро- та регіональному 

рівнях і є показником економічного потенціалу країни. 

Станом на 2008 р. налічувалося 54,5 тис. промислових підприємств, з них 37,6 тис. 

малих, на яких працює 3 530,8 тис. осіб, або п’ята частина всього зайнятого населення, 

і виробляється продукції та послуг для більше, ніж 70 підгалузей промисловості. 

Промислове виробництво країни забезпечує більш як третину загального обсягу валового 

внутрішнього продукту, майже 50 % товарів і послуг, а також 80 % експортної продукції. 

Позитивна динаміка розвитку промисловості відбувається з середини 1999 р. (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Основні показники розвитку промисловості України* 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Обсяг реалізованої 

продукції промисловості 

(у фактичних цінах), 

млрд грн 

182,7 210,8 229,6 289,1 400,8 468,6 551,7 717,1 916,6 

Основні засоби промис-

ловості (у фактичних 

цінах на кінець року), 

млрд грн 

285,3 311,1 339,3 362,6 420,1 456,7 525,2 660,4 823,8 

Рентабельність опера-

ційної діяльності промис-

лових підприємств, % 

4,8 3,7 2,6 3,3 4,7 5,5 5,8 5,8 5,0 

Частка збиткових 

підприємств, % 
42 41 42 40 38 37 35 33 39 

Середньорічна кількість 

найманих працівників у 

промисловості, тис. 

4 461,8 4 267,2 4 063,5 3 943,6 3 941,2 3 913,3 3 851,9 3 690,0 3 530,8 

Середньомісячна номі-

нальна заробітна плата 

найманих працівників у 

промисловості, грн 

291,16 375,16 455,85 553,59 697,42 912,83 1 144,59 1 481,96 1 933,92 

*Джерело: складено за даними [375]. 
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Темпи росту, рівень розвитку і структура промисловості – важливі показники не 

тільки кількісної, але і якісної характеристики народного господарства та життєвого 

рівня населення. 

На сьогодні промислове виробництво дає майже 30 % (29,2 %) загального обсягу 

ВДВ, 48,6 % товарів і послуг. Промислові товари становлять близько 90 % роздрібного 

товарообороту, задовольняючи різноманітні потреби населення. 

Промисловість є основою інтеграції економіки України у світову, виробляючи 91,2 % 

експортної продукції, а її експортно-імпортний оборот дорівнює майже 80 % ВВП. 

Завдяки промисловості держава отримує 2/3 валютних надходжень від загального 

експорту товарів і послуг [359, с. 134]. 

Позитивна динаміка розвитку промисловості відбувається з середини 1999 року. За 

2000-2007 роки збільшився обсяг виробництва майже на 86 %. Інерція негативних 

процесів, пов’язаних з поширенням світової фінансової кризи у світі, проявилася в 

Україні в повній мірі у 2008 році. Зниження обсягів промислової продукції почалося 

після погіршення ряду економічних показників та виявлення фінансових проблем ряду 

провідних комерційних банків країни (порівняно з відповідним періодом 2007 року у 

вересні на 4,6 %, у жовтні на 19,8 %, у листопаді на 28,6 % та у грудні на 26,6 %). 

За підсумками 2008 р. отримано спад виробництва проти попереднього на 3,1 % 

(рис. 3.1). Найбільше падіння спостерігалось на підприємствах гірничо-металургійного 

комплексу (на 39-45 %), хімічної промисловості на 32,5 %, машинобудування – 29,2 %. 

Не досягнуто рівня виробництва 2007 р. у добуванні неенергетичних корисних 

копалин, в легкій промисловості, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, 

виробництві та розподіленні електроенергії. 
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Рис. 3.1. Темпи росту промислового виробництва, % 

 

Початок 2009 року характеризувався продовженням рецесійних процесів у вітчизняному 

промисловому комплексі. В той же час, у лютому відбулося покращення показників 

(як у розрізі основних видів діяльності, так і у промисловості в цілому). Так, у лютому 

2009 р. до лютого 2008 р. відбулося призупинення падіння обсягів виробництва 

(«мінус» 31,6 % порівняно з «мінус» 34,1 % у січні до січня 2008 року), а до січня 

обсяги промислового виробництва зросли на 5,4 % (порівняно з падінням на 16,1 % у 

січні до грудня 2008 року). Зростання виробництва у лютому 2009 р до січня 2010 р. 

продемонстрували всі основні види промислової діяльності, окрім виробництва 

коксу, продуктів нафтоперероблення («мінус» 17 %) та виробництва електроенергії, газу 

та води («мінус» 14,4 %). Суттєво наростили обсяги виробництва деревообробна 
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промисловість (28,8 %), хімічна та нафтохімічна промисловість (27,8 %), целюлозно-

паперове виробництво (25,2%), виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

(22,9 %), машинобудування (21,8 %), металургійне виробництво (12,3 %). Падіння у 

виробництва електроенергії, газу та води на фоні зростання виробництва у переробній 

та добувній галузях промисловості пов’язано зі зменшенням споживання, зокрема, 

електроенергії населенням та підприємствами ЖКГ у зв’язку із сприятливими погодними 

умовами у лютому 2009 р. місяці та переходу до режиму економії. При цьому 

щоденні фізичні обсяги виробництва електроенергії у лютому були аналогічними 

січневим показникам (за січень вироблено – 16,5 млрд кВг, за лютий – 14,8 млрд кВг 

електроенергії із розрахунку в середньому 0,53 млрд кВг на добу). 

Корегування показників у лютому 2009 р., насамперед, пов’язано із відновленням 

роботи промислового комплексу після вирішення питання щодо газопостачання з РФ. 

У цілому, менші обсяги виробництва у промисловості у перші два місяці проти 

аналогічних періодів попередніх років спричинені дією таких негативних факторів: 

по-перше, втрата зовнішніх ринків збуту та, як наслідок, неможливість отримання 

прибутків, відсутність обігових коштів для розвитку виробництва тощо. 

по-друге, зменшення попиту на внутрішньому ринку, пов’язане зі зниженням 

купівельної спроможності вітчизняних споживачів. 

по-третє, скорочення обсягів фінансування майже з усіх джерел (обмеження  

кредитування, встановлення більш жорстких умов отримання кредитів, підвищення 

відсоткових ставок на кредити внаслідок погіршення ліквідності банківських установ) 

призвело до різкого звуження внутрішнього ринку, що, передусім, негативно позначилося 

на розвитку видів економічної діяльності, орієнтованих переважно на внутрішній ринок 

(будівництво, машинобудування, харчова промисловість) та, відповідно, зменшило 

попит суміжних галузей. 

по-четверте, відплив капіталу, зниження можливості рефінансування корпоративних 

зовнішніх боргів, зростання недовіри до банківської системи. 

по-п’яте, курсова нестабільність. Суттєва девальвація гривні призвела до зростання 

собівартості виробництва, яке використовує в проміжному споживанні матеріальні 

ресурси іноземного походження. 

Крім того, фінансові плани та цінова політика підприємств розроблялися, виходячи 

із співвідношення гривні до долара США на рівні близько 5 грн. В результаті девальвації 

гривні суттєво зросло обслуговування валютних кредитів підприємств, що обмежило 

їх фінансові можливості і виступило додатковим стримуючим чинником розвитку. 

Доволі відчутною для промислового комплексу України є також нестабільність 

національної банківської системи. Масовий відтік депозитів, який розпочався ще у ІV 

кварталі 2008 року та продовжився у 2009 році (обсяги вкладень у банках лише в 

національній валюті, починаючи з вересня 2008 р. до лютого 2009 р. включно, 

зменшилися на 55,4 млрд грн) поряд з необхідністю погашення зовнішніх боргів, 

поставила банки у досить складне становище. Збільшення з боку НБУ обсягів 

рефінансування банків не спричинило достатнього зростання обсягів кредитування, а, 

навпаки, призвело до ускладнення ситуації на валютному ринку. З іншого боку – 

зниження платоспроможності підприємств призвело не тільки до зниження обсягів 

кредитування, але й до підвищення вартості кредитних ресурсів. Вартість кредитів у 

національній валюті зросла з 16,8 % у вересні до 27,9 % у лютому 2009 року. 

Поглиблення світової фінансової кризи спричинило згортання виробництв у багатьох 

країнах через суттєве падіння попиту. Українські базові бюджетоутворюючі галузі є 

досить інтегрованими у світовий ринок, і тому високозалежними через свою 

експортоорієнтованість від ситуації на зовнішніх ринках. Як наслідок, усі світові 

тенденції знаходять своє відображення на динаміці внутрішнього виробництва [365, с. 66]. 

Таким чином, найбільше падіння виробництва демонструють експортоорієнтовані 

галузі промисловості. 
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Нагадаємо, обсяг промислового виробництва в Україні в 2009 р. скоротився на 21,9 % 

(рис. 3.1). 

У добувній промисловості за підсумками 2009 р. індекс виробництва становив 89,3 % у 

т. ч. на підприємствах з видобування металевих руд – 88,2 %, вугілля і торфу 92,4 %, 

вуглеводнів – 97,4 %. 

У переробній промисловості за 2009 р. індекс виробництва продукції становив 73,4 %. 

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

темп росту продукції становив 93,9 %, у т. ч. у кондитерській, молочній, м’ясній та 

тютюновій промисловості – відповідно 97,7 %, 90,8 %, 87,8 % та 87,4 %, з виробництва 

напоїв – 92,6 %, хліба і хлібобулочних виробів – 90,7 %, у переробленні та консервуванні 

овочів та фруктів – 83,3 %. Порівняно з 2008 р. одержано приріст продукції у 

виробництві олії та жирів – 30,0 %, готових кормів для тварин – 10,6 %, виноградних 

вин – 5,2 %. 

У легкій промисловості порівняно з 2008 р. індекс продукції у 2009 р. становив 74,1 %, 

у т. ч. на підприємствах текстильного виробництва 72,6%, з виробництва одягу, хутра та 

виробів з хутра – 71,4 %, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 84,0 %. 

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини у 2009 р. індекс 

промислової продукції становив 75,1 %. На підприємствах із виробництва паперової 

маси, паперу, картону та виробів із них порівняно з 2008 р. темпи росту продукції 

становили 90,9 %, поліграфічної діяльності – 71,7 %. 

На підприємствах із виробництва продуктів нафтоперероблення у ІV кварталі 2009 р. 

порівняно з ІV кварталом 2008 р. випуск продукції збільшився на 15,3 %, за підсумками 

2009 р. на 1,3 %. У виробництві коксу порівняно з ІV кварталом 2008 р. отримано 

приріст 38,2 %, в цілому за 2009 р. спостерігалось падіння обсягів проти попереднього 

року на 10,8 %. Порівняно з 2008 р. обсяги первинної переробки нафти зросли на 4,9 % 

і становили 10,8 млн т. 

У хімічній та нафтохімічній промисловості за підсумками 2009 р. індекс продукції 

становив 76,8 %, у т. ч. на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції – 

67,9 %, лаків та фарб – 78,8 %, гумових та пластмасових виробів – відповідно 64,7 % 

та 79,5 %. Перевищено обсяги попереднього року у фармацевтичному виробництві  

на 0,7 % та виробництві мила та миючих засобів для чищення та полірування, 

парфюмерних та косметичних засобів на 0,8 %. 

У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції порівняно з 2008 р. індекс 

продукції становив 61,6 %, у т. ч. на підприємстві по випуску виробів з бетону, гіпсу 

та цементу 50,1 %, цементу, вапна та гіпсових сумішей – 68,2 %, скла та виробів зі 

скла 69,0 %, цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини – 49,6 %. 

У металургійному виробництві в останньому кварталі 2009 року порівняно з 

відповідним кварталом попереднього року індекс продукції становив 134,6 %, за 

підсумком 2009 р. – 74,9 %, у виробництві готових металевих виробів – відповідно 

92,9 % і 61,5 %. 

На підприємствах машинобудування у 2009 р. порівняно з попереднім роком індекс 

виробництва продукції становив 54,9 %, у т. ч. на підприємствах зв’язку – 76,2 %, 

електричних машин та устаткування – 75,8 %, побутових приладів 69,6 %, контрольно-

вимірювальних приладів – 52,8 %, машин та устаткування для добувної промисловості 

й будівництва, для сільського і лісового господарства, для металургії – відповідно 52,1 %, 

55,1 %, 48,7 %, залізничного рухомого складу – 47,7 %, автомобільного транспорту – 

19,1 %. 

На підприємствах із виробництва та розподілення електроенергії обсяги виробництва 

продукції проти 2008 р. зменшилися на 11,1 %. На теплових і атомних електростанціях 

виробництво електроенергії скоротилось відповідно на 12,3 млрд кВт/год. і 6,9 млрд 

кВт/год., на гідроелектростанціях зросло на 0,4 млрд кВт/год. 

Тенденції 2010 р. свідчать про збільшення показників за всіма основними видами 

промислової продукції. Так, у липні 2010 р. випуск промислової продукції збільшився 
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як до попереднього місяця на 2,9 %, так і до липня 2009 р. на 6,4 %. За підсумками 7 

місяців 2010 р. приріст промислового виробництва становив 11,1 %. Порівнюючи 

січень-липень 2009 р. з січнем-липнем 2008 р. фіксується падіння на 30,3 %. 

Недостатня розробленість, а подекуди відсутність механізмів структурної адаптації 

промисловості до ринкових умов стримує процес виходу економіки з кризового стану. 

Як показали дослідження та аналіз економічної практики, сучасна промислова 

політика є такою, що не протистоїть збільшенню питомої ваги енергетики, паливної та 

металургійної промисловості в загальному обсязі промислового виробництва зі 

зменшенням легкої, харчової промисловості та машинобудування. 

Якщо в структурі промислового виробництва України в 1990 р. найбільшу частку 

займало машинобудування (30,7 %), харчова (18,6 %), металургія та оброблення металу 

(11,0 %), легка промисловість (10,8 %), то у 2010 р. завдяки негативним тенденціям, 

що відбулися, частка машинобудування знизилася до 10,6 %, харчової промисловості 

до 16,5 %, легкої промисловості до 0,7 %. При цьому збільшилися частки сировинних 

галузей – металургії та оброблення металу до 21,7 %, електроенергетики до 18,1 %. 

Також частка добувної промисловості збільшилася за цей період з 5,7 % до 11,3 % 

(табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Структура промислового виробництва в України, % * 
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Вся промисловість 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Електроенергетика 3,2 3,6 6,4 9,4 11,5 11,0 12,7 12,6 14,7 16,2 12,2 15,9 18,3 18,2 14,5 19,0 18,1 

Добувна промисловість 5,7 3,8 14,3 8,5 11,2 13,2 12,1 11,1 11,5 11,2 10,1 8,3 8,2 7,9 9,9 9,3 11,3 

Металургія та 

оброблення металу 
11,0 9,9 22,7 16,8 19,9 21,8 21,9 22,7 23,1 23,8 27,4 22,1 21,9 22,0 24,3 19,5 21,7 

Хімічна і нафтохімічна 

промисловість 
6,0 5,9 6,7 6,0 6,9 7,4 7,6 6,6 6,5 5,4 5,8 6,4 6,4 6,1 6,4 6,4 6,2 

Машинобудування 30,7 26,4 18,6 19,8 17,0 16,1 14,7 15,8 15,5 14,1 13,2 12,7 12,5 13,7 14,1 11,1 10,6 

Легка промисловість 10,8 12,3 6,7 6,1 4,3 2,8 2,1 1,8 1,5 1,6 1,6 1,1 1,1 1,0 0,8 0,9 0,7 

Харчова промисловість 18,6 24,4 13,6 19,7 17,1 15,1 16,1 16,9 15,0 15,1 17,4 16,3 15,5 15,3 14,2 18,7 16,5 

Інші 14,0 13,7 11,0 13,7 16,1 12,6 12,8 12,5 12,2 12,6 12,3 7,8 16,1 15,8 15,8 15,1 14,9 

*Джерело: складено за даними [375]. 

 

У загальній системі економічних реформ простежується три етапи, які наочно 

відображают реформи у промисловому секторі. 

У період з 1991-1994 pp. відбувався пошук моделей ринкової трансформації 

економіки, а відповідно і промислового комплексу. Він проходив шляхом спроб і помилок 

через прискорену лібералізацію економічних відносин як всередині країни, так і в 

стосунках із зовнішнім ринком, без достатньої оцінки внутрішніх умов і особливостей 

національної економіки, що призвело до втрати керування економічними процесами, 

інфляції та обвального спаду виробництва. 

Протягом цього періоду обсяг промислового виробництва за розрахунками валового 

випуску (ВВ) скоротився на 51,1 %, валової доданої вартості (ВДВ) – 52,4 %. 

Надзвичайно руйнівного впливу додав вибух гіперінфляції у 1992-1993 pp., коли 

споживчі ціни зросли відповідно на 21 і 102,6 рази, а оптові ціни виробників 

промислової продукції – на 42,3 і 97,7 рази. Середньорічна кількість працівників, 

зайнятих у промисловості, скоротилася на 1,5 млн, тобто більше як на 20 %, що значно 
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погіршило соціальні умови життя через зростання безробіття і скорочення доходів 

населення. Особливо негативно у цей період позначилися зміни галузевої структури 

промислового виробництва. Частка енергосировинних галузей, що виробляють переважно 

продукцію проміжного споживання, зросла з 33,2 % у 1990 р. до 56,5 % у 1994 p., тоді 

як галузі з виробництва продукції кінцевого споживання зазнали відчутних втрат – 

частка продукції машинобудування скоротилася на 1,8 рази (з 30,5 до 17 %), легкої 

промисловості – на 2,5 рази (з 10,8 до 4,4 %). Навіть харчова промисловість, що 

традиційно займає досить високе місце в структурі промислового виробництва, 

зменшила свою частку з 18,6 до 17,1 % (табл. 3.2). 

У наведеній структурі вже можна виявити деякі стійкі тенденції, що дають змогу 

прогнозувати трансформацію організаційно-функціональної структури промисловості 

України на найближчу перспективу. Серед цих тенденцій: 

– об’єктивне зниження частки сировинних галузей у ВВП, у загальній чисельності 

зайнятих у народному господарстві; 

– стабілізація частки вторинного сектора, обробної промисловості та її ядра – 

машинобудування. Ця стабілізація виявиться й у визначенні якихось нижніх меж, 

нижче яких питома вага даного сектора не повинна опускатися, щоб не втратити 

економічну національну безпеку, оптимальну пропорційну структуру, що гарантує 

ефективність всієї економіки. Для машинобудування, наприклад, такою межею є 15 % 

питомої ваги її продукції у промисловості; 

– постійне, переважне порівняно з іншими секторами зростання маси 

використовуваних технологічних нововведень у вторинному секторі. 

Наведені тенденції зумовили уважне і критичне ставлення державних органів 

управління економікою до пошуку можливостей використання реальних ринкових 

регуляторів. Зазначене, у свою чергу, зумовило ініціювання процесів розроблення 

превентивних заходів шокуючого прояву «невидимої руки» ринку. 

З 1995 до 1998 pp. можна вважати періодом осмислення попереднього досвіду, 

переходу до активної протидії кризовим явищам, стримування спаду виробництва і 

започаткування фінансової стабілізації та здійснення більш послідовних і виважених 

кроків щодо ринкової адаптації промислових підприємств. 

Обсяг промислового виробництва за цей період хоча і скорочувався, але значно 

повільніше – за валовим випуском всього на 6,4 %, валовою доданою вартістю – на 

22,9 %. Майже припинилася паливно-сировинна деградація галузевої структури 

промисловості (табл. 3.2) Зменшилась інфляція, майже втричі уповільнилися темпи 

зростання цін, зокрема, індекси зростання цін виробників промислової продукції 

скоротилися з 2,72 рази у 1995 р. до 1,17 у 1996 p., 1,05 у 1997 р. та 1,35 рази у 1998 р. 

Чисельність працюючих хоча і продовжувала скорочуватися (за 1995-1998 pp. на 24,7 %), 

але це вже відбувалося не стільки через загальне падіння промислового виробництва, 

скільки внаслідок упорядкування організаційної структури виробництва, здійснення 

бізнесових проектів щодо підвищення ефективності праці та проведення соціальних 

заходів із пенсійної реформи і перерозподілу в працевлаштуванні громадян за сферами 

економічної діяльності. 

Проте в цей період ще досить напруженими були фінансові умови роботи промислових 

підприємств. Монетарна схема фінансового регулювання разом із стримуванням 

інфляції призвела до пригнічення інвестиційних і відтворювальних процесів у секторі 

реальної економіки. Нестача обігових коштів підштовхнула підприємства до використання 

псевдоринкових форм розрахунків – бартеру, давальницької сировини, взаємозаліку 

боргів, «тонізації» економічних відносин, що ще більше обмежувало фінансові можливості 

суб’єктів господарювання. Особливо загрозливого характеру набула бартеризація 

розрахунків. У 1998 р. за бартером було реалізовано 45,5 % промислової продукції, 

через що за оцінкою фахівців, промислові підприємства втратили 32 млрд грн доходу. 

Недоотримано у грошовому еквіваленті більше як 1,9 млрд грн амортизаційних 

відрахувань і 0,6 млрд грн податків. 
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Але, незважаючи на деякі прорахунки, в цілому як в економіці, так і в промисловості 

України, у цей період було створено умови для припинення обвальної кризи і переходу 

до стадії стагнації з наступним зростанням виробництва. 

Період з 1998 до 2008 pp. позначився активізацією державних зусиль щодо  

відродження промислового потенціалу. Цьому сприяла, зокрема, ухвала низки програмних 

документів із визначенням основних засад стратегії промислового розвитку на  

середньострокову перспективу. 

Промислова політика набуває більш системного змісту у формуванні ринкових 

відносин і створенні ринкового середовища – впроваджуються ефективні організаційні 

форми господарювання, здійснюються заходи з реструктуризації, санації і банкрутства 

збиткових підприємств, суттєво активізується інвестиційна діяльність. 

Усе це сприяло прискоренню темпів нарощування обсягів промислової продукції, 

розвитку внутрішнього ринку промислової продукції, зростанню експортних можливостей 

галузі. Знаковим явищем цього етапу можна вважати вихід промислового потенціалу 

за обсягом виробництва промислової продукції практично на рівень 1990 р. Динаміку 

процесу можна простежити за даними табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 

Темпи змін обсягів випуску виробництва промислової продукції в Україні*** 

Основні макро- 

показники 

промислового 

виробництва 

1
9

9
1
 

1
9

9
4
 

1
9

9
5
 

1
9

9
8
 

1
9

9
9
 

2
0

0
0
 

2
0

0
1
 

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

Валовий випуск 

промислового 

виробництва* 

– 5,0 – 28,2 – 12,0 – 1,5 4,0 12,9 14,2 7,0 15,8 12,5 3,1 6,2 10,4 – 3,1 – 21,9 

Валовий випуск 

промислового 

виробництва ** 

95,2 59,6 52,4 49,1 51,1 57,8 66,0 70,6 81,9 92,0 94,0 106,2 111,1 107,7 94,3 

* у відсотках до попереднього року 

** у відсотках до 1990 року 

*** складено за даними [375]. 

 

Однак отримані результати ще не можуть сьогодні служити надійним свідченням 

зламу ситуації, що склалася в промисловому комплексі. Скоріше це говорить про 

глибину кризових явищ, що вразили українську промисловість, на тлі яких будь-які 

зміни в кращу сторону виглядають як істотні позитивні результати. 

Головною характеристикою розвитку української економіки у 2009 р. став перехід 

від фази економічної кризи до фази депресії. Перші ознаки одужання світової 

економіки, зростання цін на металопродукцію і сировинні ресурси сприяли збільшенню 

вартісних обсягів товарного експорту України, який став головним рушієм позитивної 

економічної динаміки в промисловості в І кварталі 2010 року. Найбільшого приросту 

промислового виробництва досягнуто в експортоорієнтованих галузях переробної 

промисловості: хімічній та нафтохімічній промисловості, металургії, машинобудуванні. 

Між тим, надзвичайно повільна динаміка відновлення споживчого попиту через 

повільне зростання номінальних доходів населення, а також відсутність прийнятних 

програм споживчого кредитування, продовжує стримувати зростання виробництва у 

галузях, орієнтованих на його задоволення: харчовій та легкій промисловості. Затяжний 

спад у будівництві, який продовжився і в січні-липні 2010 р., обумовив негативну 

динаміку у виробництві неметалевої мінеральної продукції (будматеріалів). Ця галузь 

була єдиною, у якій у 2010 р. зафіксовано скорочення обсягів реалізації. 
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Таблиця 3.4 

Індекси обсягу продукції промисловості за видами діяльності, 

у % до попереднього року* 

Види діяльності 

Роки 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1 пів. 

2010 

Промисловість 113 114 107 116 113 103 106 108 95 78 111 

Добувна промисловість 106 103 102 106 104 104 106 103 96 89 105 

Переробна промисловість 117 117 109 118 115 103 106 110 94 74 113 

у тому числі: 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 

123 118 108 120 112 114 110 108 98 94 101 

легка промисловість 136 114 100 104 114 100 98 97 89 74 106 

обробка деревини та 

виробництво виробів з 

деревини, крім меблів 

156 128 123 124 126 120 114 112 98 75 112 

целюлозно-паперове 

виробництво; видавнича 

діяльність 

132 118 108 126 126 113 110 112 100 81 102 

виробництво коксу, 

продуктів нафтопереробки 
92 154 125 109 103 87 88 102 87 97 102 

хімічна та нафтохімічна 

промисловість 
109 111 106 117 114 110 103 108 91 77 121 

виробництво іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції 

108 111 105 118 119 114 113 112 97 62 105 

металургійне виробництво 

та виробництво готових 

металевих виробів 

121 105 104 114 112 99 109 107 88 73 120 

машинобудування 115 119 111 136 128 107 112 119 100 55 131 

Виробництво та розподіл 

електроенергії 
98 103 101 105 99 103 107 102 98 89 111 

*Джерело: складено за даними [375]. 

 

Динаміка внутрішньої торгівлі засвідчує тривання економічної депресії. Оборот 

роздрібної торгівлі за січень-березень 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. 

зменшився на 2,6 %. Фізичний обсяг оптового товарообороту збільшився лише на 2,1 %. 

Відсутність цілеспрямованих структурних реформ в докризовий період і зосередження 

антикризової політики лише на вирішенні «пожежних» проблем не створили умов для 

якісних структурних зрушень. Тому спонтанне післякризове відновлення економіки може 

відбуватися лише на підґрунті відновлення колишньої моделі економіки, орієнтованої 

на експорт низькотехнологічних і сировинних ресурсів та «проїдання» отриманого 

доходу через значний рівень низькоефективних соціальних видатків. Проте вже в 

середньостроковому періоді здатність України конкурувати з оновленими кризою 

зростаючими економіками видається вельми проблематичною, відтак ефект подібного 

пожвавлення може швидко зійти нанівець. 

Дієвість чинників економічного пожвавлення та ефективність використання їх 

стимулюючого потенціалу безпосереднім чином залежать від спроможності національної 

економічної системи трансформувати їх у сприятливі умови для діяльності суб’єктів 

господарювання. Між тим, майже рік знаходження економіки України у фазі депресії 

сформував «пастки», які стають на заваді відновленню стійкого економічного зростання. 

Звуження економічної політики до заходів антикризового спрямування, націлених 

лише на стабілізацію економічної ситуації та подолання проявів кризових тенденцій 

входить у суперечність із цілями стимулювання економічної активності, обмежує 

можливості адаптації до структурних змін, що відбуваються в світовій економіці, та 
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сприйняття позитивних антидепресійних чинників, як тих, що надходять від світової 

економіки, так і тих, які пов’язані з відновленням чинників зростання на вітчизняному 

рівні. 

Таким чином, постає нагальне завдання формування в Україні «економіки  

зростання» – нової економічної моделі, в основі розвитку якої повинні лежати 

цілеспрямований розвиток внутрішнього попиту, а також модифікація участі України 

в міжнародному поділі праці з виходом на зовнішні ринки з більш технологічною, 

адекватною наявному виробничому і людському потенціалу продукцією. 

Досягнення такого зрушення вимагає, перш за все, зміни основних параметрів 

макроекономічного середовища, яке в докризовий період було орієнтоване не на 

заохочення економічного зростання, а, швидше, на гальмування його темпів з метою 

збереження стабільності економіки. Формування економіки, орієнтованої на зростання, 

повинно починатися з відходу від засад «стабілізаторського традиціоналізму» у валютно-

курсовій, грошово-кредитній і фіскальній сферах. 

Відтак необхідним є проведення активної державної промислової політики, що 

базувалася б на пізнанні закономірностей технологічного та інституціонального розвитку 

економіки, світовому досвіді здійснення структурної перебудови в трансформаційний 

період, а також виявленні власних конкурентних переваг і «напрямів прориву», 

стимулюючи які можна в стислі строки забезпечити конкурентоспроможність відповідної 

вітчизняної продукції на світовому ринку. 

 
3.2. Аналіз інноваційно-інвестиційного зростання промисловості 

 

Розвиток промислового виробництва на якісно новій ресурсозберігаючій основі 

потребує залучення інвестицій для формування умов виготовлення конкурентоспроможної 

продукції. 

Кризова ситуація, що склалася на сьогодні в Україні фактично паралізувала 

інвестиційний процес як на мікро-, так і на макрорівні. Це виявилося в абсолютному 

скороченні об’єму капітальних вкладень і деформації джерел їх формування, різкому 

зниженні реального виробничого накопичення. Тому пошук шляхів стабілізації економіки, 

в першу чергу, передбачає активізацію інвестиційної діяльності, яка, перш за все, має 

бути зорієнтована на корінні перетворення в промисловості. Це, в першу чергу, 

стосується такої основоположної пропорції відтворення як співвідношення між фондами 

накопичення і вжитку у складі національного доходу. 

У I півріччі 2009 року Національний банк України прийняв низку нормативних 

актів, що спрямовані на стабілізацію національної кредитної системи та покращення 

інвестиційного клімату. У контексті зазначених заходів, уряд України упроваджує 

разом з Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) програму, яка 

сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні. Дана програма розрахована 

на три роки і підтримується Шведським агентством міжнародного розвитку. В ході 

реалізації проекту буде проведено детальний аналіз найбільш пріоритетних секторів 

української економіки, визначені перешкоди для залучення в них інвестицій і розроблені 

конкретні рекомендації щодо їх усунення. Не менш важливою складовою цього 

проекту є аналіз інвестиційної політики України, за результатами якого Україна 

сподівається приєднатися до нормативних документів ОЕСР у цій сфері та взяти 

участь у роботі Інвестиційного комітету ОЕСР. 

Інвестиційний клімат в Україні не можна назвати сприятливим. За даними 

Державного агентства України з інвестицій та інновацій, переважна більшість 

міжнародних рейтингових агенцій, на висновки яких орієнтуються потенційні інвестори, 

оцінюють інвестиційний і діловий клімат у нашій країні як непривабливий або 

низькопривабливий. Так, за показником «Корупційний індекс організації» у 2008 р. 

Україна посіла 134 місце (серед 180 країн, що були визначені як об’єкти дослідження). 
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За показником «Індекс глобальної конкурентоспроможності» станом на початок 2007 р. 

Україна посіла 73 місце (з 131 країн). За показником «Рейтинг ведення бізнесу» на 

початок 2009 р. Україна посіла 145 місце (з 181 країни), за показником «Рейтинг 

конкурентоспроможності» – 54 позиція (з 55 країн), за показником «Індекс економічної 

свободи» – 159 місце (з 179 країн). Причому протягом останніх років міжнародні 

оцінки щодо України за всіма індексами і рейтингами погіршувалися (табл. 3.5). 

Водночас існує думка, що більшість міжнародних рейтингів, які оприлюднюються 

нині рейтинговими агенціями, базуються на спрощеній (або навіть примітивній) 

методологічній базі, що обмежує їхнє використання у науковому аналізі. Крім того, 

більшість рейтингів були запроваджені у практику в роки так званої «холодної війни» і 

мали ідеологічну мету: показати громадянам капіталістичних країн переваги національної 

урядової політики над радянським способом виробництва. Окремі рейтинги ґрунтуються 

на статистичній базі, яка не використовується у країнах СНД, в тому числі і в Україні, 

а тому не враховують низки процесів і явищ. З іншого боку, на ці рейтинги орієнтуються 

інвестори, а тому державні органі мають зважати на відповідну рейтингову динаміку. 

Рейтинги щодо України погіршуються через загострення політичної та економічної 

кризи, підвищення ризикованості ведення бізнесу, корупцію і недосконалу правову 

систему. Отже, не дивно, що більшість системних та портфельних інвесторів втрачають 

довіру до української економіки [425, с. 208]. 

Таблиця 3.5 

Місце України у міжнародних рейтингах  

Показник 
Початок 

2006 р. 

Початок 

2007 р. 

Початок 

2008 р. 

Початок 

2009 р. 
Пояснення 

Корупційний 

рейтинг 

організації 

99 

(із 163) 

118 

(із 180) 

134 

(із 180) 
… 

Показує оцінку рівня 

корумпованості управління 

економікою 

Рейтинг ведення 

бізнесу 

124 

(із 155) 

118 

(із 179) 

139 

(із 178) 

145 

(із 181) 

Враховується легкість 

реєстрації, ліцензування, 

отримання кредиту 

Рейтинг 

конкуренто-

спроможності 

46 

(із 55) 

46 

(із 55) 

54 

(із 55) 
… 

Оцінюється стан економіки, 

ефективність уряду, 

інфраструктура 

Індекс 

економічної 

свободи 

99 

(із 157) 

125 

(із 161) 

133 

(із 157) 

159 

(із 179) 

Враховується свобода 

вибору виду діяльності, 

захист прав власності 

Індекс глобальної 

конкрунто-

спроможності 

69 

(із 125) 

73 

(із 131) 
… … 

Враховується якість 

урядування, розвиток 

ринків, динаміка інновацій, 

стабільність 

 

Щодо загальних тенденцій у обсягах інвестицій в Україну, то в цілому вона не є 

критичною. За даними Державного комітету статистики України, за 2008 рік в Україні 

було освоєно 272,1 млрд грн капітальних інвестицій, з яких 85,7 % – це інвестиції в 

основний капітал (233,1 млрд грн). Інвестиції в основний капітал у 2009 році в Україні 

склали 151,78 млрд грн, що на 41,5 % менше, ніж у 2008 році. Всього за 2009 рік було 

освоєно 192,88 млрд грн капітальних інвестицій, тоді як роком раніше 272,07 млрд грн. 

Темпи падіння інвестицій в основний капітал за підсумками дев’яти і шести місяців 

2009 року були вищі – відповідно, 43,7 % і 43,3 %, що підтверджує припущення 

експертів про те, що в кінці 2009 року почне позначатися більш низька база порівняння 

четвертого кварталу 2008 року, коли криза була в гострій фазі. 

Держкомстат відзначає, що найсильніше інвестиції в основний капітал в 2009 році 

скоротилися в рибальстві – на 65,7 %, будівництві – на 62,2 %, держуправлінні – 55,6 %, 

сфері нерухомості і оренди – на 52,8 %, охороні здоров’я – на 50,7 %, сільському 

господарстві – на 50,2 %. 



 

Пельтек Л. В. 

96 

Таблиця 3.6 

Обсяги капітальних інвестицій * 

 
млн грн 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всього капітальні інвестиції, у т. ч.: 89 314 111 174 148 972 222 679 272 074 19 2878 

Інвестиції в основний капітал  75 714,4 93 096,1 125 253,7 188 486,1 233 081,0 151 776,8 

Витрати на інші необоротні 

матеріальні активи 
1 786,1 2 928,1 2 522,7 3 454,1 4 421,1 – 

Витрати, пов’язані з поліпшенням 

об’єкта (капітальний ремонт) 
9 221,0 11 533,5 15 966,6 23 644,7 27 491,2 18 966,2 

Інвестиції в нематеріальні активи 2 145,5 3 039,3 4 584,5 6 389,0 6 366,5 5 893,1 

Витрати на формування основного 

стада 
447,3 577,3 644,8 704,9 714,3 – 

до підсумку відсотків 

Всього  100 100 100 100 100 100 

Інвестиції в основний капітал  84,8 83,7 84,1 84,6 85,7 78,7 

Витрати на інші необоротні 

матеріальні активи 
2,0 2,6 1,7 1,6 1,6 – 

Витрати, пов’язані з поліпшенням 

об’єкта (капітальний ремонт) 
10,3 10,4 10,7 10,6 10,1 9,8 

Інвестиції в нематеріальні активи 2,4 2,8 3,1 2,9 2,3 3,1 

Витрати на формування основного 

стада 
0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 – 

*Джерело: складено за даними [375]. 

 

Краще справи йдуть у торгівлі і ремонті, де падіння склало 45,3 %, фінансовій 

діяльності – 35,4 %, переробній промисловості – 35,3 %, на транспорті і зв’язку – 33,3 %, 

виробництві і розподілі електроенергії, газу та води – 30,2 %. 

Найменше падіння інвестицій у 2009 році було зафіксовано у діяльності готелів та 

ресторанів – 27,9 %, добувній промисловості – 25,1 % і надання комунальних послуг 

та послуг у сфері культури та спорту – 18,4 %. 

Витрати, пов’язані з поліпшенням об’єктів власності (капітальний ремонт), упродовж 

2008 року склали 27,5 млрд грн, або 10,1 % від загального обсягу. Обсяги інвестицій у 

основний капітал за 2008 рік зросли проти 2007 року на 23,6 %. 

У структурі інвестицій, спрямованих в основний капітал, найбільшу частку 

займають інвестиції в промисловість (32,9 %), зокрема переробну (21,0 %), операції з 

нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (21,0 %). 

Обсяги прямих іноземних інвестицій, що надійшли в економіку країни у 2008 році, 

становили 6,2 млрд дол США, а їхній загальний обсяг станом на 1 січня 2009 року 

досягнув 35,7 млрд дол США. Найбільшу частку в капіталі вітчизняних корпорацій з 

іноземними інвестиціями мають інвестори з Кіпру, Німеччини та Австрії. Також до 

десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 80 % загального обсягу 

прямих інвестицій, входять Нідерланди, Сполучене Королівство, Російська Федерація, 

Сполучені Штати Америки, Франція, Швеція та Британські Віргінські острови. 

Найбільш привабливими для інвесторів є традиційні галузі економіки. Перш за все, 

це – металургія, машинобудування, хімічна промисловість, харчова промисловість. 

Разом із тим дедалі більше привертають увагу інвесторів такі галузі, як автомобільна 

промисловість, споживча електроніка, високі технології, вітроенергетика, сонячна 

енергетика, виробництво біопалива, телекомунікації, логістика і деякі інші. Світовий 

банк оцінює потреби України в інвестиціях більш ніж 100 млрд дол США [1]. 

Щодо стану інвестування у 2009 році, то приплив національних інвестицій у цьому 

році склав 90 млрд гривень у порівнянні з минулим роком, коли національні інвестиції 

становили 150 млрд гривень. Падіння склало приблизно 45 % [3]. 

Чистий приріст прямих іноземних інвестицій (ПІІ) до України в січні-вересні 2009 року 

склав $ 2,972 млрд, що в 2,7 рази менше цього показника за аналогічний період 2008 років 

[4]. За даними Державного комітету статистики, за 9 місяців 2009 року іноземні інвестори 
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вклали в економіку України $ 3,948 млрд прямих інвестицій, але одночасно вилучили 

$ 0,845 млрд. Інвестиції поступили з 125 країн світу. За дев’ять місяців 2009 років 

Україна направила в економіку інших країн світу $ 32,2 млн прямих інвестицій. 

Інвестування здійснювалося переважно у вигляді грошових внесків. Обсяг прямих 

українських інвестицій в економіку країн світу, з врахуванням його переоцінки, втрат, 

курсової різниці, на 1 жовтня 2009 року склав $ 6191,2 млн, в т. ч. в країни ЄС – 

$ 5899,4 млн (95,3 % загального обсягу), в країни СНД – $ 196,5 млн (3,2 %), в інші 

країни світу – $ 95,3 млн (1,5 %) [375]. 

Світова практика доводить, що істотне підвищення народного добробуту досягається 

не шляхом зниження норми накопичення, а, навпаки, при її досить високому рівні і 

високих темпах зростання національного доходу. Але для цього необхідно забезпечувати 

високий або постійно зростаючий рівень ефективності виробництва. Тому головною 

особливістю сучасної інвестиційної стратегії повинно стати підвищення ефективності 

національної економіки, яка б дозволила розширити кордони накопичення, припинила 

б зниження, а потім і стабілізувала норму виробничого накопичення. Галузеву структуру 

інвестицій, що склалася в даний час в Україні, не можна вважати оптимальною, бо 

вона постійно відтворює далеко не здійснену галузеву структуру економіки в цілому 

[484, с. 30]. 

У розрізі джерел фінансування капітальних інвестицій в 2009 році на частку 

державного бюджету довелося 4,3 % (роком раніше – 5,7 %), місцевих бюджетів – 3,1 % 

(4,6 %), власних коштів підприємств – 66,1 % (59,3 %), кредитів банків та інших позик – 

13,3 % (15,8 %). 

У структурі інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності 

України у 2008 році саме інвестиції в промисловість мають найбільшу частку, а, саме 

32,9 % від загального обсягу інвестицій. Але порівняно з попереднім 2007 роком 

спостерігається різке зниження обсягів інвестування. Так, наприклад, індекс інвестицій в 

промисловість у 2008 році досяг значення 94,7, що на 25 % нижче за його рівень у 2007. 

За видами промислової діяльності у 2008 році індекс інвестицій у добувній галузі 

склав 109 %, що на 16,1 % нижчий за його рівень у 2007 році. У галузі машинобудування 

обсяги інвестицій знизились на 36,2 % в порівнянні з 2007 роком, але найбільших 

втрат зазнало металургійне виробництво, обсяги інвестицій якого знизились на 70,1 %. 

Промисловість України потребує тільки на відновлення технічно й морально 

застарілих основних фондів об’єм інвестицій, за різними оцінками, від $ 90 млрд до 

$ 106 млрд, при цьому від $ 36,8 млрд до $ 48 млрд повинно бути направлено в різні 

галузі промисловості (близько $ 19,4 млрд в оброблювальну, $ 10,5 млрд – в енергетичну, і 

$ 5,5 млрд дол. – в добувну галузі). Критичний об’єм інвестицій оцінюється на рівні 

$ 16 млрд. 

Головною складовою основних засобів є будівлі, споруди та передавальні пристрої, 

які у загальній вартості становлять майже дві третини (66,4 %), їх питома вага за 2001-

2008 рр. скоротилася на 6,3 %. Порівняно з 2001 роком частка активної частини основних 

засобів зросла на 6,2 %. На машини та устаткування припало 19,4 %, транспортні 

засоби – 6,8 %, меблі, прилади та інструменти – 1,7 %. Однак оновлення основних 

засобів відбувається за пасивною стратегією, що призводить до подальшого зростання 

їхнього зносу. 

Зростання зношення основних фондів при значному прирості обсягів інвестицій в 

основний капітал зумовлено оновленням переважно активної частини основних засобів з 

високою нормою амортизації (комп’ютери, обладнання тощо). 

У незадовільному технічному стані перебувають основні фонди підприємств з 

хімічного виробництва (ступінь зносу – 78,4 %), машинобудування (58,3 %). Значною 

є питома вага засобів, на які повністю нарахована амортизація, у загальній вартості 

основних фондів вона становила 6,2 %, а у промисловості цей показник склав 5,3 %. 
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Зрозуміло, що такий стан промислового виробництва вимагає радикальних рішень 
в напрямку удосконалення структурних ланок і елементів виробництва на інноваційних 
засадах, що повинно забезпечити економічну ефективність за рахунок покращення 
взаємодії виробничих ланок, підвищення рівня використання ресурсів при виготовленні 
конкурентоспроможної продукції. 

Процес інвестиційного розвитку промислового виробництва не може бути зведений 
до впровадження окремих інноваційних заходів. Він повинен охоплювати всю систему 
виробництва [462, с. 103]. 

Швидкість виходу України на сучасну траєкторію інноваційного розвитку залежить, 
насамперед, від збереження потенціалу галузевих науково-дослідних, проектно-
конструкторських установ, оскільки вони відіграють головну роль у процесі матеріалізації 
інновацій. 

За даними Держкомстату України [375], в 2000 р. інноваційною діяльністю займалися 
18,0 % загальної кількості промислових підприємств України, а в 2003 р. – до 15,1 % 
(табл. 3.7). Протягом 2004-2009 рр. відбулося зменшення числа промислових підприємств, 
що впроваджували інновації на 15,3% і їх кількість на кінець 2009 р. становила 
718 одиниць. Однак у 2005 р. намітилися позитивні зрушення. Основними напрямками 
інноваційної діяльності в промисловості України в 2005 р. були: освоєння нових видів 
продукції (47,9 % від загальної кількості підприємств), комплексна механізація та 
автоматизація виробництва (23,8 %), впровадження нових технологічних процесів 
(28,3 %). Відповідно загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості протягом 
2000-2007 рр. збільшився у 6,2 рази і становив на кінець 2007 р. 10 850,9 млн грн. У 
більшості галузей частка реалізованої інноваційної продукції в загальному її обсязі 
була надзвичайно низькою – лише 6,5 %, а у 2009 р. знизилася до 4,8 %. 

 
Таблиця 3.7 

Інноваційна активність промислових підприємств 
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  % млн грн. 

2000 18,0 1 760,1 266,2 Х Х 72,8 163,9 1 074,5 182,7 

2001 16,5 1 979,4 171,4 Х Х 125,0 183,8 1 249,4 249,8 

2002 18,0 3 018,3 270,1 Х Х 149,7 325,2 1 865,6 407,7 

2003 15,1 3 059,8 312,9 Х Х 95,9 527,3 1 873,7 250,0 

2004 13,7 4 534,6 445,3 Х Х 143,5 808,5 2 717,5 419,8 

2005 11,9 5 751,6 612,3 Х Х 243,4 991,7 3 149,6 754,6 

2006 11,2 6 160,0 992,9 Х Х 159,5 954,7 3 489,2 563,7 

2007 14,2 10 850,9 986,5 793,6 92,9 328,4 Х 7 471,1 2 064,9 

2008 13,0 1 199,2 1243,6 958,8 284,8 421,8 Х 7 664,8 2 664,0 

2009 12,8 7 949,9 846,7 633,3 213,4 115,9 Х 4 974,7 2 012,6 

*Джерело: складено за даними [375]. 

 
Найбільша питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової 

припадала на 2006-2007 рр. та склала 6,7 % (табл. 3.8). 
Має місце значне зростання частки капітальних вкладень у загальному обсязі 

інноваційних витрат у 2007 році. На технічне переоснащення виробництва було 
спрямовано 95 850,9 млн грн інвестицій, що складає 43 % загального обсягу капітальних 
вкладень у країні. 
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Таблиця 3.8 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах 
  

Питома вага 

підприємств, 

що впрова-

джували 

інновації, % 

Впроваджено 

нових 

технологічних 

процесів, 

процесів 

У т. ч. 

маловідходні, 

ресурсо-

зберігаючі 

Освоєно 

інноваційні 

види 

продукції, 

найменувань 

З них нові 

види техніки 

Питома вага 

реалізованої 

інноваційної 

продукції в 

обсязі промис-

лової, %1 

2000 14,8 1 403 430 15 323 631  

2001 14,3 1 421 469 19 484 610 6,8 

2002 14,6 1 142 430 22 847 520 7,0 

2003 11,5 1 482 606 7 416 710 5,6 

2004 10,0 1 727 645 3 978 769 5,8 

2005 8,2 1 808 690 3 152 657 6,5 

2006 10,0 1 145 424 2 408 786 6,7 

2007 11,5 1 419 634 2 526 881 6,7 

2008 10,8 1 647 680 2 446 758 5,9 

2009 10,7 1 893 753 2 685 641 4,8 

*Джерело: складено за даними [375]. 

 

Серед найбільш вагомих факторів, які перешкоджають підприємствам здійснювати 

інноваційну діяльність, виділяють: нестачу власних коштів підприємств (саме вони в 

останні роки є основним джерелом фінансування інновацій); низьку інвестиційну 

активність вітчизняних і зарубіжних інвесторів; недостатня фінансова підтримка держави; 

високі кредитні ставки банків; високий економічний ризик; невміння реалізувати 

існуючі інноваційні можливості (в основному через брак кваліфікації персоналу); 

нерозвиненість інноваційної інфраструктури, недосконалість теоретико-практичного 

забезпечення організації інноваційних процесів; значні витрати на нововведення; 

недосконалість податкового законодавства; труднощі із сировиною; відсутність мотивації 

підприємств до впровадження НДДКР та реалізації їх результатів [382, с. 115]. 

У цих умовах потрібна державна підтримка інноваційного процесу. Вона повинна 

здійснюватися за всіма напрямками: це й створення відповідного інституційного 

середовища, й надання податкових пільг, а також безпосередня участь держави в 

інноваційних проектах тощо. Для залучення додаткових коштів важливе значення має 

створення сприятливого інвестиційного клімату. Але не тільки держава повинна 

докладати зусилля для стимулювання інноваційної діяльності. Не менш важливим є 

підвищення мотивації робітників окремих підприємств щодо впровадження інновацій. 

Лише поєднання зусиль усіх суб’єктів інноваційної діяльності дозволить активізувати 

інноваційні процеси і на цій основі підвищити конкурентоспроможність українських 

підприємств на міжнародному рівні та забезпечити їх стійкий економічний розвиток. 

Потрібно відмітити, що впровадження нововведень охоплює організаційно-управлінські 

аспекти виробничої діяльності. Інноваційні підходи до організації виробництва і 

управління ним згладжують протиріччя між технологічним рівнем виробництва та 

організацією управління підприємством. При цьому процес удосконалення управління 

та організації виробництва включає нове поєднання в просторі і часі основних, 

допоміжних і обслуговуючих підрозділів. 

Інноваційний розвиток промислового виробництва передбачає зміни в організаційній, 

психологічній і майновій структурі підприємств шляхом модернізації і перебудови 

підрозділів підприємства, структури виробничого процесу і фінансово-майнових відносин 

з метою підвищення ефективності промислового виробництва загалом [186, с. 34]. 

Оновлення продукції як один із видів інноваційної діяльності на основі  

диверсифікації і розширення попиту об’єктивно призводить до вдосконалення діючих 

засобів та способів виготовлення продуктів. Оновлення продукції виступає також як 

критерій доцільності відтворення виробничого потенціалу, оскільки потреби в новій 

продукції об’єктивно вимагають зміни в техніко-технологічній структурі виробництва. 
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Джон Берна вважає, що поява технічних нововведень є відповіддю на суспільно-

економічні вимоги [491, с. 81]. 

Відтворення виробничого потенціалу промисловості може відбуватись шляхом 

нового будівництва, реконструкції, розширення технічного переоснащення. Важливим 

напрямом розвитку промислових виробництв є вивільнення від застарілих основних 

фондів. Так, у роботі [501, с. 687] відзначено, що в США на початку 80-х років на 

реконструкцію і модернізацію підприємств спрямовувалось в чорній металургії більше 

85 % (в 1984 – 50 %) всіх капіталовкладень у порівнянні з 45 % в 1970-1974 рр., у 

важкій промисловості – 82 %, в автомобільній – до 77 %, в радіотехнічній – до 90 %, в 

авіаційній і ракетокосмічній – 85-90 %. В обробній промисловості ФРН в цілому у 

80-ті роки понад 80 % капіталовкладень спрямовувалось на заміну і модернізацію 

обладнання. 

Важливе значення для розвитку промислового виробництва має структура капітальних 

вкладень за джерелами фінансування. 

Як видно з табл. 3.9, основна частина інвестицій формується за рахунок власних 

коштів підприємств. На другому місці за величиною внеску в інвестиційну діяльність 

кредити банків й інші позики, третє місце посіли кошти державного бюджету, 

четверте – кошти іноземних інвесторів. При цьому потрібно відмітити, що пропорції 

між наведеними вище джерелами фінансування інвестиційної діяльності змінюються 

на користь коштів іноземних інвесторів (на фінансовому ринку майже половина банків 

функціонують за участю іноземного капіталу). 

 

Таблиця 3.9 

Структура капітальних вкладень за джерелами фінансування у промисловості* 

 

До підсумку, відсотків 

2006 2007 2008 2009 
1 пів. 

2010  

Усього  100 100 100 100 100 

У тому числі за рахунок:      

коштів державного бюджету 6,5 6,8 5,7 4,3 1,8 

коштів місцевих бюджетів 4,5 4,2 4,6 3,1 1,2 

власних коштів підприємств та організацій  59,8 58,6 59,3 66,1 64,0 

коштів іноземних інвесторів 3,4 3,3 3,0 4,2 2,6 

коштів інвестиційних фондів 1,5 1,9 2,1 1,4 відсут.інф 

коштів населення на будівництво власних квартир – 4,4 3,5 2,5 3,2 

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 3,4 3,8 4,2 2,8 9,7 

кредитів банків та інших позик 14,3 15,2 15,8 13,3 13,5 

інших джерел фінансування  6,6 1,8 1,8 2,3 4,0 

Млн грн 

Усього  148 972 222 679 272 074 192 878 60 554,9 

У тому числі за рахунок:      

коштів державного бюджету 9 605,3 15 077,3 15 402,9 8 360,8 1 087,4 

коштів місцевих бюджетів 6 732,2 9 370,4 12 498,0 5 914,5 744,1 

власних коштів підприємств та організацій  89 136,3 130 514,8 161 277,2 127 435,4 38 748,7 

коштів іноземних інвесторів 5 094,1 7 251,3 8 087,0 25 587,5 1 562,1 

коштів інвестиційних фондів 2 274,8 4 223,9 5 704,2 8 209,4 відсут. інф. 

коштів населення на будівництво власних квартир – 9 879,5 9 495,2 2 683,5 1 938,3 

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 5 110,4 8 549,2 11 589,0 4 795,9 5 881,0 

кредитів банків та інших позик 21 256,9 33 903,8 42 981,0 5 502,3 8 180,1 

інших джерел фінансування  9 762,2 3 908,8 42 981,0 4 388,7 2 413,2 

*Джерело: складено за даними [375]. 

 

Станом на початок 2010 року прямі іноземні інвестиції в Україну склали 40 026,8 млн 

дол США. На підприємствах промисловості зосереджено 8 570,1 млн дол (21,4 % 

загального обсягу прямих інвестицій в Україну), у тому числі переробної – 7 373,9 млн 

дол та добувної – 1 046,2 млн дол. Серед галузей переробної промисловості у 
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виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів внесено 1 792,1 млн дол 

прямих інвестицій, у металургійне виробництво та виробництво готових металевих 

виробів – 1 406 млн дол, хімічну та нафтохімічну промисловість – 1 150,7 млн дол, 

машинобудування – 1 051,7 млн дол, виробництво іншої неметалевої мінеральної 

продукції – 758,3 млн дол. Однак структура іноземних інвестицій не відповідає 

потребам економіки України, для якої актуальним завданням є збільшення наукомісткості 

продукції. 

Однією з умов ефективного розвитку виробництва є встановлення раціональних 

пропорцій витрат між простим та розширеним відтворенням [369, с. 405]. 

У сучасних умовах розвитку економіки повинна використовуватись будь-яка 

можливість для забезпечення процесів відтворення в будь-яких масштабах: часткове 

відтворення, просте відтворення і розширене відтворення. Відсутність у більшості 

підприємств достатніх коштів вимушує їх спрямовувати капіталовкладення на часткове 

відтворення, що можна вважати позитивною характеристикою, оскільки створює базу 

для наступного розширеного відтворення. 

Серед негативних чинників, що стримують подальший розвиток промисловості 

можна виділити такі [366, с. 35]: 

По-перше, це відсутність достатнього платоспроможного внутрішнього ринку 

промислової продукції достатньої місткості. За даними Світового економічного 

форуму, в Україні потенціал внутрішнього ринку промислової продукції відповідно до 

кількості населення оцінюється не менше ніж 250-300 млрд дол США. Однак такий 

потенціал перетвориться на реальність лише при забезпеченні його платоспроможності. 

По-друге, це відсутність достатньої кількості обігових коштів та інвестицій. Обігові 

кошти повинні в 1,5-1,8 рази перевищувати обсяги виробництва. У структурі обігових 

коштів підприємств близько 60-65 % становлять банківські кредити. Сьогодні ж ми 

забезпечені ними не більше, ніж на 30-35 %. Це одна з причин того, що близько 

половини підприємств не може стабільно функціонувати, мають вкрай низький рівень 

рентабельності – у середньому на рівні 5 % і надвисоку кредиторську заборгованість. 

По-третє, непомірність фіскальних дій суміжних сфер. Загальне податкове  

навантаження становить більше ніж 50 %. Диспропорція в цінах на продукцію та 

послуги природних монополій сягає в 2 і більше разів. 

Четвертим вузьким місцем нашої промисловості є низький рівень стимулювання, 

підтримки й захисту власного виробника. Існуюча податкова система робить більш 

вигідним імпортування промислової продукції і тим самим стримує розвиток вітчизняного 

виробника. Так, загальний податок на виробництво у нас перевищує 50 %, на 

складання – 40 %, на ввезення – 20 %. У наших найближчих сусідів ці пропорції є 

оберненими: нижчими є податки на виробництво, вищими – на ввезення [245, с. 141]. 

Указані вузькі місця діють одночасно, зняття або зменшення стримувального 

впливу лише частини з них не може дати необхідного ефекту, він досягається тільки 

при комплексному вирішенні питання. 

Міністерством промислової політики України та відповідними відомствами 

ведеться робота в напрямі фінансового оздоровлення підприємств із зосередженням 

основної уваги на прийнятті випереджальних антикризових заходів, спрямованих на 

подолання збитковості підприємств державного сектора економіки та недопущення 

штучного банкрутства. 

Таким чином, за сучасних обставин кризи відтворення вітчизняної економіки 

підкреслюється необхідність посилення впливу держави на створення сприятливого 

інвестиційного клімату, який би активізував надходження інвестицій в основні фонди 

промислових підприємств. 

Доцільно користуватись досвідом таких економічно розвинених країн, як США, 

Великобританії, Німеччини, Франції, Японії, Іспанії, які широко використовують 

податкові канікули, податкові інвестиційні відрахування і податкові інвестиційні 
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кредити. Повчальним є досвід розвинутих країн щодо залучення інвестицій в національну 

економіку. Уряд США використовує спеціальні програми із залучення капіталу, які 

включають різні системи пільгового кредитування, страхування іноземних інвестицій, 

надання земельних ділянок для будівництва промислових підприємств. 

Держава повинна створити інвестиційний клімат шляхом законодавчо-нормативного 

регулювання, забезпечення заходів гарантування і страхування інвестиційних ризиків, 

прямого державного фінансування інвестиційних програм. 

 
3.3. Регіональний аспект розвитку промисловості України 

 

Промисловість розміщено на території України досить нерівномірно. Найбільша 

концентрація її склалася в Донецькому регіоні (Донецька і Луганська області) та 

Придніпров’ї (Дніпропетровська і Запорізька області). 

Нерівномірність соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних 

утворень у більшості країн являє одну з найбільш актуальних проблем економічної 

політики. Важлива увага в оцінці потенціалу розвитку промисловості повинна приділятись 

регіональній діагностиці, особливо у зв’язку з оцінкою привабливості, конкуренто-

спроможності регіонів. Це вимагає наявності у її суб’єктів упорядкованих уявлень про 

сучасний зміст, потенціал і проблеми такої діагностики як системно-наукового засобу 

територіального розвитку [246, с. 153]. 

З точки зору економічної теорії регіональну структуру промисловості характеризують 

регіональні рахунки виробництва та відповідна система показників, включаючи валову 

додану вартість (з 2004 р. визначається як валовий регіональний продукт – ВРП) (табл. 3.10). 

Обсяги ВДВ на душу населення регіону та індекси фізичного обсягу ВДВ на душу 

складають сутність якісних показників регіонального розвитку. Звідси випливає важливість 

оцінки таких показників у регіональному розрізі та в розрізі видів промислової діяльності. 

 

Таблиця 3.10 

Динаміка основних показників розвитку регіонів України* 

Регіони 
Частка ВДВ регіонів у загальному обсязі ВДВ, % 

2002 2003 2004 2005 2006 

Вся промисловість 100 100 100 100 100 

АР Крим 3 3 2,9 3 3 

Вінницька 2,8 2,7 2,6 2,4 2,5 

Волинська 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 

Дніпропетровська 9,5 8,9 8,8 9,0 8,7 

Донецька 12,5 12,5 12,4 12,7 12,4 

Житомирська 2,1 1,7 1,7 1,7 1,7 

Закарпатська 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 

Запорізька 5,5 4,3 4,2 4,3 4,2 

Івано-Франківська 2,3 2,1 2,2 2,2 2,3 

Київська 4,3 3,5 3,4 3,4 3,3 

Кіровоградська 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 

Луганська 4,6 4,1 4,2 4,2 4,1 

Львівська 4,2 4 4,1 3,9 4,3 

Миколаївська 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 

Одеська 5,1 5,2 5,0 4,8 5,2 

Полтавська 4,1 3,6 3,8 3,8 3,6 

Рівненська 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 

Сумська 2,5 2,2 2,1 1,9 2 

Тернопільська 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 

Харківська 6 5,7 5,8 5,9 5,9 

Херсонська 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 

Хмельницька 2,1 2 1,9 1,8 1,9 

Черкаська 2,3 2 1,9 2,0 1,9 

Чернівецька 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Закінчення таблиці 3.10 
Чернігівська 2,2 1,9 1,9 1,8 1,7 

м. Київ 11,4 17 17,2 18,3 18,3 

м. Севастополь 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 

*Джерело: Складено за даними [375]. 

 

Аналіз регіонів за узагальнюючим індикатором рівня економічного розвитку – 

показником обсягу виробництва валової доданої вартості на одну особу, підтверджує 

факт поглиблення диференціації територіального розвитку. 

За величиною ВДВ на одну особу населення різниця між регіонами України 

суттєва (рис. 3.2, рис. 3.3). 
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Рис. 3.2. Динаміка ВДВ на одну особу населення 

(відхилення від середньої величини по Україні, %) [375] 
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Рис. 3.3. Динаміка ВДВ на одну особу населення (відхилення від середньої 

величини по Україні, %) [375] 
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Найвища величина валової доданої вартості у розрахунку на одну особу населення 
припадає в даній діаграмі у 2007 р. на Донецьку область (124,5 % до середнього по 
Україні показника), причому у 1996 р. лідером серед даних областей була Запорізька 
область (134,3 % до середнього показника), яка поступово втратила свої оберти, однак 
і у 2007 р. вона має вищий за середній показник по Україні – на 4,7 %. Найменша 
величина ВДВ на одну особу в даній діаграмі у 2007 р. належить Житомирській області 
(60 % до середнього показника), тоді як у 1996 р. цей показник був набагато вищий 
(88,4 %). Розглянемо динаміку ВДВ на одну особу населення ще в ряді областей (рис. 3.3). 

Безумовним лідером серед регіонів України по ВДВ у розрахунку на одну особу 
населення є м. Київ (у 1996 р. – 1 937 грн, у 2003 р. – 16 697 грн, у 2007 р. – 33 175,8 грн). 
Найнижчу частку виробництва продукції мають Тернопільська та Чернівецька області 
(відповідно 53,6 % та 54,2 % до середньоукраїнського показника ВДВ на одну особу у 
2007 р.). 

У 1991-1996 рр. промислове виробництво безперервно зменшувалось практично в 
кожному регіоні. До 1997 р. кількість областей, у яких відбувалося зростання річного 
обсягу промислового виробництва не перевищувала трьох. У 1997 р. таких областей 
було вже 12, у 1998 р. – 16, у 1999 р. – 20, що вперше з 1990 р. забезпечило збільшення 
виробництва в цілому по країні на 4 % [231, с. 329]. Як бачимо з табл. 3.3, приріст 
промислового виробництва у 2006 р. забезпечено в деяких регіонах, зокрема, Вінницькій, 
Київській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій 
та Чернігівській областях. 

 
Таблиця 3.11 

Динаміка показників розвитку промисловості регіонів України* 

Регіони 
Індекси продукції промисловості, % до попереднього року 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Вся промисловість 113 114 107 116 113 103 106 110 

АР Крим 112 109 93 119 128 114 103 112 

Вінницька 113 109 104 112 112 113 106 109 

Волинська 143 121 112 122 123 122 119 144 

Дніпропетровська 116 109 104 110 110 107 108 107 

Донецька 112 106 104 119 112 92 106 108 

Житомирська 113 114 104 122 119 113 105 109 

Закарпатська 143 122 112 144 127 108 127 120 

Запорізька 120 102 101 121 119 104 110 119 

Івано-Франківська 102 125 123 128 111 105 91 96 

Київська 115 110 105 117 116 118 114 108 

Кіровоградська 122 114 104 124 134 111 112 110 

Луганська 130 130 104 112 111 102 102 116 

Львівська 112 143 114 114 109 93 108 113 

Миколаївська 109 110 103 112 115 107 106 108 

Одеська 90 130 108 118 97 99 91 117 

Полтавська 90 133 138 109 110 98 107 103 

Рівненська 104 110 101 121 115 113 109 112 

Сумська 103 107 103 117 108 114 104 108 

Тернопільська 116 119 103 135 102 109 118 109 

Харківська 104 117 105 111 116 113 106 110 

Херсонська 128 125 105 116 98 88 81 109 

Хмельницька 110 111 103 114 113 119 113 115 

Черкаська 107 112 108 128 112 114 104 125 

Чернівецька 111 112 103 127 106 110 108 121 

Чернігівська 119 113 105 110 110 111 103 106 

м. Київ 126 118 108 114 119 115 110 109 

м. Севастополь 114 114 106 108 126 117 136 106 

*Джерело: складено за даними [375]. 
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Різко знизилися показники обсягу промислової продукції в Автономній Республіці 
Крим, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській та Полтавській 
областях. Тоді як у 2003 р. могли спостерігати досить високі темпи розвитку, 
забезпечення зростання обсягів промисловості майже в усіх регіонах України. 
Тенденції економічного зростання (зокрема, обсягів промислової продукції) можемо 
спостерігати практично в усіх регіонах нашої країни. Але вплив політичних чинників у 
2004 р. засвідчив погіршення динаміки обсягу продукції промисловості і посилив 
регіональну диференціацію економічних процесів. Це обумовлено складаними 
політичними процесами в країні восени та в грудні 2004 р. Тому маємо підтвердження 
слів З. Варналія, що важливим політичним чинником економічного зростання є 
суспільно-політична стабільність у державі [66, с. 72]. 

Існує значна асиметрія серед регіонів України щодо залучення інвестицій в 
основний капітал. Лідерство за цим показником належить м. Києву (18,3 % у 2007 р. та 
16,1 % у 2000 р. до загального обсягу інвестицій), потім ідуть Донецька (9,5 % у 2007 
р. та 12,3 % у 2000 р.), Дніпропетровська (7,8 % у 2007 р. та 9,5 % у 2000 р.), Одеська 
(6,8 % у 2007 р. та 5,7 % у 2000 р.), Харківська (6,7 % у 2007 р. та 5,8 % у 2000 р.) та 
Львівська (4,8 % у 2007 р. та 4,5 % у 2000 р.) області (табл. 3.12). 

 
Таблиця 3.12 

Динаміка інвестицій в основний капітал у 2000-2007рр. за регіонами* 
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Україна 23 629 100 75 714 100 93 096 125 254 188 486 + 52 085 
+ 220 /  

+ 13,5 

Автономна 
Республіка Крим 

784 3,3 2 740 3,6 3 375 4 684 7 007 + 1 956 
+ 249,5 / 

+ 0,3 

Вінницька 365 1,5 1 155 1,5 1 693 2 494 4 136 + 790 + 216,4 / 0 

Волинська 278 1,2 1 064 1,4 1 186 1 839 2 867 + 786 
+ 282,7 / 

+ 0,2 

Дніпропе- 
тровська 

2 252 9,5 5 906 7,8 7 792 10 737 14 874 +3 654 
+ 162,3 / 

– 1,7 

Донецька 2 901 12,3 7 239 9,5 9 598 11 728 16 898 + 4338 
+ 149,5 / 

–2,8 

Житомирська 256 1,1 854 1,1 1 135 1 546 2 442 + 598 + 233,6 / 0 

Закарпатська 332 1,4 1 113 1,5 1 115 2 019 2 642 + 781 
+ 235,2 / 

+ 0,1 

Запорізька 1 190 5,1 2 745 3,6 3 299 3 896 6 407 + 1 555 
+ 130,7 / 

– 1,5 

Івано-
Франківська 

605 2,6 1 589 2,1 1 683 2 620 4 006 + 984 
+ 162,6 / 

– 0,5 

Київська 947 4,0 3 547 4,7 4 519 7 032 12 658 + 2 600 
+ 274,6 / 

+ 0,7 

Кіровоградська 271 1,2 1 357 1,8 1 285 1 777 2 482 + 1 086 
+ 400,7 / 

+ 0,6 

Луганська 1 030 4,4 2 941 3,9 4 363 5 538 9 754 + 1 911 
+ 185,5 / 

– 0,5 

Львівська 1 061 4,5 3 634 4,8 4 682 5 875 8 287 + 2 573 
+ 242,5 / 

+ 0,3 

Миколаївська 460 2,0 1 963 2,6 2 534 3 118 3 699 + 1 503 
+ 326,7 / 

+ 0,6 

Одеська 1 348 5,7 5 137 6,8 5 154 7 339 10 500 + 3 789 
+ 281,1 / 

+ 1,1 

Полтавська 1 438 6,1 2 887 3,8 3 709 4 760 6 672 + 1 449 
+ 100,8 / 

– 2,3 
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Закінчення таблиці 3.12 

Рівненська 365 1,5 1 937 2,6 1 184 2 144 2 924 + 1 572 
+ 430,7 / 

+ 1,1 

Сумська 597 2,5 1 102 1,5 1 441 1 508 2 435 + 505 
+ 84,6 / 

– 1,0 

Тернопільська 199 0,8 632 0,8 890 1 214 1 979 433 + 217,6 / 0 

Харківська 1 373 5,8 5 055 6,7 5 775 7 957 12 051 + 3 682 
+ 268,2 / 

+ 0,9 

Херсонська 282 1,2 886 1,2 1 077 1 503 2 322 + 604 + 214,2 / 0 

Хмельницька 455 1,9 1 745 2,3 1 461 2 075 3 135 + 1 290 
+ 283,5 / 

+ 0,4 

Черкаська 330 1,4 2 408 3,2 2 046 3 304 4 236 + 2 105 
+ 637,9 / 

+ 1,8 

Чернівецька 141 0,6 656 0,9 755 1 451 2 332 + 515 
+ 365,2 / 

+ 0,3 

Чернігівська 431 1,8 1 140 1,5 1 333 1 520 2 422 + 709 
+ 164,5 / 

– 0,3 

м. Київ 3 809 16,1 13 859 18,3 19 468 24 858 38 230 + 10 050 
+ 263,8 / 

+ 2,2 

м. Севастополь 129 0,5 423 0,5 544 718 1 089 + 294 + 227,9 / 0 

*Джерело: розраховано за даними [375]. 

 

Причини інвестиційної активності вищезазначених регіонів полягають у тому, що 

саме в них зареєстровані і діють вільні економічні зони, наприклад, «Рені» (Одеська 

область), «Славутич» (Київська область) і території пріоритетного розвитку (у м. Харкові, 

Донецькій області), які задекларували розвиток майже всіх напрямів національного 

господарства України, зокрема добувної та обробної промисловості. Також у цих 

областях розташовані галузі промисловості, які є пріоритетними для інвестування: 

металургійна та вугільна галузі (Донецька та Дніпропетровська області), підприємства 

з виробництва мінеральних добрив (Одеська область), машинобудування, харчова 

промисловість (Харківська область), видобуток вуглеводів, деревообробка, паперова 

промисловість (Львівська область) і м. Київ, де зосереджено наукові організації та 

наукоємні виробництва. 

Невисокий рівень конкурентоспроможності окремих регіонів України на зовнішніх 

ринках призвів до того, що активну зовнішню торгівлю здійснює обмежена кількість 

регіонів (табл. 3.13, табл. 3.14). 

 

Таблиця 3.13 

Динаміка експорту/імпорту товарів по регіонах України* 

 Всього, млн дол США 

2001 2002 2003 2004 

Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

Україна 16 264,7 15 775,1 17 957,1 16 976,8 23 066,8 23 020,1 32 666,1 28 996,8 

АР Крим 218,3 125,8 220,5 120,9 317,1 154,0 274,9 150,4 

Вінницька 208,6 150,5 249,7 150,7 333,5 196,3 421,7 246,0 

Волинська 171,1 179,6 147,8 141,0 204,8 181,3 272,8 264,6 

Дніпропетровська 2 844,6 973,2 2 866,2 1 123,5 3 588,9 1 777,3 5 409,9 2 336,0 

Донецька 2 954,7 830,2 3 539,9 874,8 4 960,3 1 481,4 8 343,6 2 182,9 

Житомирська 140,5 126,3 176,6 140,9 219,1 187,2 262,2 141,8 

Закарпатська 253,7 243,6 270,6 252,6 414,6 453,3 605,5 614,4 

Запорізька 1 316,6 502,5 1 326,8 481,3 1 719,6 884,3 2 369,2 1 225,6 

Івано-Франківська 307,1 198,8 392,8 255,3 680,7 365,5 867,3 477,1 

Київська 304,5 386,0 300,4 465,1 345,2 703,0 473,9 921,1 

Кіровоградська 76,4 36,8 72,3 29,0 100,0 50,3 200,0 84,4 

Луганська 1 236,4 211,8 1 409,7 186,4 1 351,5 271,6 1 899,8 367,2 

Львівська 302,1 611,6 353,9 511,7 495,6 700,6 639,7 726,7 

Миколаївська 485,6 265,7 540,7 257,8 544,0 267,0 654,4 327,4 

Одеська 601,7 592,3 979,6 774,5 1 048,0 996,5 1 053,8 935,6 

Полтавська 601,8 170,3 778,2 173,9 1 022,9 286,4 1 381,1 476,6 
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Закінчення таблиці 3.14 
Рівненська 78,3 111,7 105,1 115,8 158,0 187,6 202,6 224,3 

Сумська 237,0 118,2 261,1 111,0 352,1 151,2 472,1 188,2 

Тернопільська 49,3 36,4 65,0 49,0 79,8 68,9 92,9 67,0 

Харківська 430,4 475,5 400,2 552,5 563,3 820,4 764,1 877,2 

Херсонська 129,9 45,5 167,2 43,6 145,3 85,3 223,5 77,8 

Хмельницька 92,9 70,5 110,0 85,8 157,8 136,9 181,2 162,0 

Черкаська 208,3 109,1 202,1 134,5 291,1 199,1 412,2 236,2 

Чернівецька 61,4 38,4 70,6 49,0 72,2 73,3 85,7 86,2 

Чернігівська 143,4 155,9 169,5 159,2 243,2 199,3 245,5 209,3 

м. Київ 2 604,5 3 483,6 2 441,7 3 561,1 2 846,3 5 017,6 4 148,0 6 491,2 

м. Севастополь 48,8 47,1 45,5 30,0 52,7 39,9 61,4 34,1 

*Джерело: складено за даними [375]. 

 

Таблиця 3.14 

Динаміка експорту/імпорту товарів по регіонах України* 

Всього, млн дол 

США 

2005 2006 2007 

Експорт Імпорт 
К. 

покриття 
Експорт Імпорт 

К. 

покриття 
Експорт Імпорт 

К. 

покриття 

Україна 34 228,4 36 136,3 0,95 38 368,0 45 038,6 0,85 49 296,1 60 618,0 0,81 

АР Крим 355,1 168,9 2,1 400,1 228,3 1,75 463,0 266,9 1,74 

Вінницька 424,5 287,7 1,48 403,7 321,6 1,26 485,7 305,9 1,59 

Волинська 280,9 438,1 0,64 336,3 626,3 0,54 422,4 1 055,6 0,40 

Дніпропет-

ровська 
5 946,2 2 739,1 2,17 7 118,2 3 701,8 1,92 9819,2 5 309,9 1,85 

Донецька 8 198,2 2 585,4 3,17 8 776,6 2 868,8 3,06 10 654,9 4 451,3 2,39 

Житомирська 266,8 184,2 1,45 314,3 206,2 1,52 405,1 294,8 1,37 

Закарпатська 552,7 686,5 0,81 676,9 951,7 0,71 1 148,0 1 552,5 0,74 

Запорізька 3 653,3 1 687,2 1,57 3 125,3 2 090,6 1,49 4 324,8 3 414,0 1,27 

Івано-

Франківська 
813,5 573,6 1,42 885,8 757,0 1,17 1 005,4 789,0 1,27 

Київська 496,0 1 503,5 0,33 577,9 1 985,2 0,29 775,6 2 597,1 0,30 

Кіровоградська 185,2 92,1 2,01 189,0 99,4 1,90 272,5 178,6 1,53 

Луганська 2 166,9 537,8 4,03 3 004,6 685,6 4,38 3 963,7 1 484,5 2,67 

Львівська 621,0 934,6 0,66 804,8 1 118,8 0,72 1 036,7 1 454,0 0,71 

Миколаївська 881,3 469,7 1,88 1 059,7 458,9 2,31 1 104,5 533,3 2,07 

Одеська 1 019,2 1 575,7 0,65 766,4 1 955,3 0,39 1 098,5 2 551,6 0,43 

Полтавська 1 883,3 535,2 3,52 1 874,7 634,3 2,96 2 143,1 899,5 2,38 

Рівненська 235,0 297,8 0,79 291,4 459,3 0,63 384,7 416,5 0,92 

Сумська 576,9 251,6 2,29 513,7 277,4 1,85 682,0 374,5 1,82 

Тернопільська 76,1 95,8 0,79 81,6 118,4 0,69 124,8 168,6 0,74 

Харківська 721,0 1 419,5 0,51 888,6 1 936,4 0,46 1 143,0 2 265,4 0,50 

Херсонська 234,6 100,2 2,34 245,6 151,4 1,62 323,2 188,8 1,71 

Хмельницька 184,8 272,8 0,68 221,1 287,8 0,77 336,7 330,6 1,02 

Черкаська 339,5 310,2 1,09 482,7 394,5 1,22 690,6 494,9 1,40 

Чернівецька 102,3 164,4 0,62 112,1 171,4 0,65 157,5 134,0 1,17 

Чернігівська 250,4 246,8 1,01 313,1 257,4 1,22 362,5 381,6 1,29 

м. Київ 4 462,4 12 855,7 0,35 4 426,8 17 628,5 0,25 5 337,3 23 726,3 0,22 

м. Севастополь 79,6 46,5 1,71 101,5 55,2 1,84 109,2 51,8 2,11 

*Джерело: складено за даними [375]. 

 

Зокрема, питома вага Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей та м. Києва 

становила 62 % загальноукраїнського експорту. Основну частину експорту становить 

експорт руди, металопродукції та продукції хімічної промисловості. До цієї групи 

областей надходить також понад 40 % загального обсягу імпорту. 

Водночас частка Волинської, Житомирської, Кіровоградської, Рівненської, Терно-

пільської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської областей та  

м. Севастополя не досягнула й 5 % загального обсягу експорту продукції (табл. 3.14). 

В останнє десятиріччя українська промисловість знаходиться в якісно нових 

економічних умовах, які багато в чому визначили її нинішній стан. Промислові 
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підприємства, зіткнувшись з новими реаліями, намагались адаптуватись до нових 

умов. Але ця адаптація відбувалась за відсутності державної підтримки, націленої на 

системну трансформацію промислового розвитку і забезпечення інноваційного зростання 

економіки України. Затримка інноваційного процесу на рівні регіону пояснюється 

низьким ступенем гнучкості й адаптивності підприємств до інновацій. До основних 

причин цього явища відносять: низька активність внутрішніх та зовнішніх інвесторів, 

сповільнені темпи зростання оновлення основних виробничих фондів внаслідок різкого 

знецінення встановленої на підприємствах техніки, невідповідність рівня технічного 

розвитку виробництва високопрогресивним параметрам інновацій, висока вартість 

вітчизняних зразків нової техніки тощо [81, с. 38]. 

Оцінка промислово-інноваційного потенціалу регіонів дає можливість розробляти 

інноваційну стратегію промислових підприємств на довгострокову перспективу, а в 

кінцевому підсумку, це сприятиме підвищенню ефективності інноваційної діяльності в 

регіонах країни. Кожний регіон України має свої специфічні особливості, які значною 

мірою впливають на його промисловий розвиток [79, с. 34]. Зупинимося на більш 

детальній характеристиці одного із них. 

Запорізька область є одним з регіонів, який за економічними показниками стабільно 

займає одну із лідируючих позицій в Україні, посідаючи 4 місце серед усіх регіонів за 

обсягами реалізації промислової продукції (після Донецької, Дніпропетровської, 

Луганської областей та м. Києва). За обсягами реалізації продукції промисловості в 

розрахунку на одну особу населення, область займає третє місце: на кожного мешканця 

області припадає майже 35 тис. грн (у Дніпропетровській області – близько 40 тис. грн, у 

Донецькій – трохи більше 35 тис. грн). 

Область виробляє близько п’ятої частини сталі та готового прокату чорних металів 

загального обсягу виробництва в Україні (за підсумками 2008 р.), майже 30 % феросплавів, 

дві третини ізольованого обмотувального проводу, половину легкових та третину 

вантажних автомобілів, більше чверті електроенергії, близько 15 % нерафінованої олії 

та десяту частину пива. 

2008 р. був непростим для економіки області. Світова економічна криза внесла 

значні корективи в динаміку розвитку виробництва. Так, за 2008 р. в промисловості 

вперше за тривалий час мало місце скорочення виробництва проти 2007 р. на 2,2 % (в 

цілому по Україні – на 3,1 %), при тому, що з початку року промисловість області 

працювала випереджаючими темпами – 14,9 %. Поступово темпи уповільнювались і 

ситуація, що склалася в економіці в IV кварталі 2008 р. (скорочення обсягів становило 

30,5 % рівня IV кварталу 2007 р.), звичайно ж позначилась на спаді виробництва в 

цілому за звітний рік. 
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Рис. 3.4. Індекси обсягів промислового виробництва (наростаючим підсумком 

до відповідного періоду попереднього року) [375] 
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Підприємствами області було реалізовано промислової продукції на 67,0 млрд грн. 

Основу промислового потенціалу області складають металургійне виробництво та 

виробництво готових металевих виробів – 34,5 %, машинобудування – 26,4 %, виробництво 

та розподілення електроенергії, газу та води – 17,9 %. Вагомими також є виробництво 

коксу та продуктів нафтоперероблення – 4,5 %, і така соціально спрямована галузь, як 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 8,8 %. Сумарна 

частка зазначених галузей становить більше 90 %, і саме результати їх діяльності 

впливають на розвиток промислового виробництва в області. 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів є найбільш 

суттєвим видом діяльності за визначальним впливом на показники динаміки промислового 

виробництва області (34,5 % реалізованої продукції за підсумками 2008 р.) і складає 

більше 11 % обсягу реалізації цієї галузі в Україні. 

У структурі продукції галузі левову долю складає металургійна продукція – 95,1 %, 

з них найбільша частка належить виробництву чавуну, сталі та феросплавів – 80,0 % та 

виробництву кольорових металів – 10,3 %. 

За 2008 р. порівняно з 2007 р. у цій підсекції відбулось скорочення виробництва, 

яке склало 11,0 % (по області в цілому – 2,2 %). Зазначимо, що негативна динаміка 

обсягів виробництва мала місце у всіх звітних періодах п. р., але найбільше падіння 

(на 35,2 %) відбулося в IV кварталі порівняно з IV кварталом 2007 р. 
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Рис. 3.5. Індекси обсягів виробництва продукції металургійного виробництва 

та виробництва готових металевих виробів (наростаючим підсумком до відповідного 

періоду попереднього року) 

 

Цілком логічно, що і виробництво основних видів продукції зазнало найбільшого 

скорочення теж наприкінці року. Так, у листопаді майже без замовлень залишились 

підприємства з виробництва феросплавів, а скорочення цього виду продукції за листопад 

2008 р. порівняно з листопадом 2007 р. склало рекордний показник – на 97,4 %. Це, 

безумовно, позначилося і на показниках виробництва феросплавів за рік у цілому: за 

2008 р. їх виробили 482,7 тис. т (на 18,2 % менше порівняно з попереднім роком). 

Також менше виробили сталі – 4 432,9 тис. т (на 11,6 %), дроту з алюмінію – 18,0 тис. т 

(на 18,4 %), дроту зі сталі – 48,5 тис. т (на 38,1 %), виробів, одержаних холодним 

штампуванням і гнуттям – 135,9 тис. т (на 14,2 %), виробів столових, кухонних чи 

побутових і їх частин з металів чорних, міді, алюмінію – 3 678,3 т (на 8,8 %). 

Зменшився випуск чавуну, готового прокату чорних металів, раковин та мийок з 

чорних металів, тканин, грат, сіток і загороджень з дроту стального та мідного. 
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Разом з цим збільшилось виробництво деяких видів продукції з кольорових металів: 

необробленого алюмінію – на 2,5 % (виробництво склало 98,9 тис. т), дроту з міді – на 

8,4 % (8 292 т). Також більше виробили рафінованої міді і мідних сплавів. 

Стосовно виробництва готових металевих виробів, то, незважаючи на економічну 

ситуацію в IV кварталі, в цілому за 2008 р. проти 2007 р. випуск збірних будівельних 

металоконструкцій зріс на 25,8 % і склав 5 985 т, металевих резервуарів та цистерн 

місткістю понад 300 л – на 15,2 % (9 008 т). 

Запорізька область має у своєму розпорядженні потужний машинобудівний комплекс, 

який є однією з провідних галузей промисловості регіону. Підприємствами галузі 

виробляється широкий спектр продукції машинобудування – від авіаційних турбін, 

автомобілів та іншої складної техніки до побутових приладів. 

Частка продукції машинобудування за 2008 р. в загальнообласному обсязі реалізації 

склала 26,4 % (приблизно сьома частина в обсязі машинобудування України). За 

результатами 2008 р. область виробила майже половину легкових автомобілів та 

високовольтної електричної апаратури країни. 

У структурі реалізації безпосередньо машинобудівної продукції найбільша частка 

належить виробництву транспортних засобів та устаткування – 61,3 % (10 869,6 млн грн) 

та виробництву електричного, електронного та оптичного устаткування – 31,0 % 

(5 490,1 млн грн). Питома вага виробництва машин та устаткування незначна – 7,7 % 

(1 369,2 млн грн). 

І хоча протягом усього 2008 р. (як і в 2007 р.) галузь виявляла позитивну динаміку 

обсягів виробництва порівняно з відповідними періодами 2007 р., темпи її, починаючи 

з квітня, почали уповільнюватися. 
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Рис. 3.6. Індекси обсягів виробництва продукції машинобудування 

(наростаючим підсумком до відповідного періоду попереднього року) 

 

Найбільш вразливим для підприємств машинобудування стало II півріччя 2008 р.: 

індекс промислової продукції порівняно з II півріччям 2007 р. склав усього 87,6 % (для 

порівняння: I півріччя 2008 р. порівняно з I півріччям 2007 р. – 142,8 %). 

Позитивна динаміка виробництва з початку року дала змогу машинобудівному 

комплексу закінчити рік з приростом виробництва в 10,6 %. Збільшення випуску 

продукції за 2008 р. порівняно з 2007 р. зберегли підприємства всіх трьох груп: з 
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виробництва електричного, електронного та оптичного устаткування (на 23,6 %), 

транспортних засобів та устаткування (на 5,8 %) і машин та устаткування (на 1,2 %). 

Слід зазначити, що у підприємств усіх трьох груп машинобудування в IV кварталі 
темпи росту уповільнились, але найбільшого уповільнення зазнало виробництво 
транспортних засобів та устаткування: якщо за 9 місяців 2008 р. приріст порівняно з 
відповідним періодом 2007 р. становив 34,5 %, то за рік – лише 5,8 % (уповільнення 
склало 28,7 в. п.). Так, якщо впродовж 9 місяців у середньому за місяць випускалось 
17 949 легкових та 403 вантажних автомобілів, то в IV кварталі в середньому за місяць – 
тільки 7 761 та 96 автомобілів відповідно. 

У виробництві машин і устаткування уповільнення темпів росту за цей період 
склало 15,3 в. п., виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 
зазнало найменшого розриву – 8,3 в. п. 
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Рис. 3.7. Індекси обсягів виробництва в машинобудуванні 
в 2008 році за группами (до попереднього року) 

 
Значне зростання обсягів у 2008 р. мало місце на підприємствах з виробництва 

електророзподільної та контрольної апаратури (в 1,7 рази), електродвигунів, генераторів та 
трансформаторів й інших машин та устаткування спеціального призначення (близько 
на третину), гальванічних елементів і машин та устаткування загального призначення 
(близько п’ятої частини), електричних ламп та освітлювального устаткування (на 13,4 %), 
ізольованого проводу та кабелю (на 10,2 %). 

Відставання випуску продукції від рівня 2007 р. відбулося на підприємствах з 
виробництва побутових приладів (на третину), механічного устаткування (на 21,9 %), 
верстатів (на 10,1 %). 

Серед основних видів продукції машинобудування порівняно з 2007 р. найбільшого 
приросту досягло виробництво приладів для вимірювання фізичних та хімічних величин – 
на 62,0 % (виробництво становило 1 956,3 тис. шт.) та електричної високовольтної 
апаратури – на 29,4 % (115,9 тис.шт.). На 10-20 % збільшилось виробництво електричних 
реакторів, котушок індуктивності та статичних електричних перетворювачів, ізольованого 
обмотувального проводу, проводів та кабелів електричних низьковольтних (напругою до 
1 000 В). 

Поряд з цим суттєво (на 20-40 %) зменшився випуск насосів для рідин та підйомників 
рідин, холодильного і морозильного промислового устаткування та теплових насосів, 
електродвигунів та генераторів змінного струму, приладів для вимірювання електричних 
величин та іонізуючих випромінювань, вантажних автомобілів. 

Ще більшого спаду виробництва зазнали мостові крани на нерухомих опорах, 
прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керування, причепи та 
напівпричепи тощо. 

Виробництво визначальної продукції машинобудування – легкових автомобілів – 
скоротилося порівняно з минулим роком майже на 5 % і склало 184,8 тис. шт. 



 

Пельтек Л. В. 

112 

Ще один з визначальних базових видів діяльності, від результатів роботи якої 

залежить розвиток промислового виробництва області – виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води. У 2008 р. питома вага продукції галузі в загальнообласному 

обсязі реалізованої продукції склала 17,9 %. 

Обсяги виробництва в цій секції в 2008 р. порівняно з попереднім роком зменшились 

на 9,4 %. Найбільшу частку в обсязі реалізованої продукції галузі складає виробництво 

та розподілення електроенергії – 87,8 %. 

У 2008 р. усіма типами електростанцій було вироблено 50,9 млрд кВт·год електроенергії 

(більше чверті в Україні), що на 4,9 % менше, ніж у 2007 р. 

Запорізька область володіє енергетичним джерелом, яке суттєво перевищує її потреби. 

Рівень споживання електроенергії протягом багатьох років коливається в межах 30 % 

від її виробництва. 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів займає досить значне 

місце у виробництві промислової продукції області. Її питома вага в загальнообласному 

обсязі реалізації складає 8,8 %. 

Найвагомішу частку в обсязі реалізованої продукції галузі в 2008 р. складали напої – 

38,5 %, олія та тваринні жири – 32,6 %, молочні продукти та морозиво – 8,5 %, інші 

харчові продукти – 9,5 %. 
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Рис. 3.8. Індекси обсягів виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів у 2008 році (наростаючим підсумком до 

відповідного періоду попереднього року) 

 

Впродовж 2008 р. (за виключенням січня та червня) галузь зберігала позитивну 

динаміку виробництва і в цілому за рік приріст виробництва проти 2007 р. склав 2,9 %. 

Насамперед, це стало результатом зростання обсягів у виробництві напоїв (на 14,4 %) 

та інших харчових продуктів (на 1,7 %). 

Позитивна динаміка виробництва порівняно з 2007 р. мала місце у виробництві 

кисломолочної продукції (у 2008 р. її виробили 10,8 тис. т або на 26,6 % більше відносно 

2007 р.), обробленого рідкого молока (18,3 тис. т або на 16,5 %), жирних сирів (19,2 тис. т 

або на 7,2 %), хлібобулочних виробів (77,1 тис. т або на 3,4 %), безалкогольних напоїв 

(8,0 млн дол або на 8,1 %), пива (34,5 млн дол або на 34,9 %). 

Разом з цим значно менше (на 20-35 %), ніж у 2007 р. виробили яловичини і телятини, 

свіжих (парних) чи охолоджених, а також сушеної, солоної чи копченої, рафінованої 

олії, вершкового масла, борошна, кондитерських виробів з цукру, включаючи білий 

шоколад без вмісту какао, виробів макаронних з начинкою. 

За підсумками 2008 р. Запорізька область стала лідером у виробництві нерафінованої 

соняшникової олії (279,4 тис. т), незважаючи на те, що виробили її на 3,9 % менше, 

ніж у 2007 р. 
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Порівнюючи випуск харчових продуктів та напоїв на одну особу в 2008 р., які 
виробляються в області і в Україні в цілому, треба зазначити, що в області більше 
виробляється нерафінованої олії, маргарину та аналогічних виробів, жирних сирів, 
безалкогольних напоїв та пива. Разом з цим ми відстаємо від середньостатистичних 
показників у виробництві ковбасних виробів, обробленого рідкого молока, вершкового 
масла, кисломолочної продукції, борошна, круп та хлібобулочних виробів. 

Ще однією важливою галуззю для області є виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення, доля якої в загальнообласному обсязі реалізації промислової 
продукції складає 4,5 %. Основна частина реалізованої продукції галузі – кокс. На 
долю області припадає майже 9 % всього його виробництва в Україні. У цілому за 2008 р. 
в галузі зменшилось виробництво промислової продукції порівняно з 2007 р. на 5,2 %. 

Питома вага добувної промисловості в обсязі реалізації промислової продукції 
області досить незначна – 2,6 %. Ця галузь представлена підприємствами з добування 
залізної руди та інших неенергетичних матеріалів, які використовуються, в основному, 
у будівництві. За 2008 р. порівняно з 2007 р. промислове виробництво в добувній 
промисловості зменшилось на 7,1 %. Менше, ніж у 2007 р. було вироблено практично 
всіх основних видів продукції галузі (за винятком неагломерованої залізної руди): 
каоліну, вогнетривкої глини, піску, гальки, гравію та щебеню для будівництва і шлаків 
для будівництва. 

Інші галузі промисловості хоча і представлені в області, але вплив їх на економічні 
результати незначні. 

В області діє виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємства 
цієї підсекції займаються випуском вогнетривких та абразивних виробів, цегли, виробів з 
бетону і гіпсу, скла, санітарно-керамічних виробів та іншого. Внесок цієї галузі в 
загальнообласний показник реалізації продукції складає всього 2,2 %. У цілому за 2008 р. 
порівняно з 2007 р. падіння виробництва склало 9,7 %. Це стало наслідком зменшення 
виробництва основних видів продукції цієї галузі: збірних залізобетонних конструкцій – 
на 22,1 % або на 35,8 тис. м3 та вапна – на 9,9 % або на 55,4 тис. т. Також менше 
виробили керамічної вогнетривкої цегли та санітарно-технічних керамічних виробів. 

Питома вага в загальнообласному обсязі реалізації продукції підприємств хімічної 
та нафтохімічної промисловості – 2,0 %. За 2008 р. порівняно з 2007 р. в галузі відбулося 
падіння виробництва на 15,0 %, що стало наслідком зменшення обсягів на підприємствах з 
виробництва основної хімічної продукції, лаків та фарб і пластмасових виробів. 

У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності реалізовано всього 
0,4 % всієї промислової продукції області. За 2008 р. порівняно з 2007 р. падіння 
виробництва склало 12,2 %. 

Обсяги реалізації продукції легкої промисловості складають 0,3 % загальнообласних. У 
цілому за 2008 р. порівняно з 2007 р. відбулося зростання виробництва на 5,7 %. 

Більше, ніж у 2007 р. було вироблено постільної білизни, верхнього трикотажного 
одягу, пальт, напівпальт, плащів, курток та аналогічних виробів, взуття. 

Підприємства з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, 
зменшили обсяги промислового виробництва в 2008 р. порівняно з 2007 р. на 26,2 %. 

2009 р. розпочався зі значного спаду промислового виробництва: у січні обсяги 
скоротились на 41,8 % порівняно з січнем 2008 р. 

За підсумками обстеження ділової активності майже всі промислові підприємства 
вказали, що перший квартал 2009 р. характеризувався або зменшенням виробництва та 
реалізації продукції, або суттєво низьким рівнем цих показників. Багато підприємств 
вважають, що рівень доступності кредитів поганий і це, звичайно, гальмує процес 
виробництва навіть у сприятливі періоди, а тим більше – в період світової економічної 
кризи. Також стримує виробництво нестача оборотних коштів, висока конкуренція з 
боку закордонних та вітчизняних аналогічних товарів, низький платоспроможний 
попит на продукцію, що випускається, високі податки, надто високі тарифи природних 
монополій. Деякі підприємства вказали, що ускладнює процес виробництва нерівність 
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умов господарювання порівняно з конкурентами. За цих умов багато підприємств 
готові зменшувати обсяги виробництва, використовувати негрошові розрахунки (бартер та 
ін.), звільнювати працівників підприємств або зменшувати зарплату, робочий тиждень, 
вводити неоплачувані відпустки. 

Починаючи з березня 2009 р. падіння обсягів виробництва порівняно з відповідним 

періодом попереднього року дещо уповільнилось і за I півріччя склало 38,2 % порівняно 

з січнем-червнєм 2008 р. Половина опитаних підприємств у другому кварталі п. р., 

показали, що незважаючи на те, що поточний обсяг (рівень) виробництва та реалізації 

продукції низький, все ж вони виробили та реалізували продукції більше, ніж за перший 

квартал. Свій фінансово-економічний стан підприємства оцінюють як задовільний або 

поганий, а замовленнями майже всі підприємства забезпечені тільки на 1-2 місяці. 

Зменшення обсягів промислового виробництва в I півріччі 2009 р. проти відповідного 

періоду минулого року стало наслідком падіння виробництва на підприємствах всіх 

трьох секцій: добувної промисловості – на 21,4 %, переробної – на 43,5 %, з виробництва і 

розподілення електроенергії, газу та води – на 11,2 %. 

Зменшились обсяги виробництва в звітному періоді відносно минулорічного на 

підприємствах усіх галузей переробної промисловості, крім виробництва харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів, де приріст склав 8,7 % порівняно з I півріччям 

2008 р. Цьому сприяло суттєве збільшення виробництва як рафінованої, так і нерафінованої 

олії (в 1,5 р.), яловичини і телятини, свіжих (парних) чи охолоджених (на 31,6 %), 

вершкового масла, жирністю до 85 % (на 31,3 %). Також збільшився випуск горілки. 

Серед основних галузей найбільшого спаду зазнало машинобудування: порівняно з 

січнем-червнем 2008 р. обсяги виробництва скоротилися на 56,6 %. Зменшився випуск 

практично всіх основних видів продукції, крім турбокомпресорів, кранів козлових, 

мостових пересувних, токарних верстатів, сепараторів для молока відцентрових, приладів 

та апаратури для автоматичного регулювання та керування, устаткування транспортного 

іншого. 

Майже на 80 % скоротився випуск легкових та на дві третини вантажних автомобілів і 

це зважаючи на те, що автомобільне виробництво займає вагоме місце в машинобудуванні 

області (за підсумками I півріччя п. р. воно складало 23,4 % в обсязі реалізованої 

промислової продукції галузі та 5,4 % – в цілому за промисловістю області). Зменшилось 

також виробництво таких важливих видів продукції, як електричні трансформатори (на 

дві третини) і електричні реактори, котушки індуктивності та статичні електричні 

перетворювачі (наполовину). 

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за 6 місяців 

2009 р. проти аналогічного періоду попереднього року обсяги скоротилися на 40,3 % 

(виробили тільки третину феросплавів і дві третини сталі). Суттєво менше виробили 

чавуну, готового прокату чорних металів, необробленого алюмінію, дроту зі сталі, 

алюмінію та міді, тканин, грат, сіток та загороджень з дроту стального або мідного, 

резервуарів та цистерн металевих місткістю понад 300 л, раковин та мийок з чорних 

металів. 

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення за січень-червень 2009 р. 

спад відносно аналогічного періоду минулого року склав 32,2 %. У I півріччі п. р. 

порівняно з відповідним періодом 2008 р. мало місце зменшення обсягів виробництва 

всіх виробів цієї підсекції. 

За підсумками 2008 р. за темпами росту промислового виробництва Запорізька 

область випереджала такі найбільш промислово розвинуті області, як Донецька, 

Дніпропетровська, Луганська. За перше півріччя 2009 р. картина змінилася: серед 

названих областей наша область – на останньому місті. 

Одне з пояснень такої ситуації полягає в різній структурі промислового виробництва: 

питома вага добувної промисловості в Запорізькій області в декілька разів менше, ніж 

у Дніпропетровській, Донецькій або Луганській областях. І хоча наслідки кризи 

зачепили майже всі види промислової діяльності, все ж таки падіння виробництва в 
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добувній промисловості менш суттєве, ніж в інших секціях промисловості. Також 

важливу роль у цьому відставанні серед вищеназваних областей зіграло найбільше 

падіння виробництва в машинобудуванні, при тому, що доля його реалізації продукції 

в нашій області значно вища. 

Розглядаючи структуру реалізованої продукції області за 2008 р. та січень-червень 

2009 р., можна побачити, що вона відрізняється. Перш за все, в січні-червні 2009 р. 

суттєво зменшилась питома вага металургійного виробництва та виробництва готових 

металевих виробів – на 7,4 в. п., машинобудування – на 3,5 в. п., виробництва коксу та 

продуктів нафтоперероблення – на 0,7 в. п. Разом з цим збільшилась питома вага 

виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – на 8,3 в. п., виробництва 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 3,9 в. п. 
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Рис. 3.9. Розподіл обсягів реалізації продукції за основними видами діяльності 

(у відсотках до загального обсягу): 
1 – добувна промисловість; 

2 – виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів; 

3 – виробництво коксу та продуктів нафтопере-

роблення; 

4 – металургійне виробництво та виробництво 

готових металевих виробів; 

5 – машинобудування; 

6 – виробництво іншої неметалевої мінеральної 

продукції; 

7 – виробництво та розподілення електроенергії, газу 

та води; 

8 – інші галузі промисловості 

 

За 2008 р. індекс цін виробників промислової продукції області склав 129,0 %, що 

на 5,3 в. п. вище, ніж у 2007 р. За січень-червень 2009 р. ціни знизились на 0,6 %. 

Зростання цін у 2008 р. відбулось за всіма видами промислової діяльності. 
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Рис. 3.10. Індекси цін виробників області (до грудня попереднього року) 
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Найбільше їх підвищення зафіксовано в добувній промисловості. Це сталось, в 
основному, за рахунок значного збільшення цін в добуванні металевих руд. Ціни в 
інших галузях добувної промисловості зросли на 31,2 %. За 6 місяців 2009 р. ситуація 
в галузі змінилась внаслідок значного зниження цін в добуванні металевих руд. 
Продукція інших галузей добувної промисловості подешевшала на 3,0 %. 

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води зростання цін у 2008 р. 
викликане подорожчанням електроенергії. Вартість теплоенергії зросла на 32,9 %. За 
січень-червень 2009 р. ціни в даній галузі знизились внаслідок подешевшання 
електроенергії. Теплоенергія подорожчала на 1,5 %. 

У переробній промисловості ціни протягом 2008 р. та 6 місяців 2009 р. зростали. 
Серед її підгалузей найсуттєвіше збільшення цін у 2008 р. (на 49,2 %) зафіксовано у 

виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції. За 6 місяців 2009 р. ситуація 
змінилась на протилежну – ціни зменшились на 5,1 %. 

В одній з пріоритетних галузей промисловості – машинобудуванні – у 2008 р. 
спостерігалася тенденція щодо прискорення темпу приросту цін порівняно з 2007 р. 
(31,9 % проти 5,2 %). Найбільше зросла вартість продукції виробництва транспортних 
засобів та устаткування (на 35,4 %). Збільшились ціни у виробництві електричного, 
електронного та оптичного устаткування (на 27,7 %) і машин та устаткування (на 19,3 %). 
За січень-червень 2009 р. продукція машинобудування стала дорожчою на 9,2 %. У 
виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування ціни зросли найбільш 
помітно – на 14,0 %. Суттєво подорожчали товари виробництва транспортних засобів 
та устаткування (на 7,9 %), машин та устаткування – менш значно (на 4,6 %). 

Підвищення вартості продукції хімічного виробництва (на 32,8 %) і виробництва 
гумових та пластмасових виробів (на 13,6 %) сприяло зростанню цін у 2008 р. в хімічній та 
нафтохімічній промисловості (на 31,2 %). За 6 місяців 2009р. продукція даної галузі 
подорожчала на 6,9 %. 

Помітно у 2008 р. (на 25,0 %) зросли ціни в металургійному виробництві та 
виробництві готових металевих виробів (у 2007 р. – на 26,1 %). При цьому вартість 
продукції металургійного виробництва збільшилась на 24,6 %, а виробництва готових 
металевих виробів – на 36,8 %. Зменшення попиту у січні-червні 2009 р. спричинило 
зниження цін у вищеназваному виді промислової діяльності на 5,5 %. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів підвищення цін 
за 2008 р. становило 12,6 % (у 2007 р. – 38,7 %). Тенденція щодо їх зростання 
залишилась і в поточному році. Так, за 6 місяців 2009 р. темп росту склав 106,4 %. 
Серед видів промислової діяльності даної галузі збільшення цін у 2008 р. відбулось у 
виробництві м’яса та м’ясних продуктів – на 51,2 % (за 6 місяців п. р. – на 2,7 %), 
рибних продуктів – на 23,7 % (на 7,0 %), інших харчових продуктів – на 20,4 % (на 7,5 %), 
напоїв – на 15,7 % (за 6 місяців п. р. – на 6,3 %). Менш відчутно у 2008 р. подорожчала 
продукція виробництва молочних продуктів та морозива, олії та тваринних жирів (на 
2,7 % та на 1,0 % відповідно). За 6 місяців п. р. за цими видами промислової діяльності 
ситуація дещо інша: продукція виробництва олії та тваринних жирів подорожчала (на 
11,2 %), а молочних продуктів та морозива, навпаки – подешевшала (на 5,2 %). У 
виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалю та крохмальних 
продуктів у 2008 р. відбулось зниження цін на 2,6 % (за 6 місяців п. р. – на 0,1 %). 

На підприємствах легкої промисловості ціни в 2008 р. зросли на 12,5 % (у 2007 р. – 
на 9,3 %), а за 6 місяців 2009 р. – на 9,1 %. 

Слід відзначити значне уповільнення темпів приросту цін у 2008 р. у виробництві 
коксу, продуктів нафтоперероблення порівняно з 2007 р. (6,3 % проти 56,5 %). Проте 
підвищення цін протягом року спостерігалось як у виробництві продуктів нафто-
перероблення, так і у виробництві коксу. У січні-червні 2009 р. відбулось падіння цін у 
вищеназваному виді економічної діяльності (на 18,3 %), що стало результатом поде-
шевшання як у виробництві коксу, так і у виробництві продуктів нафтоперероблення. 

Зростання цін виробників промислової продукції у 2008 р. викликано, переважно, 
підвищенням закупівельної вартості сировини, плати за використання надр, мінімальної 
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заробітної плати та подорожчанням енергоносіїв. Серед основних чинників зареєстрованих 
цінових змін у 2009 р. – суттєве зменшення попиту та коливання курсу валют. 

У 2008 р. інноваційною діяльністю займались 36 промислових підприємств області, 

питома вага яких у загальній кількості промислових підприємств склала 8,9 %, (у 

2007 р. – відповідно 43 підприємства і 10,8 %). Найбільша частина інноваційно активних 

підприємств припадає на машинобудування (50,0 %). 

Впровадженням інноваційних видів продукції займались 35 промислових підприємств 

(97,2 % загальної кількості інноваційно активних). З них нову продукцію для ринку 

впроваджували 8 промислових підприємств, для підприємств – 25. 

Порівняно з 2007 р. кількість впроваджених інноваційних видів продукції збільшилася 

на 35,8 %, у тому числі машин, устаткування, приладів, апаратів – на 28,3 %, і 

становила відповідно 148 та 77 одиниць. Серед них трансформатори, напівпровідники, 

кабелі, запчастини до побутової техніки та автомобілів, мастила та оливи. 

Впровадженням інноваційних видів продукції займалися: ВАТ «Запоріжтрансформатор», 

«Дніпроспецсталь», «Запорожкокс», «Запоріжсклофлюс», «Запоріжполімертара», 

«Бердянські жниварки», Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад», ТОВ «НВО 

Агрінол», «Кварц», ВАТ ПБК «Славутич», казенне підприємство «Науково-виробничий 

комплекс «Іскра». 

Впровадженням нових технологічних процесів у 2008 р. займались 20 підприємств, 

або 55,6 % загальної кількості інноваційно активних. Нові технології придбали  

7 підприємств, з яких 6 придбали результати досліджень та розробок, за 1 підприємством – 

ноу-хау, угоди на придбання технологій та устаткування. Цими підприємствами було 

впроваджено 257 нових технологічних процесів, з них маловідходних, ресурсозберігаючих – 

35 (у 2007 р. – відповідно 234 та 33). Технологічні процеси впроваджували ВАТ: 

«Дніпроспецсталь», «Запоріжвогнетрив», «Запоріжтрансформатор», «Мотор Січ», 

«Запорожкокс»; КП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький 

машинобудівний завод «Славута-Сервіс», ЗАТ «ЗАЗ». 

Впровадженням організаційних інновацій у 2008 р. займались 7 промислових 

підприємств, маркетингових – 9. 

Серед них підприємства з виробництва харчових продуктів та напоїв, коксу, 

продуктів нафтоперероблення, металургійні та машинобудівні. 

За звітний рік інноваційної продукції реалізовано на суму 5 345,2 млн грн, що 

складає 8,3 % загального обсягу реалізованої промислової продукції (у 2007 р. – 

3 432,0 млн грн та 6,6 %). 

На промислові підприємства м. Запоріжжя припадало 98,7 % інноваційної продукції. 

Більш активно інноваційну продукцію реалізовували підприємства Комунарського, 

Ленінського, Заводського районів. Найбільший обсяг інноваційної продукції реалізовано 

підприємствами машинобудування – 4 469,4 млн грн (83,6 % загального обсягу 

реалізованої інноваційної продукції). 
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Рис. 3.11. Розподіл загального обсягу витрат за напрямами 

інноваційної діяльності у 2008 році 



 

Пельтек Л. В. 

118 

У 2008 р. на розвиток промисловості було спрямовано 3 877,9 млн грн інвестицій в 

основний капітал (капітальних вкладень), що на 17,1 % менше, ніж у попередньому 

році та у 1,7 рази більше порівняно з 2000 р. 

У структурі інвестицій до основного капіталу вкладення капіталу у розвиток 

промисловості є переважаючими – їх частка в загальному обсязі капітальних вкладень 

по області становила 52,0 %. 

У технологічній структурі інвестицій в основний капітал, як і в попередньому році, 

переважає частка витрат на придбання машин, обладнання, устаткування для новозбу-

дованих об’єктів і для реконструкції та технічного переоснащення діючих підприємств. За 

минулий рік питома вага цих витрат становила 60,1 % загального обсягу капітальних 

вкладень у промисловість області, що на 9,1 в. п. менше, ніж у 2007 р. Частка витрат 

на виконання будівельних і монтажних робіт збільшилась з 27,5 % у 2007 р. до 30,5 % 

у 2008 р. 

Слід відзначити, що інвестування промислового комплексу області відбувалося, в 

основному, за рахунок власних коштів підприємств. З державного бюджету було 

освоєно лише 9,3 млн грн або 0,2 % загального обсягу інвестицій в основний капітал у 

промисловість області. 

За видами промислової діяльності 75,6 % капітальних вкладень спрямовано в 

розвиток підприємств переробної промисловості, 19,2 % – з виробництва та розподілення 

електроенергії, газу та води, решта – в добувну промисловість. 

Обсяги інвестування в добувну промисловість області зменшились порівняно з 

2007 р. на 2,4 %, а в переробну – на 19,9 %. Також скоротили обсяги освоєних 

інвестицій (на 8,5 %) підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу 

та води. Ними освоєно 744,2 млн грн, переважна частка цих коштів (82,2 %) направлена на 

будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення підприємств з виробництва 

та розподілення електроенергії. На проведення  заходів покращення водо- та 

теплопостачання регіону направлено 107,9 млн грн, з них з державного бюджету – 8,9 млн 

грн. Слід зазначити, що обсяги інвестицій у набирання, очищення та розподілення води в 

2008 р. скоротилися в порівнянні з попереднім роком на 66,7 % і становили 56,0 млн грн. 

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

обсяги капіталовкладень збільшились на 9,0 %. Значні кошти вкладено в розвиток таких 

підприємств, як ВАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Славутич», ЗАТ: «Запорізький 

оліяжиркомбінат», «Пологівський олійноекстракційний завод», ТОВ «Айс Запоріжжя» 

та ПП «Фабрика делікатесних сирів». Також зросли (на 1,7 %) обсяги інвестування на 

підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості, в основному, за рахунок 

реконструкції та технічного переоснащення цехів на ВАТ: «Запорожкокс», «Завод 

напівпровідників». 

Натомість, скоротились обсяги освоєних інвестицій на підприємствах машинобудування. 

Ними минулого року було освоєно 830,9 млн грн, що на 21,7 % менше, ніж у 2007 р. 

Також скоротилися капіталовкладення на підприємствах металургійного виробництва 

та виробництва готових металевих виробів. У 2008 р. порівняно з 2007 р. обсяги 

інвестицій зменшились на 42,1 % (порівняно з 2000 р. – на 7,5 %). 

Це відбулося переважно за рахунок зменшення інвестицій у виробництво інших 

видів первинного оброблення сталі (на 77,6 % менше рівня 2007 р.), на кування, 

пресування, штампування, профілювання (на 67,8 %), на виробництво кольорових 

металів (на 67,5 %) та інших готових металевих виробів (на 66,9 %). Водночас суттєво 

зросли капіталовкладення в підприємства з лиття металів – у 3,2 рази. 

У I півріччі 2009 р., як і раніше, найбільшу частку капіталовкладень було спрямовано в 

розвиток промислових видів діяльності (62,5 %). Однак порівняно з січнем-червнем 

2008 р. обсяги інвестицій в основний капітал у промисловість зменшились на 46,4 %. 

Це зумовлено скороченням (на 49,4 %) обсягів інвестицій у переробну промисловість, 

які складають 73,4 % капіталовкладень у промисловість. Інвестиції в розвиток підприємств 
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з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води зменшились на 52,9 %. 

Натомість інвестиції у розвиток добувної промисловості збільшились на 70,3 %, але 

вони складають лише 9,7 % усіх капіталовкладень у промисловість. 

Негативний вплив на темпи освоєння капіталовкладень у переробній промисловості 

мало зменшення інвестицій в основний капітал у виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів (на 67,5 %), машинобудування (на 45,4 %), металургійне 

виробництво та виробництво готових металевих виробів (на 32,3 %). Частка цих видів 

діяльності в загальних обсягах капіталовкладень переробної промисловості становила 

90,1 %. 

Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на великих та середніх 

підприємствах промисловості в 2008 р., становила 199,0 тис. осіб (39,4 % обласного 

рівня), за січень-червень 2009 р. вона скоротилась на 8,9 % та склала 181,4 тис. осіб. 

Серед них кожна третя – жінка. 

Середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника 

промисловості в 2008 р., порівняно з попереднім роком збільшилась на 28,1 % та 

склала 2 273,95 грн, що в 3,4 рази перевищує рівень встановленого прожиткового 

мінімуму для працездатної особи (669 грн.) та на 25,5 % – відповідний показник по 

області. У січні-червні п. р. розмір її зменшився на 2,9 % та склав 2 207,06 грн. 

Залишається значною диференціація рівня оплати праці між видами промислової 

діяльності. 

Найбільш оплачуваними в 2008 р. залишались працівники виробництва та розподілення 

електроенергії, газу та води, добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних, 

металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, де рівень 

заробітної плати в 1,2 рази перевищував середній рівень у промисловості області. 

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників виробництва шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів, текстильного виробництва, виробництва одягу, 

хутра та виробів з хутра, оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, 

виробництва гумових та пластмасових виробів, целюлозно-паперового виробництва, 

видавничої діяльності, де її розмір не перевищував 58,0 % середнього рівня в цілому у 

промисловості області. 

Кожен працівник відпрацював у 2008 р. у середньому 1 698 годин, що на 2,5 % 

менше, ніж торік. Коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу за 2008 р. 

зменшився з 0,87 до 0,84. 

Для виконаного за шість місяців п. р. обсягу робіт (послуг), випуску продукції за 

умови повної зайнятості працівників було б достатньо в цілому 86,7 % задіяної 

чисельності працівників (у 2008 р. – 93,6 %). Надлишок робочої сили в промисловості 

за шість місяців п. р. склав майже 24,2 тис. осіб або 15,4 % загальної кількості штатних 

працівників цього виду діяльності (в січні-червні 2008 р. – відповідно 9,5 тис. осіб та 

4,9 %). 

На підприємствах промисловості більше, ніж кожний третій працює в умовах, що 

не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. 

Розподіл працівників за рівнем заробітної плати показав, що серед 161,6 тис. 

працівників, які відпрацювали 50 % і більше табельного фонду робочого часу, 

встановленого на червень 2009 р., у 4,5 % працівників нарахована заробітна плата не 

перевищувала 625 грн, тобто законодавчо встановленого мінімального розміру, у 6,5 % – 

не перевищувала прожитковий мінімум. Група працівників з нарахуваннями до  

1 000,00 грн становила 16,0 % задіяної кількості по промисловості, від 2 000,01 до 

5 000,00 – 43,0 %, понад 5 000,00 грн – 5,2 %. 

На 1 січня 2009 р. сума заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствах 

промисловості становила 31,6 млн грн (70,6 % обласного рівня), що в 1,9 рази більше, 

ніж рік тому. Її розмір дорівнював 7,1 % фонду оплати праці, нарахованого за грудень 

2008 р. За січень-червень п. р. загальна сума боргу збільшилась порівняно з початком 

року на 58,9 % і склала 50,2 млн грн. 
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Загальна сума заборгованості станом на 1 січня 2009 р. включає 5,5 млн грн. (17,5 %) 

невиплаченої заробітної плати по тих суб’єктах господарювання, які призупинили 

економічну діяльність у 2001-2007 рр., включаючи підприємства, щодо яких реалізовуються 

процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. 

Станом на 1 липня п. р. цей показник склав 10,0 млн грн (19,8 %). 

З кожних 100 гривень, не виплачених економічно активними підприємствами 

промисловості на 1 січня 2009 р., 40 заборгували своїм працівникам підприємства  

з виробництва електричного, електронного та оптичного устатковання, по 20 – 

металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, виробництва 

машин та устатковання, 6 – хімічного виробництва. 

На 1 січня 2009 р. чисельність працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, 

становила 12,5 тис. осіб, що складає 7,0 % працівників, зайнятих на великих та середніх 

підприємствах промисловості. У січні-червні 2009 р. ці показники становили 12,4 тис. 

осіб та 7,1 % відповідно. 

За шість місяців п. р. борг кожному з числа зазначених працівників збільшився в 

середньому з 1 801,97 грн. до 2 716,65 грн. 

Слід відмітити, що в 2008 р., як і торік, переважна чисельність працівників (80,5 %) 

залишила робочі місця за власним бажанням. У зв’язку зі скороченням штатів вивільнено 

майже 1,6 тис. осіб (45,5 % обласного рівня), що на 19,0 % більше, ніж у попередньому 

році. 

У 2008 р. спостерігалось збільшення мобільності робочої сили. Так, коефіцієнт 

валового обороту робочої сили (відношення кількості прийнятих та вибулих до 

середньооблікової чисельності працівників) складав 48,9 % порівняно з 46,5 % у 2007 р. 

Коефіцієнт прийому зменшився на 2,7 в. п., а коефіцієнт вибуття збільшився на 5,1 в. п. 

Аналіз результатів фінансової діяльності промисловості області за 2008 р. показав, 

що 63,3 % підприємств були прибутковими і одержали 2 376,9 млн грн прибутку, що 

на 41,4 % менше, ніж у попередньому році. Збитково спрацювало 36,7 % підприємств, 

якими допущено збитків на суму 2 435,2 млн грн, що в 7,5 рази більше порівняно з 2007 р. 

Сальдовий фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування становив 

58,3 млн грн збитку, тоді як у 2007 р. промисловість мала найбільший показник у 

загальній сумі прибутку області – 3 735,2 млн грн. 

Найбільших збитків зазнали підприємства переробної промисловості (694,2 млн грн), 

зокрема: виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (521,7 млн грн) 

та металургійного виробництва (457,2 млн грн). Але поряд з цим прибутково спрацювали 

підприємства машинобудування (342,0 млн грн), з виробництва коксу, продуктів 

нафтоперероблення (45,3 млн грн), целюлозно-паперового виробництва; видавничої 

діяльності (10,8 млн грн). 

За січень-червень 2009 р. фінансовий результат промислових підприємств від 

звичайної діяльності до оподаткування (крім малих підприємств) становив 396,0 млн грн 

прибутку, що складає 14,7 % від показника відповідного періоду минулого року. 

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 45,2 %, 

отримано 1 747,9 млн грн прибутку, що на 39,4 % менше, ніж за січень-червень 2008 р. 

Основну його частину сформовано у машинобудуванні (60,3 %) і на виробництві харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів (25,6 %). 

Протягом січня-червня 2009 р. збитково cпрацювало 54,8 % підприємств, що на 

19,2 в. п. більше, ніж за відповідний період минулого року. Цими підприємствами 

отримано 1 351,9 млн грн збитків, що в 6,8 рази більше, ніж за січень-червень 2008 р. 

Найбільші суми збитків отримано в металургійному виробництві та виробництві готових 

металевих виробів (796,5 млн грн) і виробництві та розподіленні електроенергії, газу 

та води (189,7 млн грн). 

Важливим показником, що характеризує економічну діяльність, є коефіцієнт  

рентабельності, який розраховується як відношення фінансового результату від операційної 

діяльності до витрат операційної діяльності. За підсумками 2008 р. рівень рентабельності 



Розвиток регіональної промислової політики держави: 

теорія, методологія, механізми 

121 

операційної діяльності підприємств промисловості становив 3,9 %, що нижче за 

показник попереднього року на 2,2 в. п. і на 0,8 в. п. – ніж у цілому по області. Серед 

промислових видів діяльності найбільш рентабельно спрацювали підприємства добувної 

промисловості (34,7 %), а серед підприємств переробної промисловості кращі показники 

мали підприємства, що займаються целюлозно-паперовим виробництвом; видавничою 

діяльністю (8,8 %) і машинобудуванням (6,7 %). У той же час, на підприємствах 

текстильного виробництва, виробництва одягу, хутра та виробів з хутра і підприємствах з 

оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, рівень рентабельності 

мав від’ємне значення (– 4,9 та – 4,8 % відповідно). 

Для забезпечення безперервного процесу виробництва підприємствам необхідно 

мати достатні обсяги оборотних коштів. На кінець 2008 р. вартість оборотних активів 

промислових підприємств становила 28 168,7 млн грн, у тому числі в запасах товарно-

матеріальних цінностей – 8 812,6 млн грн, що відповідно на 35,1 % та на 11,2 % 

більше, ніж на початок року. 

У структурі оборотних активів підприємств промисловості значну частку, як і в 

попередньому році, займала дебіторська заборгованість (54,9 %) і запаси товарно-

матеріальних цінностей (31,3 %). З початку 2008 р. частка дебіторської заборгованості 

в загальній сумі оборотних активів збільшилась на 11,8 в. п., а частка в запасах 

товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, навпаки, зменшилась – на 6,7 та 

на 4,8 в. п. відповідно. 
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Рис. 3.12. Структура оборотних активів 

 
Протягом 2008 р. зберігалася тенденція щодо зростання дебіторської та кредиторської 

заборгованості, яка порівняно з початком року збільшилась відповідно на 72,2 % та на 
58,1 % і на кінець року становила 15 468,1 та 14 844,5 млн грн. 

У 2008 р. малі підприємства складали 93,3 % загальної кількості підприємств-
суб’єктів підприємницької діяльності Запорізької області. 

Сред малих промислових підприємств у 2008 р. 31,2 % складали підприємства 
машинобудування, 11,6 % – металургійного виробництва та виробництва готових 
металевих виробів; 11,1 % – целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності; 
10,0 % – виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. 

Середньорічна кількість найманих працівників малих промислових підприємств 
зменшилась порівняно з 2007 р. на 4,1 % і склала 14 123 особи. 

На підприємствах машинобудування працювало 32,9 % найманих працівників 
промисловості, у виробництві харчових продуктів, напоїв – 12,9 %, металургійному 
виробництві та виробництві готових металевих виробів – 12,0 %, целюлозно-паперовому 
виробництві; видавничій діяльності – 11,9 %. 
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Середньомісячна заробітна плата на малих промислових підприємствах в 2008 р. 

складала 962,67 грн (у 2007 р. – 722,92 грн). Слід зазначити, що у 2008 р. проти 

попереднього року середньомісячна заробітна плата зросла на підприємствах майже 

всіх видів промислової діяльності. 

Найвищою вона була на підприємствах з виробництва електричного, електронного 

та оптичного устатковання – 1 200,14 грн (942,17 грн – у 2007 р.), виробництва машин 

та устатковання – 1 159,46 грн (843,07 грн), виробництва іншої неметалевої мінеральної 

продукції – 1 137,48 грн (815,91 грн). Лише на підприємствах добувної промисловості 

середньомісячна зарплата зменшилась на 30,4 % і склала 520,33 грн. 

Малими промисловими підприємствами області реалізовано продукції на 1 804 855,4 тис. 

грн. (що складало 2,5 % у загальному обсязі реалізованої промислової продукції (робіт, 

послуг)), з неї продукції переробної промисловості – на 1 753 424,6 тис грн. Найбільша 

частка припадала на машинобудування, металургійне виробництво та виробництво 

готових металевих виробів, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів, хімічну та нафтохімічну промисловість. 

У 2008 р. обсяг реалізованої промисловими підприємствами продукції (робіт, послуг) у 

розрахунку на 1 особу склав 127,8 тис грн. 

Узагальнюючи результати аналізу діяльності малих промислових підприємств, слід 

зазначити, що регуляторні бар’єри, які створюються державою, гальмують розвиток та 

функціонування малих підприємств у ринкових умовах, а спільні заходи з державної 

підтримки малого підприємництва на регіональному і місцевому рівнях не набули 

широкого поширення, незважаючи на те, що інтереси влади різних рівнів співпадають. 

Але незважаючи на складне становище, в якому об’єктивно опинився регіон, 

потужний економічний потенціал Запорізької області вселяє надію на успішне подолання 

кризи. Так, у грудні 2008 р. було прийнято «План антикризових заходів по Запорізькій 

області на 2008-2009 рр.», який включав: відновлення системи кредитування банківськими 

установами процесу виробництва та реалізації вітчизняних автомобілів, звільнення від 

сплати ввізного мита обладнання, комплектуючих виробів до нього та матеріалів, які 

не виробляються в Україні та ввозяться для технічного переобладнання та створення 

нових робочих місць на підприємствах, введення системи квот на ввезення імпортних 

товарів, аналоги яких виробляються в Україні, заборони кредитування будь-яких 

імпортних закупівель, крім продовольчих товарів, які не виробляються або виробляються в 

недостатньому обсязі в Україні, введення державного регулювання цін на виробництво, 

транспортування, реалізацію мінеральних добрив, пально-мастильних матеріалів для 

агропромислового комплексу тощо. 

У серпні 2009 р. в Розпорядженні голови обласної державної адміністрації «Про 

виконання антикризових заходів по Запорізькій області» було зазначено, що намітились 

певні ознаки уповільнення негативних процесів, спричинених фінансово-економічною 

кризою, але залишається чимало загроз соціально-економічному розвитку області 

через нестабільність динаміки промислового виробництва. Значна частина поданих 

пропозицій щодо внесення відповідних змін до чинного законодавства залишається 

нереалізованою, що продовжує ускладнювати економічну ситуацію в регіоні. 

Так, несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість підприємствам області 

призводить до загострення проблеми дефіциту обігових коштів підприємств, несвоєчасної 

виплати заробітної плати, збільшення заборгованості за енергоносії, та, як наслідок, 

погіршення фінансово-економічного стану промислових підприємств. 

З метою посилення державного впливу на розвиток промисловості як провідної 

галузі економіки України слід вважати доцільним створення самостійного централізованого 

регіонального органу управління з питань промисловості, який би на основі використання 

ринкових та організаційно-правових чинників забезпечив ефективність управління 

розвитком промислових підприємств різних форм власності і господарювання. 
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Розділ 4 

Удосконалення організаційно-

методичного забезпечення 

формування і реалізації 

регіональної промислової 

політики держави 
 

 
4.1. Обґрунтування та розробка організаційно-методичного механізму 

забезпечення регіональної промислової політики 

 

Вплив світової фінансової кризи на економічні процеси в промисловості України 

зосередили особливу увагу як владних структур, так і підприємницького сектору на 

формування організаційно-методичного забезпечення управління регіональною про-

мисловою політикою, яке б відповідало за якісні критерії складних реалій сьогодення 

[56, c. 26]. 

Виявлена потреба в регулюванні і управлінні промисловою політикою на регіональному 

рівні зумовила необхідність класифікації основних типів проектів, що становлять 

основу для розвитку регіональної економічної системи. Особливості функціонування, 

спеціалізації і територіального розташування регіону відображаються на основних 

характеристиках промислової політики. Перш за все, це стосується двох аспектів: 

– існуючих характеристик виробничого або перетворювального потенціалу регіону 

(оцінка здійснюється як на поточний період, так і на перспективу); 

– значення регіональної економічної системи в структурі регіонального портфеля 

держави [76, c. 15]. 

Таким чином, з’являється нагода для визначення «точок розриву» між наявним 

виробничим потенціалом регіону і сподіваннями найвищих виконавчих органів влади 

щодо структури і напрямів стратегії розвитку регіону. 

Враховуючи поступовий відхід державних виконавчих органів державної влади від 

питань безпосереднього управління промисловою політикою в регіоні, складається 

ситуація, коли саме регіон вимушений брати на себе функції не тільки її реалізації, але 

і визначення пріоритетних напрямів розвитку (але з урахуванням рекомендацій органів 

державної виконавчої влади). Отже, саме регіональні і місцеві органи виконавчої 

влади одержують право на вибір тих типів проектів, які надалі складатимуть основу 

регіональної промислової політики регіону. 

У зв’язку з викладеним, доцільним є використання як основного принципу вибору 

типу проекту – виявлення «розривів» між існуючим потенціалом і «централізованими 

рекомендаціями», що дозволить досягти і ринкового, і державного ефекту від регіональної 

промислової політики. 

Як наголошувалося раніше, в більшості випадків спостерігається захопленість 

формуванням і реалізацією, перш за все, соціально-значущих проектів в унісон з 

напрямами національних проектів (а саме, в сферах охорони здоров’я, житлово-

комунального господарства, освіти, будівництва). Інші напрями залишаються неохопленими 
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через додаткові складнощі для регіону (особливості побудови і реалізації програм 

розвитку інвестиційного, промислового та іншого характеру, капіталоємність таких 

програм). 

У зв’язку з цим для організаційно-методичного забезпечення промислової політики 

на регіональному рівні доцільним є класифікація проектів, що становлять основу 

промислової політики з урахуванням характеристик регіону, його статусу в структурі 

галузевого портфеля регіону і можливого ефекту від його реалізації. 

Так, більшість проектів, що потенційно становлять основу промислової політики, 

направлена на отримання економічного ефекту в майбутньому. Проте цей факт не 

заперечує життєздатність проектів, які не орієнтовані на отримання економічного ефекту 

(екологічні, соціальні та інші проекти), а також вузьконаправлених, які реалізуються в 

соціальній сфері (сприяють отриманню додаткових неекономічних ефектів від комплексу 

перетворень). 

Тому слід визначити загальні цінності в системі класифікації перетворень різних 

рівнів, що досягаються в рамках проектів, що реалізуються. 

У роботах українських учених існує ряд класифікаційних ознак перетворень для 

досягнення яких і здійснюється реалізація проекту. Так, у системі аналізу і синтезу 

проектів І. І. Мазур, В. Д. Шапіро виділяють наступні характеристики [471, c. 181; 249, 

c. 70]: 

– клас проекту – за складом і структурою проекту і його профілізацією проекти 

розділяються на монопроекти, мультіпроекти, мегапроекти; 

– за типом – або за основними сферами діяльності, в яких здійснюється проект, 

виокремлюють технічні, організаційні, економічні, соціальні і змішані проекти; 

– за профілем проекти поділяються на інвестиційні, науково-дослідні, навчально-

освітні, змішані; 

– за масштабом – за розміром проекту, кількістю учасників і ступенем впливу на 

навколишнє середовище проекти поділяють на дрібні, середні, крупні і дуже крупні 

проекти; 

– за тривалістю – або за періодом здійснення проекти розділяються на короткострокові, 

середньострокові і довгострокові; 

– за складністю – прості, складні і дуже складні. 

Проте наведена класифікація має деякі недоліки. Наприклад, наявний розподіл за 

класами не відображає характер і цільові функції проекту, не забезпечує визначення 

всіх його характеристик, не дозволяє визначити межі фінансування кожного з видів 

проектів, що зрештою негативно впливає на результат вибору джерела фінансування. 

Характеристики проектів щодо типів або їх спрямованості (цілей реалізації) 

представлені в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Особливості проектів, що класифіковані за типами [109, c. 125] 

Основні 

характе-

ристики 

Проекти 

технічні організаційні економічні соціальні змішані 

Цілі проекту Кінцева мета – 

чітко визначена, 

а окремі підцілі 

можуть 

уточнюватися за 

необхідністю 

Визначені, але їх 

складно оцінити 

Можуть 

змінюватися в 

процесі виконання 

проекту 

Намічаються в 

узагальненій 

формі і корегу-

ються з ураху-

ванням проміж-

них результатів 

Різні, в 

залежності 

від поставле-

них завдань 

Витрати Чітке 

планування 

витрат 

Витрати контро-

люються і можуть 

корегуватися, 

існують обмеження 

щодо обсягів 

фінансування 

Визначаються 

приблизно, 

здійснюються 

поетапні 

коригування 

Залежать від 

бюджетних 

можливостей 

Залежать від 

кола 

розв’язуваних 

проблем 
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Закінчення таблиці 4.1 
Термін Визначається 

заздалегідь, але 
може 

корегуватися 

Визначається 
заздалегідь 

Приблизний і 
часто коригується 

Має вірогідний 
характер 

Визначе-ний 
але може і 

корегуватися 

Ефективність Створення чи 
розробка нового 

продукту, 
технології, 

форми тощо 

Реформування, 
створення суб’єктів 

господарювання, 
здійснення різнопла-

нових заходів 

Мінімізація 
витратних потоків, 

підвищення 
результативних 

чинників 

Вирішення 
проблем 

соціального 
характеру 

Визначається 
залежно від 

цільових 
орієнтирів 

 
Усі проекти в рамках регіональної промислової політики, мають різні рівні 

науково-технічної значущості, а, отже, і рівня наукоємкості. Незалежно від рівня 
економічної, технічної і кадрової значущості проект вносить цілеспрямовану зміну в 
будь-яку складову регіональної системи [85, c. 154]. Робота над проектом повинна 
мати сувору структурну і логічну послідовність, яка включає всі основні моменти з 
його розробки і управління. 

При цьому достатньо складно визначити, що змінюється при реалізації проекту 
саме в структурі організації, а що змінюється в структурі регіону в цілому: тільки 
об’єкт проекту або всі взаємопов’язані складові внутрішнього середовища економічної 
системи. Крім того, виникає потреба в оцінці впливу результатів реалізації проекту на 
характеристики регіону, в якому здійснюється його реалізації. 

У більшості випадків, якщо мова йде про пілотські проекти, наголошується 
комплексна зміна всіх складових внутрішнього середовища організації, а зміна 
потенціалу регіону не уточнюється. Якщо здійснюється реалізація модернізаційного 
проекту – змінюється тільки об’єкт при незначній модифікації основних складових 
внутрішнього середовища, а зміна потенціалу регіону залишається в межах тенденції, 
що склалася. 

Як додаткові класифікаційні ознаки проектів, що формують основу промислової 
політики регіону, нами пропонується використовувати наступну систему показників 

оцінки, що представлені в табл. 4.2. 

 
Таблиця 4.2 

Система показників оцінки проектів, що формують основу 

регіональної промислової політики 

Об’єкт Зміст Зацікавлені особи Ефект/кінцевий 

результат 

Індивідуальні 

характеристики 

проекту 

Модернізація в 
струк турі великих 

підприємств регіону 

Продукт Власники/суб’єкти 
виконавчої влади 

Короткостроковий/ 
зростання потенціалу і 

рейтингу регіону 

Життєвий цикл 
проекту 

Розвиток 
матеріально-технічної 

бази великих 
підприємств регіону 

Технологія Власники Короткостроковий/ 
формування тенденцій 

розвитку 

Природно-сировинна 
характеристика 

Збільшення обсягів 
виробництва 

Інформація Власники/суб’єкти 
виконавчої влади 

Довгостроковий/ 
формування тенденцій 

розвитку (до рівня 
масштабу) 

Соціальна складова 

Диверсифікація 
асортиментного ряду 

Кадри Власники/суб’єкти 
виконавчої влади 

Середньостроковий/ 
формування тенденцій 

розвитку 

Ризикові складові 

Новаторські роз-
робки з урахуванням 
спеціалізації регіону 

Фінанси Власники/суб’єкти 
виконавчої влади 

* * 

Реструктуризація Система 
управління 

Власники/суб’єкти 
виконавчої влади 

* * 

Реінжиніринг * * * * 

Диференціація * * * * 
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Класифікація ключових проектів регіональної промислової політики, представлена 

на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Запропонована класифікація проектів, що становлять основу регіональної 

промислової політики 

 

Розподіл проектів за групами дозволяє визначити зв’язки між класифікаційними 

групами, які охоплюють відразу декілька основних змістовних ознак. Наприклад, 

розглядається проект, що припускає збільшення обсягів виробництва та зміну 

технологічного укладу, період реалізації – середньостроковий. Особливістю проекту є 

природно-сировинні характеристики. 

Значущість запропонованої класифікації полягає в тому, що виділення основних 

якісних і кількісних характеристик бізнес-проектів дозволяє об’єктивно вивчити і 

ухвалювати рішення для групи осіб, які зацікавлені в реалізації і фінансуванні даного 

проекту. 

Керуючись метою вдосконалення організаційно-методичного забезпечення регіональної 

промислової політики, нами рекомендовано використовувати один з методів стратегічного 

аналізу, а саме, «національний ромб», який піддається модифікації для визначення 

засобів управління промисловою політикою в регіоні. «Національний ромб» характеризує 

систему детермінантів конкурентних переваг регіону, компоненти яких, перебуваючи 

у взаємодії, створюють ефект емерджентності (цілісності), тобто підсилюють, або 

послаблюють потенційний рівень конкурентних переваг (рис. 4.2). 

Детермінанти модифікованого «національного ромбу» способів управління регіональною 

промисловою політикою поділяються на дві групи: 

– основні (загальні) – ті, що забезпечують формування конкурентних переваг за 

наявності однакових умов для всіх параметрів; 

– непрямі (вузькоспеціалізовані) – ті, що забезпечують формування конкурентних 

переваг за наявності конкретних умов для кожного параметра. 

До загальних детермінант, що включаються до модифікованого «національного ромбу» 

способів управління регіональною промисловою політикою можна віднести: 

Основотворчі проекти регіональної промислової політики 
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– нормативно-законодавчу базу, що забезпечує і формує правове регулювання 

політики; 

 

 

Рис. 4.2. Модифікований «національний ромб» засобів управління 

регіональною промисловою політикою 

 

– методичне забезпечення, що зорієнтоване на методичну допомогу з боку різних 

органів влади у сфері планування і реалізації основних напрямів регіональної  

промислової політики; 

– координацію з боку виконавчої влади, що зорієнтована на інтервентну допомогу 

в процесі забезпечення узгодженості із стратегічною програмою розвитку, як на рівні 

регіону, так і загальнодержавному рівні; 

– контролюючі функції – моніторинг виконання промислової політіки (або один її 

напрям) на рівні регіону. 

Формування єдиного комплексу всіх складових модифікованого «національного 

ромбу» (і їх взаємозв’язок) необхідне для визначення способу управління регіональною 

промисловою політикою. Таким чином, цілісність аналізу основних чинників дозволяє 

визначити критерії успіху регіональної промислової політики в конкретній адміністративно-

територіальній одиниці. 

Виділяють наступні непрямі детермінанти: 

– індивідуальний рівень ризику в регіоні – оцінка здійснюється з використанням 

методичних рекомендацій визначення інвестіційного потенціалу регіону; 

– розстановка політичних пріоритетів і сил – аналіз впливу політичних партій і 

рухів, стимулюючих і/або гальмуючих реалізацію промислової політики в регіоні; 

– роль випадковості – форс-мажорні обставини, що виникають при реалізації 

регіональної промислової політики (які не можуть бути визначені на етапі формування). 

Так, організаційно-методичне забезпечення будується на основі визначення і аналізу 

основних детермінант, а непрямі детермінанти характеризуються як ситуативні. У 

кожному регіоні основною повинна бути та або інша детермінанта. Набір основних і 

непрямих детермінант традиційно здійснюється на основі типу регіону. 

Пропонується формувати і реалізовувати регіональну промислову політику за 

наступних умов: основні детермінанти є величинами постійними (передбачається, що 

всі елементи аналізу присутні при визначенні специфіки регіональної промислової 

політики), а непрямі детермінанти – величини змінні, але в ідеальних умовах також 

мають стабільний характер (за винятком форс-мажорних обставин). Таким чином, 

відображення детермінант «національного ромба» і вибір типу регіональної промислової 

політики представлено в табл. 4.3. 
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Таблиця 4.3 

Можливі комбінації при виборі регіональної промислової політики 

Види промислової 

політики 

Основні 

детермінанти 

Непрямі детермінанти 

Індивідуальний 

рівень ризику в 

регіоні 

Розстановка 

політичних 

пріоритетів і сил 

Роль 

випадку 

Стійкий напрям розвитку + + + + 

Можлива комбінація 

Нестійка ситуація + + + + 

 

Необхідно підкреслити, що рівень впливовості кожної детермінанти визначається 

окремо для кожного регіону, використовуючи експертний метод аналізу. Таким чином, 

реалізація програм/проектів різного рівня доцільно проводити з використанням методів 

стратегічного аналізу, які дають оцінку не тільки наявному внутрішньому потенціалу 

регіону, але і дозволяють врахувати вірогідні ринкові зміни. 

Критичний аналіз організаційно-методичного забезпечення формування регіональної 

промислової політики призводить до висновку про необхідність розробки концепції 

розвитку регіональної промислової політики, враховуючи як загальні, так і вузько-

спеціалізовані детермінанти системи управління. 

Концепція, як система поглядів на розуміння сутності та проблем регіональної 

промислової політики, має охоплювати такі основні питання: 

– визначення сутності розвитку регіональної промислової політики 

– ідентифікації об’єктів та суб’єктів; 

– формулювання мети; 

– обґрунтування принципів розвитку регіональної промислової політики [214, c. 25]. 

Усі ці питання охоплює концепція розвитку регіональної промислової політики, 

яка наведена на рис. 4.3. Розглянемо більш детально кожну складову концепції. 

У складі концепції розвитку промисловості пропонується виділяти: теоретичну 

частину та практичну частину (інструментарій). 

Є доцільність введення зворотних зв’язків концепції розвитку регіональної 

промислової політики, оскільки це дозволяє зробити її адаптивною до умов ринкового 

середовища, що трансформується. 

Об’єктом концепції є регіональна промислова політика, а суб’єктами виступають: 

Міністерство промислової політики України, області державні адміністрації, органи 

місцевого самоврядування, спостережні ради, агентства регіонального розвитку, 

науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади, регіональні інноваційні центри, 

технопарки, регіональні відділення антимонопольного комітету України, регіональні 

торгово-промислові палати, регіональні відділення Фонду державного майна України, 

а також промислові підприємства регіону. 

Слід зазначити, що метою розвитку регіональної промислової політики є підвищення 

ефективності використання потенціалу регіонального промислового комплексу та 

поліпшення існуючого добробуту населення завдяки випуску та реалізації конкуренто-

спроможної і якісної продукції підприємствами регіону. 

У відповідності з вищенаведеним можна сформулювати мету концепції. Це 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств регіону завдяки випуску 

конкурентоспроможних товарів, здатних задовольнити потреби споживчого ринку. 

Коло завдань, які необхідно вирішити, залежить від обраної мети [236, c. 85]. Серед 

них можна виділити такі: забезпечення розширеного відтворення промислової продукції; 

раціональна організація процесу регулювання промисловістю регіону; розробка стратегії 

розвитку промисловості регіону; розробка тактики регулювання розвитку промисловості 
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регіону; виявлення резервів підвищення ефективності використання промислових 

ресурсів регіону; максимізація прибутків промислових підприємств бюджету регіону. 

 

 

Рис. 4.3. Основні складові концепції розвитку 

регіональної промислової політики 

 

Особливої уваги заслуговує формування та обґрунтування принципів регіональної 

промислової політики. До основних слід віднести: принцип зацікавленості в результатах 

діяльності. Він реалізується на чотирьох рівнях: на рівні працівників підприємства, 

регіону, держави; принцип об’єктивності, використання якого передбачає врахування 

всіх позитивних і негативних сторін діяльності промислового підприємства, об’єктивне 

врахування зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на результати діяльності; 
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принцип оптимальності, який спрямовано на оптимізацію методичного інструментарію 

дослідження проблем розвитку регіональної промислової політики; принцип комплексності, 

який передбачає необхідність системного розвитку регіональної промислової політики; 

принцип контролю – це здійснення постійного моніторингу за перебігом процесу 

розвитку регіональної промислової політики з метою його адаптації до умов зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємства, що змінюється у часі; принцип ефективності, 

сутність якого полягає в максимально можливому використанні потенціалу об’єкта та 

суб’єкта для формування обґрунтованої програми розвитку регіональної промислової 

політики; принцип попередності в розв’язанні проблем знаходиться в орієнтації 

концепції розвитку регіональної промислової політики на запобігання виникненню і 

поглибленню фінансових та технічних криз у державі; принцип багатоваріантності 

розробки заходів щодо ефективного розвитку регіональної промислової політики; 

принцип стратегічності (цілеспрямованості) розвитку не може бути ефективним без 

визначення мети, завдань та стратегії розвитку; принцип гнучкості і маневреності 

передбачає пристосування системи регулювання розвитку регіональної промислової 

політики до швидких змін внутрішнього і зовнішнього середовища [349, c. 82]. 

До стратегічних цілей регіональної промислової політики слід віднести: активізацію 

процесів імпортозаміщення, переорієнтацію галузей обробної промисловості на 

задоволення потреб власної міжгалузевої кооперації; орієнтування на конкретні вузькі 

сегменти ринку, де вітчизняні товаровиробники протягом короткого часу зможуть 

реалізувати конкурентні переваги з урахуванням соціально-економічного становища в 

країні [463, c. 202]. 

У схемі концепції розвитку доцільно вказати інструментарій регіональної промислової 

політики, що може бути використаний. Вибір конкретних інструментів залежить від 

можливостей промислових підприємств регіону, виду їх діяльності, фінансового стану, 

мети, завдання, принципів та рівнів організації управління. 

Отже, пропонується: застосування споживчого стандарту для реалізації регіональної 

промислової політики; оптимізація асортименту товарів на регіональному рівні завдяки 

АВС-XYZ-аналізу; вибір варіанту товарної стратегії на регіональному рівні та 

застосування стратегічних матричних методів для обґрунтування стратегії розвитку; 

застосування DЕА-моделі для оцінки економічної ефективності за видами промислової 

діяльності регіону. 

Основні фактори, під впливом яких формується концепція розвитку, наведено в 

табл. 4.4. 

 

Таблиця 4.4 

Основні фактори впливу на формування концепції розвитку 

регіональної промислової політики [417, c. 123] 

Зовнішні фактори  Внутрішні фактори  

Економічні 

Соціокультурні 

Географічні та демографічні 

Політико-правові 

Технологічні 

Відносини з бюджетною системою 

Відносини з фінансово-кредитною системою 

Відносини в середині кластерів 

Відносини в середині промислових галузей  

Кадрове забезпечення 

Організаційне забезпечення 

Інформаційне забезпечення 

Виробничий потенціал 

промисловості 

Інвестиційна політика в 

промисловості 

 
Декомпозиція концепції розвитку регіональної промислової політики щодо виконання 

різних функцій дозволяє розглядати її з різних позицій, при цьому присутнє сприйняття 
цілісної системи в діалектичних зв’язках між функціями. Під функцією слід розуміти 
конкретну форму прояву сутності даного об’єкту. Функція наповнена характерним 
тільки для неї змістом і реалізується через чітку послідовність регламентованих дій. 
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У формалізованому вигляді концепцію розвитку регіональної промислової політики 

соціальної спрямованості можна зобразити так: 

S = (А, В, С) → Мах D, (4.1) 

де S – процес розвитку регіональної промислової політики; 

А – функція застосування споживчого/маркетингового стандарту; 

В – функція оптимізації асортименту товарів; 

С – функція вибору варіанту товарної стратегії на регіональному рівні; 

Мах D – максимальна реалізація поставленої стратегії з подальшою оцінкою 

економічної ефективності. 

Таким чином, розглянуті в межах концепції мета, завдання, принципи, об’єкт, 

суб’єкт можуть бути використані як теоретична основа; практична частина концепції 

міститься у використанні конкретних методів та важелів, які можуть бути застосовані 

у практичній діяльності промислових підприємств регіону. Саме процес, інструментарій 

та система розвитку регіональної промислової політики може використовуватись в 

повсякденній практичній діяльності промислових підприємств регіону. 

Отже, організаційно-методичний механізм забезпечення регіональної промислової 

політики передбачає композицію організаційно-методичного забезпечення системи 

управління регіональною промисловою політикою і концепції розвитку регіональної 

промислової політики, що забезпечує ефективність реалізації промислової політики з 

подальшим підвищуванням добробуту населення регіону. 

 
4.2. Удосконалення системи управління регіональною промисловою 

політикою держави 

 

Промислова політика є одним із основних напрямів економічної діяльності держави, 

сутність якої складає система заходів, спрямованих на якісні й кількісні перетворення 

промислового сектора та пов’язаних з ним секторів. Складний та суперечливий 

характер перехідної економіки створює певні методологічні та методичні труднощі її 

дослідження, оскільки теоретичний пошук здійснюється одночасно з трансформаційними 

змінами, що суттєво підвищує рівень невизначеності шляхів подальшого розвитку та 

стратегії формування нової економічної системи. Особливо це стосується вибору 

пріоритетів, критеріїв та орієнтирів трансформації промислового сектора. Таким чином, 

актуальним завданням є формування основних параметрів ефективної регіональної 

промислової політики та визначення науково обґрунтованих методів її впровадження 

[412, c. 185]. 

Оскільки одна з провідних ролей в управлінні промисловою політикою відводиться 

регіональному рівню, то методичні розробки будуть орієнтовані на специфіку їх 

функціонування, особливості взаємодії і роль в регулюванні виробничих процесів в 

рамках адміністративної реформи побудови «вертикалі влади». 

Як обмеження щодо формування системи управління промисловою політикою на 

регіональному рівні виступатимуть основні стратегічні орієнтири розвитку реального 

сектора економіки України, які можуть бути агреговані (узагальнені) таким чином: 

– цільовою установкою стратегічного розвитку України є підвищення конкурентного 

статусу національних товаровиробників на світовій арені в результаті підвищення 

ефективності управління промисловою політикою; 

– модернізація і реконструкція основного виробничого потенціалу промислового 

сектора України, яка має пріоритетний цільовий характер, повинна здійснюватися з 

урахуванням специфіки окремих адміністративно-територіальних одиниць (і муніципальних 

утворень); 

– реалізація державних національних проектів/програм здійснюється з урахуванням 

планованих макрорезультатів для всієї державної системи. Реалізація індивідуальних 
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проектів в рамках промислової політики суб’єктів регіонального рівня повинна будуватися, 

виходячи з пріоритетів державної промислової політики; 

– важливим результатом економічного і соціального розвитку суб’єктів промислової 

політики на регіональному рівні є підвищення інвестиційного потенціалу відповідної 

адмінистративно-територіальної одиниці. 

Основним принципом забезпечення ефективності запропонованих варіантів вибору 

системи управління промисловою політикою на регіональному рівні стає дотримання і 

максимальне врахування інтересів суб’єктів усіх рівнів управління: макро- (або 

державний), мезо- (або регіональний) і мікрорівнів (або рівень суб’єктів господарювання і 

малого бізнесу). 

Залежно від особливостей і напряму промислової політики, функції виконавчих і 

законодавчих органів управління змінюються в кількісному і змістовному аспектах. 

При цьому роль відповідних рівнів управління промисловою політикою ситуативно 

змінюється залежно від типів, масштабів і напрямів реалізованих проектів [414, c. 5]. 

На рис. 4.4 запропоновано варіанти вибору системи управління регіональною 

промисловою політикою. 

 

 

Рис. 4.4. Альтернативні системи управління 

регіональною промисловою політикою 

 

Так виділяємо наступні варіанти системи управління регіональною промисловою 

політикою: державну, яка реалізується на державному, регіональному і місцевому 

рівнях; недержавну; комбіновану. 

Система управління на державному рівні припускає координацію і визначення 

основних напрямів реалізації промислової політики для адміністративної одиниці з 

узгодженням її із політикою держави [118, c. 71]. 

Недержавна система управління регіональною промисловою політикою формується, 

як процеси управління і контролю, особою, що реалізує проект/програму або безпосередньо 

зацікавлена у досягненні ефекту. Ця система управління виділяє новий вид аналітично-

контрольних заходів у вигляді аутсорсингу [1, c. 27]. Наприклад, при реалізації 

інвестиційних/інноваційних проектів на рівні регіону функція контролю може бути 

покладена на спеціальні агентства (у тому числі і промислові структури, які мають 

практику або володіють відповідними ресурсами для управління проектами). В результаті 

цього відбувається передача відповідальності за реалізацію економічних і соціальних 

проектів на потенційних виконавців. 

Комбінована система управління визначає пайове поєднання функцій контролю і 

координацію для всіх варіантів, незалежно від типу, призначення і напряму проектів у 

сфері промислової політики. 

Системи управління регіональною промисловою політикою 

 

Державне 

Державна система 

управління 

Місцеве 

Аутсорсинг 

Зацікавлені особи 

Недержавна система 

управління 

 Пайове поєднання 

державного та 

недержавного 

управління 

Комбінована система 

управління 

Регіональне 
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Державний рівень управління регіональними проектами рекомендується при реалізації 

[224, c. 52]: 

 проектів стратегічного характеру; 

 проектів, що торкаються економічних і соціальних аспектів декількох держав. 

До регіонального рівня управління проектами у сфері промислової політики 

відносять [244, c. 62]: 

1. Проекти, що підвищують економічні показники регіону. 

2. Інфраструктурні регіональні проекти. 

3. Цільові регіональні програми: 

а) За характером і специфікою: 

 соціально-економічні; 

 науково-технічні; 

 антикризові; 

 організаційно-господарські; 

б) За рівнем і складом сфери впливу і сферами реалізації: 

 міжгалузеві; 

 галузеві; 

 локальні; 

 сублокальні. 

Технологія аутсорсингу для управління регіональними проектами в рамках промислової 

політики рекомендується до застосування для: 

– бізнес-процесів/проектів, пов’язаних із розробкою, проектуванням, інтеграцією 

чи підтримкою програмного забезпечення (або IT-аутсорсинг). Дана схема управління 

промисловою політикою реалізується через: 

 офшорне програмування; 

 створення веб-ресурсів; 

 розробку, установку, супровід програмного забезпечення; 

 обслуговування технологій спеціалізованими компаніями; 

 аутсорсинг документообігу – управління корпоративними електронними 

документами різних видів; 

 внутрішній аутсорсинг, який передбачає надання послуг (консультацій,  

інформаційних, юридичних та ін. послуг) на визначеній території регіону, де потрібна 

кваліфікована допомога. Одночасно відбувається делегування повноважень і  

відповідальності на третю особу/фірму (агентство). Досягнення кінцевого результату при 

цьому є менш витратним, але більш професійним і компетентно виконаним; 

 промисловий або виробничий аутсорсинг, призначений для передачі виконання 

виробничого ланцюжка або його частини від підприємства до підрядчика в тих випадках, 

коли процес виробництва власними силами дорожчий, ніж залучення аутсорсингу. 

Управління проектами при проведенні регіональної промислової політики повинно 

здійснюватися на рівні регіону інвестором і/або суб’єктом господарювання переважно 

у випадках [276, c. 164]: 

 економічних проектів, що формують виробничий потенціал регіону; 

 проектів, орієнтованих на розв’язання соціальних проблем регіону, коли  

фінансування, організація і контроль за використанням ресурсів покладено на певного 

суб’єкта господарювання. 

Функції державної системи управління промисловою політикою, що реалізується 

на регіональному рівні, зводяться до наступного: 

 на державному рівні виконавчі органи влади здійснюють оцінку якісних і 

кількісних показників, а також моніторинг дій з виконання Державної програми 

розвитку промисловості в довгостроковій перспективі. Пріоритетними задачами державного 

управління є визначення значущості і послідовності робіт у загальнодержавних 
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національних проектах, визначення стратегічних перспектив розвитку країни і окремих 

регіонів; 

 на регіональному рівні виконавчі і законодавчі органи влади виконують контроль 

за реалізацією промислової політики, що проводиться на рівні окремого регіону; 

здійснюється аналіз і моніторинг результатів реалізації проектів у виробничій та 

інноваційній сферах; проводиться порівняння програм регіонального розвитку з планом 

заходів щодо виконання державних планів (тим самим забезпечується виконання функції 

координації зусиль і ресурсів у рамках програм промислового розвитку регіонів); 

 на місцевому рівні виконавчі і законодавчі органи влади беруть участь у процесі 

формування, реалізації, контролі та координації робіт для проектів у соціально-

економічній сфері, які передбачають синергетичний ефект на основі використання 

ресурсів адміністративно-територіальної одиниці, формування її інфраструктури та 

промислового сектора. 

Недержавна система управління промисловою політикою на регіональному рівні 

реалізується зацікавленими особами (окремими суб’єктами господарювання або 

некомерційними організаціями у формі асоціацій або партнерств промислових структур 

регіону), з максимально широким використанням схем аутсорсингу. Проведення 

активної промислової політики на регіональному рівні за участю зацікавлених осіб 

припускає наступні основні напрями реалізації проектів і програм [269, c. 92]: 

 підвищення/збільшення виробничого потенціалу господарюючого суб’єкта; 

 модернізація/реконструкція виробничих фондів; 

 диверсифікація діяльності господарюючого суб’єкта (будівництво, розширення, 

зміна основних технологічних вузлів, устаткування). 

Комбінована система управління промисловою політикою на регіональному рівні є 

пайовою участю суб’єктів законодавчих і виконавчих органів влади, а також зацікавлених 

осіб (у формі суб’єктів господарювання або їх асоціацій і союзів) у реалізації функцій 

формування, реалізації і контролю для проектів економічного і соціального напряму. 

Оскільки в роботі запропоновано активне використання методів стратегічного 

аналізу при розв’язанні задач оцінки систем управління промислової політики на 

регіональному рівні, логічним стало визначення сильних і слабких сторін запропонованих 

схем управління (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5 

Сильні і слабкі сторони систем управління регіональною промисловою 

політикою 

Система управління Сильні сторони Слабкі сторони 

Державне управління 

 

 

– державний рівень 

– регіональний рівень 

– місцевий рівень 

– представниками є виконавчі органи 

влади на рівні країни і регіону; 

– коригування і внесення змін до 

бюджету; 

– реалізація на підставі державних 

інтересів з використанням природних 

ресурсів 

– зорієнтовані на розробку 

програм та методичних реко-

мендацій, але не є виконав-

цями 

Недержавне управління 

 

Зацікавлені особи 

 

Цільова орієнтація – підвищення 

ефективності використання вироб-

ничих фондів та максимізація результатів 

діяльності 

– досягнення державних 

орієнтирів є другорядним 

Аутсорсинг – економія бюджету; 

– залучення сторонніх кваліфікованих 

фахівців та універсальних засобів 

для задоволення потреб замовника; 

– оригінальні рішення; 

 

– збереження конфіденційності; 

– аутсорсер не підлягає повній 

керованості порівняно з 

внутрішніми підрозділами; 

– відсутність гарантій якості 

роботи 
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Закінчення таблиці 4.5 
Аутсорсинг – ефективний розподіл зовнішніх і 

внутрішніх ресурсів; 

– концентрація на профільному 

напрямі; 

– оптимізація бізнес-процесів; 

– високий рівень професіоналізму 

 

Комбінована система 

управління 

Узагальнена комплексна оцінка сторін залежить від рівня і кількості 

функціональних підрозділів державної системи управління і/або 

недержавної системи управління 

 

Таким чином, беручи до уваги особливості побудови систем управління промислової 

політики на регіональному рівні, а також умови їх застосування залежно від типу 

проекту, напрямів розвитку регіону і рівнів промислової галузевої концентрації та 

спеціалізації, для підвищення ефективності використання запропонованих систем 

управління необхідна обов’язкова реалізація принципу максимального врахування і 

дотримання економічно-соціальних інтересів усіх рівнів управління. 

Оскільки запропоновані до використання системи управління промислової політики на 

регіональному рівні орієнтовані на роботу протягом тривалого періоду (як мінімум, 

10-15 років), доцільним стало визначення системи критеріїв (у вигляді критичних 

рівнів коефіцієнтів), що дозволяють оцінити проміжні і кінцеві результати реалізації 

процесу управління. 

Показники реалізації промислової політики на державному рівні можуть бути 

одержані в результаті порівняння ключових показників розвитку промислового сектора 

економіки України з планованими показниками. Як додаткові показники оцінки якості 

функціонування системи управління промисловою політикою, можуть бути деталізовані 

показники державного бюджету (плановані та фактичні), а також показники роботи 

позабюджетних фондів (зокрема, державних венчурних фондів у сфері промислових 

інновацій) [442, c. 321]. 

На регіональному рівні управління основними показниками оцінки промислової 

політики є динаміка комплексного рейтингового показника інвестиційної привабливості та 

динаміка показників інвестиційного потенціалу конкретного регіону [480, c. 74]. 

Додатковими показниками оцінки також можуть бути деталізовані показники державного і 

місцевого бюджету за статтями витрат, а також показники податкових надходжень. 

Критеріями оцінки рівня управління регіональною промисловою політикою стає 

наявність чи відсутність нормативних документів, що формують державне і регіональне 

інвестиційне законодавство, інструментів стимулювання процесів регулювання / 

саморегулювання промислової політики у вигляді цільових програм, проектів і грантів, 

орієнтованих на поліпшення структурних характеристик промислового потенціалу 

конкретної адміністративно-територіальної одиниці. 

При оцінці ефективності недержавної системи управління за участю зацікавлених 

осіб рекомендується використовувати показники інвестиційного потенціалу і оцінки 

рівня ризику окремої адміністративно-територіальної одиниці. 

Оцінюючи ефективність функціонування системи аутсорсингу як інфраструктурної 

системи управління регіональною промисловою політикою, доцільно звернути увагу 

на показники бюджету відповідного рівня (наприклад, скорочення витрат на утримання 

адміністративного апарату в структурі управління регіоном), а також ділові характеристики 

конкретних учасників реалізації функцій формування, реалізації і контролю. 
Таким чином, інтегруючи дані про основні характеристики проектів, що формують 

основу регіональної промислової політики, про рівні управління в структурі влади із 
запропонованими вище критеріями оцінки ефективності управління політикою, ми 
дістаємо можливість для визначення унікального для кожної адміністративно-
територіальної одиниці переліку основних функцій, а також розуміння потенційної 
логіки їх розподілу відповідно до ієрархії пріоритетів учасників (виконавчих і законодавчих 
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органів управління державного, регіонального і місцевого рівня, групи ключових 
підприємств, суб’єктів малого бізнесу тощо (табл. 4.6)). 

 

Таблиця 4.6 

Квадрант функцій системи управління при реалізації напрямів регіональної 

промислової політики 

Напрями регіональної 

промислової політики 
Тип проекту 

Ланка в 

системі 

управління 

Критерії 

відбору/оцінки 

стану 

1 2 3 4 

Реалізація програм 

регіонального промислового 

розвитку 

– проекти, що підвищують 

економічні показники регіону; 

– інфраструктурні проекти; 

– цільові регіональні програми і 

проекти 

регіональний 

рівень 

– інвестиційний 

потенціал; 

– інвестиційний 

клімат 

Програми економічного і 

соціального розвитку 

– проекти, що підвищують 

економічні показники 

адміністративної одиниці; 

– інфраструктурні проекти; 

– цільові адміністративні програми і 

проекти окремої економічної одиниці 

місцевий рівень  – інвестиційне 

законодавство 

Поліпшення виробничої 

сфери/потенціалу регіону 

– економічні проекти для підвищення 

ефективності використання 

виробничого потенціалу; 

– проекти, що направлені на 

вирішення соціальних проблем 

зацікавлені 

особи 

– інвестиційний 

потенціал; 

– рівень ризику 

Інвестиційні та інноваційні 

проекти, що сприяють 

підвищенню економічних 

показників 

– IT-аутсорсинг; 

– аутсорсинг документообігу; 

– внутрішній аутсорсинг; 

– промисловий виробничий 

аутсорсинг 

аутсорсинг – бюджет (ско-

рочення витрат); 

– залучення сто-

ронніх організацій 

Реалізація проектів 

економічного і соціального 

напряму 

– економічні проекти для підвищення 

ефективності використання 

виробничого потенціалу; 

– проекти, що направлені на 

вирішення соціальних проблем 

комбіноване 

управління 

поєднання залежно 

від структури участі 

в системі управління 

промисловою полі-

тикою 

 

З урахуванням особливостей відповідальності та ролі відповідного рівня управління в 

реалізації промислової політики на регіональному та місцевому рівнях було визначено 

коло відповідальних за розробку і реалізацію стратегій регіонального промислового 

розвитку. Відповідальні особи для кожного виду системи управління промисловою 

політикою на регіональному рівні представлені в табл. 4.7. 

 

Таблиця 4.7 

Коло осіб, відповідальних за розробку і реалізацію регіональної промислової 

політики [448, c. 104] 

Системи управління 

регіональною 

промисловою 

політикою 

Ланка 

управління 
Відповідальні особи 

Державне управління 

Державний рівень Органи державної влади на рівні Міністерств і відомств 

Регіональний 

рівень 

Органи законодавчої влади. 

Виконавча влада виконує функцію реалізації і супровід виконання 

промислових проектів 

Місцевий рівень  Відповідні відділи в структурі органів місцевого самоврядування, 

що відповідають за промисловий розвиток 

Недержавне 

управління 

Зацікавлені особи Керівник проекту / координатор проекту (великі підприємства) 

Аутсорсинг Керівник проектного офісу (консалтингові агентства, навчально-

консультативні центри) 
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Закінчення таблиці 4.7 

Комбіноване 

управління 

Пайове поєднання 

державного і 

приватного 

управління 

Уповноважені особи (всі варіанти, представлені вище) 

 

Зосереджуючи увагу на необхідності децентралізації управління промисловою 

політикою і перенесення «центру тяжіння» практичних заходів на регіональний і 

місцевий рівні, було доведено, що ефект від реалізації проектів, що формують основу 

промислової політики в регіоні, завжди носитиме комплексний характер. Передбачається 

отримання не тільки економіко-технологічних, але й соціально-економічних результатів 

для конкретної територіально-адміністративної одиниці. Отже, рівень участі в процесі 

розробки, реалізації і контролю за проектами, що становлять основу регіональної 

промислової політики, розрізнятиметься залежно від типу проекту. 

Оскільки при реалізації системи державного управління промисловою політикою 

на регіональному і місцевому рівнях торкаються стратегічних аспектів її реалізації, то 

можуть бути використані наступні варіанти делегування повноважень і відповідальності: 

1. Для національних проектів – на рівень регіону передається функція реалізації 

проекту, яка корегується з урахуванням виявлених характеристик потенціалу регіону – 

фактично регіон є лише реципієнтом. Регіон звітує про результати реалізації проекту, 

але не може вносити істотних коректив у структуру самого проекту (хоча це можливо 

при підготовці проекту ): 

– для державного рівня – це складання плану-проекту заходів щодо реалізації 

програми промислової політики на рівні держави і окремого регіону(-ів), а також 

визначення контрольних термінів, обсягів і джерел фінансування та відповідальних 

осіб [458, c. 114]; 

– для регіонального рівня – делегування повноважень на рівень адміністративних 

одиниць, визначення повноважень і основних суб’єктів, що здійснюють реалізацію 

програм стратегічного розвитку, а також обсягів і джерел фінансування; 

– для місцевого рівня – складання плану заходів з визначенням контрольних 

(проміжних і кінцевих) результатів, поточних обсягів і джерел фінансування та кола 

відповідальних осіб. 

2. Для проектів, що орієнтовані на покращення виробничого потенціалу, передбачається 

використання схем приватного управління (оскільки спрямованість даних проектів носить 

виключно виробничий характер і лише частково торкається питання формування 

інфраструктурного сектора): 

 зацікавлені особи – складають план і декомпозицію робіт з визначенням 

ключових позицій, таких як відповідальні особи, терміни і обсяги фінансування; 

 аутсорсинг – покладання повноважень на спеціалізовані агентства. Складається 

план окремих етапів робіт із визначенням контрольних результатів, таких як термін, 

результат (ефект), відповідальні особи, обсяги та джерела фінансування, форми звітності; 

 комбіноване управління – делегування повноважень між рівнями влади й об’єктами 

інвестування. Загальний план передбачає чітке розмежування відповідальності, обов’язків, 

форм передачі інформації і контрольних термінів порівняння основних показників з 

планованими. Визначається обсяг і джерела фінансування із вказівкою напряму їх 

цільового застосування та суб’єктів, що використовують ці ресурси. 

Торкаючись питання оцінки ефективності системи управління, доцільно визначити 

перелік інформації, необхідної для проведення поточних і стратегічних контрольних 

заходів щодо формування і реалізації регіональної промислової політики. 

При використанні державної системи управління регіональною промисловою 

політикою контрольними показниками можуть бути [420, c. 108]: 
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1. На державному рівні: 

 обсяг виконаних робіт і порівняння його з плановими термінами (обсяг / термін); 

 обсяг виконаних робіт, обсяг фінансування, витратні характеристики при підготовці 

і реалізації проекту (обсяг ресурсних потоків – витрати – результат). 

2. На регіональному рівні: 

 порівняння проміжних підсумків реалізації програми державного промислового 

розвитку з підсумками реалізації плану заходів на рівні регіону; 

 перевірка цільового використання засобів, що виділяються для реалізації програми 

або проектів промислового розвитку відповідного рівня (використані ресурси – результат); 

 порівняння контрольних термінів реалізації (тимчасові характеристики – результат – 

ефект/прояв ефекту від реалізації проекту). 

3. На місцевому рівні: 

 визначення пріоритетів і можливості паралельного проведення робіт з реалізації 

програм/проектів регіональної промислової політики; 

 декомпозиція основних етапів і перевірка їх виконання (робота – тимчасові 

характеристики – результат); 

 порівняння обсягів фінансування з виконаними етапами робіт. 

Недержавна система управління промисловою політикою на регіональному і місцевому 

рівнях припускає наступний спектр контрольних робіт: 

1. Зацікавлені особи – аналізують роботу за показниками конкретного проекту, а 

саме [434, c. 25]: 

 термін виконання робіт згідно з планом заходів (тимчасові характеристики – 

обсяг отриманих і використаних ресурсів); 

 бюджет витрат і обсяг робіт (витратні характеристики проектів/програм – 

обсяги використаних ресурсів); 

 термін виконання робіт і одержаний ефект (тимчасові характеристики етапів 

проекту/програми – планований і фактичний результат). 

2. З використанням схеми аутсорсингу: 

 визначення обсягів роботи, визначення і усунення причин, що перешкоджають 

досягненню планових поточних результатів (обсяг ресурсів – результат – можливі 

причини, що викликали відхилення від плану); 

 оцінка тимчасових характеристик реалізованого проекту (тимчасові характеристики 

етапів проекту – обсяг ресурсів – результат). 

Комбінована система управління промисловою політикою на регіональному і місцевому 

рівнях припускає проведення аналізу інформації з урахуванням пайової ролі органів 

влади і зацікавлених осіб, меж їх компетенції і рівня управлінських рішень. Основними 

контрольними показниками є терміни виконання робіт згідно із затвердженим планом 

заходів та оцінка одержаних результатів. 

Контрольні показники оцінки вибору системи управління і реалізації регіональної 

промислової політики представлені на рис. 4.5. 

Інформаційний обмін між елементами системи управління процесом формування, 

реалізації і контролю регіональної промислової політики повинен здійснюватися у 

вигляді поточної і контрольної звітної інформації з пакету проектів, особливості і 

одержувачі якої визначені планом заходів щодо реалізації проекту. Форми та зміст 

звітної інформації про результати реалізації пакету проектів, що становлять основу 

промислової політики на регіональному і місцевому рівнях, представлені в табл. 4.8. 

Форми звітності повинні включати наступну інформацію: 

 для державної системи управління рівня аналізується і складається зведений 

звіт – документ, що закріплює законодавчо-виконавчі основи реалізації регіональної 

промислової політики з урахуванням стратегічних аспектів. Він включає відомості, що 
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визначають етапи проведення робіт, обсяги фінансування для кожного етапу і загальну 

суму за програмою/проектом із визначенням джерел фінансування; визначаються 

відповідальні особи для кожного етапу реалізації програми/проекту [436, c. 67]. 

 

 

Рис. 4.5. Контрольні показники оцінки системи управління 

промисловою політикою на регіональному і місцевому рівнях 

 

Таблиця 4.8 

Документальні звітні форми реалізації промислової політики відповідно 

до рівнів управління 

Система управління 

регіональною промисловою 

політикою 

Ланка управління Форма звітування 

Державне управління Державний рівень Зведені звіти 

Регіональний рівень Звіти щодо виконання обсягів робіт 

Місцевий рівень  Довідки щодо виконання/реалізації 

Приватне управління Зацікавлені особи. Проектні зведення/звіти 

Аутсорсинг Звіти підпорядкованих підприємств щодо 

реалізації регіональної промислової політики 

Комбіноване управління Пайове поєднання 

державного і 

недержавного 

управління 

Можливі всі варіанти, що представлені вище 

 

Показники, що контролюються на державному рівні, представлені на рис. 4.6. 

Основною особливістю управління регіональною промисловою політикою на 

державному рівні є моніторинг реалізації державної стратегії розвитку (програми/проекту), 

а також контроль за виконанням графіка фінансування і цільового використання виділених 

коштів. Зведений звіт складається на підставі агрегації даних інших звітних документів 

(звіти, звірки тощо), складених на регіональному і місцевому рівнях [445, c. 46]: 

 для регіонального рівня обов’язкове складання звітів про виконання етапів і 

обсягів робіт, а також додаткових документів, що деталізують етапи реалізації програм/ 

проектів, їх ефективність (порівняння характеристик і зміст виконаних обсягів робіт із 

запланованими показниками). Відповідні звіти, що передаються на державний рівень 

влади, є початковою інформацією для проміжного аналізу та аудиту. Перелік контро-

льованих показників для регіонального рівня управління представлено на рис. 4.7. 
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Рис. 4.6. Напрями контролю процесу формування і 

реалізації регіональної промислової політики на державному рівні 

 

 

Рис. 4.7. Напрями контролю процесу формування і 

реалізації регіональної промислової політики на регіональному рівні 

 

 на місцевому рівні – складаються зведення про виконання/реалізацію робіт: 

звітна документація за певний проміжок часу (тиждень, місяць, квартал, рік) про 

виконання етапів реалізації проектів/програм на рівні адміністративно-територіальної 

одиниці. Ця інформація є початковою для проведення моніторингу з боку законодавчих і 

виконавчих регіональних органів влади (рис. 4.8). 

 

 

Рис. 4.8. Напрями контролю процесу формування і реалізації 

регіональної промислової політики на місцевому рівні 
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При реалізації регіональної промислової політики з використанням недержавної 

системи управління складаються проектні зведення і звіти щодо реалізації проекту. 

Проектне зведення – електронний документ, постійно супроводжуючий проект, з 

декомпозицією робіт і визначенням термінів їх початку і завершення. Зведення допомагає 

оперативно ухвалювати управлінські рішення, ґрунтуючись на останніх результатах 

реалізації програми/проекту, а також є обов’язковим додатком при складанні звітного 

документа для виконавчих органів влади про хід реалізації проекту [74, c. 25]. 

Фінансовий контроль реалізації таких програм/проектів при використанні недержавної 

системи управління представляє інтерес лише для їх безпосередніх виконавців. Тому в 

даному випадку повинні використовуватися стандартні схеми проміжної і контрольної 

звітності програмно-цільового планування. 

Система аутсорсингу адміністративно-управлінського процесу при проведенні 

регіональної промислової політики є контрактно-конкурсною роботою із зовнішніми 

виконавцями. Звітною управлінською документацією при використанні системи аутсорсингу 

для недержавного управління регіональною промисловою політикою є звіти щодо 

реалізації, які являють собою зведену інформацію про хід реалізації програм/проектів 

із визначенням витратних потоків, а також комплексним аналізом виконання робіт 

(зменшення/збільшення обсягів фінансування) і визначення причин відхилень, що 

з’явилися за ресурсними потоками. 

Комбінована система управління промисловою політикою на регіональному і 

місцевому рівнях використовує зведену інформацію від виконавців програм/проектів і 

реципієнтів. 

Таким чином, рекомендації щодо розробки та реалізації промислової політики на 

регіональному і місцевому рівнях повинні враховувати ряд чинників, що впливають на 

вибір системи управління, а саме: 

 напрям промислової політики – реалізація програми/проекту в рамках реалізації 

Концепції промислового розвитку окремої територіально-адміністративної одиниці та 

її ролі для загальнодержавного розвитку; 

 визначення типової спрямованості програми/проекту, що реалізується і є основою 

промислової політики на регіональному та місцевому рівнях; 

 існуюча система управління регіональною промисловою політикою; 

 критеріальна оцінка програм/проектів; 

 визначення кола відповідальних осіб за реалізацію програми/проекту, які є 

основою промислової політики на регіональному і місцевому рівнях. 

Урахування наведених вище чинників процесу розробки та реалізації регіональної 

промислової політики дозволить здійснювати ефективне управління його тимчасовими 

параметрами, визначити коло відповідальних осіб і звітні документальні форми. Це 

дозволить мінімізувати набір організаційно-управлінських ризиків, що впливають на 

реалізацію промислової політики на регіональному і місцевому рівнях. 

 
4.3. Удосконалення методів формування і реалізації промислової політики 

на регіональному рівні 

 

Основною найважливішою метою сучасних перетворень в економічному розвитку 

країни є підвищення конкурентоспроможності за рахунок розвитку виробничого чинника і 

поліпшення соціальних показників регіонів як основи функціонування ринковокерованої 

держави [457, c. 250]. 

Саме тому забезпечити конкурентоспроможність держави можна тільки цілеспря-

мованими діями, котрі сприятимуть збалансованості стратегій розвитку регіонального 

бізнесу за допомогою створення привабливих умов для його функціонування. 
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Як відзначалося у п. 4.1, регіони відчувають потребу в розробці стратегій розвитку, 

направлених на підвищення їх конкурентоспроможності на основі нового підходу до 

системи управління регіональною промисловою політикою. 

Практично всі регіони України сьогодні мають програми соціально-економічного 

розвитку, розроблені як самостійно, так і за підтримки зовнішніх консультантів [356, 

c. 45]. Проте слід зазначити, що цей документ має виражений декларативний характер, 

а не план дій. У ньому, звичайно, містяться: 

 аналіз регіонального бюджету; 

 аналіз ресурсів регіону; 

 можливі перспективи розвитку виробничого і соціального характеру. 

Подібні програми створюються для обґрунтування можливості отримання державних 

ресурсів на реалізацію програм регіону. До реалізації такого плану проектів/програм 

відносяться [355, c. 42]: 

1. Національні інвестиційні програми/проекти, що направлені на загальний розвиток 

соціально-економічних показників за рахунок залучення стратегічних економічних 

суб’єктів, до числа яких входять: 

 великі підприємства, що становлять основу потенціалу регіону і на даний час 

мають труднощі зі збереженням конкурентоспроможності через високий рівень зносу 

основних виробничих фондів, необхідності їх оновлення, модернізації і/або технічного 

переозброєння; 

 привабливі економічні напрями (бізнес-проекти), що підтримуються державою: 

інформаційно-телекомунікаційні технології та електроніка, нові матеріали і хімічні 

технології, нові транспортні технології, перспективні військові технології, військова та 

спеціальна техніка, виробничі технології, технології живих систем, екологія та раціональне 

природокористування, енергозберігаючі технології тощо; 

 інфраструктурні перетворення – проекти, що забезпечують розвиток і/або 

впливають на показники рейтингової оцінки інвестиційного потенціалу шляхом 

покращення основних якісних критеріїв оцінки розвитку регіону; 

 соціальні проекти – націлені на надання широкого спектру послуг населенню та 

підвищують якість обслуговування населення. 

Також це поліпшення основних показників соціальної сфери регіону (сфера охорони 

здоров’я, освіта, поліпшення житлових умов). 

2. Виробничі проекти – конкретні виробничі проекти, що реалізуються різними 

бізнес-групами на промислових об’єктах. 

3. Соціальні проекти – проекти ненаціонального масштабу, орієнтовані на поліпшення 

добробуту населення регіону і підвищення рівня обслуговування населення. 

4. Інноваційні проекти – передбачається підвищення рівня науково-технічної 

складової рейтингу регіону. Пропонується наступна класифікація інноваційних проектів, 

що реалізуються на регіональному рівні: 

 модернізаційний проект, тобто конструкція прототипу або базова технологія 

кардинально не змінюється, але має новаторську пропозицію; 

 новаторський проект, коли конструкція нового виробу за зовнішніми ознаками 

істотним чином відрізняється від колишнього; 

 випереджаючий проект, коли конструкція заснована на випереджаючих 

технічних рішеннях; 

 піонерський, коли в інноваційному проекті з’являються кардинально нові 

матеріали, конструкції, технології, що виконують колишні або нові функції чи дії. 

5. Екологічні проекти – сприяють виконанню комплексу заходів щодо захисту й 

охорони навколишнього природного середовища. 

Отже, головним способом реалізації регіональної промислової політики повинні 

стати проекти, основним реципієнтом яких, перш за все, буде окремий регіон або/і 

окремий інвестор. 
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Як наголошувалося раніше, навіть детальна типологізація проектів за типовими 

ознаками не може відображати повної інформації про всі зміни, що відбуваються у 

внутрішньофірмовій системі, та не визначає загальний тип змін, які надають 

синергетичного ефекту. 

Запропонована до використання послідовність визначення і вибору системи управління 

регіональною промисловою політикою складається з наступних етапів (рис 4.9): 

1) Стратегічні аспекти формування регіональної промислової політики. 

2) Визначення специфіки побудови регіональної промислової політики. 
3) Вибір напрямів регіональної промислової політики. 
4) Стратегічні зміни у регіональній промисловій політиці. 
5) Контроль за реалізацією регіональної промислової політики із застосуванням 

обраної системи управління. 
 

 

Рис. 4.9. Алгоритм побудови системи управління регіональною 
промисловою політикою 

 
Етап 1 – «Стратегічні аспекти формування регіональної промислової політики» – 

визначає роль і місце регіону на конкретний момент у галузевому та регіональному 
«портфелях» держави. Також визначаються характеристики виробничих ресурсів і 
стратегічного потенціалу. Пріоритети розвитку регіону обумовлюються не тільки з 
урахуванням внутрішніх можливостей і наявних (залучених) ресурсів, але і з урахуванням 
його впливу на значення ряду макроекономічних показників державного рівня (індекс 
виробництва, ВНП, ВРП, ВРП на душу населення по відношенню до середньої в 
Україні тощо). 

Підетап 1.1 етапу 1 «Оцінка інвестиційного потенціалу» складається з визначення 
складових інвестиційного потенціалу [187, c. 94]: 

1) Врахування стратегічного аспекту формування і реалізації промислової 
політики регіону. 

Етап 1. Стратегічні аспекти формування промислової політики 

Оцінка інвестиційного потенціалу 

регіону 

Етап 2. Визначення специфіки побудови регіональної промислової політики 

Етап 3. Вибір напрямів регіональної промислової політики 

Виробничі Соціальні Інноваційні Екологічні Національні 

Етап 4. Стратегічні зміни у регіональній промисловій політиці 

Державна система 

управління 

Недержавна система 

управління 

 

Комбінована система 

управління 

Етап 5. Контроль реалізації регіональної промислової політики на основі обраної системи управління 

Специфіка і значущість територіальної одиниці в 

регіональній структурі 
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2) Визначення місця промислової політики регіону в «портфелі» держави. 

3) Оцінки ресурсного потенціалу регіону і можливості його використання при 

побудові та реалізації регіональної промислової політики. 

4) Визначення обсягів прогнозного залучення додаткових ресурсів у регіон для 

побудови і реалізації адекватної існуючим умовам і світовим стандартам інвестиційної 

промислової політики. 

Врахування стратегічного аспекту функціонування і розвитку регіону пропонується 

проводити з використанням методики PEST-аналізу (Р – політика, Е – економіка, S – 

суспільство (соціум), Т – технологія). Основні тенденції, що мають суттєвий вплив на 

систему управління регіональною промисловою політикою, представлені в табл. 4.9. 

 

Таблиця 4.9 

PEST-аналіз тенденцій, що впливають на систему управління регіональною 

промисловою політикою 

Політика Р Економіка Е 

1 Вибори Голови обласної державної 

адміністрації 

1 Загальна характеристика економічної ситуації 

(піднесення, стабілізація, спад) 

2 Вибори Обласної Ради 2 Інфляція 

3 Зміна регіонального законодавства 3 Розвиток напрямів грантів губернатора, адміністрацій 

відповідних територіальних одиниць 

4 Підтримка держави щодо проведення 

активної регіональної промислової, 

інвестиційної та інноваційної політик 

4 Можливість пільгового кредитування суб’єктів 

господарювання 

5 Державний вплив на інвестиційну політику 

регіону 

5 Міжбюджетні відносини регіону з державними 

органами, а також з органами місцевого 

самоврядування 

…  …  

 Сценарій № 1: політика  Сценарій № 1: економіка 

 Сценарій № 2: політика  Сценарій № 2: економіка 

Соціум S Технологія Т 

1 Зміни в базових цінностях населення регіону 1 Рівень технологічного потенціалу регіону 

2 Зміни в рівні і стилі життя населення 2 Інноваційний розвиток у регіоні 

3 Екологічний чинник 3 Показники винахідливості (патенти і ліцензії) 

4 Відношення до роботи і відпочинку 4 Оцінка швидкості впровадження й адаптації нових 

технологій і методів управління в регіоні 

5 Відношення до освіти 5 Нові продукти 

6 Демографічні зміни 6 Технологічні зміни, що мають суттєве значення 

для регіону 

…  …  

 Сценарій № 1: соціум  Сценарій № 1: технологія 

 Сценарій № 1: соціум  Сценарій № 1: технологія 

 

Прогнозування ситуації з урахуванням стратегії розвитку регіону може проводитися як 

власними силами, так і за допомогою залучення фахівців [190, c. 74]. 

У рамках підетапу 1.1 проводиться оцінка ресурсного потенціалу регіону і 

можливостей його використання при побудові і реалізації регіональної промислової 

політики. Пропонується для визначення ресурсного регіонального промислового 

потенціалу проводити комплексну оцінку всіх основних чинників оцінки, а саме: 

виробничого (технічного і технологічного), трудового, інноваційного та інших, із 

використанням стратегічних методів аналізу. Для цього рекомендується використовувати 

SWOT-аналіз (aнгл. SWOT: S – сила (strength), W – слабкість (weakness), O – можливості 

(opportunities) і T – загрози (threats)), який є широко визнаним підходом, що дозволяє 

провести сумісне вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища регіону. Застосовуючи 

SWOT-аналіз, вдається встановити лінії зв’язку між силою і слабкістю, які присутні у 

кожному регіоні і є позитивною чи негативною стороною промислової політики [261, 

c. 435]. 
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З боку оцінки регіональної промислової привабливості пропонується наступний 

набір характеристик оцінки конкурентоспроможності регіону: 

 виробничий потенціал (виробнича спеціалізація регіону); 

 трудові ресурси (наявність працездатного населення і можливість підвищення 

кваліфікації, а також отримання вищої чи і спеціальної освіти в даному регіоні) та 

демографічний потенціал; 

 геополітичні чинники; 

 природно-ресурсний потенціал і політика у сфері раціонального природо-

користування; 

 просторова організація і містобудівна політика; 

 екологічна ситуація; 

 міжнародна співпраця і зовнішньоекономічні зв’язки регіону; 

 соціальна сфера та її розвиток (освіта, культура, мистецтво, соціальний захист, 

охорона здоров’я). 

Таким чином, при визначенні інвестиційної привабливості окремого регіону можна 

розглянути і доповнити аналіз тими складовими, які характеризують зовнішнє і внутрішнє 

середовище регіону. 

Після того, як конкретний перелік слабких і сильних сторін регіональної інвестиційної 

політики, а також загроз і можливостей, складено, необхідно перейти до етапу 

встановлення зв’язків між ними. Для встановлення цих зв’язків складається матриця 

SWOT-аналізу. 

Розробляючи стратегії, слід пям’ятати, що можливості і загрози можуть переходити в 

свої протилежності. Так невикористана можливість може стати загрозою через вплив 

зовнішнього середовища і макроекономічних чинників. Або, навпаки, загрози, які 

вдало усунені, можуть відкрити перед регіоном додаткові можливості. Для успішного 

аналізу середовища для проведення регіональної промислової політики методом 

SWOT-аналізу важливо не тільки уміти визначати і представляти перспективні та 

потенційні загрози і можливості, але й уміти оцінювати їх з погляду важливості і 

ступеня впливу на стратегію розвитку адміністративної одиниці [300, c. 168]. 

Для оцінки можливостей застосовується метод позиціонування кожної конкретної 

можливості на матриці можливостей (рис. 4.10). Схожа матриця складається для оцінки 

загроз (рис. 4.11). 

Ті загрози, які потрапляють на поля ВР, ВК і СР, є дуже небезпечними для регіону і 

вимагають негайного й обов’язкового їх усунення. Пропонується вірогідність і способи 

реалізації потенційних загроз, а також їх можливі наслідки визначати і мінімізувати з 

використанням економічних методів оцінки й аналізу, таких як аналіз чутливості. 

Загрози, що потрапили на поля ВВ, СК і НР, необхідно контролювати при ухваленні 

рішення про проведення активної інвестиційної промислової політики на рівні найвищого 

виконавчого органу. Вони повинні бути усунені в першорядному порядку (по можливості 

локалізовані). 

Потенційні загрози, що знаходяться на полях НК, СВ і ВЛ, вимагають уважного й 

відповідального підходу до їх усунення, хоча при цьому не ставиться задача їх 

першорядного усунення. Причини (загрози), що потрапляють в дане поле, усуваються 

за допомогою ефективної політики управління при реалізації промислової політики 

адміністративної одиниці з використанням методів прогнозування і моделювання. 

 
Вірогідність використання 

можливостей 

Вплив регіональної інвестиційної політики 

Суттєвий Помірний Незначний 

Висока ПОЛЕ ВС ПОЛЕ ВП ПОЛЕ ВН 

Середня ПОЛЕ СС ПОЛЕ СП ПОЛЕ СН 

Низька ПОЛЕ НС ПОЛЕ НП ПОЛЕ НН 

Рис. 4.10. Матриця можливостей [371, c. 81] 
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Вірогідність 

реалізації загрози 

Можливі наслідки 

Руйнування Критичний стан Важкий стан «Легкі удари» 

Висока ПОЛЕ ВР ПОЛЕ ВК ПОЛЕ ВВ ПОЛЕ ВЛ 

Середня ПОЛЕ СР ПОЛЕ СК ПОЛЕ СВ ПОЛЕ СЛ 

Низька ПОЛЕ HP ПОЛЕ НК ПОЛЕ НВ ПОЛЕ НЛ 

Рис 4.11. Матриця загроз [371, c. 84] 

 

Загрози, що залишилися, також не повинні випадати з поля зору при плануванні та 

реалізації регіональної промислової політики. Рекомендується уважно відстежувати їх 

розвиток за допомогою автоматизованих методів контролю і моніторингу. 

Одночасно з методами вивчення загроз, можливостей, сильних та слабких сторін 

при проведенні регіональної промислової політики для аналізу середовища рекомендується 

застосовувати метод складання її профілю. Даний метод зручно застосовувати для 

складання профілю окремо для макрооточення, безпосереднього оточення і внутрішнього 

середовища промислового сектора регіону [371, c. 204]. 

За допомогою методу складання профілю середовища є можливість оцінити відносну 

значущість регіону при проведенні промислової політики, визначити, які чинники 

заслуговують пильної уваги, а які чинники (потенціал) – меншої уваги. 

Аналіз середовища – це дуже важливий і складний процес, що вимагає уважного 

відстежування змін, що відбуваються в макро- і мікросередовищі, а також оцінки 

чинників, встановлення зв’язку між ними, зв’язків між сильними і слабкими сторонами 

промислового потенціалу регіону, а також можливостями і загрозами, які існують у 

зовнішньому середовищі [367, c. 48]. 

Отже, проведення регіональної промислової політики за відсутності аналізу середовища 

проблематичне. Тому використання методології стратегічних методів при управлінні й 

оцінці промислової регіональної політики найбільш цінне. 

На підетапі 1.1 етапу 1 також проводиться визначення і формування обсягів 

прогнозного залучення додаткових ресурсів у регіон для побудови і реалізації регіональної 

промислової політики, адекватної умовам, що склалися. На основі аналізу перспектив 

розвитку промисловості моделюється можливість залучення ресурсів з економічної 

сфери, а також потенціалу соціальної сфери. 

Підетап 1.2 етапу 1 – «Визначення значущості промислової політики регіону в 

«портфелі» держави». Пропонується проводити аналіз і оцінку промислового потенціалу 

регіону з урахуванням характеристик ресурсно-виробничих складових, систематизованих 

промислових зв’язків (виробничі економічні зони) і можливостей їх використання в 

нестабільних умовах. У результаті основними принципами й економічними законо-

мірностями реалізації промислової політики на регіональному рівні повинні стати: 

 нерозривний зв’язок між розміщенням продуктивних сил і розвитком економічно 

активних регіонів; 

 розвиток економічно активних районів, що забезпечує раціональне використання 

виробничих фондів, природних і трудових ресурсів з метою підвищення продуктивності 

суспільної праці; 

 науково обґрунтована спеціалізація економічних районів на основі суспільного 

розподілу праці; 

 комплексний і пропорційний розвиток господарства в економічно активних 

районах у поєднанні з їх раціональною спеціалізацією; 

 раціональна спеціалізація міжрайонних економічних зв’язків; 

 нерозривний зв’язок розвитку економічних районів з територіальним розміщенням 

і рівнем виробництва та споживання матеріальних благ. 

Отже, основними чинниками для територіального розподілу і напряму інвестиційної 

привабливості слід вважати: 

 диференціацію природних умов; 
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 географічний розподіл природних ресурсів; 

 чисельність, щільність населення і його трудовий досвід; 

 економіко-географічне положення регіону. 

Територіальний розподіл праці безперервно розвивається, внаслідок чого утворюються 

нові економічні (виробничі) райони, в яких населення спеціалізується на певних видах 

виробництва [191, c. 5]. 

Кожен економічний регіон відрізняється не тільки своєю спеціалізацією в 

загальноукраїнському масштабі, але й галузевою структурою господарства, пропорціями 

між галузями промисловості і сільського господарства. Порушення пропорцій розвитку 

продуктивних сил між галузями господарства в економічному районі уповільнює його 

розвиток і викликає нераціональні міжрайонні перевезення сировини, палива та 

готової продукції. Пропорційний розвиток економічних районів повинен передбачати 

ці особливості [254, c. 191]. 

У розвитку територіального розподілу праці спостерігається об’єктивна закономірність. 

У міру підвищення рівня розвитку продуктивних сил зростає кількість економічних 

районів, що виготовляють однорідну продукцію, а також збільшується питома вага 

виробництва цієї продукції у старих районах. Територіальний розподіл праці здійснює 

великий вплив на рівень продуктивності праці, особливо в добувних галузях, де 

відмінності в природних умовах і ресурсах виявляються найбільшою мірою. 

Комплексний розвиток економічних регіонів України – оптимальне при рівні 

розвитку продуктивних сил поєднання галузей господарства і взаємозв’язаних підприємств 

в економічних районах, з метою підвищення продуктивності суспільної праці, шляхом 

найраціональнішого використання природних і трудових ресурсів, виробничих 

потужностей підприємств і транспортних засобів. Комплексний розвиток господарства 

економічних районів нерозривно пов’язаний з його науково обґрунтованою спеціалізацією 

[369, c. 385]. 

Таким чином, основними завданнями першого етапу формування регіональної 

промислової політики є: 

1. Визначення пріоритетів стратегічного розвитку промисловості адміністративної 

одиниці. 

2. Ухвалення рішення про розвиток виробничого сектора на рівні регіону і 

проведення економічного інвестиційного форуму. 

3. Формування і розвиток соціально-економічної сфери на рівні окремого регіону. 

В результаті ухвалюється рішення про напрями реалізації регіональної промислової 

політики, які враховують стратегічні перспективи розвитку конкретної адміністративно-

територіальної одиниці. 

Етап 2 – «Визначення специфіки побудови регіональної промислової політики» – 

конкретизує тип проекту по відношенню до територіальної одиниці. 

Етап 3 – «Вибір напряму регіональної промислової політики». 

Як наголошувалося раніше, структура промислової політики регіону безпосередньо 

залежить від основних напрямів реалізації пріоритетних стратегічних і тактичних 

проектів. Ініціаторами можуть виступати як регіональні органи управління, так і державні 

органи, що здійснюють координацію та контроль за виробничою сферою в країні. Як 

наведено раніше, при реалізації регіональної промислової політики необхідно виділяти 

наступні проекти: виробничі, соціальні, інноваційні, екологічні, національні. Можлива 

паралельна реалізація декількох проектів, які відрізнятимуться і за типом, і за 

тривалістю. При цьому досягається ефект взаємної ресурсної підтримки цих проектів, 

а при правильній побудові графіка їх реалізації – синергетичний ефект. 

Основні характеристики проектів, що реалізовуються в рамках промислової 

програми регіонів, представлені в табл. 4.10. 
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Таблиця 4.10 

Основні характеристики проектів, що реалізовуються в рамках промислової 

стратегії регіонів 

Типи проектів Характеристика 

Виробничі Наявність виробничо-ресурсного потенціалу адміністративної одиниці і розвинена 

інфраструктура регіону 

Соціальні Орієнтовані для поліпшення рівня добробуту регіону. Рекомендується проводити 

для всіх адміністративних одиниць 

Інноваційні В даний час створюються регіональні кластери, ключовим орієнтиром розвитку 

яких є створення і розробка конкурентоздатної продукції/товарів 

Екологічні Рекомендуються при зональному промисловому розвитку, де рівень зосередження 

виробничих сил різноманітний: хімічні, металургійні, підприємства будівельної 

галузі та інші гіганти економіки регіону 

Національні Передбачається використання всіма регіонами в рамках проведення адміністративної 

реформи 

 

Пріоритетність виконання соціально-економічних програм визначається за допомогою 

модифікованого методу оцінки «національний ромб» із застосуванням стратегічного 

аналізу для визначення способів управління регіональною промисловою політикою 

(що було детально представлено в п. 4.1). 

Таким чином, обґрунтований вибір регіонального інвестиційно-інноваційно 

спрямованого проекту розвитку промисловості регіону є переходом до виконання 

етапу 4. 

Етап 4 – «Стратегічні зміни у регіональній промисловій політиці». На даному 

етапі визначаються особливості управління під час реалізації регіональної 

промислової політики із застосуванням при цьому нових механізмів системи управління 

(державних, недержавних, комбінованих), а також основних принципів адміністративного 

розділення функцій управління і делегування повноважень. Стратегічні зміни в 

регіональній промисловій політиці рекомендовано проводити, орієнтуючись на 

потенціал адмі-ністративно-територіальної одиниці і перспективи її розвитку. 

Етап 5 – «Контроль за реалізацією регіональної промислової політики із 

застосуванням обраної системи управління». 

Визначення виду контролю здійснюється на основі обраної системи управління, що 

представлено в табл. 4.11. 

 

Таблиця 4.11 

Визначення виду контролю при реалізації регіональної промислової політики 

Система 

управління 

промисловою 

політикою 

Ланка управління Вид контролю 

Державне 

управління 

Державний рівень Стратегічний контроль 

Регіональний рівень Управління за етапами  

Місцевий рівень Управління витратами 

Недержавне 

управління 

Зацікавлені особи Самостійне визначення і вибір виду контролю 

Аутсорсинг Моніторинг процесу, а також управління за 

етапами 

Комбіноване 

управління 

Пайове поєднання державного і 

приватного управління 

Залежить від рівня розподілу між системами 

управління державною і/або недержавною, в 

цьому випадку домінуюча сторона залишає за 

собою ключове право 

 

Контроль – управлінська діяльність, задачею якої є кількісна і якісна оцінка 

результатів роботи організації. Головні інструменти виконання даної функції: 

спостереження, перевірка всіх видів діяльності, облік і аналіз [458, c. 112]. 
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У загальному процесі управління контроль виступає як елемент зворотного зв’язку, 

оскільки за його даними здійснюється корегування раніше ухвалених рішень, планів, 

норм і нормативів. Ефективно поставлений контроль повинен бути стратегічно  

зорієнтованим, своєчасним і простим. 

Контроль починається з формулювання місії організації, визначення її цілей, 

структури [476, c. 69]. 

Основними видами контролю є: попередній, поточний та кінцевий [450, c. 131]. 

Попередній контроль здійснюється на стадії розробки промислових планів і 

формування організаційної структури реалізації проекту. Контролюється точність 

виконання певних правил, процедур, інструкцій щодо розробки планів, формування 

структури організації. 

Об’єктами попереднього контролю є: 

1. Трудові ресурси регіону. 

2. Матеріальні ресурси регіону, включаючи вибір постачальників, споживачів, 

перевірку закупівель продукції на її відповідність вимогам за якістю, створення запасів. 

3. Фінансові ресурси регіону (регіональний бюджет). 

4. Чинник часу. 

Поточний контроль включає перевірку системою управління результатів роботи 

його безпосередніх підлеглих. Головна задача такого контролю – своєчасне виявлення 

відхилень фактичної стану від планового (абсолютні і відносні значення) і забезпечення 

зворотного зв’язку. 

При завершальному контролі зворотний зв’язок використовується після виконання 

робіт. Інформація, що одержана в ході кінцевого контролю, використовується в 

майбутніх періодах – при виникненні схожих ситуацій. Розв’язання нових задач 

необхідно здійснювати, враховуючи вже накопичений досвід. 

Істотним елементом контролю є встановлення стандартів (або баз порівняння). 

Основна вимога до стандартів – їх визначеність за величиною (рівнем) і часом. При 

тривалому процесі стандарти доцільно встановлювати з розподілом за тимчасовими 

періодами [396, c. 47]. Для промислової політики регіону стандартами реалізації є 

Концепція державної регіональної політики, Державна програма розвитку промисловості 

та Концепція проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку 

промисловості. На підставі даних документів здійснюється розробка плану заходів 

щодо реалізації промислової політики на рівні регіону. 

Ефективність контролю повинна бути визначена як відношення ефекту (результату) 

контролю до витрат на його проведення. 

Таким чином, при реалізації регіональної промислової політики: 

 державна система управління використовує стратегічний контроль на державному 

рівні, який координує реалізацію промислової політики в регіонах, виходячи з державної 

промислової політики; 

 регіональне державне управління використовує контроль на основі принципу 

«управління за рівнями», тобто контроль за основними «ключовими» позиціями, 

компетентними органами, до функціональних обов’язків яких входить відповідна 

діяльність; 

 місцевий рівень управління, перш за все, обирає такий вид контролю, як управління 

витратами (під витратами прийнято розуміти більш широке поняття: показники часу, 

ресурси (вартості), результати тощо). 

У разі реалізації схеми недержавного управління зацікавленими особами обираються 

самостійні форми і види контролю, які вони вважають найдоцільнішими і найбільш 

ефективними при реалізації промислової політики на рівні регіону. 

Під час реалізації схем аутсорсингу здійснюється моніторинг бізнес-процесів, в 

основі якого покладена оцінка коректності і послідовності виконання програм/проектів 

розвитку промисловості регіону. 
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Отже, загальна схема управління регіональною промисловою політикою припускає 

поступове проходження одноманітних основних етапів аналізу і оцінки, які формують 

комплексне уявлення про необхідність і доцільність проведення промислової політики, а 

також носять стратегічний характер по відношенню до розвитку окремого регіону. 

Стратегічні пріоритети України у сфері управління промисловою політикою можна 

виразити ємким кількісним показником – «подвоєння ВВП за 10-12 років». Це вимагає 

термінового переходу від політики вирівнювання соціально-економічного розвитку 

територій до політики поляризованого розвитку, тобто до визначення і підтримки регіонів – 

«локомотивів зростання». Концентрація зусиль у рамках окремих регіонів дозволяє 

одержати ефект масштабу і ефект агломерації, які створюють сили внутрішнього 

саморозвитку в «полюсах» («локомотивах») зростання. Правильний вибір полюсів у 

країні забезпечує з часом і підйом навколишніх регіонів. Принцип поляризованого 

розвитку ефективний тільки тоді, коли на території країни з’являється мережа полюсів 

зростання різного рівня (міжнародного, державного, регіонального) [422, c. 48]. 

Регіон необхідно вважати «локомотивом», якщо він відповідає наступним умовам: 

 у регіоні спостерігається стійка тенденція до зростання пасажиро- і ванта-

жопотоку; 

 існує наявність науково-освітнього центру світового або державного значення; 

 у регіоні (міської агломерації) сформована стратегічна ініціатива, що має 

значення для всієї країни; 

 регіон повинен мати високий науково-технічний, інтелектуальний, кадровий і 

соціально-економічний потенціал; 

 регіон уже здійснює вагомий внесок у приріст ВВП країни; 

 у регіоні існує або може скластися стратегічне партнерство влади, цивільного 

суспільства і бізнесу; 

 у найближчі 10-12 років регіон може стати «девелопером» для сусідніх територій. 

Специфіка геостратегічного положення України вимагає, щоб при визначенні 

опорних регіонів враховувалися не тільки економічні й геоекономічні чинники, але і 

чинник національної безпеки. 

Саме сукупність регіонів – «локомотивів зростання» – повинна скласти нову каркасну 

структуру просторової організації України. Дана структура може бути утворена не 

тільки адміністративно, але і позаадміністративно (містами і міською агломерацією, 

що зв’язана спільним господарським і соціальним життям, має загальну систему 

транспортних комунікацій). 

Отже, структурний розподіл функціональних повноважень регіональних органів 

виконавчої влади повинен ґрунтуватися на схемі визначення початкових і контрольних 

точок, а також джерел і обсягів фінансування з визначенням, перш за все, зобов’язань 

державного бюджету, який повинен забезпечувати пайову допомогу промисловому 

розвитку регіону з використанням механізмів прямого інвестування. 

Особливість реалізації регіональної промислової політики в Запорізькій області 

полягає у формуванні ряду соціально-економічних проектів. Запорізька область відноситься 

до монофункціональних регіонів. Монофункціональні регіони найуразливіші при зміні 

економічних умов. А інвестиції в Україні поки що надходять переважно до у крупних 

корпорацій сировинних галузей, у великі ринки, але не в потенційно конкурентоздатні 

територіально-виробничі кластери [262, c. 118]. Отже, при явних індустріальних 

позитивних зрушеннях спостерігається відсутність стримуючих розвиток чинників 

організаційно-економічного характеру: 

 відсутні галузеві пріоритети в розвитку промислового комплексу (як і раніше, 

навіть на регіональному рівні присутні галузі-донори і галузі-реципієнти ); 

 ігнорується весь спектр умов створення територіально-виробничих кластерів, 

що забезпечують стратегічний розвиток не тільки окремої адміністративно-територіальної 

одиниці, але і всього регіону в цілому; 
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 характеристики соціальних явищ у регіоні, аналогічні до загальнодержавних 

явищ, свідчать про несприятливу соціально-демографічну ситуацію: відмічається 

погіршення якості процесів відтворення людського капіталу, низький рівень мобільності 

потенційних людських ресурсів, дестабілізація якості життя населення тощо; 

 характеристики власних інвестиційних можливостей суб’єктів господарювання 

украй низькі, а центральна територіальна розташованість сприяє «дороговизні» залучення 

інвестицій в основний капітал навіть для підприємств галузей-донорів. 

Проте наявні і позитивні оцінки організаційно-економічного забезпечення промислової 

політики Запорізької області. Відбувається підтримка здійснюваної регіональної 

промислової політики з боку органів влади. Основними законодавчими актами регіону 

визначені основні цілі і задачі реалізації промислової політики в регіоні, а саме [205, c. 30]: 

1. Збереження і розвиток науково-технічного і промислового потенціалу області, 

збереження високого ступеня економічної незалежності регіону. 

2. Створення пріоритету місцевих виробників. 

3. Оптимізація структури промисловості регіону, стимулювання виробництва 

конкурентноздатної продукції, впровадження наукоємких, ресурсозберігаючих, імпор-

тозаміщуючих технологій, що відповідають світовим стандартам. 

4. Інтеграція промисловості регіону в систему міжнародного розподілу праці на 

рівноправних і взаємовигідних умовах. 

5. Випереджаючий розвиток науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. 

6. Попередження і пом’якшення наслідків фінансово-економічних криз. 

7. Забезпечення зайнятості і зростання добробуту населення, розвитку соціальної 

сфери регіону. 

8. Впровадження заходів, що забезпечують безпечні умови праці і екологічну 

безпеку промислової діяльності тощо. 

Реалізація управління промисловою політикою на рівні регіону здійснюється на 

основі структурно-організаційного розподілу прав і повноважень між органами та 

службами відповідно до середньострокової програми соціально-економічного розвитку 

Запорізької області на 2008-2011 роки. Результати аналізу змісту організаційного 

забезпечення промислової політики на регіональному і місцевому рівнях з боку виконавчих 

органів влади Запорізької області представлено в табл. 4.12. 

 

Таблиця 4.12 

Організаційне забезпечення регіональної промислової політики виконавчими 

органами влади Запорізької області 

Система управління 

регіональною 

промисловою політикою 

Виконавчі органи влади, що координують 

промисловий регіональний розвиток 

Державне управління 

Виконавча влада в особі представників керівництва обласною державною 

адміністрацією, головного управління економікою обласної державної адміністрації, 

головного управління промислового розвитку та розвитку інфраструктури обласної 

державної адміністрації, мера, головного економічного управління Запорізької 

міської влади, управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг Запорізької 

міської влади 

Недержавне управління 

За участю зацікавлених осіб представниками підприємств-гігантів (директор, 

заступник директора), що забезпечують стратегічний розвиток виробничого сектора і 

контролюються органами державної виконавчої влади на державному чи 

регіональному рівнях. 

Система аутсорсингу виконує реалізацію регіональної промислової політики за 

участю провідних представників консалтингових агенцій, навчально-консультаційних 

центрів, а також досвідчених фахівців з боку суб’єктів господарювання 

Комбіноване управління 
Індивідуальний вибір представників виконавчої влади, враховуючи їх участь у 

розвитку виробничого потенціалу регіону 
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Як бачимо, реалізація промислової політики виконавчими регіональними органами 

заснована на використанні інфраструктурного підходу, що враховує систему мережевих 

відносин і припускає рух і обробку потоку інформації, що є початковою для вищої 

ланки управління промисловою політикою (рис. 4.12). 

 

 
Рис. 4.12. Система управління промисловою політикою 

Запорізької області 

 

Децентралізація основних функцій з управління і реалізації промислової політики 

та передачі її основних складових на рівень виконавчих органів влади Запорізької 

області змінює основи їх функціонування, а також стратегічні і тактичні пріоритети. 

Це відображається в горизонтальних зв’язках між адміністративно-територіальними 

одиницями регіону, їх виконавчими органами влади, а також суб’єктами господарювання. 

В зв’язку з цим основним принципом організаційно-економічного забезпечення побудови і 

реалізації промислової політики на рівні Запорізької області є узгодження і врахування 

інтересів усіх рівнів управління промисловою політикою: 

 державного рівня – зацікавленість полягає в забезпеченні цілісності і перспективності 

регіонального та галузевого портфеля при реалізації принципів ринкового управління 

промисловою політикою для забезпечення глобальних конкурентних переваг [293, c. 95]; 

 регіонального рівня – зацікавленість полягає в забезпеченні цілісності розвитку 

промислового сектора в регіоні, внаслідок чого досягається ефект з формування стійкого і 

збалансованого потенціалу розвитку регіону [406, c. 30]; 

 місцевого рівня – зацікавленість полягає в забезпеченні балансу промислової і 

соціально-економічної політики регіону для вирішення завдань, що стоять перед 

виконавчими органами влади місцевого рівня [218, c. 37]; 

 рівня окремого суб’єкта господарювання – зацікавленість полягає в отриманні 

позитивних результатів від основних напрямів діяльності, а також отриманні додаткових 

переваг у результаті взаємодії з місцевими органами влади [411, c. 285]. 

Таким чином, визначеність з приводу набору функцій головних суб’єктів управління 

промисловою політикою в регіоні (органів регіональної влади) і додаткових суб’єктів 

управління дає можливість організаційно-економічно закріпити взаємні інтереси всіх 

суб’єктів управління: органів регіональної і місцевої влади (як медіарівень) та промислових 

підприємства, їх асоціацій або фокус-груп (як мікрорівень) (табл. 4.13). 
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Таблиця 4.13 

Взаємодія суб’єктів управління регіональною промисловою політикою в 

Запорізькій області 

Інтереси промислових 

підприємств 
Основні групи заходів 

Функції органів регіональної 

влади у забезпеченні інтересів 

промислового підприємства 

Цілісність у просторі функцій 

підприємства (повнота та 

ефективність реалізацій) 

Організація системи комплексного 

стратегічного планування. Створення 

відтворювальних інноваційних 

структур на підприємстві 

Допомога при формуванні 

проектних структур і асоціації з 

розвитку бізнесу. Реалізація схем 

виробничого або ІТ-аутсорсингу 

Цілісність підприємства в 

просторі інтересів 

виконуючих суб’єктів 

(консолідація інтересів) 

Підвищення відповідальності 

мажоритарних акціонерів і генерального 

директора за результативність роботи 

підприємства. Захист інтересів 

міноритарних акціонерів. Урахування 

інтересів працівників середнього рівня 

менеджменту та трудового колективу 

в системі прийняття рішень. Модер-

нізація системи атестації та кар’єрного 

зростання працівників підприємства 

Реалізація схем аутсорсингу (різні 

види) та їх координація. 

Формування сприятливих умов 

при взаємодії з основними 

групами контактних аудиторій 

Цілісність управління 

підприємством 

Впровадження системи стратегічного 

управління підприємством на базі 

стратегічного планування, прогнозу, 

моніторингу 

Формування проектних 

комбінованих структур. Реалізація 

схем ІТ-аутсорсингу і координація 

Цілісність функціонування 

підприємства у часі 

Організація системи комплексного 

перспективного та поточного 

планування. Координація перспективних 

планів з партнерами і конкурентами 

Методична допомога при 

визначенні зовнішніх (статичних) 

обмежень розвитку в конкурентному 

середовищі 

Взаємовідношення 

підприємств як цілісних 

систем (цілісність ринково-

інтеграційного середовища) 

Посилення інтеграційної діяльності, 

створення гнучких інформаційно-

координуючих структур. Підвищення 

відповідальності новостворених 

підприємств. Стабілізація мережі 

вузлових промислових підприємств 

Методична та організаційна 

допомога у створенні асоціацій 

промислових структур. Формування 

проектних комбінованих структур 

 

Після узагальнення наведених позицій реалізації промислової політики на регіональному 

і місцевому рівнях була доведена необхідність розробки єдиного підходу до управління 

нею на основі існуючих стратегічних оцінок розвитку регіону, його характеристик 

інвестиційного потенціалу, а також напрямів соціально-економічної стратегії. 
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Розділ 5 

Організація приватно-

державного партнерства при 

реалізації проектів і програм 

розвитку промисловості регіону 
 

 
5.1. Приватно-державне партнерство в забезпеченні інвестиційної привабливості 

програм розвитку промисловості регіону 

 

Однією з найважливіших проблем економічної науки з початку її існування була 

проблема взаємодії держави і приватних підприємницьких структур при здійсненні 

економічної діяльності. Всі економічні реформи в тій чи іншій мірі були направлені 

або на посилення, або на послаблення ролі держави в регулюванні (регламентації) 

діяльності економічних агентів, починаючи з теорії «невидимої руки ринку» Адама 

Сміта, яка виключала активне втручання держави в економіку, і закінчуючи ідеями 

Д. М. Кейнса про необхідність державного регулювання, «нейтральною» державою 

президента США Гувера та «новим курсом» президента Ф. Д. Рузвельта, «рейганомікою» 

з її «дерегулюванням» економіки, французьким «дирижизмом» та англійським 

«тетчерізмом», і, нарешті, жорстким централізованим управлінням економікою в СРСР і 

фашистській Німеччині, а також ідеями ліберальних реформ Л. Ерхарда та Е. Т. Гайдаря 

[468, с. 132]. 

Вищезгадані вчені спиралися на те, що основним інструментом взаємодії державних і 

підприємницьких структур повинно бути регулювання процесу, орієнтованого на: 

1) забезпечення економічної стійкості країни. Це означає, що система державного 

регулювання покликана створити умови, що забезпечують стійкі позиції країни на 

світових ринках, а також високий рівень якості життя народу; 

2) забезпечення, створення і підтримку сприятливих умов для досягнення глобальної 

мети за рахунок визначення найважливіших елементів (інститутів) системи державного 

регулювання; 

3) конкретизацію екзогенних і ендогенних умов. Такі цілі повинні бути підставою 

для вибору пріоритетів у виконанні функцій усіх гілок влади. Такими цілями, наприклад, 

можуть бути: захист соціально вразливих верств населення, антимонопольна діяльність, 

регламентація трудових відносин тощо. 

Вказані цілі, залежно від змін екзогенних і ендогенних умов, можуть змінюватися, 

проте сукупність задач протягом достатньо тривалого періоду повинна залишатися 

відносно стабільною. 

Останніми роками в країні активізувалася інституційно-правова діяльність, направлена 

на розробку механізмів державно-приватного партнерства при реалізації крупних 

стратегічних проектів у формі державно-приватного партнерства. 

Роль держави у взаємодії полягає у визначенні стратегічних цілей розвитку соціально-

економічної сфери. На рівні регіонів виникає ще одна важлива проблема – координація 

індикативних стратегічних планів взаємодіючих партнерів, одночасно розташованих 

на території декількох крупних економічних районів країни [453, с. 195]. Подібні 
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стратегічні плани повинні стати однією з головних умов формування в економічних 

районах сприятливого підприємницького клімату для всіх суб’єктів господарювання, 

незалежно від розмірів і форм власності. 

Гармонізація інтересів держави та інтересів підприємництва досягається тоді, коли 

набір стратегічних зон господарювання у сфері підприємництва кореспондується зі 

спектром задач, розв’язання яких передбачено в плані соціально-економічного розвитку 

регіону [465]. Відтак, розробляючи економічну стратегію, необхідно визначити, 

обслуговування якого набору стратегічних зон господарювання сфери підприємництва 

дозволить найкраще використовувати наявний стратегічний потенціал, одержуючи при 

цьому податкові, кредитні та інші преференції. В цьому випадку доцільною формою 

державного впливу на економічну зацікавленість підприємницьких структур може 

стати система заходів «м’яких» бюджетних обмежень. Вона припускає наступні форми: 

 прямі субсидії підприємствам; 

 непрямі субсидії у формі низьких фіксованих цін на продукцію і послуги 

природних монополій; 

 пільги на податки, митні та інші збори державного і регіонального рівнів; 

 пільгові кредити, надання гарантій на кредити; 

 прострочені платежі до бюджету контрагентам, працівникам, котрі не надали 

санкцій у формі відкриття справи про банкрутство [362, c. 35]. 

Питання приватно-державного партнерства починаються з перекладу відповідного 

англійського терміна Public-Private Partnership (PPP). У класичній політекономії 

«public» протиставляється «private» і об’єднує все «неприватне», тобто державну або 

місцеву владу, а також громадські організації – сили, що відстоюють інтереси 

суспільства. Буквальний переклад «public» як «публічний» або «суспільний» створює 

зовсім інші асоціації. Менше проблем виникає з розумінням терміна «приватний», 

тобто під ним розуміється «партнер, який надає власні фінансові та інші ресурси, а 

також послуги або товари з метою отримання прибутку» [230, c. 94]. 

У вітчизняній літературі або перекладах можна зустріти наступні варіанти, що 

використовуються як синоніми: приватно-державне партнерство, державно-приватне 

партнерство, муніципально-приватне партнерство, приватно-суспільне партнерство, 

приватно-державна кооперація, публічно-приватне партнерство, суспільно-приватне 

партнерство [238, c. 95]. 

Як базовий варіант, у роботі використовується термін «приватно-державне 

партнерство», під яким розуміється, що поряд з державними органами влади партнерами 

можуть виступати й органи місцевого самоврядування. Вибір даного варіанта термінології 

обумовлений і тим, що саме це поняття все частіше використовується в сучасному 

економічному житті країни. 

Приватно-державне партнерство дозволяє уникнути, з одного боку, недоліків 

прямого регулювання держави, а з іншого – «провалів ринку» [24, c. 132]. Ключовий 

аргумент на підтримку приватно-державного партнерства полягає в тому, що і суспільний 

(державний), і приватний сектори мають власні унікальні характеристики і переваги, 

при об’єднанні яких створюється можливість більш ефективно вирішувати поставлені 

соціально-економічні задачі і досягати кращих результатів саме в тих сферах, де 

особливо помітні «провали ринку» або неефективність державного управління – як 

правило, це соціальна сфера і створення інфраструктури. 

У зв’язку з новизною приватно-державного партнерства, не склалася система різних 

визначень цього поняття. Так серед основних варіантів визначення цього терміна можна 

виділити наступні: 

1) ПДП – це інституційний та організаційний альянс між державою і бізнесом із 

метою реалізації національних і міжнародних, масштабних і локальних, але завжди 

суспільно значущих проектів у широкому спектрі сфер діяльності: від розвитку 

стратегічно важливих галузей промисловості та НДДКР до забезпечення суспільних 
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послуг. Кожен такий альянс є тимчасовим, оскільки створюється, як правило, на 

певний термін з метою здійснення конкретного проекту і припиняє своє існування 

після його реалізації. Економічний ефект для суспільства від партнерства держави і 

приватного сектора полягає у тому, що воно одержує якісніші товари і високий рівень 

обслуговування при скороченні витрат. Одночасно на бізнес перекладаються функції 

інвестування. Партнерство сприяє розвитку інститутів ринку, приватної власності та 

приватної ініціативи [26, c. 46]; 

2) ПДП – це форма взаємодії державних і приватних структур з метою надання 

суспільству найважливіших послуг або продукції. При цьому ключовою метою 

домовленості між ними є надання кінцевому споживачу послуг або продукції  

найефективнішим способом і за нижчою вартістю, ніж кожна з даних структур зможе 

надати самостійно [13, c. 22]; 

3) ПДП – це передача частини функцій, які традиційно виконувала держава 

компаніям приватного сектора. Розподіл обов’язків між державою і приватним капіталом 

може варіюватися від виконання недержавними компаніями функцій підрядчика до 

повної передачі окремих видів державної діяльності в приватні руки. При цьому 

держава перекладає частину ризиків на компанії приватного сектора, одночасно 

користуючись досвідом і творчими можливостями останнього. Додатковою перевагою 

такого партнерства для держави може бути скорочення потреб у бюджетному 

фінансуванні проектів. У свою чергу, приватні компанії одержують нових замовників і 

споживачів або навіть цілі ринки збуту, які більш стабільні порівняно з традиційними 

ринковими нішами [26, c. 31]; 

4) ПДП – це середньо- або довгострокова ділова співпраця між державним і 

приватним секторами, що передбачає розподіл ризиків і прибутку від результатів 

об’єднання знань, досвіду і фінансових ресурсів для досягнення намічених цілей 

економічної політики [64, c. 30]; 

5) ПДП – це сукупність форм середньо- та довгострокової взаємодії держави і 

бізнесу для вирішення суспільно значущих задач на взаємовигідних умовах [24, c. 61]; 

6) ПДП – це спільне підприємство між приватними і державними юридичними 

особами. Державна організація/підприємство наймає приватну компанію для здійснення 

певних робіт, при цьому комерційні ризики розподіляються на тих самих умовах, що і 

в спільному підприємстві [15]. 

Таким чином, приватно-державне партнерство, будучи одним із найпоширеніших 

термінів, не має офіційного розуміння і тлумачення в Україні. Кожен політик вкладає 

власне бачення в зміст цього поняття. Немає і системного наукового дослідження даного 

явища. 

В цілому визначення даного терміна носять або загальнотеоретичний, або 

вузькоюридичний характер. Теоретичні визначення не розкривають суті приватно-

державного партнерства як бізнес-процесу. Згідно цим визначенням, будь-яка спільна 

діяльність держави і бізнесу може розглядатися як приватно-державне партнерство, при 

цьому навіть виконання державного контракту або сплата податків – це «інституційний і 

організаційний альянс між державою і бізнесом». Водночас юридичні визначення не 

сприяють розумінню суті партнерства держави і бізнесу як процесу, що, по суті, 

створює нові економічні та соціальні можливості для громадян, компаній і держави. 

Багато в чому недоліки визначень пояснюються відсутністю досвіду реалізації проектів 

приватно-державного партнерства. Знаходячись на початковому етапі, більшість проектів 

поки що не вступила в інвестиційну стадію, і не генерує досвід і знання для наукового 

осмислення. 

Зарубіжні підходи до даного питання, зокрема, визначення приватно-державного 

партнерства Standard & Poor’s, розкривають нові пріоритети: по-перше, визначено 

терміни такого партнерства (середньо- і довгостроковий характер), по-друге, передбачається 

розв’язання суспільних задач (тих самих суспільних благ, які не може генерувати 
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ринок), а, по-третє, наголошується на тому, що держава і бізнес розподіляють вигоди і 

ризики. У даному визначенні вже міститься більше фактичної інформації, при цьому 

не конкретизується термін «співпраця», а розуміється так само, як «об’єднання досвіду 

і експертизи декількох секторів». 
Визначення, представлене Європейським банком реконструкції і розвитку, носить 

більшою мірою юридичний характер, по суті, під ним розуміється виконання бізнесом 
довгострокового державного контракту, причому в основному у вигляді концесійних угод. 

Відзначимо, що, на відміну від Заходу, де приватно-державне партнерство 
використовується для залучення приватних інвестицій у крупні інфраструктурні 
проекти, для нашої країни ця модель вирішує не тільки економічну, але і політичну, а 
також соціальну задачу. Тому проста екстраполяція успішного західного досвіду неможлива 
без урахування української специфіки. 

Пропонуємо під «приватно-державним партнерством» розуміти середньостроковий 
і довгостроковий альянси між державою і бізнесом у формі державного контракту, на 
основі розподілу вигод і ризиків між сторонами, з метою реалізації суспільно важливих 
проектів і програм. 

Відповідно до даної точки зору, мета ПДП полягає в тому, щоб, по-перше, знайти 
ефективний спосіб реалізації проектів і програм, які повинні забезпечити виконання 
соціальних функцій державою; по-друге, забезпечити створення більшої доданої вартості 
для збільшення обсягів надання суспільних послуг; по-третє, провести ефективну 
передачу приватному партнеру ризиків, пов’язаних із плануванням, будівництвом, 
інвестуванням та управлінням поточною діяльністю того або іншого об’єкта. Крім того, 
держава одержує вигоду від збільшення пов’язаних з проектом бюджетних доходів, а 
також від непрямих ефектів – пожвавлення кон’юнктури і зростання інвестиційної 
привабливості соціально-економічних проектів, збільшення податкових надходжень тощо. 

На основі даного визначення приватно-державне партнерство можна розглядати як 
економічну категорію, з позиції якої ПДП – це: 

– невід’ємна частина єдиної соціально-економічної системи, що є сукупністю 
економічних відносин, ресурсів, результатів, ефективності тощо; 

– суб’єкт господарської діяльності, що формує виробничо-економічні, ресурсні, 
фінансово-кредитні і соціальні зв’язки; 

– соціально-економічна система, що регулюється інституційним середовищем і 
направлена на виробництво необхідних суспільству послуг або продукції. 

У зв’язку зі зростанням, хоча і повільним, рівня розвитку права та інститутів 
цивільного суспільства, приватно-державне партнерство стає повноправним суб’єктом 
економічних відносин у країні [42, с. 5; 147, c. 37]. 

Причини створення ПДП у соціально-економічній сфері в усіх країнах однакові: це 
необхідність модернізації інфраструктури і відповідних капіталовкладень, неефективність 
управління, обмеженість бюджетних коштів, недостатні інвестиції приватних структур, 
пов’язані з високими ризиками ринку. Практика зарубіжних країн показує, що приватно-
державне партнерство доречне у тому випадку, коли необхідний компроміс – об’єднання 
ресурсів і розподіл ризиків. 

Поняття і механізми ПДП укорінялися і наразі використовуються в світовій практиці 
залучення приватних компаній для довготривалого фінансування та управління суспільною 
інфраструктурою, включаючи широке коло об’єктів: транспорт, житлово-комунальне 
господарство, благоустрій тощо. 

Актуальність застосування в соціально-економічній сфері приватно-державного 
партнерства пояснюється багатьма причинами. Вирішення ряду соціально значущих 
задач затримується через відсутність якісних механізмів залучення інвестицій до даного 
сектора і його інфраструктури. Оскільки в даний час потенційні інвестори не мають 
реальних гарантій отримання звідти прибутку або навіть повернення капіталовкладень, 
вони вимушені, хоч і не завжди виправдано, інвестувати засоби тільки у власний 
розвиток. На сьогодні в Україні з’явилися умови для внутрішнього інвестування, і 
необхідно запустити механізм, що дозволяє його здійснити [143, c. 121]. 
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У рамках цієї системи держава зможе наділити приватного інвестора правом участі 
у здійсненні деяких своїх функцій у соціально-економічній сфері, а також правом 
управління державною чи муніципальною власністю або монопольними видами діяльності. 

Мета приватно-державного партнерства в соціально-економічному середовищі – 
знайти ефективний спосіб реалізації соціально-економічних проектів і програм, націлених 
на вирішення задач, які є прерогативою держави. Керуючий визначається на змагальній 
основі в ході конкурсу. Успіх реалізації такої взаємодії може бути ефективний тільки 
за дотримання ряду умов: 

– за участю приватного партнера масштаби вирішення соціально значущих задач 
повинні бути вищими, ніж коли держава їх вирішувала б самостійно; 

– участь приватного партнера дозволяє скоротити термін реалізації проекту або 
програми; 

– користувачі продукції чи послуг прихильні до залучення приватного партнера; 
– існує конкуренція між можливими приватними партнерами; 
– відсутні нормативні або законодавчі заборони на залучення приватного 

партнера для забезпечення послуг або здійснення проекту в даній сфері; 
– існує можливість оцінити результати діяльності; 
– витрати на реалізацію проекту або програми можуть бути компенсовані за 

рахунок коштів від реалізації продукту або через встановлення плати для споживачів; 
– проект чи процес виконання певної роботи дозволяють активізувати інноваційний 

процес. 
Порядок проведення робіт при створенні і реалізації проекту приватно-державного 

партнерства наведено на рис. 5.1. 

 

 

Рис. 5.1. Етапи проекту приватно-державного партнерства 
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– ЖКГ: передача муніципального житлового фонду на обслуговування комерційній 

організації, створення спеціалізованих компаній у сфері управління та обслуговування 

житлового фонду, забезпечення житлового сектора теплопостачанням і гарячою водою; 

– соціальна сфера: створення соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх; 

– співпраця в освітянській діяльності; 

– транспорт: будівництво автошляхів, організація пасажирських перевезень; 

– нерухомість: будівництво готелів; програма «Житло молоді»; 

– екологія і благоустрій: реконструкція території міського саду; Набережної, 

реконструкція площ [64, c. 30]. 

Задачами організації приватно-державного партнерства в соціально-економічній 

сфері є справедливий розподіл ризиків підприємства між приватною і державною 

структурами на основі здатності кожної з них управляти ризиками; а також забезпечення 

для кожної сторони винагороди з урахуванням прийнятого ризику. 

Узагальнюючи наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених, можна виділити 

наступні характерні риси ПДП: 

 ПДП задовольняє потреби суспільного сектора за рахунок реалізації проектів і 

програм, використовуючи або запозичуючи ресурси приватного сектора; 

 ПДП підтримує державні повноваження і функції, при цьому реалізує соціально-

економічні програми сумісно з приватним сектором; 

 проекти, що реалізуються у формі ПДП, організовані за принципом взаємодії 

двох або більш сторін, які працюють задля досягнення сумісних цілей; 

 учасниками ПДП можуть бути місцеві і державні органи влади, комерційні 

підприємства і некомерційні організації; 

 учасники ПДП розділяють повноваження і відповідальність; 

 учасники ПДП функціонують на рівних умовах; 

 учасники ПДП спільно витрачають час і ресурси; 

 учасники ПДП розділяють інвестиції, ризики і вигоди; 

 учасники ПДП мають чітку угоду, контракт або інший правовстановлюючий 

документ. 

Крім перерахованих особливостей, ПДП володіє рядом специфічних рис, пов’язаних з 

участю проекті держави, яка виступає як провідний партнер, що визначає рамкові 

умови партнерства [8, c. 90]. 

До специфічних рис ПДП в країнах ЄС відносять: 

 специфічні вимоги бюджетного обліку; 

 необхідність особливого «бюджетного» мислення; 

 різний правовий статус партнерів; 

 детальне регулювання заборгованості державного сектора відповідно до критерій 

Маастрихтського договору; 

 обмежену готовність держави ухвалювати рішення за проектом; 

 формальні вимоги до процедури ухвалення рішень; 

 різні правила і норми щодо державних замовлень і закупівель для проекту [58, с. 34]. 

Основний принцип концепції ПДП полягає у тому, що держава визначає, в яких 

послугах та інфраструктурі вона має потребу, а приватні інвестори висувають пропозиції, 

які повинні найбільшою мірою відповідати вимогам держави. 

Концепція ПДП, як правило, реалізується в наступному порядку: 

 розробка проекту, в рамках якого приватний сектор планує і частково управляє 

об’єктом інвестицій відповідно до завдань держави; 

 фінансування інвестицій державою, зокрема у формі оплати послуг за використання 

інфраструктури; 

 укладення довгострокового договору, зміст і структура якого досить різноманітна. 

При цьому враховуються способи і терміни платежу, залежність від якості послуг і 
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певних економічних подій. Розподіл поточних витрат може здійснюватися в договорах 

по-різному, відповідно до цілей і результатів переговорів між партнерами; 

 перехід об’єкта інвестицій після закінчення терміну договору в приватну або 

державну власність [13, c. 114]. 

У рамках ПДП держава виконує важливу роль, з одного боку, найважливішого 

користувача послугами, що надаються в рамках проекту, а з іншого – суб’єкта, що 

встановлює рамкові умови його реалізації. Таким чином, ПДП розглядається як концепція, 

що дозволяє використовувати ресурси приватного сектора для розвитку інфраструктури, 

підвищити якість і збільшити обсяг суспільних послуг, а також позбавити державу від 

специфічних ризиків, пов’язаних із виконанням проектів. 

Говорячи про розвиток ПДП, слід мати на увазі, що така співпраця може здійснюватися 

і здійснюється практично в різних видах або формах. Класифікаційними критеріями 

при їх систематизації виступають: ступінь відповідальності, яку держава або приватний 

сектор беруть на себе за експлуатацію і технічне обслуговування, капітальні вкладення 

і поточне фінансування, комерційний ризик, а також ті, кому належать активи, і 

тривалість співпраці. На основі цієї ознаки виділяють наступні основні форми ПДП, 

які є похідними договору концесії. 

Стосовно крупних інфраструктурних проектів найбільше застосування знаходить 

така форма, як концесія [216, c. 44]. В історії Росії вже був успішний досвід функціонування 

концесій як юридичної форми застосування механізму приватно-державного партнерства. 

У Радянській Росії в період непу вони широко використовувалися в багатьох галузях 

економіки: в оброблювальній і добувній промисловості, сільському господарстві, 

залізничному будівництві тощо. За кількістю концесій і за вкладеним капіталом перше 

місце займала оброблювальна промисловість (24 концесії, 29 млн крб), добувна 

(14 концесій і 28 млн крб), сільське господарство (7 концесій і 2 млн крб), торгівля 

(7 концесій і 1,5 млн крб). Ефективність концесійної політики настільки зросла, що 

було розроблено спеціальний план з метою домогтися з її допомогою збалансованого 

розвитку різних секторів економіки на основі передових технологій. З політичних 

причин цей план тоді так і не був реалізований [203, c. 31]. 

Незважаючи на минулий успішний досвід, інститути держави, бізнесу і суспільства 

слабко підготовлені до реалізації концесійної системи в сучасних умовах. Підготовка 

концесійного договору – це дуже відповідальна робота, оскільки будь-яка помилка або 

неточність через деякий час може дорого обійтися як одній, так і іншій стороні, 

враховуючи, що концесійний період складає 10, 20, 30, 50 років. У середньому в світі 

до закінчення терміну дії припиняють діяльність з різних причин і різними наслідками 

10-15 % концесій. З іншого боку, багато що визначається готовністю сторін йти на 

компроміси у зв’язку з обставинами, що змінюються. Все це повинно бути обговорено 

в концесійному договорі, особливо це актуально для держави, оскільки бізнес має в 

своєму розпорядженні висококваліфікованих фахівців (юристів, економістів), а рівень 

підготовки державних урядовців недостатньо високий [209, c. 75]. 

У Росії 21 липня 2005 року був прийнятий федеральний закон № 115-ФЗ «Про 

концесійні угоди». Таким чином, з’явилася теоретична можливість застосувати в Росії 

одну з найпопулярніших в Європі форм приватно-державного партнерства – концесію. 

Можна відзначити, що прийнятий закон багато в чому не реалізує тих очікувань, які на 

нього покладалися. Закон достатньо добре захищає інтереси держави, але фактично 

ігнорує економічні інтереси приватного інвестора [224, c. 181]. 

З економічної точки зору, договір концесії є видозміненим і вузьконаправленим 

варіантом договору оренди з надмірним імперативним ухилом на захист державних 

інтересів, жорстко фіксуючим усі ризики на стороні концесіонера. 

Договір концесії не надає потенційним інвесторам яких-небудь додаткових комерційних 

чи юридичних прав або додаткового захисту своїх інтересів порівняно з чинним 

законодавством, за винятком своєї зручності у вигляді комплексності і можливості 
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обґрунтування терміну дії договору, накладаючи водночас ряд істотних зобов’язань і 

обмежень. 

З деяких питань інтереси інвестора можуть бути захищені договором оренди значно 

краще, ніж договором концесії. Мабуть, тому, що закон у його нинішньому вигляді 

буде нецікавий приватним інвесторам. 

Дану ситуацію могло б змінити ухвалення, крім закону «Про концесійні угоди», більш 

загального закону «Про приватно-державне партнерство», в якому будуть прописані 

права і обов’язки кожної сторони. Ухвалення такого документа дозволить досягти 

вагоміших результатів, зокрема, при реалізації національних проектів у сфері доступного 

житла, охорони здоров’я, освіти, сільського господарства. Держава виділяє на дані цілі 

значні кошти, проте їх недостатньо для істотного прориву. Залучення для реалізації 

цих проектів приватного бізнесу через ПДП може, щонайменше, подвоїти ці засоби. 

У рамках концесії виділяються наступні організаційні форми [237, c. 44]: 

– BOO (Build, own, operate – будувати, володіти, управляти). Приватний партнер 

відповідальний за проектування, фінансування, будівництво споруди, керівництво і 

обслуговування об’єкта протягом періоду концесії без умови передачі власності 

державі. По закінченню періоду концесії первинна угода може бути переглянута, про 

нову угоду складено договір або об’єкт може бути придбаний урядом; 

– BOOT (Build, own, operate, transfer – будувати, володіти, управляти, передавати). 

Домовленість, відповідно до чого об’єкт проектується, фінансується, керується і 

підтримується концесійною компанією. Власність належить концесіонеру до кінця 

періоду концесії, після чого власність і права управління передаються державі; 

– BOT (Build, operate, transfer – будувати, управляти, передавати). Угода, коли 

об’єкт проектується, фінансується, управляється і підтримується протягом усього 

періоду концесії. Юридично об’єкт може бути власністю концесії, а може і не бути; 

– DBF (Design, build, finance – проектувати, будувати, фінансувати). Форма приватно-

державного партнерства, коли держава залучає для придбання активу приватні фінанси 

без надання повноважень приватному сектору управляти; 

– DBFO (Design, build, finance and operate – проектувати, будувати, фінансувати і 

управляти). Головна форма приватно-державного партнерства в британській системі, 

відповідно до якої постачальники послуг відповідальні за проект, будівництво, фінансування 

й управління активами; 

– DBO (Design, build, operate – проектувати, будувати, управляти). Форма приватно-

державного партнерства, в якому державний сектор забезпечує фінанси для капіта-

ловкладень у проект, передаючи приватному сектору права на відбір постачальників, 

здійснення проектування, будівництво і поставку деяких або всіх експлуатаційних 

елементів. 

Слід зазначити, що навіть у тих випадках, коли приватний сектор приймає на себе 

всі обов’язки з експлуатації і фінансування, як це відбувається на умовах концесії, 

виконує він ці обов’язки в рамках правової структури, яка створюється державою. 

Метою участі держави у створенні такої правової структури є захист споживачів від 

монопольного ціноутворення, забезпечення відповідності санітарним та екологічним 

нормам і застосування механізмів субсидування, які гарантували б доступ до послуг 

найбільш уразливої частини населення [217, c. 57]. 

Дана класифікація заснована на виділенні особливостей процесу взаємодії і носить 

організаційний характер, визначаючи перелік дій, які держава передає на виконання 

підприємницьким структурам. 

Відповідно до іншої класифікації [178, c. 134], форми пропонується розділяти на 

основі юридичних особливостей оформлення ПДП. 

1. Державний контракт – це договір постачання товарів, робіт або послуг для 

забезпечення державних потреб, передбачених у витратах бюджету. Державний контракт 

складається органами державної влади або уповноваженим органом з фізичними і 

юридичними особами. 
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2. Договір оренди – форма майнового договору, за якої державна власність 

передається в тимчасове володіння і користування або в тимчасове користування 

приватному сектору – орендарю за орендну платню. Наприклад, у сільському господарстві 

і добувних галузях оплачується тимчасове користування землею або надрами. Включає 

земельну ренту, амортизацію відсотка за користування матеріальними активами. Плоди, 

продукція і доходи, одержані орендарем у результаті використання орендованого 

майна відповідно до договору, є його власністю. 

3. Державно-приватні підприємства є формою сумісного володіння бізнесом, за 

якої результати діяльності розподіляються між учасниками (держава – підприємництво) 

пропорційно до їх частки в капіталі компанії. 

4. Угода про розподіл продукції (УРП) – спеціальний тип договору про організацію 

спільного підприємства. Звичайна угода про розподіл продукції є договором, укладеним 

між компанією (підрядчиком) і державним підприємством, яке уповноважує підрядчика 

провести проектно-будівельні роботи й експлуатацію об’єкта в певних межах відповідно 

до умов угоди. Повноваження держави ґрунтуються на володінні ліцензією, наданою 

відповідно до норм діючого законодавства. 

5. Договір концесії – договір, на основі якого визначаються умови і порядок того, 

як концендент (держава) передає концесіонеру право на експлуатацію природних 

ресурсів, об’єктів інфраструктури, підприємств, устаткування. Концендент одержує 

винагороду у вигляді разових або періодичних платежів. 

Концесійні угоди реалізуються на основі державного майна, зокрема з використанням 

бюджетних коштів. У разі неможливості залучення державних ресурсів має місце 

делегування приватним партнерам права ведення певного бізнесу, монопольні права 

на ведення якого належать державі (наприклад, паркування). 

До найбільш традиційної і поширеної форми слід віднести контракт на виконання 

постачань товарів, робіт і послуг для державних потреб. Ефективна співпраця в рамках 

даної форми припускає розробку розгалуженого контрактного права і створення 

відповідної інфраструктури держзакупівель. Прикладом успішної співпраці в рамках 

даної форми ПДП є досвід США. 

Більш узагальнену класифікацію пропонує Д. П. Амунц [13, с. 74]. Він розділяє 

форми ПДП за ступенем взаємозалежності партнерів у ході взаємодії. Виходячи з цього, 

формуються три основні моделі: 

1) До найбільш традиційної форми реалізації, яка характеризується найнижчим 

ступенем взаємозалежності, віднесено контракт на виконання постачань товарів, робіт 

і послуг для державних потреб. Ефективна співпраця в рамках даної форми припускає 

розробку розгалуженого контрактного права і створення відповідної інфраструктури 

держзакупівель. 

2) Модель «оператор» – передача державою комерційному підприємству на певних 

умовах функцій використання, управління і фінансування державного майна при 

збереженні за державою права власності на це майно. Основними формами такої 

моделі ПДП можуть виступати оренда, лізинг, угода про розподіл продукції, концесія. 

Ця модель широко використовується в добувному секторі національної промисловості. 

В експериментальному режимі модель перевіряється в деяких регіонах країни для 

реформування ЖКГ. 

3) Модель «кооперація» – модель сумісної проектної компанії, коли у власності, 

фінансуванні й управлінні одночасно беруть участь держава і приватні інвестори. Для 

цієї моделі характерний найбільший ступінь взаємозалежності партнерів, оскільки при 

її реалізації відбувається консолідація інвестиційного потенціалу державних і 

підприємницьких структур. Ця модель використовується в сферах, де важко розподілити 

відповідальність між партнерами [54, c. 24]. 

Суть такої співпраці полягає в державному співфінансуванні на основі довгострокового 

пільгового кредитування структуроформуючих (тобто володіючих масштабним  
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кумулятивним ефектом) проектів як у сфері розробки технологічних інновацій, так і на 

етапі їх впровадження у виробничий цикл. При цьому в українських реаліях саме за 

державою повинна залишатися ініціатива створення державно-приватних партнерств 

(ПДП) у сфері ключових напрямів інновацій, через його домінуючу зацікавленість у 

розвитку інноваційної економіки країни, відсутності достатніх макроекономічних 

передумов для переходу до широкомасштабного інноваційного розвитку. 

Ще одну принципову систему форм ПДП пропонує О. І. Кузнєцова [230, с. 89]. 

Головною рисою її підходу є врахування ознак власності на ресурси, що інвестуються, 

і результати взаємодії, які в більшості випадків визначають принципову доцільність і 

зацікавленість сторін у взаємодії. Відповідно до даної класифікації, форми ПДП 

можна представити таким чином: 

1) форма концесії – приватне фінансування й управління за наявності приватно-

державної власності на результати взаємодії; 

2) форма кооперації – приватно-державне фінансування й управління за наявності 

приватно-державної власності на результати взаємодії; 

3) форма оператора – приватно-державне фінансування й управління за наявності 

державної власності на результати взаємодії; 

4) форма договору – приватне фінансування і управління за наявності приватної 

власності на результати взаємодії; 

5) форма лізингу – приватно-державне фінансування й управління за наявності 

приватної власності на результати взаємодії. 

Використання даної класифікації дозволяє точніше визначити характер взаємодії, 

деталізація особливостей якої надалі дозволить розподілити обов’язки між сторонами 

даної взаємодії. 

 
5.2. Функціональна роль приватно-державного партнерства при залученні 

приватного капіталу в проекти і програми розвитку промисловості регіону 

 

Україна – держава з істотними міжтериторіальними відмінностями на рівні 

економічного розвитку, забезпеченості об’єктами соціальної інфраструктури, інвестиційних 

можливостей державного і приватного сектора. В зв’язку з цим основою державної 

політики соціально-економічного розвитку територій повинно стати вирівнювання 

умов для забезпечення економічного зростання на всій території країни з одночасним 

скороченням міжтериторіальних відмінностей на рівні інвестиційного потенціалу [229, 

с. 94]. 

За формою управління можна виділити наступні типи інвестиційної політики 

держави в соціально-економічній сфері – ліберальну й централізовану. 

Ліберальному типу інвестиційної політики властиві переважно економічні методи 

державного регулювання інвестиційними процесами, розвинена вертикальна система 

інвесторів, а також різноманітні джерела інвестицій (приватні, державні, комплексні 

тощо), розвинена фінансова інфраструктура. Роль держави полягає у встановленні 

«правил гри» у взаємовідносинах «інвестор – держава», що дозволяє економічній системі 

саморегулюватися і розвиватися відносно вільно. 

Цьому типу інвестиційної політики протиставляється централізована інвестиційна 

політика, основною рисою якої є використання переважно жорстких адміністративних 

методів управління. Джерела інвестицій у цьому випадку формуються за допомогою 

акумуляції ресурсів різними державними структурами; централізовано здійснюється 

довгострокове прогнозування, а загальне правове поле жорстко регламентує розвиток 

інвестиційного процесу. 

Виходячи з цих критеріїв, сучасну регіональну інвестиційну політику держави в 

соціально-економічній сфері, що проводиться більшістю регіонів України, можна 

оцінити як централізовану. Роль державного втручання суттєва як за обсягами 

контрольованих інвестицій, так і за ступенем регулювання даного процесу. 
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В даний час державі необхідний поступовий перехід від формалізованого 

централізованого типу державної інвестиційної політики держави в соціально-економічній 

сфері до ліберального її типу, оскільки для подальшого забезпечення стабільності або 

зростання інвестиційного потенціалу необхідне використання механізмів взаємодії зі 

сферою підприємництва. Фінансування проектів у соціально-економічній сфері повинно 

здійснюватися за рахунок як державного бюджету і регіональних джерел, так і приватних 

інвестицій. При цьому обов’язково повинно існувати державне регулювання, що 

пов’язує між собою територіальні соціально-економічні програми [61, с. 38]. Перехід у 

бік лібералізації в даному секторі економіки повинен виявлятися у зростанні затребуваності 

комплексних технологій фінансування програм соціально-економічного розвитку 

територій, більшість з яких спирається на принцип державно-приватного партнерства. 

Принцип партнерства повинен враховувати інтереси підприємництва і стимулювати 

приватні інвестиції в соціально-економічну сферу господарювання за рахунок державних 

вкладень. 

Умовою ефективного досягнення цілей і розв’язання задач, поставлених у рамках 

регіональної політики, направленої на забезпечення добробуту населення, стійкого 

економічного зростання на базі підвищення конкурентоспроможності української 

економіки, в середньостроковій перспективі є впровадження в економічну політику 

держави цілого ряду нових інструментів і механізмів, що відображають новий підхід 

до регіональної політики. Цей підхід заснований на максимально повному використанні 

переваг державного устрою у проведенні економічної політики. 

Так зусилля держави щодо створення умов для максимально повного використання 

можливостей зростання інвестиційного потенціалу соціально-економічної сфери 

господарювання повинні ґрунтуватися на реалізації механізмів партнерства між 

державними структурами і сферою підприємництва та концентруватися на наступних 

напрямах: 

 сприяння процесу розробки регіональних програм соціально-економічного 

розвитку (розробка нового типового макету програм, методичних рекомендацій з їх 

складання), що сприяють, зокрема, вирішенню завдань державної програми соціально-

економічного розвитку; 

 сприяння впровадженню в регіонах системи програмно-цільового бюджетування і 

бюджетування, орієнтованого на результат; 

 залучення підприємницьких структур у систему досягнення цілей державної влади; 

 розробка модельних законів і нормативних актів для регіонів і муніципальних 

утворень, направлених на забезпечення сприятливого підприємницького клімату; 

 вивчення і розповсюдження кращої практики зі стимулювання соціально -

економічного розвитку на регіональному і місцевому рівнях; 

 розробка і впровадження додаткових заходів підтримки інвестицій в окремих 

регіонах шляхом створення техніко-впроваджувальних економічних зон з державною 

участю. 

Ґрунтуючись на дослідженні підходів до реалізації державних і регіональних 

проектів та програм соціально-економічного розвитку, можна зробити висновок про 

необхідність розвитку механізмів приватно-державного партнерства при реалізації 

інфраструктурних проектів. Нагальним постає питання прийняття відповідних актів, 

стимулюючих розширення використання на регіональному рівні лізингових і концесійних 

механізмів фінансування інвестиційних проектів, практики змішаного фінансування 

інвестиційних проектів з формування інфраструктури, житлово-комунального господарства. 

Велике значення матиме розвиток практики максимально тісної взаємодії з підпри-

ємницькими асоціаціями у розробці і реалізації політики регіонального (муніципального) 

розвитку. 

Крім того, необхідне проведення політики з виявлення і розвитку економічних 

кластерів на територіальному рівні, яка характеризується тим, що основна увага 
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надається зміцненню мереж взаємозв’язків між економічними суб’єктами – учасниками 

кластера, з метою спрощення доступу до нових технологій, розподілу ризиків у різних 

формах спільної економічної діяльності, в т. ч. для сумісного використання знань і 

основних фондів, зниження транзакційних витрат за рахунок збільшення довіри між 

учасниками кластера (транзакційні витрати – це витрати, що забезпечують перехід 

прав власності із одних рук до інших та охорону цих прав. На відміну від  

трансформаційних витрат, транзакційні витрати не пов’язані із самим процесом 

створення вартості. Вони забезпечують транзакцію). 

До числа основних напрямів кластерної політики державних і регіональних органів 

влади слід віднести [290, с. 80]: 

– співфінансування аналітичних досліджень структури кластера, визначення сильних 

і слабких місць кластера, розробка плану розвитку кластера, його стратегії та цілей; 

– створення в кластерах центрів з обміну знаннями і встановлення контактів, 

залучення зацікавлених організацій до сумісних дій у рамках кластера; 

– сприяння комерціалізації результатів дослідницької діяльності; 

– сприяння проведенню соціально-економічних реформ на регіональному і місцевому 

рівнях; 

– створення стимулів для впровадження інструментів стратегічного планування, 

програмно-цільового бюджетування і бюджетування, орієнтованого на результат; 

– створення нових механізмів адміністративного регулювання і управління, 

взаємовідносин з органами місцевого самоврядування, розвитку механізмів приватно-

державного партнерства на регіональному і місцевому рівнях; 

– створення системи державного моніторингу регіональних соціально-економічних 

показників, виявлення і розповсюдження кращої практики: моніторинг соціально-

економічного розвитку регіонів і муніципальних утворень, стан нормативно-правової 

бази, процесів соціально-економічних реформувань, формальних і неформальних бар’єрів 

для ведення бізнесу і здійснення інвестиційних проектів, виявлення інфраструктурних 

можливостей для реалізації крупних інвестиційних проектів, створення системи збору 

і розповсюдження кращої практики проведення реформ на регіональному і місцевому 

рівнях; 

– сприяння реалізації пілотних проектів соціально-економічних реформ на 

регіональному і місцевому рівнях, розробка та ухвалення нормативно-правової бази 

для проведення експериментів зі впровадження нових інструментів соціально-економічної 

політики в окремих регіонах і муніципальних утвореннях. 

Реалізація даних заходів дозволить у середньостроковій перспективі скоротити 

надання державної і регіональної фінансової допомоги [342, с. 234]. При цьому 

державна підтримка програм здійснюється не шляхом прямих фінансових надходжень, 

а через створення стимулів для власних зусиль регіональних і місцевих органів влади, 

а також нормативно-правову, методичну і методологічну допомогу в проведенні реформ, 

орієнтованих на поліпшення підприємницького клімату, розвиток соціально-економічної 

сфери, що забезпечують зростання добробуту населення. 

Узагальнення вищенаведених висновків дозволяє сформулювати перший з принципів 

організації структур, побудованих на основі ПДП, – це принцип стратегічного регулювання 

соціальних наслідків: заходи, що реалізуються в рамках ПДП, повинні бути направлені 

на забезпечення досягнення стратегічних цілей соціального розвитку регіону. При 

цьому функція визначення стратегічних цілей і напрямів розвитку покладається на 

державний сектор, який використовує сферу підприємництва як механізм досягнення 

поставлених цілей, застосовуючи весь комплекс функцій планування, організації, 

контролю і регулювання. 

На сьогоднішній день основними проблемами на шляху реалізації соціально-

економічних програм виділяють наступні: 

 недостатність фінансових ресурсів для покриття поточних валових інвестиційних 

потреб соціально-економічної сфери; 
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 недосконалість державного регулювання при акумуляції інвестиційного бюджету: 

використання переважно прямих державних інвестицій при низькій окупності, що 

призводить до поступового вичерпання ресурсів; 

 перевантаженість бюджету витратами, що виділяються на безповоротній основі 

і територіальні відмінності в розподілі інвестицій, які в довгостроковій перспективі 

можуть призвести до ряду негативних тенденцій у зайнятості, розселенні та інших 

соціальних аспектах життя населення; 

 неефективне розміщення інвестицій і невиправдане перевищення витрат у 

будівництві за рахунок державних коштів. 

У цих умовах необхідний пошук варіативних способів упровадження механізмів 

ПДП, нових базових підстав для досягнення стратегічних цілей. У свою чергу, 

розробка стратегії вимагає формулювання мети розвитку регіону, а також принципів і 

механізмів взаємодії підприємництва і держави. У найзагальнішому вигляді вирішення 

задачі підвищення інвестиційної привабливості соціально-економічної сфери сучасні 

вчені [26, с. 221] зводять до: 

 зниження ризиків інвестування (поліпшення «інвестиційного клімату»); 

 створення таких умов у даному секторі економіки, щоб інвестиції забезпечували 

достатньо високу норму дохідності. 

Основні державні заходи держави повинні бути направлені на те, щоб зробити 

інвестиції в соціально-економічні проекти рентабельнішими. 

Узагальнимо рекомендації, які повинні сприяти інтенсифікації процесу взаємодії 

двох сфер у формі ПДП: 

1. Встановити партнерські відносини між підприємництвом і державою на позиціях 

взаємної необхідності для реалізації загальної мети – стійкого і перспективного розвитку 

соціально-економічної сфери. 

2. Передбачити правові гарантії в реалізації цих принципів, механізмів і етапів, 

усунути принцип сепарації і замінити його на принцип взаємозацікавленості. 

3. Створити єдиний інформаційний простір для всіх суб’єктів взаємодії підприємництва 

і держави. 

4. Розробити варіативні моделі сумісної реалізації програм соціально-економічного 

розвитку. 

5. Систематично проводити індикативну діагностику стану всіх сфер життєдіяльності 

суспільства, що дозволить визначити чітку спрямованість управлінських дій і рішень 

обох елементів взаємодії. Виділити пріоритети в напрямах розвитку і суб’єктів 

взаємодії, а на їх основі визначити можливі точки зіткнення і ситуації розузгодження 

для того, щоб сформувати стратегію дій. 

6. Розробити механізм підтримки функціонування системи «держава – підпри-

ємництво», використовуючи такі інструменти, як податкові пільги, гарантії, безпроцентні 

кредити тощо. 

Для формування конструктивного діалогу між державою і підприємництвом необхідно 

сформулювати чітку, єдину державну політику вирішення соціально-економічних питань 

щодо бізнесу [35, с. 40]. Дана проблема може бути розв’язана на основі системи приватно-

державного партнерства, що передбачає взаємодію держави і підприємництва на 

якіснішому рівні. До пріоритетних напрямів застосування ПДП відносяться будівництво 

соціального житла, міська інфраструктура, і на даний момент уже існують приклади 

здійснення проектів на принципах ПДП. Практика показує, що українське бізнес-

співтовариство цікавить не стільки доступ до державних коштів, скільки зняття 

нормативних бар’єрів для інвестування в об’єкти інфраструктури [52, с. 27]. 

За умови готовності приватного сектора прийняти на себе основні ризики, пов’язані з 

інвестуванням у соціально-економічні проекти і програми, держава повинна однозначно 

взяти на себе відповідальність за ризики, які знаходяться поза сферою впливу приватного 

сектора. 
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Основними умовами успішної реалізації соціально-економічних проектів, організованих 

у формі ПДП, є: 

 чіткі цілі проекту, сформульовані державою; 

 реальна політична і фінансова підтримка уряду; 

 прозорість процедур; 

 ефективна структура проекту; 

 єдине розуміння цілей проекту державними і приватними партнерами; 

 безпосередня активна участь муніципальних органів влади в реалізації проектів 

ПДП. 

Реалізація цих програм у структурі ПДП повинна мати багаторівневу структуру з 

чітким виділенням цілей, задач і пріоритетів кожного рівня. Досвід світового розвитку 

показує, що в умовах економічної кризи політика, орієнтована на взаємодію держави і 

підприємництва, дає відчутні результати в досягненні збалансованого економічного 

зростання. Становлення ПДП є, в першу чергу, задачею регіонів і міст. Останнім 

часом державна політика була націлена на забезпечення сприятливого середовища для 

розвитку бізнес-сфери і застосовувала при цьому різні механізми підтримки підприємництва. 

За декілька років був пройдений шлях від окремих підприємств за його інвестиційною 

підтримкою до цілісного комплексу заходів, направленого на становлення і розвиток 

вітчизняного бізнесу. Зараз більшість місцевих адміністрацій надає істотну допомогу в 

розвитку підприємництва: виділяються об’єкти, приміщення, земельні ділянки, здійснюється 

заохочення до створення і функціонування суспільних об’єднань підприємців та ін. 

Сучасні наукові дослідження показують, що сфера підприємництва загалом готова 

вирішувати ключові проблеми соціально-економічного розвитку. Але при цьому для 

забезпечення даної співпраці необхідно створити сприятливі умови для його розвитку, 

оскільки іншого способу забезпечення масштабності розв’язання даних проблем 

немає. В цілому бізнес не може не брати участі в розв’язанні тих задач, які формулює 

держава [87, с. 13]. Проте, на нашу думку, задля взаємодії влади і бізнесу необхідне 

створення сприятливих умов для зростання підприємницької активності. З метою 

досягнення вищезгаданих цілей, необхідне вирішення наступних завдань: 

 розвиток партнерських відносин між органами державної влади і підприєм-

ницькою сферою; 

 реалізація комплексу заходів щодо подолання й усунення адміністративних 

бар’єрів на шляху розвитку підприємництва; 

 підсилення «прозорості»: прийняття органами державної влади рішень через 

упровадження механізму суспільної участі в підготовці й обговоренні нормативних і 

законодавчих актів, регулюючих сферу підприємництва; 

 активізація розвитку партнерських відносин між представниками держави і 

підприємництва; 

 забезпечення взаємодії держави і підприємництва на рівні науки через 

упровадження нових ефективних розробок. 

Вирішення даних завдань сприятиме активізації використання інвестиційного 

потенціалу ПДП, що, у свою чергу, в змозі забезпечити в майбутньому розширення 

припливу інвестицій у відповідні проекти і програми. Під терміном «інвестиційний 

потенціал ПДП» розуміється максимально можлива сукупність ресурсів, які можуть 

бути використані при здійсненні інвестиційної діяльності. Дане визначення доцільно 

доповнити такими поняттями, як «інвестиційний потенціал держави» (ІПД) – це сукупність 

засобів, які можуть бути залучені з бюджету для задоволення інвестиційних потреб 

соціально-економічного проекту або програми, та «інвестиційний потенціал ПДП» 

(ІППДП) – можливість розширення об’ємів інвестиційних ресурсів для реалізації 

проекту або програми за рахунок використання механізмів ПДП. 



 

Пельтек Л. В. 

168 

Основною метою ПДП є соціальний ефект, одержаний у результаті взаємодії, який 

представлений у структурі двох категорій: 

1. Результат від інвестування засобів у розв’язання соціальних задач через 

реалізацію відповідних проектів і програм, для якого необхідні засоби в об’ємі 

інвестиційних потреб проекту або програми (ІПП). 

2. Економія бюджетних ресурсів у результаті організації ПДП (∆БФПДП), яка може 

забезпечити соціальний ефект при фінансуванні заходів, націлених на вирішення 

актуальних соціально-економічних задач поза рамками досліджуваних проектів (програм). 

У даній роботі досліджується взаємозв’язок цих показників із метою визначення 

того, як використання інвестиційного потенціалу ПДП впливає на ефективність 

реалізації проектів або програм. 

При розробці проекту (програми), в першу чергу, відбувається визначення цільових 

результатів, на основі яких формулюється сума інвестиційних потреб проекту або 

програми [282, с. 10], після чого здійснюється оцінка відповідності інвестиційного 

потенціалу держави фінансовим потребам проекту, що підкріплюється висновком про 

його достатність (ІПП = ІПД) або дефіцит (ІПП > ІПД). 

На рис. 5.2 представлено розподіл інвестиційного потенціалу суб’єктів з основних 

сфер господарювання. З метою дослідження, інвестиційна потреба у сферах господарювання 

була класифікована таким чином: 

– інвестиційний потенціал економічної сфери господарської діяльності як сфери 

інвестицій, у якій визначальне значення має отримання економічного ефекту 

(прибутку); 

– інвестиційний потенціал соціально-економічної сфери господарської діяльності 

як сфери діяльності, в якій первинним критерієм ефективності вкладень виступає 

характеристика соціальної ефективності проекту. Інвестиційна потреба формується за 

рахунок прийнятих цільових програм, у яких основною метою є розв’язання соціально-

економічних задач регіонів. 

 

 

Рис 5.2. Схема реалізації інвестиційного потенціалу 

різних форм власності 
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Оцінка інвестиційного потенціалу різних сфер народного господарства важлива 

при плануванні інвестиційної діяльності та узгодженні програм і проектів капітальних 

вкладень з їх фінансовим і матеріально-технічним забезпеченням. 

При оцінці інвестиційного потенціалу економічної і соціально-економічної сфер 

господарської діяльності можна помітити, що найбільший інвестиційний потенціал має 

економічна сфера, при цьому в ній зосереджено до 95 % інвестиційного потенціалу 

сфери підприємництва [284, c. 42]. Однією з причин низького рівня використання 

інвестиційного потенціалу підприємництва для вирішення соціальних задач є той 

факт, що підтримка соціально необхідних програм на сьогоднішній день є однією з 

функцій державного сектора разом з такими, як підтримка правової бази ринкових 

відносин, правоохоронна функція тощо [25, c. 54]. Тому розширення інвестиційного 

потенціалу соціально-економічної сфери господарювання за рахунок підприємницького 

капіталу сьогодні можливе тільки при використанні відповідних механізмів взаємодії з 

державою (рис. 5.2). 

Вплив форм організації ПДП на рівень соціального ефекту виявляється таким 

чином: у разі дефіциту ІПД досягнення результату маловірогідне, отже, основна мета 

ПДП полягає в досягненні цього рівня. 

Тобто, інвестиційний потенціал ПДП є різницею між ІПП і ІПД. У разі відповідності 

ІПД інвестиційним потребам проекту, головною метою ПДП є скорочення потреби в 

бюджетному фінансуванні, в результаті чого рівень інвестиційного потенціалу ПДП 

для даного випадку можна охарактеризувати таким чином: 

ІППДП = ІПП – (ІПД – ∆БФПДП). (5.1) 

Ґрунтуючись на представленому вище формулюванні соціального ефекту, об’єм 

засобів, направлений на його досягнення, у разі дефіциту (ФРЕП) і достатку (ФСЕо) 

інвестиційного потенціалу держави визначається таким чином: 

ФСЕП = ІППДП + ІПД – ∆БФПДП; (5.2) 

ФСЕО = ІППДП + ІПД. (5.3) 

Для оцінки внеску ПДП у кінцевий результат реалізації проекту (програми) 

додається використання показника (КПЕ ПДП), який дозволяє оцінити, на скільки відсотків 

використовування інвестиційного потенціалу ПДП збільшило рівень соціального ефекту: 

,
– 
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  (5.4) 

де КПЕПДП – коефіцієнт ефективності ПДП. 

Задля оцінки впливу ПДП на соціально-економічну ситуацію для окремо взятої 

територіальної одиниці пропонується застосування коефіцієнта інтенсивності 

використовування ПДП (КІ ПДП), який визначає частку інвестицій у соціально-

економічні програми, кошти на які одержані в результаті організації ПДП. 
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  (5.5) 

де ІСЕПП – інвестиції в соціально-економічні проекти і програми. 

Таким чином, застосування даної системи показників дозволяє оцінити рівень 

ефекту, досягнутого від інтенсифікації реалізації соціально-економічних проектів і 

програм завдяки використанню інвестиційного потенціалу ПДП. 

У найзагальнішому вигляді вирішення задачі підвищення інвестиційної привабливості 

соціально орієнтованих проектів і програм зводиться до створення таких умов, за яких 

інвестиції забезпечували б зіставну з економічною сферою норму прибутку [108, 

c. 144]. Тому основні заходи держави при формуванні механізмів взаємодії повинні 

бути направлені на те, щоб зробити інвестиції рентабельнішими, отже, мета державного 

регулювання при організації взаємодії зі сферою підприємництва – забезпечити вищий 
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ефект від сумісної реалізації проекту. Це може виражатися в наданні податкових пільг, 

забезпеченні законодавчої підтримки сумісних програм і в інших механізмах. Для 

залучення засобів сфери підприємництва до вирішення соціально-економічних задач 

необхідні заходи протекціонізму, що забезпечує для підприємця більш вигідні умови 

[125, c. 84]. 
На підставі цього можна сформулювати ще два основні принципи організації 

ефективної взаємодії державних і підприємницьких структур при забезпеченні зростання 
інвестиційного потенціалу соціально-економічної сфери господарювання: 

 принцип взаємозацікавленості: взаємодія повинна ґрунтуватися на взаємовигідності, 
в результаті чого ефект від взаємодії максимальний, якщо кожна із сторін бачить 
можливість досягнення інтересів тільки за сприяння іншої сторони; 

 принцип паритету інтересів: жодна зі сторін не ставить перед собою на меті 
схилити іншу сторону до сприяння проти її волі або на шкоду її інтересам. 

У ситуації, що склалася, для успішнішого вирішення соціально-економічних задач 
необхідні механізми взаємодії, що фокусують у собі енергію зростання, націленого на 
соціально-економічний розвиток регіону. На нашу думку, саме реалізація інвестиційних 
механізмів взаємодії підприємництва і держави здатна сформувати кластер, що створює 
підстави для якісної зміни підходів до вирішення соціально-економічних задач області 
(рис. 5.3). 

 

 
Рис. 5.3. Схема введення інвестиційних механізмів ПДП при реалізації соціально-

економічних проектів і програм 

 

На рис. 5.3 представлено можливий механізм впровадження інвестиційної взаємодії 

представників державної влади і підприємництва. Запропонована структура сприяє не 
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тільки консолідації економічних інтересів двох сфер при вирішенні регіональних 

завдань, але і розширенню фінансування соціально-економічних проектів програм за 

рахунок того, що джерела не обмежені бюджетними коштами. При забезпеченні 

співпраці, заснованої на принципах організації взаємодії двох сфер, муніципальна 

влада отримує можливість використання фінансового потенціалу підприємництва для 

вирішення соціально-економічних задач. 

Для інтенсифікації процесу взаємодії муніципальної влади і промислових структур 

при розв’язанні соціально-економічних задач необхідне опрацювання форм спільної 

реалізації проектів і програм соціально-економічного розвитку, а також формування 

системи підтримки взаємодії за рахунок використання таких інструментів, як 

податкові пільги, гарантії, безпроцентні кредити тощо [51, c. 60]. 

Запропонована структура побудови взаємодії двох сфер вимагає визначення характеру 

механізмів даної взаємодії. Проблема недоліку інвестицій у даній сфері господарювання 

сьогодні – одна з нагальних, тому стимулювання зростання інвестиційного потенціалу 

соціально-економічної сфери є актуальною задачею державної влади. 

Вирішення задач пошуку механізмів взаємодії держави зі сферою підприємництва 

сьогодні необхідне, оскільки в даний час місцева влади не мають достатньої кількості 

бюджетних коштів для розв’язання соціально-економічних та інших суспільних задач. 

На сьогоднішній день сформовано комплекс законодавчо визначених форм фінансування, 

у структурі яких є такі, що дозволяють фінансувати державні програми і проекти не 

тільки з бюджету, а й з недержавних джерел. 

 
5.3. Приватно-державне партнерство як чинник ефективності проектів 

і програми розвитку промисловості регіону 

 

Доцільність партнерських відносин при реалізації соціально-економічних проектів 

і програм є необхідною умовою організації взаємовигідної співпраці державних і 

підприємницьких структур. Основні аспекти її оцінки зводяться до реалізації системи 

принципів організації даної взаємодії. Так співпраця в рамках ПДП вважається доцільною 

тільки у тому випадку, коли забезпечена реалізація основних його принципів. 

В існуючих літературних джерелах [8, с. 90; 13, с. 31; 26, с. 44] можна знайти ряд 

сформульованих принципів взаємодії державних і промислових структур, які є базовими 

орієнтирами для досягнення соціально-економічних цілей за рахунок використання 

механізмів ПДП: 

1) Партнерство. Принцип, обумовлений потребою використання управлінського 

й інтелектуального потенціалів приватного сектора, для реалізації соціально-економічних 

проектів і програм. Відповідно до цього принципу, організація взаємодії у формі ПДП 

є доцільною, якщо ефект від реалізації проекту або програми може бути отримано за 

рахунок використовування потенціалу промислового бізнесу. 

2) Соціальна відповідальність. Принцип напряму пов’язаний із конституційним 

принципом: необхідністю будівництва соціально орієнтованої держави. Відповідно до 

нього, взаємодія при реалізації соціально-економічних проектів і програм доцільна тільки 

у випадку, якщо партнерство забезпечить вищий рівень соціального ефекту. 

3) Чітке цілепокладання. Визначення чітких цілей розвитку в середньо- і 

довгостроковій перспективі, від досягнення яких залежить соціально-економічний 

клімат регіону. Орієнтація на посилення впливу позитивних чинників і мінімізацію дії 

негативних. За даним принципом ПДП доцільне тільки у випадку, якщо воно спроможне 

забезпечити скорочення термінів досягнення цілей соціально-економічного розвитку 

регіону. 

4) Системність дій. Територіальна одиниця, в межах якої відбувається реалізація 

проекту або програми, повинна розглядатися як складна економічна й політична система в 

рамках загальнодержавної, що має власну структуру, функції і специфічні елементи. 
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Ґрунтуючись на такому визначенні, одержані результати від реалізації проекту або 

програми у формі ПДП повинні комплексно забезпечувати розв’язання поставлених 

завдань. 

Даний комплекс принципів може перетинатися з тією системою принципів, яка 

була сформульована в попередньому розділі. Так, наприклад, перший принцип даної 

класифікації є більш приватним порівняно зі сформульованим вище принципом 

взаємозацікавленості, відповідно до якого ефект від взаємодії максимальний, якщо 

кожна зі сторін бачить можливість досягнення власних цілей тільки за сприяння іншої 

сторони. Інші є уточнюючими для запропонованого вище принципу стратегічного 

регулювання соціальних наслідків, відповідно до якого заходи, що реалізуються в 

рамках ПДП, повинні бути направлені на забезпечення досягнення стратегічних цілей 

соціального розвитку регіону. 

Інша система принципів ПДП, запропонована В. Г. Варнавським [64, с. 30], включає 

наступні принципи взаємодії: 

1) Економічна свобода. Промисловий бізнес має право розглядати державу не тільки як 

орган влади, але і як ділового партнера. Його реалізація припускає принципову можливість 

організації ПДП. 

2) Забезпечення взаємної вигоди в реалізації заходів підвищення ефективності галузі. 

Відповідно до нього, організацію ПДП можна вважати доцільною, якщо в результаті 

взаємодії обидві сторони в змозі одержати більший ефект, ніж у разі відсутності 

партнерських відносин, що є аналогією до визначеного вище принципу паритету 

інтересів, відповідно до якого жодна зі сторін не ставить перед собою на меті схилити 

іншу сторону до сприяння проти волі або на шкоду інтересам. 

3) Узгодження приватних і державних інтересів з метою забезпечення економічного 

зростання, поліпшення якості життя населення. Даний принцип визначає доцільність 

партнерських відносин, якщо результати взаємодії є значущими для представників 

обох сторін. Це дозволяє говорити про нього, як про уточнення загальнішого принципу 

паритету інтересів. 

Ще одну сучасну систему принципів [238, с. 94] та умов доцільності реалізації 

механізму приватно-державного партнерства можна представити таким чином: 

1) Принцип платності, відповідно до якого сторони приватно-державного партнерства 

повинні визначити вартість власних внесків, а також погодити необхідну норму прибутку. 

Цей принцип встановлює норматив розподілу прибутку від реалізації проекту і програми, 

дозволяючи визначити взаємозацікавленість сторін. 

2) Принцип позитивності і максимуму ефекту для всіх учасників приватно-

державного партнерства. Для держави у склад ефекту повинна бути врахована бюджетна і 

соціальна ефективність (створення робочих місць, зростання реальних доходів населення, 

зниження соціальної напруженості, підвищення привабливості соціально-економічної 

сфери господарювання), для решти учасників проекту – комерційна ефективність. 

3) Принцип терміновості, який означає необхідність встановлення і дотримання 

термінів: 

 будівництва нових виробничих потужностей; 

 повернення позикових засобів; 

 окупності інвестицій; 

 партнерства в цілому. 

Принцип терміновості дозволяє встановити відповідальність усіх учасників партнерства 

із виконання зобов’язань з погляду дотримання тривалості окремих етапів контракту, а 

також запропонувати органу державного управління інструмент контролю діяльності 

приватних партнерів. Даний принцип регламентує соціальні наслідки діяльності, 

націленої на реалізацію проекту або програми. 

4) Принцип цільового використання також має спільне значення для учасників 

партнерства і повинен бути закріплений у тексті контракту як одна з його істотних 
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умов. Принцип цільового використання застосовується як до інвестиційного етапу 

контракту, так і до його експлуатаційного етапу, характеризуючи соціальну спрямованість 

проектів. 

Ґрунтуючись на вищеперерахованих аспектах, можна зробити висновок, що 

запропонована в першому розділі система принципів ПДП не суперечить існуючим і є 

комплексним критерієм оцінки доцільності організації партнерських відносин між 

державою і промисловим бізнесом при реалізації соціально-економічних проектів і 

програм. 

Таким чином, для того, щоб партнерство було доцільним та успішно реалізовувалося, 

необхідне поєднання багатьох чинників, що мають відношення як до представників 

обох сторін, так і до середовища, в якій вони взаємодіють у процесі реалізації проекту. 

Що стосується принципу стратегічного регулювання соціальних наслідків, то 

міжнародний та українській досвід свідчать про те, що органи державної і місцевої 

влади повинні проявити політичну волю й узяти на себе ініціативу щодо залучення 

бізнесу до сумісної реалізації проектів з надання послуг населенню, якщо це є економічно 

виправданим [224, c. 181]. Створення приватно-державного партнерства – справа нова 

і вимагає від державних і муніципальних службовців, залучених в їх створення і 

здійснення контролю їх діяльності, нових знань, умінь і навиків, які отримуються в 

процесі навчання і участі в реалізації конкретних проектів. При цьому органи державної 

влади і місцевого самоврядування повинні пропонувати життєздатні проекти і мати 

необхідні права. 

Промисловий бізнес також повинен проявляти ініціативу і володіти відповідним 

потенціалом. Необхідна наявність професійно підготовлених, сильних у фінансовому 

відношенні, кредитоспроможних партнерів. 

Що стосується загального середовища, то важливим чинником для успішної реалізації 

приватно-державного партнерства є наявність передбаченої і стійкої кон’юнктури 

ринку. Це необхідно для того, щоб ризик, який приймається партнером з приватного 

сектора, був для нього прийнятним (наприклад, ефективність правового захисту приватної 

власності, надійність фінансових ринків, стійке фінансове положення підрядчика, 

прозорість закупівель). Крім цього, важливо забезпечити уявлення про партнерство як про 

справедливе, відкрите підприємство, що створюється на користь суспільства [263, c. 58]. 

Узагальнення аспектів, що визначають реалізацію зазначених принципів доцільності 

ПДП, дозволило визначити наступні умови успішного розвитку проектів партнерства в 

Україні: 

 забезпечення реалізації проекту фінансовими засобами; 

 наявність необхідної інфраструктури для реалізації проекту, зокрема створення 

спеціалізованої компанії, що здійснює проект приватно-державного партнерства; 

 забезпечення гарантій збуту, в т. ч. гарантій тарифного регулювання з урахуванням 

інтересів інвестора; 

 участь у проекті підготовлених і кваліфікованих сторін – інвестора і державного 

органу; 

 забезпечення капіталізації проекту з урахуванням вимог інвесторів і фінансуючої 

сторони; 

 наявність техніко-економічного обґрунтування і бізнес-плану проекту з урахуванням 

визнаних міжнародних методик і умов фінансування; 

 наявність довгострокових державних фінансових гарантій, у т. ч. податкових та 

інших пільг; 

 остаточна готовність проекту згідно з проектною і фінансовою концепцією; 

 наявність усіх правових умов для здійснення проекту, в т. ч. контрактів, ліцензії 

тощо; 

 наявність контрактів на постачання сировини, матеріалів та енергоносіїв; 
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 наявність професійного керівництва проектом, що має досвід як у проектному 

фінансуванні, так і в будівництві та експлуатації об’єкта; 

 підтримка проектів регіональними органами влади; 

 справедливий розподіл проектних ризиків між усіма учасниками проекту. 

 

 

Рис. 5.4. Вигоди і чинники успіху ПДП 
 
Доцільність ПДП для кожної із взаємодіючих сторін визначається, з одного боку, 

набором переваг, які можуть забезпечити організацію партнерських відносин, з іншого – 
здатністю передачі ризиків іншій стороні при реалізації проекту або програми [288, 
c. 36]. Переваги (див. рис. 5.4) обумовлюються об’ємом додаткового ефекту, який 
одержує кожна із взаємодіючих сторін у результаті взаємодії з іншою. 

Додатковий ефект, що одержується від проекту або програми у формі ПДП, може 
бути обумовлений: 

– економією бюджетних коштів або скороченням витрат суб’єкта промислового 
бізнесу; 

– зростанням масштабів реалізації програми, за рахунок чого забезпечується 
досягнення вищого рівня соціальної ефективності; 

– скороченням терміну реалізації соціально-економічних проектів і програм тощо. 
У сучасних умовах доцільність партнерських відносин держави і промислового 

бізнесу багато в чому залежить від якості підготовки проекту на початкових стадіях 
[291, c. 60]. Тут істотну роль виконують наступні аспекти: 

 адаптація організаційної структури проекту ПДП до місцевих умов. Особлива 
увага повинна надаватися спеціальній адаптації проекту територіальним і тимчасовим 
умовам; 

 взаємозв’язок і сумісність цілей. Необхідно довести приватним партнерам-
інвесторам цілі проекту ПДП; 

 вибір державним сектором приватних партнерів. Вирішальними для економічного 
успіху ПДП є деякі пункти, що вносяться приватними партнерами в модель співпраці, 
і ступінь обхвату цими пунктами діапазону даної діяльності; 

 організація контролю і прихильності населення. ПДП вимагає, щоб політичні 
дебати гарантували усвідомлення доцільності даного партнерства, особливо в тому 
випадку, коли мають місце платежі від користувачів; 

 уважна структуризація договорів про ПДП. Контракти ПДП повинні визначати 
характеристики проекту, відповідні обов’язки партнерів і регулювати потенційні 
суперечності інтересів; 

 розвиток довірчих відносин між партнерами. Державний сектор повинен бути 
надійним партнером для приватних третіх осіб, оскільки участь у довгострокових 
договірних відносинах передбачає і наявність фінансового ризику; 

 розвиток компетенції і модернізація державного сектора в контексті ПДП. 
Необхідно, щоб державний сектор був компетентним у ПДП; 

Вигоди і фактори успіху проекту ПДП 

Синергія, інновації, 

ефективність 

Гнучкість при реалізації 

проекту 

Скорочення тиску на 

державний бюджет 

Високий рівень професійності при прийнятті 

рішень 

Економія часу при реалізації проекту 

Засоби прискорення розв’язання суспільних проблем 
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– ефективність виконання державним сектором лідерських функцій. Проекти 

приватного державного партнерства повинні розроблятися по лінії збереження необхідного 

фундаментального лідерства державного сектора у вирішенні поставлених задач 

відповідно до умов чинного законодавства; 

– використання державних фінансових ресурсів для мобілізації приватного 

фінансування. Проекти приватного державного партнерства відносно рідкісні і фінансуються 

виключно приватним сектором. 

Більшість вимагає часткового фінансування з боку державного сектора [350, c. 21]. 

Зневага або незадовільне опрацьовування даних аспектів може привести до того, 

що вплив потенційних ризиків, пов’язаних із реалізацією проекту або програми, визначать 

недоцільність встановлення партнерських відносин, унаслідок відсутності інтересу з 

боку однієї із сторін. 

Серед основних ризиків, які можуть бути усунені за рахунок деталізації опрацьовування 

ПДП при реалізації соціально-економічних проектів і програм, можна виділити 

наступні [383, c. 191]. 

Ризики державного сектора: 

 асиметричні інформаційні потоки; 

 недобросовісні наміри приватного партнера; 

 небезпека передачі ризиків промисловому бізнесу. 

Ризики громадян і суспільства: 

 недолік демократичного контролю й участі; 

 недолік соціальної справедливості; 

 надмірний фінансовий тягар на громадянах; 

 ризик олігополізації забезпечуючих галузей. 

Ризики промислового бізнесу: 

 політичні та юридичні ризики; 

 технічні ризики; 

 економічні і фінансові ризики; 

 комерційні ризики. 

Вищепредставлений аналіз існуючих принципів взаємодії державних і промислових 

структур дозволив сформувати узагальнену систему основних принципів, які визначають 

доцільність, обґрунтованість і можливість організації ПДП при забезпеченні зростання 

інвестиційного потенціалу соціально-економічних проектів і програм: 

 принцип взаємозацікавленості: ефект від взаємодії максимальний, якщо кожна 

із сторін бачить можливість досягнення своїх цілей тільки за сприяння іншої сторони; 

 принцип паритету інтересів: жодна із сторін не ставить перед собою на меті 

схилити іншу сторону до сприяння проти волі або на шкоду інтересам; 

 принцип стратегічного регулювання соціальних наслідків; 

 заходи, що реалізуються в рамках ПДП, повинні бути направлені на забезпечення 

досягнення стратегічних цілей соціального розвитку регіону. 

Відповідно до даних принципів, функція визначення напрямів соціально-економічного 

розвитку покладається на структури державного управління, які використовують сферу 

підприємництва як механізм досягнення поставлених цілей, застосовуючи весь комплекс 

функцій планування, організації, контролю і регулювання у строгій відповідності з 

першими двома принципами ефективної взаємодії. 

На їх основі сформований алгоритм оцінки доцільності використання механізмів 

ПДП при реалізації соціально-економічних проектів і програм, структура якого 

представлена на рис. 5.5. 

Етапи пропонованого алгоритму наступні. 

Етап 1. Формування інформаційної бази про соціально-економічні проекти і програми, 

планування соціальних наслідків їх реалізації. 
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Рис. 5.5. Схема алгоритму оцінки доцільності використовування ПДП при реалізації 

соціально-економічних проектів і програм 

 

Етап 2. Оцінка можливості збільшення ефекту, що одержують учасники ПДП при 

взаємодії в ході реалізації проекту або програми. Обґрунтування взаємозацікавленості 

і дотримання виконання принципу паритету інтересів. 

Етап 3. Формулювання висновку про доцільність партнерських відносин. 

Необхідно відзначити, що організація ПДП доцільна тільки в тому випадку, якщо 

взаємодія сторін дає отримання додаткового ефекту: для представників державних 

структур – це зростання бюджетного або соціального ефекту; для промислового бізнесу – 

це зростання прибутковості або скорочення рівня ризиків, у зв’язку з участю в реалізації 

проекту (програми). 

Комплексна оцінка ефективності реалізації соціально-економічних проектів і програм 

із застосуванням моделей ПДП повинна базуватися на визначенні ефективності 

взаємодії для кожної із зацікавлених сторін. У загальному вигляді процес формування 

результатів, взаємодії державних і підприємницьких структур можна представити так, 

як це показано на рис. 5.6. 

При якісній оцінці ефекту, що отримує держава у процесі реалізації соціально-

економічного проекту або програми, більшість сучасних розробок у цій області [372, 

c. 194; 376, c. 170; 400, c. 50; 419, c. 265] ґрунтується на порівнянні результатів і 

витрат, тому найзагальніша формула для розрахунку ефективності участі держави в 

проектах, що реалізуються у формі ПДП, має наступний вигляд: 

,
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ПДП

ДВ  – витрати держави на реалізацію проекту чи програми у формі ПДП. 

 

 

Рис. 5.6. Формування ефективності структур, побудованих 
за принципом ПДП 

 
Як було зазначено вище, ефект, який одержує держава, має декілька складових: 

бюджетну, соціальну. Таким чином, існуючі методики припускають оцінку ефекту, що 
одержує держава, на основі наступної функції: 

,,  СБЕфПДП

Д  (5.7) 

де Б, С – відповідно набори значень коефіцієнтів бюджетних та соціальних ефектів. 
У роботі показано, що, як економічні, бюджетні ефекти можуть використовуватися 

у вигляді сальдо доходів і витрат бюджетів різних рівнів; як соціальні ефекти – у 
вигляді зайнятості, рівня соціальної напруженості і т. п. 

Витрати держави зводяться до витрат на обслуговування зобов’язань за договором 
про приватно-державне партнерство. Таким чином, залежно від рівня ефекту і витрат 
на його досягнення, оцінюється ефективність діяльності держави при реалізації 
соціально-економічних проектів і програм у формі ПДП. 

Серед основних підходів до оцінки ефекту, що одержується державними структурами, 
пропонується досліджувати існуючу методику оцінки бюджетного і соціального 
ефекту, яка наводиться в «Методичних рекомендаціях щодо проведення оцінки 
економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових програм», де 
надається структура показників, значення яких характеризує ефективність реалізації 
соціально-економічних проектів і програм для держави [415, c. 5]. 

Відповідно до них бюджетна ефективність оцінюється для бюджетів різних рівнів 
або консолідованого бюджету. Показники бюджетної ефективності, відповідно до 
даної методики, розраховуються на підставі визначення потоку бюджетних коштів, до 
яких відносяться: 

 надходження від податків, акцизів, мита, зборів і відрахувань до позабюджетних 
фондів, що встановлені чинним законодавством; 

 доходи від ліцензування, конкурсів і тендерів на розробку, будівництво й 
експлуатацію об’єктів, передбачених проектом; 

 платежі при погашенні кредитів, виданих з відповідного бюджету учасникам 
проекту; 

 платежі при погашенні податкових кредитів (при податкових канікулах); 

 комісійні платежі Мінфіну за надання гарантій з іноземних кредитів; 
– дивіденди за акціями, що належать регіону або державі, а також іншими 

цінними паперами, що емітовані у зв’язку з реалізацією проектів і програм. 
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До витрат бюджетних коштів відносяться: 

– надання бюджетних (зокрема, державних) ресурсів на умовах закріплення у 

власності відповідного органу управління (зокрема, у державній власності) частини 

акцій акціонерного товариства, яке створюється для здійснення ІП; 

– надання бюджетних ресурсів у вигляді інвестиційного кредиту; надання бюджетних 

коштів на безоплатній основі (субсидування); 

– бюджетні дотації, пов’язані з проведенням певної цінової політики і забезпеченням 

дотримання певних соціальних пріоритетів. 

Окремо рекомендується враховувати: 

 податкові пільги, що полягають у зменшенні надходжень від податків і зборів. 

У цьому випадку відтік засобів також не виникає, але зменшується об’єм надходжень; 

 державні гарантії за позиками. Відтоки при цьому відсутні. Додатковими 

надходженнями є комісія за наданням гарантії. При оцінці ефективності проекту з 

урахуванням чинників невизначеності у витрати включаються виплати за гарантіями 

при настанні страхових випадків. 

При оцінці бюджетної ефективності проекту враховуються також зміни доходів і 

витрат бюджетних ресурсів, обумовлені впливом проекту на підприємства і населення, 

зокрема: 

 пряме фінансування підприємств, що беруть участь у реалізації проекту; 

 зміна податкових надходжень від підприємств, діяльність яких поліпшується 

або погіршується в результаті реалізації проекту або програми; 

 виплати допомоги особам, що залишаються без роботи, у зв’язку з реалізацією 

проекту; 

 виділення з бюджету засобів для переселення і працевлаштування громадян у 

випадках, передбачених проектом. 

За проектами, що передбачають створення нових робочих місць у регіонах з 

високим рівнем безробіття, у надходженнях бюджетних коштів враховується економія 

капіталовкладень з державного бюджету. 

Дана методика є основною, тому сучасні наукові підходи до оцінки бюджетної 

ефективності проектів і програм зводяться до формування механізму якісної оцінки 

результатів, розрахованих на основі вищезазначених кількісних показників, що  

характеризують надходження і витрати бюджетних коштів різних рівнів при реалізації 

проекту. 

Для оцінки соціального ефекту від реалізації проектів і програм встановлені такі 

показники, як ефективність, кількість робочих місць за проектом, зміна рівня безробіття, 

рівень перевищення заробітної платні осіб, які є учасниками процесу реалізації проекту 

або програми. 

Застосування інших підходів [444, с. 26] припускає врахування такого аспекту, як 

вартість послуг, наданих суспільству при реалізації соціально-економічного проекту 

або програми. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можна відзначити, що дані 

підходи мають істотний недолік, а саме: враховуючи тільки реальні грошові потоки, їх 

застосування не забезпечує оцінку економії бюджетних засобів від передання вкладень 

у соціально-економічні проекти або програми представникам промислового бізнесу. 

Даний аспект дозволяє зробити висновок про те, що вищезазначені підходи не дозволяють 

повністю оцінити ефект, що одержує держава від реалізації соціально-економічних 

проектів і програм у формі ПДП. Передача бюджетних вкладень представникам 

промислового бізнесу дозволить підвищити рівень ефекту, що одержує держава за 

рахунок зростання масштабів реалізації проекту (програми), а також дозволить 

забезпечити додатково отримання соціального ефекту при фінансуванні заходів, націлених 

на розв’язання актуальних соціально-економічних завдань поза рамками досліджуваних 

проектів (програми). 
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Для вирішення цієї проблеми представлений підхід, використання якого дозволяє 

врахувати вплив вищезазначених чинників. Як було відмічено вище, ефект, що одержується 

державними структурами при реалізації соціально-економічних проектів і програм у 

формі ПДП, формується з наступних складових: соціального і бюджетного ефекту. 

Суть соціального ефекту виявляється у вирішенні суспільних задач через реалізацію 

відповідних проектів і програм, його розмір пропорційний кількості реалізованих 

проектів. Бюджетний ефект визначається через порівняння фінансових потоків у 

структурі надходжень і витрат бюджетних коштів різних рівнів [424, c. 119]. 

Організація ПДП дозволяє передати промисловому бізнесу частину вкладень у 

проект (програму), забезпечуючи можливість розширення масштабів їх реалізації [472, 

c. 45]. Оцінка цього чинника ґрунтується на показнику (n), який характеризує кількість 

проектів, визначаючи зростання соціального ефекту. Показники, що характеризують 

надходження бюджету, розподіляємо на дві основні групи: це додатковий об’єм 

податкових надходжень, а також надходження коштів від продажу продукції при 

реалізації проекту або програми. 

Як основні характеристики витрат бюджету при реалізації соціально-економічних 

програм, пропонується, як і в більшості методик, використання показників, що 

характеризують об’єм цільового фінансування реалізації проекту (програми), а також 

суму коштів, необхідних для забезпечення зацікавленості промислового бізнесу у 

взаємодії у формі ПДП. Систематизація цих даних дозволила виділити чотири основні 

показники, які визначають ефект держави від реалізації проекту (програми). Це об’єм 

податкових надходжень, доходи від продажу продукту, вартість бюджетних вкладень 

(економія бюджетних коштів) і кількість реалізованих проектів. Об’єм податкових 

надходжень (ПН) і доходи від продажу продукту (ПП) визначають суму прямих надходжень 

до бюджету від реалізації проектів (і програм). Обсяги бюджетних вкладень (економія 

бюджетних коштів) при реалізації проекту або програми у формі ПДП (ОБВ) можуть 

бути охарактеризовані різницею між об’ємом економії від передачі промисловому 

бізнесу частини вкладень у проект (програму) і сумою коштів, необхідних для 

забезпечення зацікавленості у взаємодії у формі ПДП. Як було відмічено вище, 

показником, що визначає соціальний ефект, є кількість реалізованих проектів. Комплексно 

ефект, одержуваний державою від взаємодії у формі ПДП (ЕПД), розраховується на 

основі представлених показників: 

).(
1





n

i

iiiПД ОБВПППНЕ  (5.8) 

Розроблена система показників дозволяє визначити додатковий ефект держави від 

реалізації проекту або програми за однією з форм ПДП, включаючи збільшення 

надходжень до бюджету у вигляді податків та інших обов’язкових платежів, скорочення 

витратної частини бюджету внаслідок передачі бюджетних вкладень промисловому 

бізнесу і кількість проектів або програм, яка виступає характеристикою соціального 

ефекту, визначаючи масштабність реалізації. 

Оцінка ефективності участі у взаємодії представників промислового бізнесу 

здійснюється з використанням законодавчо оформлених документів у вигляді ухвал і 

методичних рекомендацій, які мають свої позитивні і негативні сторони. Задекларовані 

підходи є основоположними, тому що вибір форми взаємодії при організації ПДП на 

сьогоднішній день є державною прерогативою [467, c. 20]. 

З урахуванням особливостей оцінки ефективності участі промислового бізнесу в 

проекті у формі ПДП у роботі запропоновано алгоритм оцінки підприємницької 

ефективності. 

Для оцінки ефективності участі в програмі промислового бізнесу запропоновано 

алгоритм, схему застосування якого представлено на рис. 5.7. У його основу покладено 

оцінку ефективності вкладень, яка враховує підходи до фінансування і впливу зовнішніх 

чинників. 
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Рис. 5.7. Алгоритм оцінки підприємницької ефективності 

 

Застосування алгоритму припускає проходження наступних основних етапів. 

Перший етап. Його реалізація має на меті формування комплексу інформації про 

основні характеристики проекту, до яких відносяться дані про величину грошових 

потоків і вартість необхідних інвестиційних ресурсів. На цьому етапі також відбувається 

оцінка змін основних показників проекту (програми) під впливом чинників ринкової 

невизначеності, таких як ринкова вартість виробленої одиниці, вартість фінансових активів, 

вартість виробництва, наявність платоспроможного попиту на ринку, наявність  

конкуренції тощо. 

Врахування зазначених факторів здійснюється методом обґрунтування інвестиційних 

проектів, що передбачає побудову комплексного фінансового плану з можливістю 

зовнішнього фінансування і додаткового інвестування тимчасово вільного капіталу 

інвестора. 

У процесі побудови такого плану, по-перше, з’являється можливість провести 

розрахунки поточних фінансових потреб і визначити кінцевий стан суб’єкта промислового 

бізнесу, якого він досягає при реалізації проекту; по-друге, всі варіанти фінансування 

перетворюються до порівняних інвестиційних альтернатив, зіставлення яких дозволяє 

здійснити коректний вибір найбільш прийнятного. 

Побудова повного фінансового плану інвестиційної діяльності, що орієнтований на 

здійснення одного інвестиційного проекту або набору таких проектів (програм), дозволяє 

аналізувати їх з урахуванням критеріїв оцінки довгострокових інвестицій і визначати 

оптимальний за цими критеріями проект і відповідну йому програму додаткового 

інвестування та фінансування. 

Побудова повного фінансового плану істотно залежить від зовнішніх чинників, до 

яких відносяться умови отримання кредиту. Основні передумови побудови повного 

фінансового плану, з одного боку, спираються на загальні правила застосування 

динамічних методів обґрунтування проектів, а з іншого, торкаються використання 

суб’єктами промислового бізнесу варіантів додаткового кредитування. 

Визначення кількості варіантів впливу ринкової невизначеності [v] і 

фінансування інвестиції [q] 

Визначення основних параметрів під впливом 

зовнішнього середовища при відповідному 

порядковому значенні варіанта [b] 

Визначення основних параметрів 

фінансування проекту при відповідному 

порядковому значенні варіанта [а] 

Оцінка ефективності проекту Еаb 

Еаb = f(CF; IC) 

СF – чистий грошовий потік 

IC – інвестиційні витрати за проектом 
b = b + 1 

а = a + 1 

b > v 

ні так 

Формування матриці 

результатів 

Рейтингова оцінка 

фінансових планів 

Формування матриці результатів 

при найбільш прийнятному 

фінансовому плані 

а > q 



Розвиток регіональної промислової політики держави: 

теорія, методологія, механізми 

181 

Другий етап. Формування комплексу базових схем фінансування інвестиційної 

потреби соціально-економічного проекту або програми для кожного варіанта впливу 

чинників невизначеності. В результаті проходження цього етапу для кожного з даних 

варіантів реалізації проекту визначаються значення показників: чистий грошовий 

потік (CF) і первинні інвестиційні вкладення (1С), на основі яких далі буде визначено 

ефективність проекту. 

Третій етап. Оцінка ефективності проекту для кожної з певних схем фінансування 

з урахуванням варіантів впливу чинника невизначеності. При розрахунку результатів 

взаємодії використовується критерій оцінки ефективності (Е), який є сукупністю 

показників, затратовіддачи (RIC) і рентабельності власного капіталу (RВК), який характеризує 

віддачу вкладених власних засобів, що максимізовані за рахунок використовування 

зовнішніх джерел фінансування. 

При цьому врахування впливу останнього доцільне тільки за наявності у інвестора 

можливості додаткових вкладень. 

Четвертий етап. Занесення результатів розрахунку КФР в матрицю, кожен елемент 

якої є сукупністю показників RВК/RIC, що відображають потенційні можливості і 

загрози інвестування. 

Внаслідок того, що проектування форм ПДП проводиться представником держави, 

обґрунтування вибору найефективнішого підходу до фінансування проекту повинно 

базуватися на ранжируванні результатів його реалізації при різних співвідношеннях 

власних і позикових джерел [483, c. 30]. Основними показниками ефективності проекту 

для суб’єкта промислового бізнесу є приріст прибутковості власних засобів, що  

вкладено у проект (ΔRВК), який можна визначити як різницю між ринковою нормою та 

фактичним рівнем прибутковості на вкладені в проект власні засоби і рентабельність 

інвестиційних вкладень. Ґрунтуючись на тому, що значення даних показників багато в 

чому визначає політика фінансування проекту (використання ефекту фінансового важеля, 

забезпечуючи зростання показника ΔRВК , скорочує RIC), порівняння результатів його 

реалізації відповідно до кожного з даних планів фінансування можливе тільки при 

використовуванні рейтингового показника RP (rating of profitability). 
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Максимальне значення рейтингового числа RP відповідає оптимальному фінансовому 

плану. У випадку, якщо значення рейтингового числа не може бути визначене або 

негативне, проект не повинен реалізовуватися, тому що є неефективним. 

П’ятий етап. Формування матриці результатів при оптимальному фінансовому плані, 

яка характеризує ефективність вкладень суб’єктів промислового бізнесу при різних 

ринкових ситуаціях. Дана матриця, одержана шляхом виділення оптимального фінансового 

плану, є характеристикою підприємницької ефективності, з якої, за наявності даних 

про вірогідність певних результатів, можливе отримання комплексного показника 

ефективності (ЕП). 
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де Р1 ... Pi – вірогідність можливих результатів. 

Запропонований автором алгоритм оцінки ефективності доповнює методичну базу 

оцінки результатів партнерства, дозволяючи найточніше спрогнозувати ступінь  
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зацікавленості представників промислового бізнесу, визначаючи доцільність організації 

взаємодії у формі ПДП. 

Узагальнюючи наведене, слід зазначити, що характеристики ефекту, який отримує 

держава і представник промислового бізнесу, є автономними один від одного, визначаючи 

доцільність взаємодії для кожної із сторін. Тому оцінку взаємодії даних структур при 

реалізації соціально-економічних проектів і програм у формі ПДП необхідно здійснювати 

окремо, без використання узагальнюючих показників. 

У зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів, що мобілізуються для регіонального 

розвитку, постає задача визначення найбільш ефективної форми їх реалізації. Задача 

відбору найбільш пріоритетних варіантів реалізації соціально-економічних проектів чи 

програм є задачею визначення найкращої форми організації приватно-державного 

партнерства [470, c. 421]. 

Задача вибору форми ПДП при реалізації пріоритетних соціально-економічних 

проектів має многокритеріальний характер. Визначення пріоритетності форм здійснюється 

на базі багатобічної експертизи. Відповідно до вимог сучасних методик, їх якість 

оцінюється за допомогою набору кількісних показників ефективності: комерційної, 

бюджетної, соціальної. 

Таким чином, задача відбору пріоритетних форм ПДП може бути сформульована 

як задача многокритеріальної дискретної оптимізації. 

(f1 (j), (f2 (j), …, (fn (j)) → max jX, (5.11) 

у якій безліччю допустимих альтернатив: Х = {1, 2, … …j, … … … т} є множина 

порядкових номерів, представлених до розгляду форм ПДП, а критеріями якості f1, f2, 

.., fn є показники ефективності, що сформульовані таким чином, щоб найбільш 

прийнятна форма ПДП характеризувалася його найбільшим значенням. У результаті 

кожна j-а форма реалізації проекту або програми характеризується власною векторною 

оцінкою. При організації приватно-державного партнерства виникає проблема специфікації 

прав власності, а також розмежування прав. Зокрема, визначення сфери компетенції в 

рамках фірми, державної установи з визначенням суб’єкта, правом власності, перелік дій, 

які можуть бути здійснені щодо даного об’єкта, а також умов делегування даного права. 

При здійсненні приватно-державного партнерства реалізуються наступні права 

власності [449, c. 120]: 

– права щодо форми використання майна; 

– права на прибутки; 

– права щодо зміни формальних і матеріальних якостей майна; 

– права на відчуження майна третій стороні. 

Зацікавленість у співпраці приватного капіталу у формі ПДП формується стимулами 

ефективності, на відміну від них громадські (державні) установи обходяться без нього 

[179, c. 30]. Приватно-державне партнерство можна використовувати як проміжну 

форму доступу до комерційних стимулів ефективності і залучати виробничо-економічні 

структури для оптимального розв’язання суспільних проблем. 

При приватно-державному партнерстві інвестору надається право не тільки на 

використання об’єктів державної власності, але й на будівництво та/або експлуатацію 

нових об’єктів, які згодом передаються у власність держави. Порядок такої передачі 

може варіюватися у різних категорій об’єктів за схемами: будівництво – управління 

(тобто експлуатація інвестором побудованого їм об’єкта) – передача; будівництво – 

передача – управління; будівництво – передача. Подібні схеми з відшкодуванням витрат 

інвесторів на компенсаційній основі (у тому числі і з розподілом продукції між 

державою та інвестором) достатньо широко практикуються в міжнародних економічних 

відносинах [204, c. 222]. 

Роль держави обмежується задачею встановлення певного політико-правового порядку 

(форми приватно-державного партнерства). Шляхом встановлення майнових прав і 

надання їх ринковим суб’єктам держава задає вихідні позиції учасників партнерства, а 

також визначає правила їх поведінки на ринку. 
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Для вибору найефективнішої форми взаємодії державних і підприємницьких структур 

нами запропонована наступна технологія. Її застосування дозволяє вибрати таку 

форму ПДП, яка в змозі забезпечити максимальний ефект, що одержують державні 

структури від реалізації соціально-економічних проектів і програм: 

MAX. )(
1




n

i

iiiПД ОБВПППНЕ  (5.12) 

Забезпечення реалізованості принципів взаємозацікавленості й паритету інтересів 

при організації взаємодії державних структур і промислового бізнесу досягається 

введенням обмежень: 

;/ РЕEП вб   (5.13) 

,/вбв ЕПЕП   

де РЕ  – середньоринковий рівень прибутковості підприємницького капіталу в галузі, 

у якій реалізується програма; 

)(/ ввбЕП  – рівень підприємницької ефективності при реалізації відповідних проектів 

(програм) без взаємодії (б/в) і при взаємодії (в) з державою. 

Вищезазначена технологія є комплексом послідовних етапів (рис. 5.8): 

1. Визначення ефекту, що одержує держава у формі економії бюджетного фінансування 

в результаті використання механізмів ПДП, і соціального ефекту, характеристикою 

якого виступає масштабність реалізації програми. Розрахунок ефекту здійснюється за 

кожною з можливих форм взаємодії. 

 

 

Рис. 5.8. Схема алгоритму вибору форми ПДП при реалізації соціально-економічних 

проектів і програм 

 

Механізм ПДП припускає розвиток будь-яких договірних відносин, що регулюють 

співпрацю державного сектора і промислового бізнесу [264, c. 44]. В рамках концепції 

ПДП у попередньому розділі було обґрунтовано виділення п’яти базових форм співпраці 

державних структур і промислового бізнесу, яка характеризується наявністю особливих 

форм власності, інвестування та управління: 

– форма кооперації – приватно-державне фінансування й управління за наявності 

приватно-державної власності; 
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– форма концесії – приватне фінансування й управління за наявності приватно-

державної власності; 

– форма оператора – приватно-державне фінансування й управлення за наявності 

державної власності; 

– форма договору – приватне фінансування й управління за наявності приватної 

власності; 

– форма лізингу – приватно-державне фінансування й управління за наявності 

приватної власності. 

2. Визначення підприємницької ефективності держави для обраної форми ПДП, що 

має максимальний рівень ефекту. 

У разі виявлення зацікавленості підприємницьких структур у взаємодії на основі 

запропонованої форми вона вважається ефективною (відбувається перехід до третього 

етапу технології), інакше дане дослідження проводиться для форми ПДП, де менший 

рівень ефекту. 

3. Формулювання висновку про доцільність і ефективність партнерських відносин 

відповідно до обраної форми ПДП. 

На відміну від існуючих, запропонована методика націлена на максимізацію 

соціального ефекту від реалізації проекту або програми з уведенням обмежень, які 

припускають дотримання принципів організації взаємодії, визначаючи ступінь  

зацікавленості в ньому сфери підприємництва. 

Таким чином, взаємодія державних і підприємницьких структур у розвинутих 

державах, головним чином, пов’язана з пошуком найефективніших форм використання 

державних ресурсів і стимулювання розв’язання найважливіших соціально-економічних 

задач. Взаємодія дозволяє уникнути, з одного боку, недоліків прямого регулювання 

держави, а з іншого – «провалів ринку». Основний аргумент на підтримку розвитку 

партнерських відносин полягає у тому, що і державний, і приватний сектори 

володіють власними унікальними можливостями, при об’єднанні яких створюється 

можливість ефективнішої реалізації соціально-економічних проектів і програм. 
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Розділ 6 

Механізм подолання економічної 

кризи в промисловому секторі 

регіону 
 

 
6.1. Передумови формування антикризових механізмів у промисловості 

 

Макроекономічна нестабільність є однією з основних недоліків ринкової економіки. 

Тоді як у командній економіці всі рішення щодо економічної політики держави, 

розподілу ресурсів і організації виробництва приймаються центральним плановим 

органом, у ринковій економіці, як відомо, ці рішення ніким не узгоджуються. У чистому 

капіталізмі функцію планового органу приймає на себе ринковий механізм, тобто 

функціонування економіки повністю знаходиться в розпорядженні ринку. Звичайно, в 

цих умовах механізм саморегуляції ринку дуже часто дає збої. Цей недолік ринкової 

економіки є «жертвою» задля ефективного розподілу ресурсів, інтенсивного економічного 

зростання й інших переваг капіталістичного устрою суспільства. Проте «чистого» 

капіталізму на практиці не існує – у всіх країнах з ринковою економікою практикуються 

змішані системи, які займають деяке проміжне положення між командною економікою 

і «чистим» капіталізмом. Держава у таких системах виконує певну роль в економічному 

житті суспільства [222, с. 137]. Зокрема, вона забезпечує випуск деяких товарів і 

послуг, які ринкова система не виробляє, також уряд реалізує певну економічну 

політику, що розробляється на основі економічних цілей і реалій та направляється на 

нейтралізацію недоліків ринкової економіки. Однією з головних цілей державної 

політики є досягнення макроекономічної стабільності, тобто досягнення стійкого 

економічного зростання при стабільному рівні цін і незначному рівні безробіття. 

Основними інструментами регулювання ринкової економіки є фіскальна і кредитно-

грошова політика. Необхідно відзначити, що до розуміння необхідності втручання 

держави в економічні процеси з метою досягнення макроекономічної стабільності 

економісти прийшли не відразу. 

З кінця XVII – початку XVIII ст. ідея «повного laissez faire» – вимога абсолютного 

невтручання держави в економіку, іншими словами ідея економічного лібералізму, – 

перетворилася на девіз ринкової ліберальної економічної політики, а разом з тим і в 

головний принцип нового напряму економічної думки – класичної політичної економії 

[492, с. 187]. До цього принципу класична політична економія прийшла в результаті 

боротьби з меркантилізмом і його подальшим розгалуженням. Послідовники класичної 

політичної економії відкинули протекціонізм і активне втручання держави в економіку, 

проповідуючи меркантилізм. Намагаючись пояснити і обґрунтувати рівновагу економіки, 

вони обходилися без використання математичного апарату, без застосування моделювання, 

крім того, послідовники класичної політичної економії вважали економіку чистого 

капіталізму повністю саморегульованою, розділяючи «закон ринків» Ж. Б. Сея. Задовго до 

Сея принцип лібералізму в економіці оголосив Адам Сміт, тим самим розчистивши 

шлях для інших послідовників «laissez faire». Він, зокрема, ввів такі поняття, як 

«економічна людина» і «невидима рука». За Смітом, «економічна людина», виходячи 

зі своїх егоїстичних вигод, діятиме на благо суспільства, тобто «невидима рука» ринку 

при дотриманні принципів економічного лібералізму сприятиме економічному добробуту 



 

Пельтек Л. В. 

186 

суспільства. Проте якщо кожен індивід діятиме тільки відповідно до власних інтересів, 

неминучим буде зіткнення і протистояння інтересів, і в такому разі для суспільства 

було б значно краще, якби вони діяли погоджено. Тобто суспільство тільки виграє, 

якщо держава погоджуватиме дії окремих індивідів, звичайно, в розумних межах. 

«Закон ринків» Ж. Б. Сея зводиться до твердження, що виробництво самостійно 

створює собі попит: «Всякий продукт з моменту свого створення відкриває ринок 

збуту для інших продуктів на всю величину своєї вартості» [502, с. 410]. 

Цей висновок випливав із смітовського визначення природної ціни товарів як суми 

доходів: Q = W + Р + R. Ліва частина тотожності – це ні що інше, як сукупна 

пропозиція, тоді як права частина (сума доходів – заробітної плати, прибутку і ренти) – це 

сукупний попит. Головний висновок Сея, за його законом, полягає у тому, що в 

ринковій економіці вся продукція, вироблена в економіці, буде реалізована, тобто 

достатньо лише виробляти продукт, і він буде реалізований, треба тільки стежити за 

тим, щоб структура виробництва відповідала структурі попиту. Отже, можна подумати, 

що в умовах економічного лібералізму криза перевиробництва або, говорячи сучасними 

термінами, недолік сукупного попиту неможливий. Тобто, за Сеєм, в умовах ринкової 

економіки, при дотриманні невтручання держави в економіку, кризи і депресії, по суті, 

неможливі. У довготривалому періоді, вважали класики ринкового лібералізму, ринковий 

механізм забезпечує рівновагу на рівні повної зайнятості, тобто відсутність безробіття. 

Вони визнавали, що іноді надзвичайні обставини, такі як війни, політичні перевороти, 

засухи, падіння фондових індексів або «золота лихоманка», можуть збити економіку зі 

шляху повної зайнятості. Але коли це відбувається, ринок автоматично коректує ціни, 

заробітну платню і процентні ставки, і в економіці відновлюється рівень виробництва, 

що відповідає повній зайнятості [496, с. 105]. 

До Великої Депресії 30-х років XX століття «закон ринків» Сея загалом дотримувався. 

Проте в кінці 20-х – на початку 30-х років Велика Депресія охопила спочатку США, а 

згодом відобразилася на економіці інших промислово розвинених країн. У результаті 

реальний обсяг ВВП у США скоротився на 40 %, а рівень інфляції підскочив приблизно на 

25 %. Тоді з’ясувалась невідповідність теорії класиків ринкового лібералізму, які 

стверджували, що довготривала депресія практично неможлива, і фактично економіка 

Сполучених Штатів перебувала у скрутному становищі (10 років США знаходилися в 

полоні небаченого досі у масштабах безробіття). Сучасні макроекономічні теорії 

спростовують «закон ринків» Сея. В основі сучасного вчення макроекономічної рівноваги 

лежить ідея про те, що не весь дохід, одержаний від реалізації продукції, йде на 

споживання – певна частина зберігається, витрачається на імпорт і податки. Таким 

чином, відбувається витік з кругообігу «доходи – витрати», чого не врахував в своєму 

законі Ж. Б. Сей. Проте «закон ринків» Сея зіграв важливу роль в історії економічної 

думки. Доля закону Сея в історії економічної науки сповнена драматичних подій. З 

одного боку, фігура Сея-теоретика часто викликала скептичне відношення, а в аргументах, 

на яких базувався закон, були знайдені серйозні вади. З іншого боку, закон привертав 

до себе все нові хвилі інтересу, щоразу відкриваючи дослідникам нові грані [492, с. 210]. 

Своєрідною відповіддю на Велику Депресію 30-х років була теорія англійського 

економіста Джона Мейнарда Кейнса. У своїй новій макроекономічній теорії Кейнс 

пояснив причини реально існуючого безробіття та депресії і вказав на необхідність 

активного державного втручання для боротьби з ними. Кейнс висував положення про 

відсутність у капіталістичної системи внутрішнього механізму рівноваги, що дозволяє 

після скорочення сукупного попиту повернутися до колишнього рівня виробництва і 

зайнятості, визнав небезпеку попадання економічної системи в тривалу пастку депресії. 

Тим самим він виступив як критик капіталізму і доктрини laissez faire. 

Кейнс показав, що ринкова система дає збої в області розподілу ресурсів, не 

забезпечуючи повного використання найважливішого ресурсу – робочої сили. Тим самим 

Кейнс оголосив про необхідність державного регулювання економіки для уникнення 
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макроекономічної нестабільності, властивій ринковій економіці. Тобто Кейнс уперше 

в історії економічної думки зарахував проблему безробіття до економічних проблем. 

До Кейнса вона розглядалася насамперед як соціальна проблема – проблема бідності. 

Послідовники Кейнса розвинули і вдосконалили теорію зайнятості Кейнса. Сучасна 

модель сукупних витрат – це вдосконалена теорія зайнятості Кейнса, яка відображає 

кейнсіанську економічну теорію. 

Тематика макроекономічної нестабільності є однією з основних в сучасній  

макроекономіці. Адже розуміння причин і природи макроекономічної нестабільності в 

ринковій економіці є необхідною умовою для розробки економічної політики, направленої 

на ліквідацію макроекономічної нестабільності, тобто досягнення стабілізації рівня цін 

і виробництва, відповідному повній зайнятості. Крім того, однією з основних функцій 

сучасної держави є здійснення економічної політики, орієнтованої на пом’якшення 

циклічності розвитку ринкової економіки, ліквідацію наслідків економічних спадів. 

Невипадково дана тема є однією з найбільш дискусійних у макроекономіці – існує 

безліч думок різних економістів про те, якою повинна бути роль держави в питанні 

регулювання ринкової економіки. Кожна думка, кожен підхід до досягнення 

макроекономічної стабільності економіки має як сильні, так і слабкі сторони; відповідно, 

економісти, що виражають ті або інші ідеї, приводять приклади з реального життя, з 

історії економіки, підтверджуючи правильність їх власних переконань. Проте досвід 

свідчить, що дотепер не знайдена панацея проти нестабільності в ринковій економіці. 

Принципи стабілізації економіки, що добре спрацювали в певній економічній ситуації, 

призводять до абсолютно несподіваного, негативного ефекту в іншій подібній ситуації. 

Наприклад, кейнсіанська теорія, що добре зарекомендувала себе під час Великої Депресії, 

не принесла очікуваних результатів у США в 60-ті роки. 

Як відомо, на економічну стабільність у країні впливає багато чинників, серед яких 

і політична стабільність, проте не можна забувати і про зворотний зв’язок, адже 

макроекономічна стабільність, низький рівень безробіття та інфляція є найважливішими 

умовами внутрішньополітичної стабільності в країні, привабливості економіки для 

іноземних інвесторів, довготривалого економічного зростання і добробуту суспільства. 

Промисловий переворот кінця XVIII – початку XIX століття зумовив бурхливий 

економічний розвиток, який створив нову основу для життя економічної політики. 

Завдання полягало лише в тому, щоб забезпечити ринковий механізм відповідною 

інфраструктурою (системою правових норм, національною валютою тощо). У той час 

держава знаходилася в ролі стороннього спостерігача. Проте після світової економічної 

кризи 1929-1933 рр. стало зрозуміло, що необхідний інший підхід до проблеми 

державної участі в ринковій економіці. В результаті з’явилося поняття «економічна 

політика». От як охарактеризував це явище в економіці В. М. Соколінський [416, с. 114]: 

«В рамках нової стратегії держава різко розширила систему заходів інфраструктурного 

характеру. Але головне, що зажадало від нього нового якісного стану ринкового 

виробничого механізму, – це знаходження способів зовнішньої його корекції, що не в 

змозі зробити зсередини сам ринковий механізм». 

Перші спроби державного регулювання економіки були зроблені в Німеччині ще в 

кінці XIX століття [405, с. 81]. Автором нового соціального законодавства став 

О. Бісмарк, на основі цього законодавство виникла нова сфера – соціальне страхування. 

Невипадково, що і в даний час Німеччина є однією з перших серед промислово 

розвинених країн за рівнем соціалізації економіки. 

Існують різні визначення економічної політики. За визначенням X. Гирша економічна 

політика держави є сукупністю заходів, направлених на те, щоб упорядкувати хід 

економічних процесів, здійснювати на них вплив або безпосередньо забезпечувати їх 

протікання. 

Суб’єктами, або виконавцями економічної політики, є, по-перше, держава, по-

друге, недержавні суб’єкти економічної політики. Це різні об’єднання, профспілки, 
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картелі і т. д. У розвинених країнах держава покладає частину тягаря з регулювання 

економіки на недержавні суб’єкти. В Україні ці інститути не володіють достатнім 

впливом і силою, щоб допомагати державі у проведенні економічної політики. 
Переслідуючи загальностратегічні цілі розвитку, держава в числі інших заходів 

здійснює стабілізаційну антициклічну політику і політику зайнятості. 
Існують різні погляди на причини циклічних коливань, проте, незважаючи на 

значну кількість розбіжних поглядів і різну розстановку акцентів при формуванні 
антициклічної політики, в цілому можна виділити два пануючих у даний час напрями 
регулювання: неокейнсіанство і неоконсерватизм [495]. Перший орієнтується на 
регулювання сукупного попиту, другий – на регулювання сукупної пропозиції. Для 
наочності можна представити їх відмінність у вигляді таблиці (табл. 6.1). 

 
Таблиця 6.1 

Основні відмінності теоретичних підходів у регулюванні 

Ознаки Неокейнсіанство Неоконсерватизм 

Орієнтації На попит На пропозицію 

Цілі Регулювання господарства в цілому 
(макроекономіка) 

Створення стимулів діяльності 
(мікроекономіка) 

Пріоритети регулювання Податково-бюджетна політика 
Кредитно-грошова політика 

Кредитно-грошова політика 
Податково-бюджетна політика 

Роль держави Заохочення Обмеження 

 
Залежно від початкових установок та орієнтирів, прихильники того чи іншого 

напряму по-різному вирішують проблеми згладжування циклічних коливань, по-різному 
оперують інструментами, що знаходяться у розпорядженні держави. 

Наприклад, прихильники кейнсіанських рецептів більшу увагу приділяють 
бюджетній політиці (головним чином, це пов’язано зі збільшенням або зменшенням 
витрат держави) і податковій політиці (маніпуляції з податковими ставками залежно 
від стану економіки). 

Прихильники неоконсервативних рецептів приділяють велику увагу проблемі грошей і 
кредиту. Головним чином, це питання обсягу грошової маси і його регулювання. 

По-різному розв’язуються проблеми участі держави в процесах, що відбуваються, – 
в політиці регулювання економіки в цілому і у згладжуванні циклічних коливань. 

Незважаючи на такі, здавалося б, істотні відмінності, існує загальне розуміння 
цими концепціями того факту, що, по-перше, держава в змозі згладжувати циклічні 
коливання, і, по-друге, держава повинна здійснювати цей процес з метою досягнення і 
підтримки економічної стабільності. Існує і загальне розуміння того, якою в цілому 
повинна бути лінія поведінки держави, направлена на подолання циклічних коливань. 

У фазі спаду всі заходи держави повинні бути направлені на стимулювання ділової 
активності. У податковій політиці це означає зниження ставок, надання податкових 
пільг на нові інвестиції, проведення політики прискореної амортизації. При цьому 
прихильники кейнсіанських поглядів більше сподіваються на зростання державних 
витрат, які розглядаються як стимулятор накопичення. Податкові заходи більше 
доповнюють бюджетні, і в комплексі вони стимулюють сукупний попит, а внаслідок 
цього і виробництво. 

Що ж відбувається в зворотному випадку, тобто в період підйому економічної 
кон’юнктури? Держава, з метою запобігання «перегріву» економіки і пов’язаних із 
цим хворобливих явищ у господарському житті, проводить політику заборони, що 
включає протилежні заходи у податково-бюджетній і кредитно-грошовій політиці. 

Податково-бюджетна політика такого періоду характеризується підвищенням ставок 
податків, скороченням державних витрат, обмеженнями при реалізації амортизаційної 
політики. Саме на податково-бюджетну політику орієнтуються теоретики кейнсіанських 
методів регулювання. Фіскальні заходи приводять до згладжування купівельної 
спроможності, а значить, і попиту, що стримує економічну активність. 
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Загалом про політику, яку повинна проводити держава з метою «згладжування» 

циклічних коливань, можна сказати, що в період спаду держава проводить політику 

активізації всіх господарських процесів, а в період «перегріву» економіки прагне 

стримувати ділову активність. 

При цьому виділяються наступні заходи політики, які можуть сприяти підвищенню 

стійкості ринків [428, с. 118]. 

1. Сприяння формуванню ширшої і диверсифікованої бази інвесторів. Стимулювати 

різноманітність інвесторів, зокрема інституційних інвесторів, таких як пенсійні фонди 

і страхові компанії, які, як правило, мають більш довгострокові горизонти інвестування. 

2. Сприяння об’єктивному формуванню цін. Усувати перешкоди для об’єктивного 

формування цін, уникаючи штучних затримок у ціноутворенні та обмеження змін цін. 

3. Сприяння розвитку інфраструктури. Формування правових, регулятивних і 

пруденційних норм і правил, що відповідають міжнародній оптимальній практиці. 

4. Забезпечення ефективного функціонування фондових і товарно-сировинних 

бірж. Біржове середовище, що ефективно функціонує, і допоміжна інфраструктура для 

торгівлі фінансовими інструментами та матеріальними ресурсами також може сприяти 

розвитку ринків капіталу, хоча удосконалення й інновації повинні проводитися в 

належній послідовності. 

Слід зазначити, що найважливішими чинниками подолання кризових явищ і 

запорукою майбутнього успішного розвитку до теперішнього часу були: успішна 

підприємницька практика, діяльність на світових ринках транснаціональних корпорацій, 

амбітність національного бізнесу, перш за все, в телекомунікаційній та інформаційній 

індустрії, технологічний базис, інноваційний характер розвитку і збільшення витрат на 

НДДКР, а також широкий комплекс заходів, направлених на співпрацю політичної й 

економічної еліт. 

На підставі сказаного можна виділити наступні системні чинники глобальної 

економічної кризи початку XXI століття: 

1) загальна для всіх розвинених країн довгострокова тенденція (у 45-50 років) 

розвитку підвищуючої або понижуючої стадії циклів розвитку, теорію яких розвинув 

Н. Д. Кондратьєв; 

2) пануючі суспільно-економічні устрої і національні традиції; 

3) ступінь обхвату кризою підприємств по регіонах і галузях країни; 

4) стадія (ступінь глибини) кризи; 

5) політична ситуація; 

6) рівень глобалізації і ступінь міжнародного розподілу праці; 

7) рівень інтеграції країни в систему світового господарства; 

8) рівень концентрації і централізації капіталу; 

9) стан фінансової системи держави; 

10) кредитні можливості фінансово-банківської системи. 

Виділена сукупність системних чинників глобальної економічної кризи початку 

XXI століття в умовах становлення сучасної економіки інформаційного виробництва 

припускає переосмислення багатьох корінних проблем економічної науки, що  

безпосередньо стосуються процесів виробництва і відтворення інформації та наукового 

знання. Нова інформаційна ера ставить перед наукою безліч задач, що вимагають 

поглибленого дослідження перехідних процесів, які відбуваються в сучасному всесвітньому 

господарстві, пов’язаних із становленням інформаційного типу економічного зростання і 

зміною причинного комплексу кризових процесів. 

Ключові напрями розвитку глобальної економічної кризи початку XXI століття 

щодо економіки регіону можна виділити при розгляді аналітичного матеріалу вітчизняних 

і зарубіжних дослідників, який з’явився до кінця 2008 року. 

Аналізуючи історію питання, Л. М. Григор’єв відзначав, що циклічні процеси 

йдуть, принаймні, півтора-два століття [57, с. 42]. Поступово амплітуда коливань стала 
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послаблюватися в післявоєнний період. Центр, звичайно, знаходився в США – 

переміщався на Європу і через торгівлю на країни, що розвиваються. У США традиційно 

відбувається 2 кризи в десятиліття, у Європі – одна (кризи в США після Другої 

світової війни 1948-1949 рр., 1954 р., 1957-1958 рр., 1961 р., 1967 р., 1970-1971 рр., 

1975 р. – велика криза з першим нафтовим «шоком» та інфляцією, 1981-1982 рр. – 

також з нафтовим «шоком» та інфляцією, 1987 р., 1990-1991 рр.). Слід зазначити, що 

глибина падіння ВВП у зазначений період мала тенденцію до зниження. 

Л. М. Григорьєв виділяє 10 етапів або рубежів проходження кризи: 

* рубіж 1 – житлова криза в США і вторинні папери – до серпня 2008 р.; 

* рубіж 2 – криза ліквідності у інвестиційних банків – з травня 2008 р.; 

* рубіж 3 – криза кредитування – з серпня-вересня 2008 р.; 

* рубіж 4 – криза довіри – біржа – взаємодія – з вересня 2008 р.; 

* рубіж 5 – м’яка націоналізація ключових банків – вересень-жовтень 2008 р.; 

* рубіж 6 – економічний націоналізм, загроза протекціонізму – жовтень 2008 р. і далі; 

* рубіж 7 – загроза паніки в ощадній системі – з жовтня 2008 р. відбулося загальне 

підвищення меж страхування депозитів; 

* рубіж 8 – обмеження наслідків для реального сектора економіки; 

* рубіж 9 – відновлення довіри до ринків; 

* рубіж 10 – реформа моніторингу і регулювання міжнародної фінансової системи. 

Хоча економіка України сьогодні поступово оживає, рівень ВВП далеко не відповідає 

тому обсягу бюджетних витрат, які Україна могла собі дозволити в докризовий період. 

Відновлення світової економіки відбувається не так швидко, як це оцінювалося раніше. 

Більш того, бюджетно-боргова криза в Греції, Іспанії та інших країнах призвела до 

продовження періоду нестабільності. 

Міжнародним фінансовим організаціям довелося робити багатомільярдні вклади в 

ці країни, а їм самим довелося, незважаючи на внутрішні протести, вдатися до різкого 

скорочення соціальних видатків. 

Міжнародні фінансові ринки за останні місяці, на жаль, не демонструють бажаної 

стабільності. Це дає підстави провідним економістам світу вести мову про можливість 

другої хвилі кризи. 

На щорічній конференції, що пройшла 15 травня 2010 р. у столиці Хорватії Загребі, 

Європейський банк реконструкції та розвитку оприлюднив новий прогноз зростання 

економіки у країнах Східної Європи в 2010 р. Ішлося про те, що зростання в Єврозоні 

складе 3,7 %, тобто на 0,4 % більше, ніж передбачалося раніше. Водночас експерти 

банку відзначили, що не можуть дати точних оцінок щодо перспектив виходу держав 

зі світової фінансової кризи. Вони попередили також про ризики, пов’язані в тому 

числі з нестабільною ситуацією в Західній Європі. 

Незважаючи на те, що економісти й політики навперебій стверджують, нібито 

глобальна фінансова й економічна криза залишилася позаду, Урядом України виділяються 

наступні невирішені задачі на перспективу: 

1. Обмеження дії кризи на ліквідність і реальну економіку у міру збереження 

макроекономічної стабільності. 

2. Посилення структурних реформ з метою диверсифікації економіки, зміцнення 

інституційної основи і фінансового сектора для забезпечення стійкого довгострокового 

економічного зростання. 

3. Продовження інтеграції в світову економіку. 

4. Обмеження дії кризи на регіональний рівень і проблеми неплатежів. 

5. Поглиблення рецесії може зажадати введення пакету заходів бюджетного 

стимулювання. 

Канадське Агентство з міжнародного розвитку (CIDA) на основі аналізу процесів, 

що відбуваються у світовій економіці, сформулювало три основні сценарії розвитку 

кризи найближчими роками. 
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1. Сценарій швидкого відновлення після кризи – «V-криза». 

2. Сценарій «другої хвилі» кризи – «W-криза». 

3. Сценарій затяжної рецесії – «L-криза». 

У всіх сценаріях стан економіки США здійснюватиме ключовий вплив на параметри 

розвитку і перспективи відновлення темпів зростання світової економіки. 

Перший варіант розвитку кризи припускає, що антикризовими заходами, що 

вживаються американською адміністрацією, буде зупинено розвиток кризи. Заходи, 

направлені на підтримку ліквідності у фінансовому секторі США, націоналізація ряду 

фінансових інститутів, реструктуризація «хворих» активів, що накопичилися в учасників 

фінансових ринків, приведуть до «нормалізації» ситуації з кредитування підприємств і 

населення. Це, в свою чергу. допоможе пожвавленню споживацького й інвестиційного 

попиту в економіці США. Заходи, направлені на підтримку реального сектора, дозволять 

системоутворювальним промисловим підприємствам, перш за все, в автомобільній 

галузі, уникнути банкрутства, «дочекавшись» початку пожвавлення попиту і відновлення 

кредитної активності. А реалізація інфраструктурних проектів, у свою чергу, підтримає 

динаміку інвестицій. 

Сценарій «другої хвилі» кризи припускає, що антикризові заходи приведуть до 

тимчасової стабілізації ситуації і відновлення зростання, що стимулюється експан-

сіоністською бюджетною і грошовою політикою. Проте в цьому випадку відновлення 

зростання не усуне диспропорції, що накопичилися в економіці США. Перша з них 

виявиться у тому, що відновлення зростання попиту на імпортні товари призведе до 

збільшення зростання негативного сальдо торгового балансу (при низькій ефективності 

експорту через дуже міцний долар). Друга полягає у тому, що надмірне нарощування 

дефіциту бюджету приведе до зростання сумарного боргу, що рано чи пізно відобразиться 

на вартості запозичень, ризику відмови від доларових розрахунків і формування 

мультивалютної фінансової системи. 

Відмінністю третього сценарію затяжної рецесії є відсутність навіть тимчасової 

позитивної реакції економіки США і Єврозони на антикризові заходи. Це відповідає 

одночасному попаданню економік в інвестиційну пастку і пастку ліквідності. М’яка 

грошова і бюджетна політика, зокрема держпрограма розвитку інфраструктури, будуть 

нездатними перешкодити серії крупних банкрутств у реальному секторі (в т. ч. найбільших 

автовиробників) і зростанню безробіття. У цих умовах динаміка споживацького попиту і 

споживацьких очікувань може залишатися негативною ще довго. При цьому міцний 

долар перешкоджатиме зростанню американського експорту. Динаміка інвестицій, що 

має запізнілий характер, також не зможе підтримати сукупний попит. 

Тривалий спад (або відсутність зростання в американській економіці) чинитиме 

пригноблюючу дію на динаміку показників світової економіки. 

Об’єми світової торгівлі будуть стагнувати або (у разі посиленого зведення захисних 

національних бар’єрів) скорочуватися. При цьому ціни на сировинних ринках 

залишатимуться на низькому рівні протягом усього періоду затяжної рецесії. 

Якщо американська економіка тривалий час демонструватиме негативну динаміку, 

погіршення торгового балансу і збільшення бюджетного дефіциту рано чи пізно 

створяться умови для знецінення долара, яке супроводжуватиметься скороченням 

попиту на доларові активи по всьому світу. Очікуванню такого розвитку подій сприяє 

нинішній ажіотажний попит на доларові активи, який можна трактувати як «роздування» 

чергового «мильного пузиря». Якщо знецінення долара в цьому сценарії буде різким і 

несподіваним, найгіршим варіантом розвитку подій може стати руйнування діючої 

фінансової системи і послаблення позиції долара як резервної валюти. Тоді перехід до 

фази пожвавлення у світовій економіці зажадає вибудовування нової конструкції 

світової фінансової системи. 

Ключові напрями розвитку глобальної економічної кризи початку XXI століття 

щодо економіки України визначаються наступними чинниками, сформульованими у 

ряді робіт [62; 215; 223; 268; 274]. 
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1. Актуалізація загрози посилення економічного спаду на фоні погіршення 

зовнішньоекономічної ситуації. Поточна економічна ситуація відновлюється дуже 

повільно. 

2. Антикризові заходи декларуються, але реалізуються не до кінця. Стратегії 

антикризових заходів з урахуванням макроекономічної ситуації, що змінюється, і 

досвіду їх застосування в інших країнах світу потребують уточнення. 

Загальною рисою антикризових програм є їх значна специфіка і відсутність 

загальноприйнятих рецептів, що пояснюється незвичністю кризи – глобальністю, 

поєднанням рис циклічної і системної кризи. При використанні методології виділення 

довгих хвиль Н. Кондратьєва поточний період можна визначити як завершальну фазу 

циклу початку 50-х років XX ст., яка повинна продовжитися приблизно до 2015 р., 

пов’язану з переходом від домінування авіаційних, ракетних і комп’ютерних технологій до 

біо-, інформаційних, нанотехнологій на фоні розвитку нової енергетики та екологічно 

чистих виробничих технологій. При цьому, за спостереженнями Н. Кондратьєва, перед 

початком наступної хвилі кожного великого циклу, а іноді й на самому початку її 

спостерігаються значні зміни в основних умовах господарського життя суспільства. Ці 

зміни звичайно проявляються (в тій чи іншій комбінації) у глибоких змінах техніки, 

виробництва й обміну (яким, у свою чергу, передують значні технічні винаходи і 

відкриття), у зміні умов грошового обігу, в посиленні ролі нових країн у світовому 

господарському житті. 

Хоча в післявоєнний період тривалість фази циклічного спаду в США коливалася 

від 6 до 16 місяців, проте особливий характер нинішньої кризи може подовжити період 

спаду, і це потрібно мати на увазі. На даний момент не залишилося жодної країни, яку 

б не торкнулася світова рецесія, яка спричинила ризик виникнення рецесійної спіралі, 

тобто такого розвитку, коли погіршення кон’юнктури в одній країні погіршує кон’юнктуру 

в інших країнах, а потім звідти знову надходить негативний імпульс у першу країну. 

3. Макроекономіка. Вибір програми антикризових заходів в Україні ускладнений 

так званою дилемою вибору макроекономічної політики, коли, з одного боку, цілей 

економічної політики більше, ніж випробуваних інструментів, а з іншого – вибір 

інструментів з наявних альтернатив сам по собі представляє нетривіальну в змістовному, 

але складну в економіко-політичному плані задачу. Говорячи конкретніше, за рахунок 

лише стимулювання попиту досягти внутрішньої і зовнішньої рівноваги не вдасться, 

оскільки економічний спад пов’язаний із одночасним різким зниженням експорту та 

необхідністю забезпечення позитивного торгівельного сальдо на фоні важко прогнозованого 

відпливу капіталу. Застосування додаткових інструментів макроекономічного регулювання 

пов’язане із використанням як фіскальної політики, яка в умовах втрати впливу 

процентних ставок на потоки капіталу стає ефективною навіть в умовах режиму 

плаваючого курсу, так і девальвації і точковим уведенням імпортного мита (у тій мірі, 

в якій це необхідно для зрівнювання шансів у конкуренції з торговими партнерами) 

або їх комбінації. Останнє зачіпає інтереси впливових груп домогосподарств та інших 

споживачів імпортної продукції, експортерів, міжнародних економічних організацій, 

що побоюються виникнення в світі порочного кола «девальвація – протекціонізм», що 

може додати нинішній світовій рецесії характер тривалої L-кризи. Стрес-сценарій 

тривалої світової L-кризи припускає в 2010-2015 рр. стагнацію темпів зростання світової 

торгівлі, а також зниження обсягів виробництва в розвинених країнах (в абсолютному 

вираженні) і зниження цін на нафту до 30 дол/бар упродовж усього прогнозованого 

терміну. У цьому сценарії, згідно з розрахунками експертів, можлива 2,5-3-кратна 

девальвація гривні . 

4. Виробленню нового пакету заходів з антикризової підтримки економіки повинна 

передувати хоча б відносна стабілізація валютного ринку, висока волатильність якого 

викликає відплив капіталу і валютизацію засобів населення, банків і корпорацій, 

зокрема направлених з бюджету і держрезервів. 
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Вибрана НБУ політика «керованої девальвації», що привела до девальвації гривні у 

липні 2008 р. на 60 %, не тільки гальмувала темпи зростання імпорту, але й виснажувала 

валютні резерви. Золотовалютні резерви НБУ на 31 січня 2010 р. зменшилися на 

1,219 млрд дол і склали 25,286 млрд дол. У 2008 р. золотовалютні резерви НБУ 

зменшилися на 2,8 %, або на 918,79 млн дол з 32,462 млрд дол. 

Говорити про однозначну ефективність вибраної валютної політики, направленої 

на помірну девальвацію, поки не можна, так само, як не можна спиратися й на 

аналогію з кризою 1998 р., коли девальвація була набагато масштабнішою. 

5. Після стабілізації валютного ринку держпідтримку слід направляти, перш за все, 

в галузі кінцевого споживання і/або безпосередньо до домашніх господарств при 

створенні умов для підвищення схильності до споживання українських товарів. Їх 

попит забезпечить адекватний розвиток ресурсних галузей. Це пов’язано, з одного 

боку, із тим, що виділення галузей як об’єктів держпідтримки не відповідає структурному 

характеру нинішньої кризи і тому факту, що в Україні внутрігалузева диференціація 

підприємств, з погляду рівня і динаміки ефективності виробництва, значно вища, ніж 

міжгалузева диференціація. З іншого боку, як показує аналіз, це пов’язано із  

використанням методології МГБ для розробки заходів антикризової політики за 

допомогою визначення галузей, продукція яких породжує максимальний ланцюжок 

міжгалузевих взаємозв’язків, тобто одне з небагатьох логічних обґрунтувань комплексу 

антикризових заходів для реального сектора економіки ускладнено змінами 2006 р. у 

формуванні статистичної інформації. 

При розробці заходів підтримки окремих підприємств (системоутворювальних) 

слід орієнтуватися на їх диференціацію для лідерів і середняків тієї або іншої галузі, 

при цьому аутсайдери повинні в ході кризи піти з ринку. 

6. Обмеженість у нинішніх умовах позитивної дії чинника національної валюти на 

імпортозаміщення актуалізує важливість моніторингу і стимулювання чинників 

конкурентоспроможності, пов’язаних з рівнем і характером зміни витрат на заробітну 

платню, електроенергію, паливо, транспортування. Необхідно ще раз розглянути питання 

про «заморожування» цін на продукцію природних монополій як антикризової міри, 

незважаючи на виникаючі при цьому труднощі, що пов’язані з відносинами із інвесторами, 

котрі включилися в процес реформування української електроенергетики і розраховували 

при формуванні інвестпрограм на обумовлену динаміку цін. 

7. Підтримка експорту. Для стимулювання несировинного експорту, еластичність 

якого до динаміки курсу невелика (за нашими розрахунками – 0,25-0,35 % на 1 % 

зміни курсу), необхідні спеціальні заходи, які мають як горизонтальний характер, так і 

диференційовані для виробників окремих товарів. При цьому можна орієнтуватися на 

сфери, комплементарні з погляду виявлених конкурентних переваг Китаю, який 

знаходитиметься в пошуку нових ринків збуту, необхідних його економіці для компенсації 

наслідків рецесії в Європі, куди Китай останніми роками експортував продукції 

приблизно стільки ж, скільки в США і країни Азії. Загроза конкуренції з боку Європи 

менш актуальна, оскільки через специфіку динаміки її індикаторів конкурентоспроможності 

у міру виходу з кризи її орієнтація на зростання внутрішнього попиту, як і раніше, 

виглядає вірогіднішою, а американська економіка, яка готова перебудувати свою 

економічну модель на експорт, не є географічним конкурентом Україні. 

8. Фінансовий сектор. Говорячи про майбутні зміни світової фінансової системи, 

найближчими роками не передбачається різке посилення держ- або наднаціонального 

регулювання фінансового сектора і світової економіки в цілому, принаймні в старих 

його формах і, тим більше. в період виходу з рецесії. Хоча в перспективі вживання таких 

заходів цілком вірогідне. Це пов’язано з тим, що в середовищі західних теоретиків і 

експертів вельми популярна точка зору про те, що посилення незалежності фінансового 

ринку від дії регуляторів, збільшуючи амплітуду його коливань, одночасно може 

сприяти прискореному відновленню економіки після рецесії у зв’язку з полегшенням 
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доступу фірм до зовнішнього фінансування. Крім того, набирає сили думка прихильників 

так званого «еволюційного підходу» до розвитку економіки про те, що фінансові 

інновації разом з усіма властивими їм ризиками позитивно впливають на інституційну 

матрицю економіки в цілому, зрушення в якій можуть бути каталізатором революційних 

інноваційних нововведень у реальному секторі економіки. 

9. У зв’язку з демонополізацією світового фінансового ринку, особлива увага надається 

реформуванню українського фінансового сектора в цілому, а не тільки банків. На фоні 

руйнування системи світових інвестиційних банків, геополітичної напруги, глобальної 

нестабільності і припинення процесів посилення глобалізації найближчим часом можливе 

посилення фінансового протекціонізму, рефокусування глобальних фінансових інститутів 

на місцеві та регіональні ринки, переорієнтація споживачів на національні й регіональні 

фінансові бренди зі специфічним культурним підтекстом, широка диференціація країн 

в якості фінансових послуг. При цьому необхідно орієнтуватися на співпрацю з 

Єврозоною. 

Під час виходу із рецесії з великою вірогідністю будуть створені умови для 

ліквідації фактичної монополії долара як основної резервної валюти і для посилення, 

перш за все, ролі євро. Вже зараз економічний і фінансовий потенціал Єврозони (за 

сумарною капіталізацією ринків акцій, боргових цінних паперів і банківських активів) 

суттєво не поступається потенціалу США, а за часткою в світовому товарному експорті 

Єврозона помітно перевершує США. В той же час частка євро в офіційних резервах, в 

обслуговуванні міжнародних товарних операцій, у глобальному обороті валютних 

ринків значно поступається долару. Однією з причин такої ситуації є консервативна, 

стримана грошово-кредитна політика ЕЦБ, проте це суб’єктивний чинник і при зміні 

керівництва банку ситуація може різко змінитися. 

10. Інфраструктура генерації інновацій. Структурний характер нинішньої економічної 

кризи робить необхідним розвиток інноваційної інфраструктури і інноваційних мереж, 

навіть незважаючи на тимчасову відмову від нарощування інвестицій у традиційну 

інфраструктуру як антикризову міру. При цьому важливо мати на увазі нову модель 

розвитку інноваційного типу – концепцію «потрійної спіралі», відмінну як від моделі 

національної інноваційної системи (НІС), де головним двигуном були фірми, так і від 

моделі «трикутника» Р. Сабато, яка виходила з превалювання держави. 

Нова модель розвитку світового інноваційного процесу заснована, з одного боку, 

на тезі про домінуюче положення інститутів, відповідальних за створення нового 

знання, а з іншого – про важливість мережевого характеру взаємодії учасників 

інноваційного процесу в рамках «стратегічних інноваційних мереж», де відбувається 

свого роду перетин трьох рівнів відносин (внутрішньофірмових, внутрішньодержавних і 

освітянських) та створення гібридних інституційних форм, що знижують невизначеність. 

Роль держави в інноваційних мережах також украй важлива, хоча в нових концепціях 

вона не займає домінуючої позиції. При цьому підвищується важливість розвитку 

державно-приватного партнерства з метою стимулювання переходу від масового 

виробництва, економії на масштабі і корпоративно орієнтованих НДДКР, властивих 

другій половині ХХ століття, до більшого упору на розвиток економії від міжнародної 

диверсифікації бізнесу, взаємної кооперації виробників, гнучких виробничих систем і 

децентралізації НДДКР. 

Економічна криза зазвичай породжує в економічному житті поєднання безлічі 

різноспрямованих тенденцій і відповідні їм суперечливі прогнози. Цілком очевидно, що 

сьогоднішня ситуація не унікальна: кризові явища, подібні переходу до постіндустріалізму, 

не раз траплялися в світовій господарській історії. На початку XX ст., коли ряд країн, 

перш за все Росія і деякі європейські країни (Німеччина, Швеція, Швейцарія), переживав 

заміщення агарової цивілізації індустріалізмом, теоретиками цих країн був сформований 

істотний заділ у області методології багатоциклічного кон’юнктурного аналізу. 
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На початку становлення індустріалізму після промислової революції XVIII ст. у 

провідних країнах світової економіки найбільший інтерес учених привертали принципи 

функціонування ринку, його основні статичні закони. Динаміка, потрапляючи у поле 

зору економістів-дослідників, в основному поставала перед ученими у формі питання 

про причини порушення ринкової рівноваги. Розгляд цього питання у вченні про 

економічні кризи лише в останній чверті XIX ст. привів до формування теорії 

економічного циклу. На цьому шляху дослідження об’єктивної обумовленості кризи 

(теорія криз) змінилося усвідомленням їх періодичності (теорія циклів), і лише потім 

розгляд циклічності як природної форми існування динаміки ринку привів до появи 

теорії кон’юнктури. 

Аналіз робіт у цій галузі показує, що вчені Англії, США, Франції першими 

зіткнулися зі всеосяжним характером ринку, звернули увагу, перш за все, на його 

функцію автоматичного регулятора економічних процесів, що і зумовило домінування 

рівноважних статичних моделей як основного інструменту аналізу економічних 

систем аж до сьогоднішнього дня. Вчені тих країн, які включалися в індустріально-

ринкове середовище під впливом розширення світогосподарських зв’язків, зацікавилися 

іншою властивістю ринку, а саме взаємозв’язаним характером здійснення процесів 

підйому і спаду в різних галузях і сферах національного та світового господарства. На 

початку XX ст. склалися передумови для розвитку безлічі напрямів наукової думки: 

власне теорії циклів, зокрема її марксистського відгалуження у формі доказу кризи 

сучасного капіталізму, теорії кон’юнктури, а також теорії економічного зростання і 

макроекономічного прогнозування. 

Найзначущим результатом розробок Національного Бюро економічних досліджень 

(NBER) США в цьому напрямі було те, що, вимагаючи виключення вікової тенденції 

разом із сезонними коливаннями зі статистики динамічних рядів для отримання чіткої 

картини власне кон’юнктурного циклу, дослідники NBER визначили найчіткіші методи 

вимірювання параметрів економічного циклу. До теперішнього часу комісія з вивчення 

ділового циклу NBER (Business Cycle Dating Committee) використовує показники випуску, 

доходів, зайнятості, торгівлі і фінансового ринку на секторальному і агрегованому 

(зведеному) рівнях, розраховує приватні та зведені кон’юнктурні індекси, акцентуючи 

увагу на визначенні переломних точок економічного циклу, виникаючих у циклічній 

динаміці різних показників [504, с. 141]. 

Саме в рамках даного підходу склалося уявлення про класичний діловий цикл 

(business cycle) і цикли економічного зростання (growth cycle), розрізнення яких у 

сучасній економічній теорії стало вже хрестоматійним. Діловий цикл звичайно зв’язується 

з абсолютними спадами і підйомами в обсягах випуску та інших показників, тоді як 

цикли зростання є флуктуаціями в економічних тимчасових рядах, які коливаються 

навколо довгострокового тренду. Важливо мати на увазі, що одні й другі якраз і є 

прикладами потокових і кумулятивних процесів, описаних свого часу Н. Д. Кон-

дратьєвим. 

Термін «довгі хвилі» (Long Waves), що прийшов у російську економічну теорію у 

80-ті роки XX ст. із західної науки в результаті різкого посилення інтересу до 

теоретичних розробок Н. Д. Кондратьєва, пов’язаний із поняттям «економічний 

розвиток». Домінуючі в світі концепції «довгих хвиль» вивчають, у першу чергу, 

закономірності науково-технічного та інституційного розвитку економіки в часі та 

слабо торкаються власне кон’юнктурної проблематики. 

З цієї точки зору найдоречніше словарне тлумачення поняття «криза» (нім. krisis, 

лат. crisis, грецьк. krisis – рішення, поворотний пункт) як різкий, крутий перелом у 

чому-небудь. У цьому значенні сучасна економічна криза пов’язана з переходом від 

економіки ресурсів до економіки знань. Дослідники характеризують його також як 

глобальний, обумовлений процесами глобалізації світової економіки. Глобальність 

економічної кризи вказує на його охоплення всіх рівнів світогосподарської системи – 
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світовий, на рівні країни, регіональний, муніципальний, корпоративний, аж до рівня 

домогосподарств і безпосередньо людини. 

Глобальна економічна криза взаємодоповнюється та взаємопосилюється екологічними, 

енергетичними, демографічними і продовольчими кризами. 

Сучасна глобальна економічна криза ініційована кризою фінансової системи, яка 

поєднує всі розрізнені кризові процеси та за характером є структурною кризою, що 

відображає серйозні диспропорції в економіці, викликані невідповідністю її виробничої, 

продуктової структури (співвідношення виробництва і сфери послуг, державного і 

приватного, оборонного і цивільного секторів тощо) та структури кінцевого попиту. 

Він включає, крім вищеперерахованих, й інші масштабні дисбаланси в базисних 

параметрах економічної системи (наприклад, співвідношення інвестицій і внутрішнього 

накопичення, обсягу доходів і обсягу споживання, споживання і заощаджень, рівня 

заборгованості і джерел її погашення, темпів економічного зростання і зростання 

грошової маси, масштабів «реальної» економіки і «віртуальних» фінансів тощо), здатних 

вивести цю систему за межі стійкого функціонування. 

На підставі вищесказаного можна зробити висновок, що антикризові механізми 

промислового сектора економіки регіону повинні бути сукупністю механізмів – 

організаційною системою, що забезпечує подолання дисбалансу в базисних параметрах 

промислового сектора і регіону в цілому як економічної системи. Ідеальним результатом 

дії системи антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону потрібно 

вважати досягнення і забезпечення балансу соціальної, економічної, екологічної та 

інституційної складових розвитку регіону, тобто стійкого розвитку (sustainable 

development). 

 
6.2. Обґрунтування складових антикризового потенціалу промислового сектора 

економіки регіону 

 

Функціонування та розвиток національної економіки України в кризовій ситуації є 

можливим за умов реалізації узгодженої політики держави на всіх рівнях, у тому числі 

галузевому. Зниження обсягів виробництва і реалізації продукції та послуг на початку 

2009 р. порівняно з 2008 р. у провідних галузях народного господарства становить: у 

будівництві − 57,7 %, металургії – 46 %, машинобудуванні – 58,3 %, що поглиблює 

негативний вплив кризових явищ і висвітлює цілу низку супутніх проблем. Вирішення 

проблем кризового періоду і стабілізація економіки галузей вимагають обґрунтування 

дієвого всебічного механізму антикризового регулювання. Політика держави у кожній 

окремій галузі має ґрунтуватися на знанні економічних процесів, достовірних 

багатоваріантних прогнозах та мати антикризову спрямованість. Важливе значення 

при цьому має побудова ефективної системи управління потенційними можливостями 

саме промисловості регіону. 

Сучасна економічна література характеризується неоднозначністю думок щодо 

визначення самого поняття «потенціал», його сутності, складу і співвідношення з 

іншими категоріями [9, с. 14; 15, с. 52; 257, с. 101]. Термін «потенціал» у своєму 

етимологічному значенні походить від латинського слова potentia, що означає «приховані 

можливості», «потужність», «силу». Широке трактування смислового змісту поняття 

«потенціал» полягає в його розгляді як «джерела можливостей, засобів, запасів, які 

можуть бути приведені в дію, використані для вирішення якої-небудь задачі або 

досягнення певної мети; можливості окремої особи, суспільства, держави в певній 

області» [279, с. 104]. 

Згідно з визначенням, наведеним у «Великій Радянській Енциклопедії», в загальному 

значенні «потенціал», без визначення його видів, є сукупністю наявних засобів, запасів, 

джерел, які можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення 

мети. Іноді термін «потенціал» трактують як «можливості» або «здатність», але в кожний 

певний момент часу можна позначити сукупність засобів, що визначають дану здатність. 
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У «Словнику російської мови» С. І. Ожегова, «Словнику сучасної російської 

літературної мови» К. А. Тимофєєва, «Російському енциклопедичному словнику» 

A. M. Прохорова дається ще одне визначення «потенціалу» як величини, що характеризує 

широкий клас силових полів у даній точці, відкриваючи цілий ряд понять у фізиці, 

хімії, математиці [474, с. 54]. 

Широке трактування смислового змісту терміна «потенціал», наведене у «Великій 

Радянській Енциклопедії», дозволяє застосовувати його до різних галузей науки і 

діяльності людини залежно від того, про яку силу, засоби, запаси, джерела йде мова. 

Це тлумачення містить у собі два аспекти: наявність ресурсів і цільову спрямованість 

їх використання. Відповідно до першого аспекту дослідники розглядають потенціал як 

сукупність необхідних для функціонування або розвитку системи різних видів ресурсів. 

В. М. Архангельський під «потенціалом» розуміє «засоби, запаси, ресурси, які є в 

наявності і можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети» [19, с. 44]. З цієї 

точки зору, до складових потенціалу відносяться відповідні трудові, матеріальні, 

фінансові та інформаційні ресурси, що залучаються до сфери виробництва. Сюди  

також відноситься і сукупність ресурсів, що забезпечує необхідний рівень організації 

виробництва й управління, ресурси сфери освіти і перепідготовки кадрів. Також 

термін «потенціал» широко застосовується в економічній літературі з метою кількісної 

оцінки і виступає як природний, інвестиційний, інтелектуальний, економічний, ресурсний, 

трудовий тощо з погляду його цільової спрямованості. 

Значний інтерес представляє виконана Н. Т. Ігнатенко і В. Н. Руденко класифікація 

визначень терміна «потенціал», що зустрічаються в науковій літературі: у 42 % випадків 

смислове значення терміна «потенціал» асоціюється із сукупністю природних умов і 

ресурсів (багатств), можливостей, запасів, коштів, цінностей; у 18 % – з потужністю 

виробництва, фондів, багатств, ресурсів країни (регіону); у 16 % – з ресурсними, 

економічними, природними можливостями; у 8 % – із здібністю продуктивних сил до 

досягнення певного ефекту. Тобто можна виділити два основні підходи до трактування 

категорії «потенціал». Відповідно до першого підходу, потенціал детермінується 

сукупністю ресурсів, коштів, запасів, тобто об’єктивними параметрами господарської 

діяльності. Другий підхід пов’язує потенціал з існуючими можливостями, здібностями 

продуктивних сил суспільства. 

Необхідно відзначити й інші підходи до дослідження потенціалу, представлені в 

науковій літературі. Так дослідник у сфері регіональної економіки К. М. Місько дає 

визначення потенціалу як межі людських пізнань, внутрішніх, прихованих можливостей 

результативного використання об’єкта, що вивчається, які можуть бути кількісно 

оцінені й наприкінці реалізовані за ідеальних умов практичної діяльності. 

В такому ж узагальненому вигляді А. Н. Азриліян та інші дослідники пропонують 

розуміти під «потенціалом» сукупність наявних засобів, можливостей в окремій сфері. 

В основу такого підходу покладено вислів К. Маркса про те, що засоби праці, 

предмети праці і робоча сила як чинники виробництва і елементи створення нового 

продукту є можливостями, що підкреслює їх потенційний характер. Для перетворення 

такої можливості «вони повинні об’єднатися» . 

Аналіз різних точок зору по відношенню до дефініції «потенціал» дозволив 

встановити, що в класичних і сучасних уявленнях відсутня єдність підходів до її 

змістовної суті. В етимологічному відношенні поняття «потенціал» похідне від 

аристотелівського potential або «дійсність і можливість», тобто потенціал – це 

можливість речей бути не такими, якими вони є. Існує три найвідоміших підходи до 

даного визначення: 

1) розгляд потенціалу як сукупності «можливостей»; 

2) розгляд потенціалу як сукупності «здібностей»; 

3) «ресурсне» поняття, в рамках якого потенціал розглядається як сукупність 

ресурсів, що характеризують здійснення даного виду діяльності суб’єктом ринку. 
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Проте всі три підходи до визначення потенціалу відрізняє фрагментарність і 

суперечність. Так визначення потенціалу як сукупності «можливостей» достатньо широке, 

оскільки володіння різними можливостями не завжди означає, що підприємство 

володіє потенціалом. Друге визначення вужче, ніж перше, оскільки, маючи потенціал 

руху, як будь-якої зміни, система може виявитися не здатною реалізувати цей рух 

унаслідок дії інших зовнішніх причин. «Ресурсне» поняття – це і звужене, і розширене 

уявлення про потенціал, оскільки не кожен ресурс може бути представлений як 

потенціал, і навпаки, складовими потенціалу можуть бути не тільки реальні, але і 

приховані ресурси підприємства. 

Розглядаючи антикризовий потенціал Китаю, В. В. Карлусов виділяє три основні 

компоненти: технологічний, кадровий і фінансовий потенціали. Насправді антикризовий 

потенціал – це глибше і ширше поняття. Наприклад, з погляду стійкого розвитку, 

антикризовий потенціал потрібно розглядати в розрізі соціальної, економічної, екологічної 

й інституційної його складових. 

Антикризовий потенціал промислового сектора економіки регіону пропонуємо 

трактувати як його здатність і можливість подолати економічну кризу, через застосування 

державних та недержавних форм і механізмів регулювання процесів обігу промислової 

продукції, капіталів та факторів виробництва. 

У даній роботі ми обмежимося розглядом технологічного, кадрового і фінансового 

потенціалів, вважаючи, що вони прямо або опосередковано відображають усю сукупність 

можливостей і здатність промислового сектора економіки регіону до подолання 

економічної кризи. 

Стабілізація економіки України з 2000 року в цілому і окремих регіонів зокрема 

привела до актуальності й доцільності порушення питання про розробку довгострокових 

орієнтирів науково-технологічного розвитку країни, її регіонів та суб’єктів господарювання. 

Стратегії технологічного відродження промисловості повинні спиратися на проведення 

структурних реформ, орієнтованих на збільшення ступеня впровадження вже існуючих 

науково-технологічних ресурсів та на формуванні якісно нових технологій. 

Проблеми дослідження науково-технологічного потенціалу на сучасному етапі 

розвитку загострюються, оскільки, з одного боку, не існує методичного підходу до його 

оцінки, а з іншого – виявляється наявність безлічі суперечливих та взаємовиключних 

інтерпретацій самого поняття «потенціал». 

Зміни відношення до дефініції «потенціал», що сприймається як ланцюжок понять, 

який представляє знакову систему та має певний зміст, дозволяє перейти до визначення 

суті категорії «технологічний потенціал промислового сектора економіки регіону». 

Безпосередньо наявність і рівень технологічного потенціалу пов’язані з об’єктивними 

фізичними, хімічними, біологічними та іншими граничними параметрами концепції 

нововведень [38, с. 44]. У кожний конкретний момент часу його рівень визначається 

розривом між досягнутим і теоретично можливим рівнем технічної ефективності 

промислового сектора економіки регіону. При цьому слід мати на увазі, що зміни 

технологічної ефективності базуються на параметрах, які задають найбільшу споживацьку 

цінність. Цей потенціал вичерпується в ході технічних розробок і конструювання нових 

можливостей у рамках конкретного технологічного рішення. Швидкість удосконалення 

визначається обсягами ресурсів, що використовуються в ході розробок. 

Світовий досвід доводить, що вирішальну роль у забезпеченні позитивної динаміки 

економічних процесів відіграють пропорції промислового виробництва за галузями та 

видами економічної діяльності, які фактично впливають на тип економіки тієї чи іншої 

країни. Виходячи з цих позицій, сучасні соціально-економічні та геополітичні реалії 

поставили перед Україною вимогу оновлення структури виробництва та вдосконалення 

механізмів управління технологічним розвитком. 

З огляду на це, слушною є думка Ю. М. Бажала про те, що «практична реалізація 

цього завдання потребує значних управлінських зусиль, і першим кроком повинна 

стати об’єктивна економічна оцінка технологічного розвитку української економіки в 
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контексті світової еволюції техніко-економічних парадигм (укладів) для того, щоб 

розробити і впровадити дієві інституційні, законодавчо-нормативні та економіко-

мотиваційні заходи для забезпечення прискореного розвитку галузей 5-го та 6-го 

технологічних укладів». 

Аналіз технологічного потенціалу підприємств традиційно здійснюється в двох 

напрямах: 

1) виявлення перспективних технологій і потенційних технологічних проривів у 

конкретних галузях знань. Методологія аналізу технологічних проривів включає криві 

появи і розвитку нових технологій, формування компетенцій, що підтримують або, 

навпаки, руйнують існуючі технології [53, с. 146]. Такий підхід досить складний, 

вірогідність досягнення прогнозованих параметрів достатньо низька; 

2) вимір ресурсів, визначення їх місця в загальному потенціалі регіона, галузі, 

країни, світу. Недосконалість такого підходу полягає в тому, що за характеристики 

технологічного потенціалу часто видаються показники, які відносяться до виробничо-

технологічного, кадрового, інноваційного потенціалів об’єкта дослідження. 

Власне, технологічний потенціал на рівні підприємств не виокремлюється; як наслідок, 

досить складно його оцінити на рівні економіки регіону і визначити необхідні ефективні 

стимулюючі заходи з боку державної влади. 

Відступ від традиційних підходів до визначення «потенціал» дозволяє розглядати 

«науково-технологічний потенціал» як сукупність реальних (система існуючих і діючих 

сил у разі виникнення або створення додаткових умов) та прихованих (система сил, дія 

яких визначається, але не виявляється в реальності) науково-технологічних ресурсів 

промислових підприємств регіону, а також як дифузію сил, вектор дії яких направлений на 

їх збільшення і підвищення якості. Виходячи з даного визначення, запропоновано 

аналізувати стан науково-технологічного потенціалу на основі морфологічного аналізу 

в поєднанні з інформаційно-логічними моделями, які наведено на рис. 6.1. 

 

 

Рис. 6.1. Аналіз складових науково-технологічного потенціалу промисловості регіону 

 

Відповідно до запропонованої методології аналізу науково-технічного потенціалу, 

аналіз його складових виглядатиме таким чином. 
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1. Аналіз реальних науково-технологічних ресурсів промислового сектора економіки 

регіону. Існує методика оцінки реальних технологічних ресурсів щодо території, де до 

них прирівнюються ресурси, рівень яких можна оцінити з допомогою використання 

традиційних статистичних показників: 

– обсяги витрат на наукові дослідження і розробки; 

– кількість патентів та ноу-хау; 

– наявність висококваліфікованих наукових кадрів; 

– рівень розвитку системи вищої освіти. 

Для підприємств промисловості аналіз таких ресурсів повинен включати наступні 

оцінки: 

– стан устаткування; 

– рівень підготовленості персоналу за окремими напрямами; 

– рівень науково-технічних розробок. 

До формальних критеріїв оцінки даних можливостей можна віднести рівень фінансово-

економічного стану підприємств промисловості, від якого в прямій залежності знаходиться 

кількість впроваджуваних технологічних процесів і номенклатура інноваційної продукції. 

Технології в промисловому секторі аналізуються з погляду їх відповідності 

прогресивним технологічним укладам. 

До основних параметрів оцінки можна віднести ті, які дозволяють зробити 

висновки про доцільність (крім об’єктивної результативності) науково-технологічного 

розвитку тих чи інших напрямів діяльності: 

– відповідність прогресивним технологічним укладам (встановлення відповідності 

рівня технологій певному укладу, оцінка його відповідності світовому рівню, оцінка 

можливості модернізації); 

– затребуваність продукції (технологій) внутрішніми і зовнішніми ринками. 

Обґрунтування напрямів наукових досліджень і розробок на засадах створення 

нових і модернізації діючих технологій може розглядатися як оцінка основних напрямів 

розвитку наукової складової потенціалу промислового сектора економіки регіону. 

2. Аналіз прихованих технологічних ресурсів. Для такої оцінки необхідно викорис-

товувати SWOT-аналіз. Дослідження з використанням SWOT-аналізу доцільно починати 

зі всебічного вивчення ситуації, що склалася навколо промислового сектора економіки 

регіону, та оцінки можливостей і загроз наукового й технологічного розвитку. SWOT-

аналіз дозволяє виявити і структурувати сильні та слабкі сторони промисловості 

промислового сектора економіки регіону. Досягається це за рахунок того, що опитувані 

фахівці з даної проблеми повинні порівнювати внутрішні сили та слабкості промислового 

сектора економіки регіону з можливостями, які дає їм зовнішнє середовище. Виходячи 

з проведеного аналізу, робиться висновок про те, в якому напрямі повинен розвиватися 

промисловий сектор економіки регіону. 

3. Аналіз дифузії сил, вектор дії яких направлений на збільшення реальних і 

прихованих науково-технологічних ресурсів. Величина науково-технологічних ресурсів 

залежить від інтенсивності розвитку процесів створення, виробництва й впровадження 

інновацій, безперервної модернізації виробництва і сфери послуг на базі сучасних 

високих технологій та напрямів реструктуризації підприємств промислового сектора 

економіки регіону. Для цього потрібні не тільки могутні фінансово-економічні ресурси, 

але, перш за все, розвинене інституційне середовище. Все це є неодмінною умовою 

переходу суспільства до нової цивілізаційної стадії, що зазвичай позначається трьома 

синонімами: інформаційне суспільство; постіндустріальне суспільство; суспільство, 

побудоване на знаннях [189, с. 108]. Тому як об’єкти аналізу пропонуються чотири 

сили: інноваційна, інституційна, модернізаційна і реструктуризація. Їх аналіз дозволяє 

визначити напрям здійснення державної і корпоративної політики щодо науково-

технологічного розвитку. 
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Поняття «кадровий потенціал» відображає ресурсний аспект розвитку промислового 

сектора економіки регіону. Кадровий потенціал можна визначити як сукупність здібностей 

усіх людей, які зайняті в промисловому секторі економіки регіону і вирішують задачі, 

що стоять перед ним. 

З іншого боку, кадровий потенціал промислового сектора економіки регіону – це 

можливість регіону забезпечити промисловий сектор економіки регіону трудовими 

ресурсами. 

У цьому значенні вітчизняні і зарубіжні вчені розглядають кадровий потенціал з 

двох точок зору: 

– з погляду його формування; 

– з погляду його використання. 

На практиці процеси формування і використання кадрового потенціалу тісно 

взаємозв’язані між собою [185, с. 21]. 

Формування кадрового потенціалу суспільства в цілому означає підготовку незайнятого 

населення до трудової діяльності, залучення в матеріальне і духовне виробництво всього 

працездатного населення країни. Іншими словами, формування являє собою створення 

реального потенціалу живої праці, знань і навиків, що охоплює все суспільство і 

кожного індивіда. 

При формуванні кадрового потенціалу необхідно враховувати наступні ознаки: 

демографічні, медико-біологічні, професійно-кваліфікаційні, соціальні, психофізіологічні, 

ідейно-політичні, етичні та ін. 

Мірою якості сформованого кадрового потенціалу виступає ступінь збалансованості 

професійно-кваліфікаційних характеристик працівника з вимогами національного 

господарства [194, с. 222]. 

Використання кадрового потенціалу є реалізацією трудових і кваліфікаційних здібностей 

та навиків працівника, трудового колективу і суспільства в цілому [231, с. 328]. 

В умовах переходу до ринку суть раціонального використання кадрів промислового 

підприємства полягає в найбільш повному виявленні та реалізації здібностей кожного 

працівника підприємства, посиленні творчого і змістовного характеру праці, підвищенні 

професійно-кваліфікаційного рівня працівників з урахуванням його всебічного  

стимулювання і відповідної оцінки внеску кожного працівника в кінцеві результати 

діяльності підприємства. Навіть якщо підприємство має досконалу матеріально-

технічну базу виробництва, має в своєму розпорядженні новітню техніку і технології, 

виробничий процес не може здійснюватися нормально у разі нераціонального 

використання кваліфікаційних та інших здібностей працівників [367, с. 311]. 

Використання кадрового потенціалу розглядається вітчизняними науковцями та 

практиками як у кількісному, так і в якісному відношенні. З кількісної точки зору, 

наявність (достатність) кадрів з кожного структурного підрозділу і підприємства в цілому 

визначається, виходячи з обсягів виробничих споруд і потенційних можливостей, які 

мають у своєму розпорядженні кадри, а з якісною – ступенем відповідності професійно-

кваліфікаційного рівня працівників складності виконуваних робіт. В умовах гострої 

конкуренції підприємств-виробників на ринку товарів і послуг наслідками невідповідності 

в першому і в другому випадках є наступні небажані явища: брак з вини працівника, 

невиконання договірних зобов’язань, незадовільне обслуговування устаткування і неповна 

завантаженість наявного парку устаткування, висока плинність кадрів тощо. Для 

запобігання таким негативним явищам необхідно проводити на підприємстві систематичний 

аналіз порівняння розряду робіт і рівня кваліфікації працівників. Це дозволяє оцінити 

використання найманої праці з урахуванням потенційних можливостей працівників і 

забезпечити раціональний розподіл працівників за конкретними робочими місцями і 

структурними підрозділами, за періодами зайнятості протягом зміни або року. З метою 

ефективного використання кадрового потенціалу підприємства, необхідно: 

– встановлювати науково обґрунтовані норми праці та у міру поліпшення  

організаційно-технічних умов виробництва переглядати їх; 



 

Пельтек Л. В. 

202 

– проводити атестацію і раціоналізацію робочих місць, визначати їх необхідну 

кількість і скасовувати зайві робочі місця; 

– встановлювати форми організації праці працівників, присвоювати розряди 

робітникам, організовувати упровадження передових прийомів і методів праці; 

– встановлювати найбільш оптимальні режими роботи підприємства, вводити 

гнучкі графіки, дозволяти роботу з неповним робочим днем, організовувати працю 

дома тощо. 

Таким чином, на формування і використання кадрового потенціалу впливає ціла 

система зовнішніх і внутрішніх чинників. Чинники формування і використання кадрового 

потенціалу промислового сектора економіки регіону – це зовнішні і внутрішні умови 

середовища, в яких здійснюються процеси формування і використання кадрового 

потенціалу. Під зовнішніми чинниками розуміються умови, які промисловий сектор 

економіки регіону не може змінити, але повинен враховувати при формуванні і 

використанні кадрів. Внутрішні ж чинники представляють умови, які в значній мірі 

піддаються впливу з боку підприємств. 

З урахуванням сучасних розрізнених авторських підходів до класифікації таких 

чинників, можливе узагальнення класифікації чинників формування і використання 

кадрового потенціалу в умовах ринку. Чинники формування поділяються на зовнішні і 

внутрішні по відношенню до промислового сектора економіки регіону. Розглянемо 

тільки зовнішні по відношенню до промислового сектора економіки регіону чинники, 

оскільки внутрішні досить детально розглянуті у вітчизняній і зарубіжній літературі з 

кадрового менеджменту. 

1. Суспільно-політичні чинники. Політиці зайнятості, що тривалий час проводилася в 

нашій країні, були властиві екстенсивні тенденції (спрямованість на максимальне 

збільшення попиту на робочу силу, розширення фонду робочого часу тощо), які часто 

заважали підприємствам правильно підбирати працівників на робочі місця. При цьому, 

на наш погляд, не враховувалися інтереси як підприємства, так і його працівників. 

Зміцнення ж позиції приватної форми власності, інтенсивність руху працівників на 

зовнішньому ринку праці, надання державної підтримки незайнятому населенню 

створюють об’єктивні передумови для формування якісного кадрового потенціалу та 

його ефективного використання на підприємствах. 

2. Державне регулювання. Незважаючи на загальне визнання ринку як системи, що 

самоорганізовується, його ефективне функціонування неможливе без державного 

втручання. Державне регулювання формування кадрового потенціалу на сьогоднішній 

день здійснюється трьома основними групами методів: 

– законодавчими, що формують загальну інституційну основу розвитку будь-якого 

соціально-економічного процесу (при вирішенні проблем формування і використання 

кадрового потенціалу підприємств слід спиратися на трудове законодавство, його 

можливості зміни в майбутньому, особливості законодавства у сфері охорони праці, 

зайнятості тощо); 

– адміністративними, за допомогою яких затверджуються та вводяться в дію будь-

які адміністративні норми і нормативи, положення, інструкції, рекомендації тощо; 

– економічними, за допомогою яких держава стабілізує ситуацію на ринку 

(ціноутворення, оподаткування, встановлення соціально-економічних норм і нормативів, а 

також мінімальних соціальних гарантій тощо). 

3. Ринкова ситуація як сукупність рівноправних відносин, заснована на купівлі-

продажу продукції і послуг, відносинах власності, рівновазі інтересів продавця і покупця, 

власника і найманого працівника. При переході до ринку на підприємствах спостерігається 

поступовий відхід від жорсткої системи адміністративної дії на кадри до ринкових 

взаємостосунків, відносин власності, що базується на економічних методах. Тому 

необхідна розробка принципово нових підходів до формування і використання кадрового 

потенціалу на основі зміни пріоритетів. У сучасних умовах головне всередині підприємств – 
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це кадри, а за його межами – споживачі продукції. Через ефективно діючу систему 

управління кадрами необхідно повернути свідомість кожного найманого працівника 

до споживача, а не до керівника; до кінцевого результату діяльності підприємства, а не 

до марнотратства; до ініціативного висококваліфікованого продуктивного працівника, 

а не до байдужого виконавця. Будь-які зміни на ринку товарів або робочої сили 

повинні знаходити негайне відображення в процесах формування кадрів підприємства 

та їх використання. 

4. Соціально-демографічна ситуація характеризує склад і структуру, а також форми 

й інтенсивність руху кадрів підприємств як усередині, так і за його межами. В умовах 

переходу до ринку для підприємств стає вельми актуальним збереження, розвиток та 

максимально ефективне використання як вже наявних кадрів, а також забезпечення 

молодими, ініціативними і кваліфікованими фахівцями. 

5. Досягнення науково-технічного прогресу. Впровадження нових технологій і 

нового устаткування, освоєння нових видів продукції в умовах гострої конкурентної 

боротьби обумовлюють постійне оновлення теоретичних і особливо практичних знань 

працівників підприємства у зв’язку із зміною обсягів і змісту виконуваних функцій. Це 

враховується при прийнятті нових робітників на роботу або при розробці систем 

стимулювання праці, а також просування по службовій драбині за умов покращення 

професійної майстерності, підвищення рівня знань та досвіду роботи. 

6. Стан системи освіти. Доступність державних і недержавних освітніх послуг, 

зміст професійних освітніх програм, переваги і недоліки форм професійного навчання 

в країні, вартість професійного навчання – з одного боку, а також моделі службової 

кар’єри, положення про навчання кадрів, плани підвищення кваліфікації кадрів, зміст 

контрактів про найм, модель робочих місць (посад), прийнятність умов прийому і 

навчання в коледжах і вузах – з іншого боку, впливають на рішення керівництва 

підприємства про найм нових кадрів, які відповідають усім вимогам до співробітників, 

або про вкладання коштів підприємств у розвиток кадрового потенціалу постійних кадрів. 

Зрозуміло, що сучасні проблеми розвитку вищої і середньої професійної освіти в 

нашій країні (наприклад, недостатнє фінансування освіти за рахунок державного і 

місцевих бюджетів, слабка матеріально-технічна база навчальних закладів, концентрація 

висококваліфікованих викладачів з нових напрямів науки, техніки, технології, економіки і 

бізнесу в крупних містах і дефіцит їх у периферійних містах і регіонах України тощо) 

негативно позначаються на процесах формування кадрового потенціалу підприємств. 

7. Етично-культурні чинники. Культурні традиції суспільства, соціальні цінності і 

норми, установки поведінки, які регламентують дії працівника і спонукають його 

поводитися так, а не інакше, без будь-якого примушення, обумовлюють у нових умовах 

перехід до соціальних норм, що базуються на здоровому економічному глузді, не 

нехтуючи етичною сторону в управлінні кадрами і процесами формування й використання 

кадрового потенціалу підприємств. Результати соціологічних опитувань свідчать, що 

серед основних причин аморальної поведінки бюрократії – низька загальна культура 

керівного складу, недоліки виховання, в тому числі у відповідних навчальних 

закладах, незнання або неправильне розуміння моральних норм службової поведінки 

[6, с. 20]. Це актуалізує необхідність спеціального впровадження стандартів професійної 

етики, закріплення у них навичок професійної етичної взаємодії, вироблення алгоритмів 

поведінки в типових ситуаціях та здатності вирішувати нестандартні проблеми 

морального характеру, що повсякчас виникають у професійній діяльності. 

8. Престиж галузі. У сучасних умовах в окремих галузях національної економіки 

практично відсутні проблеми, пов’язані з формуванням кадрового потенціалу, унаслідок 

достатньо стабільного кадрового складу працівників даних галузей, а також унаслідок 

вигідних умов праці на підприємствах цих галузей (наприклад, у добувних галузях, 

електроенергетиці тощо). 

Як кадровий потенціал промислового сектора економіки регіону в умовах економічної 

кризи і для її подолання доцільно враховувати все економічно активне населення (ЕАН) 
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регіону, враховуючи зростання динаміки вивільнення і своєчасного працевлаштування 

всіх категорій ЕАН, зокрема в промисловому секторі економіки регіону. 

Вартість трудових ресурсів важлива для поліпшення позицій регіону у внутрішній 

конкуренції за людський капітал і залучення висококваліфікованих кадрів в економіку 

регіону. 

Перш ніж перейти безпосередньо до розгляду питання про фінансовий потенціал 

промислового сектора економіки регіону, необхідно чітко визначитися в загальному 

розумінні категорії фінансів. Множинність трактувань суті фінансів на загальнотео-

ретичному рівні стали причиною неоднозначності практичних процесів у сфері фінансової 

політики держави, а для даного дослідження необхідно визначити підходи для формування 

фінансових елементів механізму подолання економічної кризи в промисловому секторі 

економіки регіону. 

В. М. Родіонова визначає фінанси як «грошові відносини, що виникають в процесі 

розподілу і перерозподілу ВВП і частини національного багатства у зв’язку з формуванням 

грошових доходів і накопичень у суб’єктів господарювання і держави та використанням їх 

на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних 

та інших потреб суспільства» . 

Подібне визначення дає і Л. А. Дробозіна, стверджуючи, що фінанси є економічними 

відносинами, пов’язаними з формуванням, розподілом і використанням централізованих і 

децентралізованих фондів грошових коштів із метою виконання функцій і задач 

держави та забезпечення умов розширеного відтворення. В даному випадку під 

централізованими фондами розуміються засоби держави, а під децентралізованими – 

грошові відносини, що опосередкують кругообіг грошових фондів підприємств. 

Слід зазначити, що таке трактування було справедливе для радянського періоду 

розвитку, коли всі підприємства знаходилися виключно у власності держави і не 

існувало ніяких інших форм власності. 

Спільним елементом наведених визначень є включення в поняття «фінанси підприємств» 

усіх форм власності. Проте Б. М. Сабанті довів, що загальнодержавні фінанси і фінанси 

народного господарства – це дві різні категорії. Доходи, які створюються на рівні 

підприємств, регулюються загальними законами ринку та є базою для формування 

загальнодержавних ресурсів, а не фінансами [253, с. 159]. 

Разом з тим на сучасному етапі розвитку країни використання таких формулювань 

невиправдане, оскільки відбувається змішання двох самостійних категорій: фінансів і 

грошового обігу підприємств. У цивілізованій економічній системі фінанси регулюють 

усі грошові відносини, що виникають між державою і підприємствами різних форм 

власності. За межами фінансів залишається велика кількість грошових відносин усередині 

підприємств недержавної форми власності і між ними. Ці відносини не є фінансами, 

оскільки відносини товарного виробництва регулюються не державою, а законами 

матеріального виробництва. Таким чином, існують дві різні економічні категорії – 

фінанси і грошовий обіг. 

У зарубіжній літературі і практиці фінанси спочатку трактувалися як публічні 

суспільні (державні) фінанси. Дана позиція пов’язана з тим, що держава потребує 

формування інститутів для виконання державної політики, тобто з виникненням держави в 

суспільстві з’являється об’єктивна потреба у формуванні системи перерозподілу відносин, 

які з розвитком товарно-грошових відносин набувають грошової (фінансової) форми. 

Слід відзначити ще одну особливість для більш точного розуміння сутності фінансів. 

Відмітною рисою фінансів є їх грошовий характер, тобто не всі економічні відносини 

(грошові і натуральні) потрапляють під визначення фінансів. Тому логічним є визначення 

фінансів як грошових відносин. 

У більшості визначень під «фінансовим потенціалом регіону» розуміють сукупність 

первинних грошових доходів на території регіону, включаючи прибуток суб’єктів 

господарювання і оплату праці зайнятих у господарській діяльності. 
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Фінансовий потенціал визначає можливості здійснення виробничого і невиробничого 

накопичення, а також досягнення певного рівня особистого споживання населення в 

даному регіоні. 

На відміну від фінансового потенціалу, фінансові ресурси, які реально мають у 

своєму розпорядженні суб’єкти господарювання для розвитку виробництва та  

інфраструктури на території функціонування (в т. ч. для реалізації регіональних 

інвестиційних програм), розв’язання соціальних і екологічних проблем, реалізації 

функцій територіального управління, мобілізуються в результаті перерозподілу через 

податкову систему і міжбюджетні відносини. 

Фінансові ресурси регіону включають в себе доходи місцевого бюджету з урахуванням 

субвенцій, що надходять з державного бюджету, бюджетних трансфертів; прибуток, 

що залишається у розпорядженні суб’єктів господарювання після сплати податків, і 

грошові доходи населення (доходи за вирахуванням обов’язкових платежів). Таким 

чином, фінансові ресурси регіону залежать як від фінансового потенціалу, так і від 

існуючої податкової та бюджетної системи. Зіставлення фінансового потенціалу з 

фінансовими ресурсами регіону характеризує спрямованість діючої податкової і бюджетної 

системи, ступінь її впливу на вирішення завдань фінансового «вирівнювання» регіонів. 

Фінансовий потенціал, у першу чергу, визначається фінансовим становищем 

підприємств, розташованих на території даного регіону (рівнем рентабельності, часткою 

збиткових підприємств, обсягом прибутку). В умовах дезорганізації платіжно -

розрахункових відносин може мати місце істотне спотворення рівня фінансового 

потенціалу, зважаючи на значні обсяги взаємних неплатежів покупців і постачальників, 

стійку прострочену заборгованість з оплати праці. 

Перевищення простроченої дебіторської заборгованості підприємств над кредиторською 

заборгованістю означає, що фінансовий потенціал насправді вищий, ніж результати 

про прибуток/збитки, і при врегулюванні проблеми неплатежів зросте на сальдо 

простроченої заборгованості. 

Перевищення сумарної простроченої кредиторської заборгованості над дебіторською 

відповідно завищує фінансовий потенціал. А значні розміри заборгованості з оплати 

праці призводять до недооцінювання фінансового потенціалу. 

Ще більшою мірою порушення платіжної дисципліни позначаються на визначенні 

фінансових ресурсів регіону. В цьому випадку до проблеми простроченої заборгованості 

покупців і постачальників додається ухилення від сплати податків суб’єктами  

господарювання, а надалі – порушення бюджетної дисципліни з боку як окремих 

регіонів, так і центральних органів виконавчої влади. В результаті стан територіальних 

бюджетів може суттєво спотворювати реальне фінансове становище регіонів як у бік 

штучного поліпшення (при зарахуванні до місцевих бюджетів частини податкових 

надходжень, яка відповідно до чинного законодавства повинна надходити до державного 

бюджету), так і у бік погіршення (при затримці відповідних надходжень з державного 

бюджету до місцевих бюджетів). 

При визначенні фінансового потенціалу промислового сектора економіки регіону 

для виявлення можливостей подолання глобальної економічної кризи необхідно, як і в 

разі визначення кадрового потенціалу, розглядати зовнішні та внутрішні чинники його 

формування. При цьому доцільно виходити з визначення фінансового потенціалу регіону, 

невід’ємною частиною якого є фінансовий потенціал промислового сектора економіки 

регіону. 

Даний аспект досить детально був розглянутий у роботі Е. К. Конярової «Управління 

відтворенням фінансового потенціалу регіону» [214, с. 129]. 

Фінансовий потенціал регіону – це: 

1) основа для створення валового регіонального продукту, що складається з наступних 

основних блоків: бюджетного потенціалу регіону; ресурсів фінансово-кредитної системи; 

фінансового потенціалу підприємств, організацій, зареєстрованих на території регіону 
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різних форм власності; фінансових коштів населення регіону; зовнішніх запозичень та 

інвестицій; 

2) система економічних відносин, за допомогою якої здійснюється процес відтворення 

в регіоні; 

3) сукупність фінансових ресурсів території як множина створюваного і раніше 

накопиченого фінансового потенціалу; 

4) резерв, необхідний для функціонування економіки регіону, що направлений на 

досягнення стратегічних і тактичних цілей соціально-економічного розвитку. 

Фінансовий потенціал регіону складається з основних елементів (рис. 6.2). 

 

 

Рис. 6.2. Основні елементи фінансового потенціалу регіону 

 

На рис. 6.2 кожен елемент є частиною сукупного фінансового потенціалу регіону, 

від ефективності управління якими залежить ступінь нарощування економічного потенціалу 

регіону. 

Бюджетний потенціал регіону є сумою умовно-власних доходів регіону (доходів за 

вирахуванням чистих трансфертів з державного бюджету) і надходжень до державного 

бюджету з місцевих. 

Податковий потенціал регіону, як складова бюджетного потенціалу, є потенційно 

можливою сумою баз оподаткування, що є основою для розрахунку всієї сукупності 

податків і обов’язкових платежів на території регіону й обґрунтованого підходу до 

оцінки потреб регіону у фінансовій допомозі. 

Фінансовий потенціал підприємств і організацій усіх форм власності, що 

зареєстровані на території регіону, об’єднує власні вільні і залучені фінансові ресурси. 

У цьому блоці слід розглядати засоби суб’єктів господарювання і засоби позабюджетних 

фондів. 

Засоби фінансово-кредитної системи включають фінансові ресурси інститутів 

банківсько-кредитної системи даного регіону. Основними джерелами виступають власні 

ресурси фінансово-кредитних інститутів і зобов’язання за внесками юридичних і 

фізичних осіб. 

Фінансові ресурси населення регіону – це сукупність грошових коштів домо-

господарств, направлених на приріст заощаджень і придбання іноземної валюти; 

покупку цінних паперів; покупку нерухомості; засоби на депозитних рахунках та 

пластикових картках. 

Зовнішні інвестиції і запозичення слід розглядати як сукупність залучених фінансових 

ресурсів з інших регіонів, а також з інших держав, що відображають інвестиційну 

привабливість регіону. 

Зміст функції управління фінансовим потенціалом регіону полягає в цілеспрямованій 

діяльності регіональних органів влади, направленій на створення, дослідження, раціональне 

використання, залучення й акумуляцію складових фінансового потенціалу, в обсягах 

достатніх для вирішення задач соціально-економічного розвитку регіону. 

 

ФІНАНСОВИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ 
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Ресурси фінансово-
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запозичення 
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Фінансовий потенціал промислового сектора економіки регіону є частиною блоку 

«Фінансовий потенціал підприємств і організацій», що наведено на рис. 6.2. 

Фінансовий потенціал підприємств і організацій пропонуємо визначати наступним 

чином: 

ФППіО = АВ * ТРОС + Пб + ЗВФ * ТРВФ, (6.1) 

де ФППіО – фінансовий потенціал підприємств і організацій, зареєстрованих на 

території регіону; 

АВ – амортизаційні відрахування; 

ТРОС – темп зміни основних засобів підприємств і організацій; 

Пб – балансовий прибуток підприємств і організацій; 

ЗВФ – засоби позабюджетних фондів; 

ТРВФ – темп зміни засобів позабюджетних фондів. 

Існують й інші підходи до визначення фінансового потенціалу підприємств. 

Фінансовий потенціал – це потенційні фінансові показники виробництва (прибутковості, 

ліквідності, платоспроможності) та потенційні інвестиційні можливості. 

Фінансовий потенціал – це відносини, що виникають на підприємстві або в 

комплексі підприємств з приводу досягнення максимально можливого фінансового 

результату за умови: 

– наявності власного капіталу, достатнього для виконання умов ліквідності й 

фінансової стійкості; 

– можливості залучення капіталу в обсягах, необхідних для реалізації ефективних 

інвестиційних проектів; 

– рентабельності вкладеного капіталу; 

– наявності ефективної системи управління фінансами, що забезпечує прозорість 

поточного і майбутнього фінансового стану. 

У роботі [7] пропонується методика визначення рівня фінансового потенціалу 

підприємств (ФПП), яка включає наступні етапи: 

1. Визначення рівнів ФПП та його характеристики. 

Приклад визначення рівнів ФПП наведений у табл. 6.2. 

 

Таблиця 6.2 

Характеристика рівнів фінансового потенціалу регіону 

Рівень ФПП Коротка характеристика 

Високий рівень ФПП Діяльність підприємства прибуткова. Фінансове становище стабільне 

Середній рівень ФПП Діяльність підприємства прибуткова, проте фінансова стабільність багато в чому 

залежить від змін, як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі 

Низький рівень ФПП Підприємство фінансово нестабільне 

 

2. Оцінка ФПП за фінансовими показниками. На даному етапі пропонується провести 

експрес-аналіз основних показників, що характеризують ліквідність, платоспроможність 

і фінансову стійкість підприємства. 

Враховуючи різноманітність фінансових процесів, множинність фінансових показників, 

відмінність у рівні їх критичних оцінок, ступені їх відхилень від фактичних значень і 

виникаючі при цьому складнощі в оцінці фінансової стійкості організації, доцільно 

проводити інтегральну рейтингову оцінку ФПП. 

3. Оцінка ФПП за критерієм «можливість залучення додаткового капіталу». 

Можливість забезпечення реалізації найефективніших форм вкладень капіталу, 

направлених на розширення економічного потенціалу підприємства, залежить від 

інвестиційної привабливості підприємства, що є системою економічних відносин між 

суб’єктами господарювання з приводу ефективного розвитку бізнесу і підтримки 

конкурентоспроможності за рахунок внутрішніх і зовнішніх інвестиційних джерел. 

Отже, рівень ФПП за критерієм «можливість залучення додаткового капіталу» також 

визначатиметься ступенем привабливості підприємства для потенційного інвестора. 
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За наявності різних, у тому або іншому ступені достовірних, підходів визначення 

фінансового потенціалу підприємств і промислового сектора економіки регіону в 

рамках дослідження достатньо констатувати наявність фінансового потенціалу за 

прямими і непрямими ознаками, що обумовлюють необхідність і можливість формування 

та функціонування механізму подолання економічної кризи у промисловому секторі 

регіону. 

Досліджуючи можливості регіональної влади, бізнесу і громади з протидії зовнішнім 

фінансово-економічним збуренням, можна виділити два аспекти діяльності: 

1) створення інституційного забезпечення антикризових дій; 

2) заходи з протидії кризовим явищам і відродження економічної динаміки території. 

Ініціатором і провайдером цих дій має виступати регіональна влада, звичайно, за 

підтримки центральної. 

Перша частина завдань, яка полягає у створенні інституційного забезпечення 

антикризової діяльності, зводиться до наступної тріади: антикризова програма, антикризовий 

центр, антикризовий менеджмент. 

Першочерговими є заходи з розробки антикризової програми дій, що дозволить 

виявити основні «больові точки» – місця докладання основних зусиль і концентрації 

інтелектуальних, фінансових та матеріальних ресурсів. Фактично йдеться про те, щоб 

виявити «точки зростання», здатні запрацювати в умовах кризи. Кожен регіон має свої 

особливості, власну виробничу структуру. 

Реалізація антикризової програми для промисловості регіону вимагає створення 

регіонального антикризового центру. В ньому мають бути представлені головні 

суб’єкти територіального господарського комплексу. Можна говорити про існування 

регіонального бізнесового «п’ятикутника», який включає регіональну владу, союзи 

промисловців і підприємців, науково-дослідні заклади, професійні спілки та торгово-

промислові палати. Остання криза показала доцільність підключення до них ще й 

представників банківського бізнесу. Антикризовий центр повинен очолювати керівник 

регіональної влади. 

Антикризовий менеджмент передбачає наявність відповідної власної організаційної 

структури на зразок секретаріату, в якому концентрується й обробляється вся поточна 

інформація про розвиток соціально-економічної ситуації в регіоні. Регулярно проводяться 

наради, на яких приймаються оперативні рішення. Дуже важливим є створення групи 

економічних радників, що представляють місцеву наукову еліту. Йдеться про те, щоб 

найповніше використати науковий потенціал відділень АН України, навчальних та 

дослідницьких закладів. 

Ще одна важлива функція, яку може і повинен виконати цей антикризовий орган, – 

забезпечити тісну взаємодію бізнесу і влади. Як зазначалося у попередньому розділі, 

це те, що дуже важко і майже неможливо забезпечити на центральному рівні. Серед 

побажань підприємництва чи не на першому місці стоїть забезпечення можливості 

знаходження контакту і порозуміння з місцевою владою [148, с. 8]. А боротьба з 

кризою якраз вимагає консолідації та узгодження дій влади, бізнесу та громади. 

Далі розглянемо заходи з протидії кризовим явищам і відродження економічної 

динаміки промисловості регіону. Ці заходи поділяються на дві групи: спрямовані на 

пошук та мобілізацію внутрішніх резервів розвитку і спрямовані на пошук таких 

самих зовнішніх. Мова йде про такі основні заходи: розвиток внутрішнього ринку, 

стимулювання інвестування населення, заходи з імпортозаміщення. 

Серед зазначених заходів на першому місці знаходиться розвиток внутрішнього 

ринку (рис. 6.3). За законами ринку попит породжує пропозицію, платоспроможний 

попит відроджує виробництво та відновлює економічну динаміку. В умовах світової 

кризи вихід на зовнішні ринки є проблематичним, зокрема з вітчизняними споживчими 

товарами, якість яких у більшості випадків за параметрами якості та новизни є 

неконкурентоспроможними. Тому основні зусилля мають бути спрямовані на збільшення 
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ємності внутрішнього ринку. Заходи теж відомі: це забезпечення доходів населення, 

доступність цін на товари і послуги, подолання торговельного монополізму. 

 

 

Рис. 6.3. Механізм взаємодії складових антикризового потенціалу промислового 

сектора регіону: 
ПіВ – податки і відрахування;  ФР – фінансові ресурси; 

ЦП – цінні папери;   В – валюта. 

 

У пострадянських економіках звичною стала практика перекладання підприємцями 

кризових труднощів на працівників. Поширення набули затримка з виплатою заробітної 

плати, скорочення її розмірів, не говорячи вже про звільнення. Все це вимагає 

прискіпливого контролю й оперативного реагування з боку регіональної влади. Організація 

громадських робіт сприятиме скороченню безробіття і зростанню споживчого попиту. 

Іншим кроком має стати контроль за цінами, протидія необґрунтованому підвищенню 

цін. В умовах скорочення доходів і падіння попиту ціни зазвичай знижуються. Протидіяти 

цій тенденції можуть: подорожчання ресурсів, зокрема імпортованих енергоносіїв; 

падіння курсу національної валюти щодо інших; явища стагфляції; навмисні спекулятивні 

акції продавців, спрямовані на підвищення цін. Особливо небезпечним є торговельний 
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монополізм, за допомогою якого штучно утримується високий рівень цін на окремі 

групи товарів. Тому в кризовий період особливо активно і безкомпромісно повинні 

працювати регіональні комісії з контролю за цінами та відділення Антимонопольного 

комітету, присікаючи будь-які спроби «розбагатіти» на збіднілому населенні. 

Іншу групу складають заходи зі стимулювання інвестування коштів населення. 

Відомо, що в умовах нестабільності банківської системи чималі кошти, забрані у 

фінансових установ, знаходяться «на руках» у громадян. За різними оцінками, на 

початок 2009 року населення закумулювало 158 млрд грн і близько 7 млд дол, значна 

частина яких могла бути проінвестованою [162, с. 8]. До цього спонукає і висока 

інфляція, що «з’їдає» заощадження. Їх вкладання у надійні бізнесові проекти могли б 

зарадити цьому. Громадяни могли б довірити свої кошти компаніям, що діють на 

засадах державно-приватного партнерства [148, с. 8]. В таких змішаних компаніях 

наглядова рада могла б включати інвесторів – громадян, які контролювали б хід 

будівництва і витрачання коштів, і без їх згоди не приймалися жодні стратегічні, а то й 

оперативні рішення. 

Ще одним напрямком антикризових заходів є імпортозаміщення. Можна по-різному 

відноситися до нього, посилаючись на ефекти міжнародного поділу праці, спеціалізації 

регіонів. І це справедливо стосовно машино- та приладобудування, авіа- та судно-

будування тощо. Але ж харчова, легка, частково фармацевтична промисловість, 

виробництво побутової техніки мали б розміщатися в регіонах. І владі до цього слід 

докласти зусиль. Сучасна криза максимально сприяє таким намірам, в умовах 

подорожчання імпорту і збільшення обсягів неякісної контрабанди. Можна стверджувати, 

що сучасна криза – це найбільш слушний час для проектів з імпортозаміщення, заміни 

некритичного імпорту українським товарами. 

Наведене засвідчує, що в розпорядженні регіональної влади є значні ресурси і 

можливості впливу на перебіг кризових явищ. Проблема полягає у тому, щоб організувати 

пошук внутрішніх ресурсів розвитку і максимально задіяти їх. Для цього необхідно 

створити відповідну інституційну структуру, яка охоплювала б та мобілізувала зусилля 

усіх агентів соціально-економічного процесу регіону. Потрібна максимальна консолідація 

діяльності крайової влади, бізнесу, робітництва та громади. 

Виконання антикризової програми матиме далекосяжні наслідки. Вона не тільки 

сприятиме подоланню кризових явищ на базі пошуку та ефективного використання 

внутрішніх можливостей розвитку, а й забезпечить структурне оздоровлення і розбудову 

підвалин нової економіки регіону. 

 
6.3. Концептуальні аспекти моделювання системи антикризових механізмів 

промислового сектора економіки регіону 

 

Для еволюційного розвитку економіки, зокрема її промислового сектора, властива 

циклічність процесів, описана класиками економічної науки. Наголошується, що будь-

яке стабільне виробництво в ринкових умовах функціонує згідно із законами, властивими 

саморегульованим технічним або природним системам. Тобто зміна зовнішніх по 

відношенню до неї умов викликає її реакцію, направлену на збереження основних 

параметрів. Таким чином, в умовах стабільності компенсаційні можливості системи 

дозволяють гасити будь-які коливання амплітуди, що виникають унаслідок природних 

флуктуацій [379, с. 4]. 

Але якщо в технічній системі процес адаптації до зміни зовнішніх умов відбувається 

автоматично, відповідно до закладеного в ній алгоритму, то у виробничій системі роль 

регулятора виконують управлінські рішення, що базуються або на інтуїції, або на 

науково-технічному аналізі ситуації. При цьому вихідним параметром процесу адаптації 

виробничої системи в ринкових умовах є прибуток або рентабельність виробництва. 

Адаптаційні можливості системи обумовлені тривалістю виробничого циклу. 

Найлегше процес адаптації відбувається в торгівлі, якій притаманна максимальна 
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швидкість обертання капіталу. Найважче пристосовуватися до зміни зовнішніх умов 

підприємствам промислового сектора економіки. 
Ключовим питанням подолання дії кризи є вибір найефективнішого варіанта всіх 

можливих альтернатив. Для цього існують різні методи прогнозування розвитку 
соціально-економічних систем, зокрема промислового сектора економіки регіону: 
метод екстраполяції, моделювання, програмно-цільовий тощо. 

Метод екстраполяції будується на основі стійких тенденцій розвитку об’єкта 
прогнозу і переносить їх на майбутнє. Такий метод неефективний у період різкої зміни 
умов розвитку, оскільки нездатний розпізнавати зміни тенденцій розвитку. 

Метод моделювання розглядає зміну показників розвитку соціально-економічної 
системи залежно від часу та інших найістотніших чинників. Цей метод має наступні 
обмеження: 

– моделі більш схильні для екстраполяції тенденцій розвитку, що склалися, ніж 
для розпізнавання змін в них, тому даний метод не ефективний для прогнозування 
поворотних точок розвитку; 

– будь-яка модель обмежена в своїх можливостях відтворення всіх сторін  
модельованого явища; 

– ускладнення для моделювання створює інформаційна недостатність: проблеми 
інформації про приватний сектор, відсутність достатніх динамічних рядів даних для 
порівняння. 

Програмно-цільовий метод використовується при вирішенні окремих важливих 
регіональних проблем шляхом реалізації наступної схеми: відбір проблеми, постановка 
цілей, виявлення ресурсів, організація виконання, реалізація і контроль. Прогнозування 
розвитку регіональних соціально-економічних систем з допомогою даного методу 
складно, оскільки регіональний розвиток залежить від багатьох чинників, перспективи 
яких мають варіантний розвиток, тоді як цільова програма орієнтована на реалізацію 
конкретних заходів, які повинні бути пов’язані між собою, вибудовуючи систему. 

Для прогнозування розвитку регіональних соціально-економічних систем можливе 
застосування і сценарно-цільового методу, який має наступні особливості: 

1) припускає розробку декількох альтернативних варіантів сценаріїв, тобто 
пропонує багатоваріантний прогноз, для того щоб оцінити декілька найвірогідніших 
траєкторій розвитку; 

2) за необхідності даний метод може використовувати різні методи прогнозування, 
які потрібні для більш точного опису майбутнього; 

3) відрізняється мережевою логікою (передбачає лише вірогідні зв’язки між усіма 
суб’єктами, які впливають на соціально-економічні процеси); 

4) будується від майбутнього до теперішнього часу у напрямі реалізації поставлених 
цілей, але з урахуванням існуючих можливостей (проблем) регіональної соціально-
економічної системи. 

Прогнозування регіональних соціально-економічних систем сценарно-цільовим 
методом здійснюється в наступному порядку: 

– експерти розробляють безліч різних сценаріїв майбутнього розвитку регіональної 
соціально-економічної системи, враховуючи наявні можливості розвитку (визначення 
тенденцій розвитку, виявлення очікуваних проблем і чинників розвитку), а також 
поставлені цілі соціально-економічного розвитку; 

– відбір сценаріїв здійснюється з урахуванням реальних можливостей даної 
регіональної соціально-економічної системи, за принципом реальної досяжності і 
максимального наближення до поставлених цілей; 

– у рамках обраних сценаріїв складаються прогнози з урахуванням впливу на хід 
розвитку регіональної соціально-економічної системи найвірогідніших сценарних умов 
соціально-економічного розвитку регіону. Варіанти сценарних умов визначаються 
експертами і перетворюються у відповідні системи динаміки агрегованих і окремих 
показників для складання варіантів-прогнозів, що мають власну динаміку соціально-
економічних показників. 
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Сценарно-цільовим методом пропонується розробка варіантів-прогнозів соціально-
економічного розвитку регіону з подальшим відбором трьох найреальніших варіантів 
прогнозів: песимістичного, реалістичного й оптимістичного. Реалістичний варіант прогнозу 
знаходиться в діапазоні між оптимістичним і песимістичним варіантами прогнозу, 
залежно від ступеня впливу позитивних і негативних умов соціально-економічного 
розвитку регіону. 

Проблеми при моделюванні системи антикризових механізмів промислового сектора 
економіки регіону виникають, з одного боку, через величезний обсяг і різноплановість 
початкової та прогнозної інформації, а з іншого – через суперечність або недостатність 
інформації про особливості регіонального промислового виробництва. 

Упорядкувати величезний масив інформації, необхідної для функціонування системи 
антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону покликане макро-
моделювання – побудова багатовимірних моделей, що відображають найістотніші 
сторони розвитку регіону і стійкі внутрішні та зовнішні взаємозв’язки. 

Найвідомішими і широко використовуваними макромоделями є розроблені нобелівським 
лауреатом з економіки В. В. Леонтьєвим моделі input – output («витрати – випуск», 
міжгалузевий баланс), а також міжгалузева міжрегіональна модель світової економіки 
(світова модель). Балансові прогнозні макромоделі неодноразово використовувалися 
при створенні довгострокових прогнозів розвитку національних і світових економік, 
оскільки вони, на відміну від багатьох інших моделей, що використовуються в 
прогнозно-аналітичних розрахунках, дозволяють чітко структурувати досліджуваний 
об’єкт і визначити істотні взаємозв’язки між окремими його елементами. 

При побудові прогнозів розвитку за допомогою класичних міжгалузевих моделей 
розраховуються всі типові техніко-економічні показники, що характеризують очікуваний 
стан народного господарства країни і регіонів у перспективі: випуски продукції, кінцеве 
споживання, потреба в ресурсах і сировині за видами, постачання продукції. При 
варіантному аналізі визначаються величини змін, а також взаємний попит виробників 
(як реакція на нові умови). Всі ці показники дані звичайно за матеріально-речовинним 
складом та вказані як у натуральному, так і грошовому вираженнях. В останньому 
випадку використовуються тільки незмінні ціни або ціни звітного періоду. Рівень 
поточних цін залежить від натуральних пропорцій на визначений час. 

Тому й існує проблема ув’язки етапів формування прогнозів матеріально-речовинного 
і фінансового складу. Вона на практиці аналогічна до задачі ув’язки за допомогою 
організаційних управлінських заходів реального сектора економіки з інструментами 
грошової і фінансової систем. У цьому напрямі на модельному рівні можна зробити лише 
певний крок, але це теж буде лише прогнозом окремих управляючих і результуючих 
фінансових параметрів. Даний крок полягає у спеціальному перетворенні міжгалузевої 
задачі, розширенні її за рахунок умов руху фінансових потоків, використанні її як початкової 
(опорної) для побудови цінових показників – прогнозу укрупнених цін і доходів. 

У модельних конструкціях типу ЗМФБ (зведений матеріально-фінансовий баланс) 
використовувався балансовий метод узгодження доходів і витрат господарських 
секторів із загальним споживанням кінцевого призначення. Балансування досягалося 
спеціальним алгоритмом, а неузгодженість визначалася дефіцитом (профіцитом) бюджету 
країни. При фіксованому дисбалансі між кінцевим споживанням і його фінансуванням 
можуть застосовуватися звичні методи вирішення систем лінійних рівнянь. Ключовою 
основою була побудова початкових матеріально-речовинних балансів у поточних цінах, 
що давало можливість розраховувати первинні доходи. 

Серед ранніх робіт слід також виділити колективну роботу В. Д. Бєлкіна, В. В. Івантера, 
Н. Н. Константинова та ін. Особливість їх підходу полягала у тому, що, на відміну від 
традиційних моделей міжгалузевого балансу, де виробництво є функцією витрат, у 
авторів виробництво товарів і послуг виступало як функція доходів, і розраховувалися 
«ціни єдиного рівня». У цьому підході баланс між платоспроможним попитом населення, 
підприємств і держави (бюджету країни) досягається ітеративними розрахунками. У 
працях В. І. Суслова теж застосовувалися принципи балансових побудов у процесі 
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моделювання доходів і витрат господарських і фінансових суб’єктів при значно більшій 
деталізації останніх. Окрім цього, застосовувалися окремі підходи ув’язки бюджетів 
господарських суб’єктів з кредитною системою. Перевагами прийомів моделювання 
було не тільки розширення принципу відображення фінансових потоків в сальдових 
термінах приросту (зміни) показників за рік, але і включення в систему розрахунків 
накопичувальних фінансових рахунків, функціонально пов’язаних з рухом (приростом 
засобів) за аналогією до бухгалтерського балансу. 

Моделі в роботі В. Д. Маршака відносяться більше до типу грошових. Визначення 
обмежень на ресурси банків, доходи населення, податки та інші вхідні параметри 
дозволяє автору відійти від умов їх формування і тому більш детально представити 
гривневі і валютні потоки, залишки на рахунках підприємств і організацій, внески на 
депозитах населення, операції з цінними паперами, міжбанківські кредити й емісію 
НБУ. В роботі [486] процеси саме формування фінансових ресурсів моделюються як 
ендогенні величини, але їх потоки, на відміну від робіт В. Д. Маршака, укрупнені. 
Крім того, запропонована постановка дозволяє прогнозувати, розраховувати укрупнені 
регіональні галузеві цінові індекси для кожного варіанта прогнозу розвитку і розміщення 
продуктивних сил. Це, у свою чергу, дозволяє формувати в умовах регіонального 
фінансового обігу і відповідні фінансові баланси районів. 

У цілому сучасна українська школа інтегрального макропрогнозування використовує в 
довгостроковому прогнозуванні системно розвинені і модифіковані моделі В. В. Леонтьєва – 
геоцивілізаційну і відтворювально-циклічну. Остання застосовується й на рівні регіону 
для моделювання системи антикризових механізмів промислового сектора економіки 
регіону. 

Відтворювально-циклічна багатовимірна макромодель будується на базі міжгалузевого 
балансу (МГБ, моделі input – output В. В. Леонтьєва). 

Дана модель має ряд незаперечних переваг порівняно з іншими прогнозними 
моделями. По-перше, з її допомогою можна групувати галузі економіки за відтворювально-
функціональними ознаками (рис. 6.4), об’єднуючи їх у відтворювальні сектори – 
споживацький, інноваційно-інвестиційний, енергосировинний, інфраструктурний. 

 

 

Рис. 6.4. Структура відтворювально-циклічної макромоделі 

Відтворювальні сектори Галузі МГБ 

Споживацький 

– сільське господарство; 

– харчова промисловість; 

– легка промисловість; 

– ЖКГ і побутове обслуговування; 

– соціальні послуги 

– наукова сфера; 

– машинобудування; 

– металообробка; 

– хімія і нафтохімічна переробка; 

– будівництво 

Інноваційно-інвестиційний 

– електроенергетика; 

– паливна промисловість; 

– чорна металургія; 

– кольорова металургія; 

– лісове господарство; 

– будматеріали 

– транспорт і зв’язок; 

– торгівля; 

– фінанси, кредит, управління 
Інфраструктурний 

Енергосировинний 
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Це допомагає чітко виявити й оцінити цільовий характер структури економіки і 

зрушення, що відбуваються в ній. По-друге, модель є багатовимірною і дозволяє 

аналізувати та прогнозувати динаміку не тільки відтворювальної, але і технологічної 

(за технологічними укладами), галузевої (за народногосподарськими комплексами), 

інституційної (за економічними укладами, формами власності), вартісної (за структурою 

валового випуску) і зовнішньоторговельної (за відтворювальними секторами і цивілізаціями) 

структури економіки. По-третє, модель допомагає виявити й оцінити структурні зрушення в 

економіці на різних фазах середньострокових і довгострокових (Кондратьєвських) 

циклів у ретроспективі та перспективі. 

Прогнозно-аналітичні можливості відтворювально-циклічної макромоделі значно 

ширші, ніж у стандартного міжгалузевого балансу. Крім того, модель можна будувати 

в різних вимірюваннях: у валовому випуску (в поточних і незмінних цінах), за чисельністю 

зайнятих, вартістю основних фондів і розподілом інвестицій в основний капітал. Складною 

задачею є наповнення макромоделей статистичною і прогнозною інформацією. Вибір 

показників інерційного й інноваційно-проривного сценаріїв здійснюється експертним 

шляхом. Прогнозні оцінки надалі уточнюються. Крім того, на технологічну і структурну 

динаміку впливає безліч суперечливих чинників, що швидко змінюються. Довгострокове 

макропрогнозування – процес безперервний, він припускає періодичне коректування 

результатів із урахуванням нових даних, а горизонт прогнозу постійно відходить у 

майбутнє. 

Моделювання системи антикризових механізмів промислового сектора економіки 

регіону припускає необхідність урахування не тільки економічних, але і соціальних, 

екологічних та інституційних аспектів, що обумовлені кризовою ситуацією. 

Цей концептуальний аспект базується на тому, що реформи останніх 19 років 

торкнулися істотного напряму, повністю пов’язаного з проблемою формування системи 

антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону – управління розвитком 

територій. Одним із головних напрямів адміністративної реформи є «Управління за 

результатами», яке передбачає розробку ключових вимірних показників ефективності 

й результативності діяльності органів виконавчої влади за основними напрямами їх 

діяльності відповідно до стратегічної мети держави, упровадження технологій і процедур 

цілепокладання, що забезпечують прив’язку цілей до конкретних виконавців, встановлення 

показників, що дозволяють адекватно оцінити ступінь досягнення поставлених цілей і 

дії виконавців. 

Проте органи державної влади не відповідають однозначно, чим є результат управління 

для органів державної влади. Це, у свою чергу, не дозволяє дати оцінку ефективності 

управління розвитком і визначити заходи ефективного впливу на процес розвитку. 

Стійкий розвиток – це такий суспільний розвиток, при якому не руйнується 

природна основа, а створювані умови життя не призводять до деградації людини, і 

соціально-деструктивні процеси не розвиваються до масштабів, що загрожують 

безпеці суспільства. 

У даний час ідея стійкого розвитку все більш конкретизується і, як відзначають 

зарубіжні та вітчизняні дослідники, на її основі вже склалася теорія екологічної 

модернізації [291, с. 60]. Підкреслюється, що екологічна модернізація на сьогоднішній 

день – єдина, послідовна наукова теорія, яка об’єднує та обґрунтовує прогресивні 

компоненти ідеї «зеленого капіталізму», «стійкого розвитку» тощо. Теорія екологічної 

модернізації використовує положення концепції «суспільства суцільного ризику» Бека, 

але без її апокаліпсичної перспективи (коли рефлексія сама по собі стає джерелом ризику) 

та ідеї рефлексійної модернізації Е. Гідденса. На думку прихильників, теорія екологічної 

модернізації є добре продуманим інструментом досягнення стійкого розвитку. 

Відзначимо, що термін «розвиток» часто звужується в наступних поєднаннях: 

економічний розвиток, соціально-економічний розвиток, розвиток економіки України 

(або іншої країни), розвиток регіону, міста. У кожному випадку під розвитком 
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звичайно мається на увазі будь-яка прогресивна зміна, перш за все, в економічній 

сфері. Якщо зміна кількісна, то мова йде про економічне зростання. При якісній зміні 

можуть розглядатися структурні зміни чи зміни змісту розвитку, або нові характеристики 

економічної системи. В даному випадку можна говорити, що екологічна модернізація 

соціально-економічної системи має на увазі перехід системи до стійкого розвитку. 

У міжнародній практиці впродовж ряду років використовуються рекомендації для 

відкритої звітності зі стійкого розвитку, які дозволяють організувати управління будь-

якими сферами діяльності [63, с. 75]. 

Таким чином, різні сфери діяльності, такі як, наприклад, промислове виробництво, 

освіта, охорона здоров’я, національна безпека тощо, з погляду стійкого розвитку, мають 

загальні складові: соціальну, економічну, екологічну й інституційну і, відповідно, можуть 

підлягати порівнянню між собою в цих координатах розвитку. 

Ідея стійкого розвитку, яка задає загальну основу цілепокладання при управлінні 

розвитком через загальні складові взаємозв’язаних сфер життєдіяльності регіону, дозволяє 

за допомогою системи збалансованих показників із подальшою відкритою звітністю 

по стійкому розвитку прийти в будь-яку сферу життєдіяльності до загальних координат 

розвитку, що є обов’язковою умовою розвитку в глобалізуючому світі, тим більше, в 

умовах глобальної економічної кризи. 

Тобто, як уже було сказано раніше, система антикризових механізмів промислового 

сектора економіки регіону є сукупністю механізмів – організаційною системою, що 

забезпечує подолання дисбалансу в базисних параметрах промислового сектора і регіону в 

цілому як економічної системи. Ідеальним результатом дії системи антикризових 

механізмів промислового сектора економіки регіону потрібно вважати досягнення і 

забезпечення балансу соціальної, економічної, екологічної й інституційної складових 

розвитку регіону, тобто стійкого розвитку (sustainable development). 

Інакше кажучи, система антикризових механізмів промислового сектора економіки 

регіону – це формалізована організація регламентованої взаємодії підприємств промислового 

сектора економіки регіону, його інфраструктури і органів влади, що націлена на запобігання 

негативній дії економічної кризи і безумовне її подолання. 

При формуванні системи антикризових механізмів промислового сектора економіки 

регіону необхідно враховувати ряд чинників: 

– різнонаправленість цілей суб’єктів, що потрапляють у сферу системи антикризових 

механізмів промислового сектора економіки регіону; 

– розвиток соціально-економічних систем відбувається в умовах взаємодії з  

швидкозмінним оточенням; 

– вузькогалузевий характер діяльності суб’єктів, що потрапляють у систему 

антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону; 

– через новизну такого явища, як система антикризових механізмів промислового 

сектора економіки регіону, має місце недостатня кваліфікація розробників і 

адміністраторів самої системи, супроводжуючих служб. Має місце також недосконалість 

нормативно-правової бази на державному, регіональному, місцевому та корпоративному 

рівнях. 

Виходячи з розглянутих концептуальних аспектів моделювання системи антикризових 

механізмів промислового сектора економіки регіону, формування системи повинно 

спиратися на наступні принципи. 

1. Принцип пріоритетності загальносистемних довгострокових цілей системи 

антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону перед короткостро-

ковими. 

2. Принцип цільової взаємодії із зовнішнім середовищем з урахуванням глобальних 

довгострокових тенденцій. 

3. Принцип системності змін, функціональної взаємодії й узгодженості дій. 

4. Принцип відкритості інформації і безперервного вдосконалення: збір, узагальнення 

і впровадження кращого досвіду, навчання і консультування. 
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Складнощі реалізації даних підходів полягають у тому, що Державний комітет 

статистики України з 2006 року застосовує рекомендовану ООН систему національних 

рахунків у редакції від 1993 року і відмовився від методології балансів народного 

господарства, яка складала основу міжгалузевих балансів вітчизняної економіки. Тому 

потрібен деякий час для адаптації української статистики щодо потреб управління 

народно-господарським комплексом, особливо в умовах глобальної економічної кризи. 

На підставі викладеного матеріалу можна зробити висновок про наявність  

концептуальних аспектів моделювання системи антикризових механізмів промислового 

сектора економіки регіону. Подолання економічної кризи і досягнення стійкого розвитку 

вимагає визначення параметрів балансу соціального, економічного, екологічного й 

інституційного розвитку і включення їх у систему збалансованих рахункових показників із 

застосуванням методології цільового програмування на основі концепції відтворювально-

циклічної макромоделі. 

Для вирішення задачі подолання економічної кризи в промисловому секторі 

економіки регіону необхідний механізм реалізації принципів, що дозволяє протистояти дії 

економічної кризи, а також механізм досягнення цілей, що постають перед промисловим 

сектором економіки регіону в умовах економічної кризи. 

Розглядаючи сукупність антикризових механізмів як систему, необхідно визначити 

основні властивості такої системи. 

У процесі функціонування будь-який суб’єкт економіки залучається в економічні 

відносини. Він має внутрішню структуру, між елементами якої існують зв’язки, характер 

яких залежить від його ролі в системі економічних відносин і від мети його 

функціонування. 

Економічний суб’єкт випробовує на собі вплив зовнішнього середовища у формі 

вхідних сигналів, виражених певними значеннями кількісних і якісних його параметрів, 

що впливають на функціонування відповідно до поставленої мети. Так, виробляючи 

продукцію і послуги, підприємство орієнтується на ринкові ціни, на асортимент власної 

продукції, попит, податки, законодавство й інші параметри зовнішнього середовища. 

Ці параметри впливають на хід його функціонування, обумовлюючи можливість і, 

головне, доцільність виробництва певного виду продукції в певних кількостях і на 

певному ринку. Органи державного управління економікою відстежують особливості і 

тенденції в розвитку суб’єкта управління для ухвалення рішень, значення яких відповідає 

дійсності, сприяючих у даних умовах досягненню поставленої мети. Сигнали зовнішнього 

середовища змінюються у часі випадково, причому майбутні їх значення неможливо 

визначити точно, а можна лише з певною вірогідністю передбачити деякі сигнали і 

задати закон їх розподілу. Тому реалізація програми функціонування економічного 

суб’єкта в різні періоди даватиме результати, які відрізняються від планованих. Зміна 

параметрів навколишнього середовища функціонування економічного суб’єкта спричиняє 

за собою зміну кількісних і якісних характеристик його структурних елементів, причому 

здійснення цього взаємозв’язку можливе тільки завдяки існуванню зв’язків між 

структурними елементами. Ці зв’язки у процесі взаємодії структурних елементів 

економічного суб’єкта один з одним та із зовнішнім середовищем додають йому 

системного характеру [82, с. 141]. 

Термін «система» в первинному значенні означає «ціле, складене з частин». Коли 

дослідники говорять про систему, то зазвичай уявляють безліч конкретних елементів, 

між якими наявні деякі зв’язки, відношення, взаємодії. У свідомості ця множина 

виділяється з навколишнього середовища і розглядається як єдине ціле. У найзагальнішому 

значенні про систему можна говорити як про спосіб взаємодії об’єктів, кожний з яких 

має свою функцію і відношення до інших, при якій зміна параметрів одного об’єкта 

призводить до зміни параметрів інших об’єктів адекватно до принципу організації цієї 

взаємодії. Економіка має системний характер на всіх рівнях організації – від підприємств 

до держави, і кожен нижчий рівень організації є підсистемою для вищого рівня. 
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Атрибутами будь-якої системи є зовнішнє середовище і механізм взаємодії елементів 

системи. Під «зовнішнім середовищем системи» умовно розуміють безліч об’єктів, 

природа яких нейтральна. Воно складає систему тільки з усіма елементами даної системи 

разом і не утворює системи у поєднанні з іншими можливими елементами початкової 

системи. Наприклад, якщо узяти підприємство як систему, то зовнішнім середовищем 

по відношенню до підприємства є сукупність об’єктів, що складається з ринку збуту 

його продукції, постачальників сировини, органів влади, які контролюють діяльність 

підприємства тощо. Зовнішнє середовище утворює систему тільки з підприємством у 

цілому. Дана система ґрунтується на взаємодії з приводу виробництва благ і послуг, яке 

відбувається під впливом чинників зовнішнього середовища. Але зовнішнє середовище не 

утворює системи з однією частиною підприємства (цех, адміністрація, канал збуту 

тощо), оскільки в цьому випадку взаємодія неможлива, тому що відсутня сама основа для 

взаємодії. Відзначимо, що як тільки дане правило порушується, можна говорити про 

зміну або загибель існуючої системи і виникнення на її основі нових систем. 

Механізм взаємодії елементів системи – це правило, відповідно до якого відбувається 

взаємодія. Механізм взаємодії повинен включати наступні позиції: функції кожного 

елемента в різних ситуаціях, оператор перетворення вхідних імпульсів у вихідні для 

кожного елемента, послідовність виконання операцій, обмеження, що породжені 

структурними, організаційними і функціональними особливостями системи. Крім 

того, механізм функціонування системи визначає місце кожного елемента в системі, 

тобто задає ієрархію системи – закон підпорядкування одного елемента іншому. 

У другій половині XX ст. поняття системи значно розширилося. Говорячи про 

систему, ми маємо на увазі не тільки сам факт взаємодії між собою її складових 

частин, але і різні особливості цієї взаємодії, а також структурні характеристики 

системи. Результатом розширення поняття системи стали різні класифікації природних 

і суспільних систем і, що більш конструктивно, виділення агрегованих категорій опису 

різних систем, до певної міри абстраговано від реального вигляду системи [104, с. 14]. 

Для визначення місця економічних систем серед інших систем (природних, технічних) 

проведемо їх класифікацію за принципами детермінованості і змістовності. За принципом 

детермінованості системи підрозділяються на детерміновані і вірогіднісні. Головна 

властивість детермінованих систем полягає в однозначній реакції на зовнішні дії 

(наприклад, для комп’ютера, машини, літаючого апарату, технологічного процесу точно 

відомо, що відбудеться з системою при зміні практично будь-якого параметра). Для 

вірогіднісних систем характерний неоднозначний відгук на одну і ту ж саму дію. 

Наприклад, при певному співвідношенні кредиторської і дебіторської заборгованості 

підприємство може як збанкрутіти, так і залишитися «на плаву», обсяги збуту нового 

продукту на ринку може приймати значення, які відрізняються від запланованого, 

рентабельність виробництва може змінюватися під впливом випадкових чинників 

(затримки платежів, вихід з ладу устаткування, зміни в законодавстві тощо). 

Існуючі в природі системи за змістовним принципом підрозділяються на матеріальні й 

абстрактні. До матеріальних відносяться: 

– системи неорганічної природи (наприклад, різні технічні системи, технологічне 

устаткування, комп’ютери, різні види транспортних засобів); 

– прості системи живої природи (наприклад, елементарні живі організми, популяції 

різних біологічних видів); 

– соціальні системи (організовані людиною в процесі життєдіяльності, наприклад, 

соціально-економічні агрегати). 

Систему називають абстрактною, якщо визначено структуру вхідних у систему 

елементів (об’єктів), але невідома природа даних елементів (об’єктів). Під абстрактними 

системами розуміють поняття, гіпотези, теорії, наукові знання, математичні моделі. 

Відповідно до наведеної класифікації, соціально-економічні системи в більшості 

своїй є вірогідними і матеріальними. 
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Можна збільшувати кількість принципів класифікації, але слід зазначити, що 

практично будь-яка класифікація систем (за винятком, зрозуміло, тієї класифікації, при 

якій кожна існуюча система являє собою окремий клас систем) є достатньо умовною, в 

тому сенсі, що в реальному світі спостерігається перехід однієї і тієї ж самої системи з 

одного виду в інший: наприклад, якщо розглядати який-небудь технологічний процес, 

то можна помітити, що фізичні характеристики продукту на виході процесу розрізняються 

між собою навіть при однакових початкових характеристиках (приклад: при достатньо 

однорідному матеріалі, однаковому способі обробки та інших рівних умовах просторові 

характеристики деталі варірують); товарно-грошові відносини у ряді випадків можуть 

набувати нематеріального характеру (фінансово-кредитні, біржові операції); крім того, 

цей процес стає все більш характерним для ряду розвинених економічних систем у даний 

час. Тому класифікація систем досить умовна і може застосовуватися лише при досить 

жорстких допущеннях щодо способу розподілу систем за класифікаційними групами. 

Виняткова різноманітність економічних і технічних задач і особливо проблем, 

пов’язаних із необхідністю включення в коло вирішуваних задач питань управління 

складними об’єктами, зв’язку одержаних рішень з проблемами людини і навколишнього 

середовища, за необхідності збереження цілісності даного об’єкта, привело до формування 

передумов для виникнення нової методології наукового пізнання. Необхідна методологія 

була створена і одержала назву «системний підхід». Дана методологія орієнтує дослідника 

на розгляд об’єктів як цілісних систем, що складаються з безлічі елементів і зв’язків 

між ними. Ядро методології складає системний аналіз, основною процедурою якого є 

моделювання, в результаті якого в побудованій моделі найбільш точно відображаються 

взаємозв’язки реального об’єкта, явища, процесу [126, с. 8]. 

Детальніше суть системного аналізу складають наступні задачі: 

– аналіз місця і ролі кожного елемента, що разом становлять систему; 

– визначення різних рівнів системного об’єкта та їх ієрархічність (окремим випадком 

є задачі управління); 

– дослідження умов існування системи; 

– виділення в системі синергетичних зв’язків; 

– виявлення тенденцій розвитку системи і їх зв’язок з тенденціями цілепокладання 

в досліджуваному об’єкті; 

– визначення ступенів свободи системи (здатність системи до самоорганізації). 

У рамках системного підходу система вивчається на основі функціонального, 

структурного, інформаційного описів. 

В основу моделі системи антикризових механізмів промислового сектора економіки 

регіону береться те, що будь-якій соціально-економічній системі відповідає певна 

технологія управління. Діагностика і попереджувальна санація в ході реалізації стратегії 

управління є як технологією, так і організацією. Оскільки криза – це періодичні 

потрясіння і закономірність живої та неживої природи, можна стверджувати, що в 

закономірних і періодичних змінах є багато корисного, незважаючи на те, що кризи 

досить різноманітні. З цього випливає, що менеджери в процесі антикризового управління 

вирішують три взаємозв’язані задачі: розпізнавання «хвороби»; усунення причин, що 

перешкоджають оздоровленню виробництва; застосування нестандартних управлінських 

антикризових заходів. У антикризовому управлінні вагому роль відіграє концепція 

рефлексії, яка на ранніх стадіях розвитку кризових ситуацій виступає методологічною 

основою моделі, що зв’язує сучасні альтернативні мікроекономічні теорії і динамічну 

економічну дійсність. 

Щодо управління системою антикризових механізмів промислового сектора 

економіки регіону, на думку автора, необхідно виділити наступні категорії. 

Об’єкт управління – промисловий сектор економіки регіону, який визначається 

сукупністю базисних параметрів як економічної системи, зокрема розглядається його 

конкурентоспроможність і технічний рівень. Об’єктом управління може виступати 

промисловий сектор економіки регіону, група або окреме підприємство. 
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Мета управління – попередження дисбалансу базисних параметрів промислового 

сектора економіки регіону, досягнення і підтримка рівня і сбалансованого стану з 

урахуванням соціальних, економічних, екологічних та інституційних інтересів стейкхолдерів 

промислового сектора економіки регіону (табл. 6.3). 

 

Таблиця 6.3 

Категорії збалансованого за інтересами стейкхолдерів управління системою 

антикризових механізмів промислового сектора регіону 

Категорії 

управління 
Вид балансу Сфера балансування Стейкхолдери 

Рушійна сила, 

мотивація 

Баланс 

інтересів 

Потреби Можливості Людина, домогосподарство, 

корпоративний сектор, МУ, регіон 

Дія Баланс 

освоєння 

території 

Територіальна 

самоорганізація 

населення 

Державна 

організація 

території 

Людина, домогосподарство, 

корпоративний сектор, МУ, регіон 

Результат Баланс 

стійкого 

розвитку 

Соціальний 

розвиток 

Економічний 

розвиток 

Людина, домогосподарство, 

корпоративний сектор, МУ, регіон 

Екологічний 

розвиток 

Інституційний 

розвиток 

Технологічна модернізація 

 

Для досягнення цілей управління використовують два основні методи побудови 

відносин зі стейкхолдерами. Перший метод полягає у встановленні партнерських зв’язків 

зі стейкхолдерами. Важливою метою цього методу є побудова таких відносин, щоб для 

стейкхолдера було вигідніше діяти на користь об’єкта управління, оскільки в цьому 

випадку він досягає і власних інтересів. Другий метод – організація захисту об’єкта 

управління від невизначеності за допомогою використання прийомів, призначених для 

стабілізації і прогнозування дій. Це такі методи управління, як маркетингові дослідження, 

створення спеціальних відділень, які контролють сферу інтересів впливових стейкхолдерів 

(наприклад, дотримання законодавства, контроль за екологічною безпекою), зусилля із 

забезпечення погоджувальних процедур, реклама і зв’язки з громадськістю тощо. 

Суб’єкт управління – управляючі органи всіх рівнів і особи, які забезпечують 

попередження дисбалансу базисних параметрів промислового сектора регіону, 

досягнення і підтримку рівня і стану їх збалансованості. 

Методи і засоби управління – способи, якими суб’єкт управління впливає на об’єкт, 

забезпечуючи досягнення і підтримку планованого рівня і стану балансу базисних 

параметрів промислового сектора регіону. Управління системою антикризових механізмів 

промислового сектора регіону використовує наступні чотири типи методів: 

1) економічні методи, що забезпечують створення економічних умов, які стимулюють 

підприємства до досягнення та підтримки рівня і збалансованого стану базисних 

параметрів промислового сектора регіону. До числа економічних методів відносяться 

правила ціноутворення, умови кредитування, економічні санкції за недотримання 

стандартів, технічних умов і регламентів, правила відшкодування економічного збитку; 

2) методи матеріального стимулювання, що передбачають, з одного боку, заохочення 

підприємств і працівників за досягнення і підтримку планованого рівня та збалансованого 

стану базисних параметрів підприємства і промислового сектора регіону, а з іншого – 

стягнення за заподіяний збиток або упущену вигоду від бездіяльності; 

3) організаційно-розпорядчі методи (за допомогою обов’язкових для виконання 

нормативних актів); 

4) виховні методи, що здійснюють вплив на свідомість і настрій стейкхолдерів, 

спонукаючи їх до дії на користь подолання економічної кризи. 

Відповідно до вищенаведеного пропонується наступна структурна схема системи 

антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону (див. рис. 6.4). 
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Вказана в структурній схемі системи антикризових механізмів промислового сектора 

економіки регіону програма розвитку промисловості, як і інші цільові програми, 

включає наступні обов’язкові блоки: 

– технологічна модернізація; 

– екологічна модернізація (в т. ч. пріоритетні екологічні проекти для регіональної 

фінансової системи); 

– підготовка і перепідготовка кадрів (ці блоки цільових програм зводяться надалі 

в програми розвитку освіти і охорони здоров’я); 

– вдосконалення організаційно-економічних механізмів управління розвитком 

даного сектора економіки регіону. 

Будь-який суб’єкт економіки – підприємство, галузь, регіон, держава – функціонують 

відповідно до поставленої мети. Так, наприклад, підприємство виробляє продукцію і 

надає послуги з метою отримання прибутку; керівництво регіону проводить економічну 

політику з метою створення такої структури економіки, яка б забезпечила найбільш 

оптимальне вирішення соціально-економічних проблем даного регіону; держава управляє 

економікою з метою досягнення певних макроекономічних показників. У загальному 

плані набір цілей кожного економічного суб’єкта та ієрархія цих цілей унікальні, але 

головне в тому, що вони існують, і суб’єкт економіки завжди функціонує адекватно до 

поставлених цілей. 

Для досягнення поставленої мети визначається набір ресурсів і послідовність дій у 

часі, які, на думку керівника, приведуть до бажаних результатів. Дії з досягнення мети 

проводяться не спонтанно, а відповідно до певної програми. На структуру алгоритму, 

закладеного в програму досягнення мети, впливають параметри зовнішнього середовища 

функціонування суб’єктів економіки, якими в рамках даної структури або принципово 

неможливо управляти, або управління відбувається з великою затримкою, люфтом. Проте 

зовнішнє середовище має властивість неповної визначеності можливого становища в 

майбутніх періодах, тобто параметри, що впливають на структуру алгоритму, зазнають 

таких змін у часі, які можуть докорінно змінювати алгоритм або взагалі роблять 

поставлену мету недосяжною. Зміни, яких зазнають параметри зовнішнього середовища, 

відбуваються як закономірно, так і випадково, тому загалом вони не можуть бути 

передбачені точно, унаслідок чого спостерігається деяка невизначеність їх значень. З 

іншого боку, суб’єкт, перед яким стоїть певна мета, володіє певним «запасом міцності» – 

такими структурними особливостями, які дозволяють реалізовувати поставлену мету 

при певних відхиленнях параметрів зовнішнього середовища від існуючих у момент 

ухвалення рішення або від оцінок їх майбутніх значень. Чим більша величина відхилень 

впливаючих параметрів, при якій мета функціонування суб’єкта економіки або, 

принаймні, програма її досягнення незмінна, тим вища стійкість даного суб’єкта по 

відношенню до цих відхилень. 

Сукупність базисних параметрів промислового сектора регіону доцільно визначати 

в рамках системи збалансованих показників (BSC), запропонованих Р. Капланом і 

Д. Нортоном [37], та реалізованих, зокрема, ІТ-компанією SAP AG і для державних 

установ, на основі третьої версії Міжнародного керівництва зі звітності у області стійкого 

розвитку GRI (G3) від 2006 року, яка використовується як для корпоративного сектора, так 

і для органів державної влади і місцевого самоврядування. 

В результаті проведеного дослідження як механізм подолання економічної кризи в 

промисловому секторі економіки регіону пропонується модель системи антикризових 

механізмів промислового сектора економіки регіону, що представлена на рис. 6.5. 

Стрілками на рис. 6.5 позначені наступні зв’язки, що вимагають пояснення: 

– блок 1 формує територіальну і виробничу структуру трудових ресурсів,  

взаємодіючи в цій області з блоками 2-5; 

– блок 2 забезпечує внутрішні і зовнішні грошові розрахунки системи антикризових 

механізмів промислового сектора економіки регіону і регіону в цілому, акумулює 
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грошові кошти, зокрема населення, трансформуючи останні в безготівкову форму, для 

забезпечення грошових розрахунків, допускаючи при цьому можливість власної емісії 

електронних грошей під контролем НБУ; 

 

 

Рис. 6.5. Модель системи антикризових механізмів промислового сектора економіки 
регіону 

 
– блок 3 – місцеві органи влади є ініціаторами побудови системи антикризових 

механізмів промислового сектора економіки регіону, маючи на увазі, що подібна 
модель повинна працювати на всі сфери господарської діяльності регіону; саме органи 
влади відповідають за формування інституційного середовища системи антикризових 
механізмів промислового сектора економіки регіону, більшою мірою будучи політичним і 
в якійсь частині фінансовим гарантом її функціонування; 

– блок 4 – економічно активне населення – є безпосереднім ініціатором господарської 
діяльності, з одного боку, і джерелом трудових ресурсів – з іншого; зайнятість 
трудових ресурсів визначається через блок 1 при взаємодії останнього з блоком 5; 

– блок 5 інтегрує в собі діяльність блоків 1, 2, 3, 4, саме в ньому формуються 
цінові (продуктові) ланцюжки; в рамках блоку 5 через блок 1 здійснюється перетікання 
кадрів між секторами економіки регіону; на виході блоку 5 – продукція, роботи, 
послуги населенню регіону – розв’язання проблем зайнятості, забезпечення продовольчої 
безпеки, забезпечення населення житлом і послугами ЖКГ. 

У всіх блоках задіяні електронні технології. 
У зв’язку зі зміною економічних умов і невідповідністю існуючих механізмів 

господарської та економічної діяльності новим постіндустріальним умовам, особливо 
в умовах глобальної економічної кризи, виникає необхідність застосування нових 
підходів до організації економічної взаємодії. При цьому проблема полягає у тому, що 
жорсткими адміністративними методами неможливо змінити напрям економічних відносин, 
які на сьогодні суттєво відрізняються як від ринкових, так і від соціалістичних. 

Істотним кроком у реалізації нових економічних підходів є активізація інтелектуально 
активних функціональних середовищ на основі інтернет-технологій, які спроможні 
забезпечувати економічну взаємодію незалежних суб’єктів у нових умовах глобальних 
ринків і глобальних інновацій. Дана модель системи антикризових механізмів промислового 
сектора економіки регіону (рис. 6.5) дозволяє адекватно вирішувати задачі ринкової та 
економічної взаємодії як на мікро- (внутрішньокорпоративному), так і на макрорівні. 

1. Регіональна електронна служба зайнятості населення 

(підготовка та перепідготовка кадрів, цілеспрямована 

внутрішня та зовнішня кадрова міграція) 
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Незважаючи на виникнення нових економічних умов, взаємодія економічних 

орієнтирів кожного окремого суб’єкта з іншими учасниками ринку дотепер проходить 

через інститути державного регулювання економічних відносин, що характеризується 

домінуванням чинників підпорядкування, інерційного бюрократичного гальмування, 

великими непродуктивними витратами, спотворенням цілей і дій унаслідок діючих 

засад і суб’єктивних чинників, властивих централізованим ієрархічним системам. Крім 

того, традицією є придушення індивідуальних думок, уявна правильність більшості, 

переважання інерційності у використанні раціональних рішень, централізація управління і, 

нарешті, тотальна загальнообов’язковість. 

У зв’язку з цим реалізація майже всіх соціально-економічних програм (житлових, 

медичних, освітніх, підприємницьких, регіональних тощо) в нових економічних умовах на 

колишній основі бюрократичного державного регулювання стає все менш ефективною. 

Існуюче складне становище посилюється стрімкою глобалізацією, що відбувається 

сьогодні, та інтелектуалізацією виробництва, ринків і економічної діяльності, викликаних 

небаченими темпами, динамікою та масштабами інновацій, що корінним чином змінюють 

соціально-економічну структуру суспільства і виробничих відносин. 

Одночасно з цим розвиток електронних інформаційних технологій зумовив можливість 

відмови від жорстких адміністративно-бюрократичних систем управління економікою 

і переходу до більш адаптивних і стійких, заснованих на слабкій зв’язності та 

самоорганізації суб’єктів ринку. На практиці це означає все більший відхід від 

централізованого планування та управління економікою (а також забезпечення ринкової 

рівноваги на основі монетарної, кейнсіанської та інших теорій) убік управління на 

основі політик самоорганізації ринку з використанням спільної діяльності, кооперації і 

всіляких м’яких форм економічного співробітництва з широким застосуванням  

інформаційних систем. 

Унаслідок великої інерційності суспільних традицій, а також індивідуальної психології 

такий перехід викликає сьогодні непорозуміння, досить часто здається ірраціональним, 

психологічно необґрунтованим, нелогічним, породжує невпевненість. Але реальна 

самоорганізація, незважаючи на те, що вона різноякісна, разом з тим ієрархична, 

залежна від інтелектуального і практичного досвіду та володіє спадкоємністю і 

самодостатністю розвитку. В процесі переходу від колишніх методів до самоорганізації 

має місце діалектичний еволюційний перехід, що забезпечує спадкоємність накопичених 

знань і досвіду, але вже в нових формах на новому щаблі суспільного розвитку, а саме: 

критерієм ірраціональності все одно залишається раціональний підхід, ірраціональна 

економіка все одно базується на раціональних методах і попередніх інтелектуальних 

доробках, а економічний ефект оцінюється рівнем прибутку, тобто є за своєю суттю 

раціональним. 

Взаємовідношення економічних прагнень суб’єктів породжує сьогодні діалектичну 

суперечність (єдність і боротьбу протилежностей), яка ґрунтується на тому, що у 

кожного – власна мета, своє розуміння методів і дій на ринку. Тому проблема економічної 

взаємодії залишається відкритою і не потребує жорсткої регламентації. Еволюція 

взаємостосунків у сьогоднішньому економічному підході, безумовно, базується на 

розумінні того, що кожен індивідуум – сам собі мета, а оскільки колишнє застаріває, а 

нове (але вже колишнє) вже не відповідає вимогам, то необхідний якісний стрибок – 

перехід на нові рівні абстракції, узагальнення й агрегації для забезпечення управління 

різноякісними економічними відносинами, що знаходяться в постійній динаміці. 

Аналогічну ситуацію можна спостерігати на прикладі розвитку глобальної мережі 

Інтернет, що зв’язує різноякісні технології, архітектуру, вузли, системи, абонентів, 

послуги на базі типових протоколів взаємодії в об’єднане комунікаційно-функціональне 

середовище. 

Акценти сьогодні все більше орієнтовані на роботу з інтелектуальними ресурсами 

та інтелектуальним капіталом як особовим несуспільним продуктом, який забезпечує 
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конкурентні переваги соціально-економічного розвитку. Причому гегемонія інтелекту 

обумовлена неухильним збільшенням інтелектуальної складової у вартості продукції і 

послуг. 

У зв’язку зі зміною економічних умов і невідповідністю механізмів господарської й 

економічної діяльності новим умовам, увесь спектр соціальних відносин (як ззовні, так 

і зсередини) також знаходиться в глибокій кризі (у середовищі безлічі суперечностей) 

та потребує нових підходів. Трагедія посилюється тим, що тиском або адміністративним 

чином неможливо змінити напрями економічних відносин, які на сьогодні в значній 

мірі відрізняються як від ринкових, так і від соціалістичних. 

Істотним кроком у реалізації нових економічних підходів є розгортання інтелектуально 

активних функціональних середовищ на основі інтернет-технологій, які можуть 

забезпечувати економічну взаємодію незалежних суб’єктів у нових умовах глобальних 

ринків і глобальних інновацій [189, с. 105]. 

Функціональне середовище системи антикризових механізмів промислового сектора 

економіки регіону – це операційна площина на платформі різних наборів сервісних 

послуг, використання яких дозволяє оцінювати можливості для створення виробничої, 

економічної, комерційної діяльності і бізнес-перспективи. При цьому пріоритетна 

участь кожного окремого суб’єкта надає можливість визначення, інтерпретації й 

оперування власною точкою зору, декларування особистого бачення з позицій майбутньої 

діяльності, економічної вигоди і стійкості розвитку. 

У функціонального середовища системи антикризових механізмів промислового 

сектора економіки регіону немає єдиного центрального ядра – тільки сукупність 

операцій взаємодії, заснованої на обміні інформацією, що надає широкі можливості 

для економічного з’єднання суб’єкта і об’єкта, інтелектуального з’єднання суб’єкта з 

іншим суб’єктом тощо. Ця сукупність операцій взаємодії, у свою чергу, припускає 

наявність широкого спектру інформаційно-аналітичних, торговельно-економічних, 

фінансово-кредитних та інших сервісів, об’єднаних у рамках відкритого операційного 

середовища, на базі якого сукупність прагнень суб’єктів виступає як визначальний 

вектор, який формує нові економічні структури, що знаходяться в постійній динаміці і 

кругообігу руху. При цьому значення і логіка поведінки кожного окремого суб’єкта на 

основі як послідовних дій, так і дій від протилежного, як з допомогою, так і без 

допомоги економічних сервісів визначається якостями економічного суб’єкта, що 

персоналізуються. 

Модель системи антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону – 

це колабораційне (колективне) середовище, де в рамках так званих «віртуальних 

структур» утворюються абсолютно нові організаційні форми, що об’єднують різних та 

незалежних суб’єктів між собою, або безпосередньо дають імпульс руху економічному 

об’єкту з подальшим моніторингом динаміки його станів. Менеджмент, що персона-

лізується, будується на обміні повідомленнями (отриманні – обробці – відправці 

інформації) – месседжменті, що при використанні прикладних економічних сервісів 

дозволяє визначати стійкість, ліквідність, ступінь нерівноваги, застосувати фінансові 

інструменти, деривативи тощо. Все це сприяє побудові тимчасових консервативних 

економічних систем, що володіють зворотними негативними зв’язками під кожен 

відособлений фінансовий інструмент на основі використання синтетичних та аналітичних 

рахунків. 

У ринкових взаємодіях самоорганізацій виявляються не тільки аспекти нових, 

нетрадиційних економічних технологій з елементами так званої «керованої множинності», 

але також універсальність структурних елементів, що дозволяє здійснювати формалізацію 

операцій взаємодії (серед таких структурних елементів: паспорт підприємства, каталоги 

товарів і послуг, вимоги СОТ тощо, які при поєднанні утворюють складові частини 

фінансових інструментів – контрактів). 

Співтовариство суб’єктів функціонального середовища системи антикризових 

механізмів промислового сектора економіки регіону утворює простір обміну діловою 
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інформацією на основі прикладних економічних сервісів, які вже функціонують чи 

будуть створені. До таких сервісів відносяться: збільшення, зменшення, оновлення 

диференціальних змін структурних елементів (суб’єктів, об’єктів, середовища), гібридизація, 

матричний і емерджентний відбір, використання структур економічних просторів та 

організованих ринків, попарних з’єднань мережевою «павутиною архітектури» тощо. 

Інформація, знання і прагнення суб’єкта породжують його рух в економічному 

середовищі або волю до руху, але і воля до руху, як і сам рух, у свою чергу, породжують 

знання та інформацію. У моделі системи антикризових механізмів промислового сектора 

економіки регіону дія суб’єкта в економічному середовищі агрегується в кількісну 

форму, значення якої корелюється з використанням фінансових інструментів, що 

складаються з активів, зобов’язань, інструментів власного капіталу і деривативів. Їх 

рух (зміна) в кількісних значеннях відображається згідно із стандартами бухгалтерського 

обліку і має інформаційну основу з чітко відрегульованою формою взаємодії (для 

одного суб’єкта – у вигляді активу, для іншого – у вигляді зобов’язань). 

Розрахункові і транзакційні сервіси, інтегровані в середовище системи антикризових 

механізмів промислового сектора економіки регіону, дозволяють у конструктивній 

формі і в реальному часі виконувати операційні доручення суб’єктів через транзакційну 

платформу їх виконання, що істотно знижує ризики економічної діяльності та забезпечує 

гарантовані взаєморозрахунки. 

Процес оцінки і переоцінки всіх активів суб’єкта в середовищі системи антикризових 

механізмів промислового сектора економіки регіону відбувається безперервно, оскільки 

єдине джерело виживання – це постійний рух з переходом у нове динамічне становище 

або рух у вибраних напрямах і отримання вигоди за рахунок безперервної оптимізації 

продуктивності (економічного потенціалу). Зупинки не може бути навіть на найвигіднішій, 

монопольній ідеї або вигідному стані – це початок внутрішньої кризи. 

Функціональне середовище системи антикризових механізмів промислового сектора 

економіки регіону є платформою синтезу події і виникнення обставин, а також 

допоміжних прикладних сервісів економічного значення, на основі використання яких 

приводиться в дію процес руху активів суб’єкта. 

Обмін активною, ціленаправленою інформацією створює основу, потенціал для 

руху активів суб’єкта в економічному середовищі, знання, цільові орієнтири та  

використання економічних сервісів (включаючи їх логічну або інтуїтивну компоновку) – 

відправні точки руху. На відміну від адміністративних структур, середовище системи 

антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону – не безлике анонімне 

співтовариство, це – функціональне середовище кожного окремого суб’єкта. У ній на 

основі операційної платформи суб’єкт може здійснювати широкий спектр ділових 

транзакцій, а на основі уніфікації кількісного представлення активів – забезпечувати 

аналіз ефективності операцій та економічної взаємодії. 

Разом з тим спрямованість функціонального середовища системи антикризових 

механізмів промислового сектора економіки регіону орієнтована не на те, щоб вигідно 

скористатися економічним потенціалом нерівноправних партнерів (субпідрядників), а 

на створення для всіх суб’єктів рівних умов щодо співпраці й одночасного отримання 

ними своєї частки прибутку в консолідованому просуванні товарів і послуг споживачам 

[130, с. 8]. Це докорінно відрізняється від традиційного підходу, коли прибуток, який 

колективно генерується, розподіляється на користь суб’єктів, що стоять на початку 

всього бізнес-ланцюжка і безпосередньо контактують із споживачем. 

Епоха постринкових відносин змінює форми економічних взаємостосунків, але не 

суть людських відносин, на яких будується взаємодія інформаційних та економічних 

процесів. 

Потенціал напрацьованих економічних механізмів, представлених у вигляді економічних 

сервісів у середовищі системи антикризових механізмів промислового сектора економіки 

регіону, сконцентрований і закладений у функціональні обмінні форми економічних 
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знань, на базі яких відбувається перехід на наступний рівень розвитку економічних 

відносин. Цим забезпечується діалектика розвитку економічного суб’єкта, галузі або 

економіки у цілому в умовах непередбачуваності ринку і множинності суперечностей. 

Реалізація моделі системи антикризових механізмів промислового сектора економіки 

регіону здійснюється за допомогою цільових програм, представлених у структурній 

схемі системи антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону (рис. 6.5). 

Запропонована модель системи антикризових механізмів промислового сектора 

економіки регіону показує, що якщо територіальне співтовариство спроможне  

самоорганізуватися для задоволення власних потреб на території утворення відповідно 

до загальносвітового рівня розвитку продуктивних сил, то це гарантує подолання 

економічної кризи в рамках даної території. 

Модель системи антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону 

є площиною економічного управління, що здійснюється в інформаційно й операційно 

зв’язаному просторі ринкових відносин. Вільний рух економічних потенціалів учасників 

ринку в цьому просторі ефективно обмежується рамками соціальних і цільових програм 

державного або транснаціонального розвитку та регулювання. Усунення багатьох 

небажаних і деструктивних чинників, що впливають на управління ресурсами, сприяє 

виживанню компаній (що, зокрема, зменшує непродуктивні витрати, пов’язані із закриттям 

збанкрутілих підприємств і відкриттям нових компаній) та забезпечує необхідну 

стабільність соціально-економічного розвитку в умовах глобального, динамічно змінного 

ринку, схильного до кризових дій. 

Використовуючи існуючі методи, модель системи антикризових механізмів 

промислового сектора економіки регіону значно розширює можливості і висуває 

абсолютно інше сприйняття реалізації електронного бізнесу, синтезуючи і забезпечуючи 

нове застосування вже існуючих методів управління регіональним розвитком. Реалізація 

системи антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону несе в собі 

значний потенціал можливостей, а саме: 

– наближує до практичної реалізації динамічних зворотних зв’язків як основного 

елементу стійкого ведення бізнесу; 

– вирішує проблеми переходу з одного стану системи в інший, а також проблеми 

самовивільнення та процесів біфуркації – точки розгалуження варіантів економічного 

розвитку; 

– вводить можливості швидкого (миттєвого) стримання стрибків ринкової кон’юнктури 

на основі схем самоорганізацій; 

– дозволяє згладжувати шокові флуктуації ринку і нерівноважних економічних 

систем на базі розгортання механізмів самоорганізації регулювання; 

– дозволяє функціонально розділити динаміку економічних процесів на операційну 

ентропію горизонтальної взаємодії і вертикаль стабілізації, що забезпечує стійкий 

розвиток промислового сектора економіки регіону. 

Впровадження системи антикризових механізмів промислового сектора економіки 

регіону як інструмента управління розвитком регіону, або реалізації стратегії розвитку 

(якщо остання розроблена) пов’язане з переходом структурних елементів системи на 

новий вид функціонування – поведінку, що структурована цілями, для управління 

проектами, що входять до складу різного роду програм, і тісну взаємодію між суб’єктами 

господарювання, з органами влади, громадськими організаціями і науковими інститутами 

необхідна для усунення безлічі суперечностей. 

Перший чинник опору випливає з вузькогалузевого характеру діяльності елементів 

системи. Для довгострокового перелому тенденції необхідно, щоб загальні, системні 

цілі превалювали над приватними цілями елементів системи. 

Другим чинником опору впровадження системи антикризових механізмів промислового 

сектора економіки регіону є деяка розузгодженість державних, а також регіональних 

пріоритетів з корпоративними пріоритетами розвитку, за відсутності нормативно 
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встановлених механізмів взаємодії, зворотного зв’язку за ланцюжком «підприємство – 

регіон – держава». 

Має місце спотворення принципово конструктивних і методично правильних 

концепцій державних програм. І, мабуть, найбільш негативний чинник – це низький 

рівень опрацьовування, а деколи навіть помилковість ряду програмних концепцій на 

рівні держави. 

Останній чинник торкається так само корпоративного сектору, коли концепції 

державних і регіональних програм спотворюються, інтерпретуються з погляду приватних 

вузькогалузевих цілей. 

Державна політика у області економіки в умовах кризи повинна бути направлена 

на створення горизонтальних м’яких систем взаємодії суб’єктів підприємництва, що 

обертаються навколо жорсткої вертикалі дотримання прийнятих стандартів і протоколів у 

рамках регіональної, національної або міжнародної економічної взаємодії, а також з 

одночасною орієнтацією на відповідні міжнародні стандарти. 

Крім того, глобалізація – взаємна діяльність національних капіталів у галузях з 

урахуванням транснаціональних капіталів світового ринку – вимагає врахування їх 

впливу на економіку країни, висуваючи системні вимоги до таких капіталів як у країні 

їх походження, так і в країні базування. 

Практичне вирішення вказаних задач вимагає нових методів і підходів до управління 

економічною взаємодією, які враховують особливості сучасного постіндустріального 

розвитку економіки. Ці методи повинні спиратися на єдині стандарти обміну комерційною 

інформацією, побудову єдиних схем бухгалтерського управління, а також систему галузевих 

національних рахунків як основу для складання галузевих і міжгалузевих балансів. 

У першу чергу, при реалізації національних і міжнаціональних економічних 

програм повинна бути створена система рахунків як свого роду система координат для 

відображення динаміки і стану основних показників виробництва і використання 

продукції, ресурсів та соціальних чинників. Крім того, система рахунків є базисом для 

роботи з показниками валової продукції, а також показниками проміжного споживання як 

в окремій галузі, так і в пов’язаних галузях. Це торкається споживання, національного 

доходу галузі, рухів позик, кредитів та інших показників, що формують фінансові потоки. 

Слід зазначити, що у зв’язку з необхідністю управління децентралізованими 

економічними процесами, на фоні глобалізації виробничих циклів актуальність системи 

рахунків усе більше зростає. Зрозуміло, що розробка структури національних рахунків 

галузей повинна враховувати специфіку й особливості кожної країни. Це дозволить 

розраховувати у вартісному виразі валовий продукт галузей, їх частки у національному 

доході кожної країни, а також інші показники, що здатні відображати серйозні зміни в 

ринковій економіці. При цьому необхідно відзначити особливу важливість галузевої 

ув’язки міжнаціональних галузевих балансів для забезпечення стійкості соціально-

економічного розвитку. 

Галузеві рахунки повинні входити в національну і міжнаціональну системи  

рахунків балансів країн-партнерів у поєднанні з Європейською системою інтегрованих 

економічних рахунків (ЕСІЕР) і вимогами СОТ. Основою такого підходу повинні бути 

стандарти бухгалтерського обліку, приведені у відповідність до системи європейських 

інтегрованих рахунків (ЕСІР) і до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(МСБО). 

При формуванні системи рахунків на першому етапі доцільно виділити основні 

рахунки, які входять у Європейську систему інтегрованих економічних рахунків (ЕСІЕР). 

Це рахунки товарів і послуг, виробництва, утворення доходів, розподілу витрат тощо 

для галузей національної економіки, а також для входження в світові напрями економічних 

взаємодій. 

У рамках створення горизонтальної системи підприємницької діяльності у функ-

ціональне середовище системи антикризових механізмів промислового сектора економіки 
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регіону вбудований механізм з’єднання економічних потенціалів різних підприємств в 

організовані економічні поля з певними економічними і виробничими програмами з 

можливістю подовження бізнес-ланцюжків із використанням м’яких систем без переходу 

права власності. Це, в свою чергу, призводить до формування організованих ринків із 

широким використанням фінансових інструментів та їх похідних для згладжування 

цінових коливань і забезпечення стійкості соціально-економічного розвитку. 

Можна дати наступні визначення організованого економічного поля й організованого 

ринку. 

Організований ринок – це ринок, який має єдину систему розрахунково-клірингового 

обслуговування і єдиний протокол обміну інформацією. 

Організоване економічне поле – це корпоративні, міжкорпоративні, кооперативні й 

інші м’які взаємодії між суб’єктами ринку на основі єдиної системи розрахунково-

клірингового обслуговування та єдиного протоколу обміну інформацією про стан і 

обіг фінансових інструментів. 

Особливе значення має також використання функціонального середовища системи 

антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону в реалізації нових 

підходів до організації й управління економічною взаємодією. Актуальність цього питання 

зростає з кожним днем. Так, наприклад, раніше при складанні галузевих балансів 

виробнича функція, що визначає продуктивність праці, вважалася величиною постійною. 

Сьогодні ж при упровадженні різних інновацій продуктивність праці може значно 

прогресувати, що змінює економічну кон’юнктуру і призводить до необхідності складання 

балансу. Як наслідок цього – методи управління також доводиться змінювати, переходячи 

з колишніх директивних на нові, які засновані на принципах самоорганізації та які 

діють в рамках заданих політик державного, корпоративного, кооперативного й іншого 

регулювання. Метою ж державних політик повинно бути забезпечення стійкого розвитку. 

Серед нових підходів, які можуть бути реалізовані у функціональному середовищі 

системи антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону, можна 

виділити наступні: 

– використання системи збалансованих показників, яка сьогодні широко засто-

совується у всьому світі для здійснення фінансового аналізу і планування діяльності в 

рамках підприємств і галузей; 

– перехід від системи управління, що заснована на менеджменті, до сучасніших, 

орієнтованих на використання менш жорстких і більш адаптивних схем взаємодії – так 

званих систем месседжмента; 

– ширше використання можливостей глобальної мережі Інтернет, електронних 

торгових майданчиків і електронних товаропровідних систем. 

Вирішення багатьох важливих задач сучасної економіки (зокрема, визначення 

справедливої вартості продукції тощо) неможливо здійснити без наявності автомати-

зованих систем управління і перерозподілу ресурсів на основі технологій електронного 

бізнесу. 

Середовище системи антикризових механізмів промислового сектора економіки 

регіону покликане забезпечити рівний доступ усіх учасників ринку до ринкових 

ресурсів як на регіональному рівні, так і в глобальному масштабі. Основу системи 

антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону складає система 

обміну діловою і комерційною інформацією, яка побудована з використанням міжнародних 

рекомендацій і форматів представлення даних. Функціональне середовище системи 

антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону дозволяє за рахунок 

широкого спектра інтернет-сервісів і технологій електронного бізнесу забезпечити 

комплексний супровід усіх ділових операцій, здійснюваних на ринку, як на регіональному 

рівні, так і в зовнішньоекономічній діяльності, яка проводиться учасниками ринку. 

Функціональне середовище системи антикризових механізмів промислового сектора 

економіки регіону дозволяє забезпечувати і вирішувати безліч операційних і управлінських 
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задач з організації економічної взаємодії, самоврядування і перерозподілу ресурсів. 

Найбільш значущими є її відмінності від існуючих економічних підходів, які сьогодні 

застосовуються для управління корпоративним бізнесом і ринковими процесами. 

Серед цих відмінностей можна назвати наступні: 
– при створенні функціонального середовища системи антикризових механізмів 

промислового сектора економіки регіону повинен бути здійснений перехід від розв’язання 
фрагментарних, периферійних задач із подальшим їх механічним об’єднанням до 
створення операційної платформи вищого рівня абстракції й узагальнення. На цій 
платформі можна органічно зв’язати і об’єднати вже існуючу (або ту, що з’явиться в 
перспективі) різноманітну і різноякісну архітектуру всіляких прикладних економічних 
розробок та забезпечити на цій основі ефективне, просте для звичного користувача 
вирішення поточних господарсько-економічних задач у нових постіндустріальних умовах; 

– використання функціонального середовища системи антикризових механізмів 
промислового сектора економіки регіону передбачає можливість самостійного приєднання, 
а не примус суб’єктів системи до участі у різних соціально-економічних програмах, 
що досягається спрямованістю на інновації, змагання, можливість реалізації індивідуальних 
прагнень, отримання вигоди, спрямованість на володіння активами – все те, що постійно 
стимулює людей розробляти нові проекти, формувати нові ідеології, але найголовніше – 
реалізовувати можливість самоконструювання власного бізнесу з метою створення, а 
потім зміни і створення нового, тим самим вдосконалюючи потенціал, інтелект, знання; 

– використання функціонального середовища системи антикризових механізмів 
промислового сектора економіки регіону дозволяє створювати адаптивні економічні 
структури з чітко вираженим мінімальним значенням коливань (кількісних, цінових, 
якісних) за рахунок концентрації тимчасових, інформаційних, інтелектуальних та 
економічних сервісів, що дає можливість миттєвого підвищення економічних потенціалів, 
які забезпечують вирівнювання. Іншими словами, багато симптомів незрівноваженого 
стану ринку, деструктивні дії окремих індивідуумів і ресурсів, що призводять до 
економічного розбалансування, при застосуванні функціонального середовища системи 
антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону мають значно меншу 
амплітуду коливань і значно менший життєвий цикл. 

На базі функціонального середовища системи антикризових механізмів промислового 
сектора економіки регіону забезпечується рішення наступних задач: 

– розміщення інформації про ринкові ресурси й економічний потенціал суб’єктів 
ринку на електронних торгових майданчиках у середовищі Інтернет; 

– надання послуг розрахунково-клірингового обслуговування в системі онлайн 
для здійснення комплексного супроводу комерційних операцій, які проводяться на 
електронних торгових майданчиках, а також для мінімізації господарських ризиків і 
забезпечення гарантованих взаєморозрахунків; 

– забезпечення статистичного моніторингу економічних процесів на ринках на 
основі обробки даних про електронні транзакції, які проводяться на електронних торгових 
майданчиках; 

– забезпечення комплексного аналізу економічної інформації на основі використання 
затверджених стандартів бухгалтерського обліку і фінансових інструментів. 

В умовах кризи першими втрачають сектори економіки і підприємства, на яких 
відсутні повноцінні адаптивні механізми управління, зокрема, стратегічне управління і 
регулярний маркетинг. Тому вони включаються до складу моделі системи антикризових 
механізмів промислового сектора економіки регіону і відображені автором в структурній 
схемі – органи управління, механізм цілепокладання, механізм досягнення цілей (рис. 6.4). 
Негативний ефект системних помилок управління значно підсилюється об’єктивними 
проявами кризи. 

У зв’язку з цим актуальною є задача формування організаційно-економічних механізмів 
подолання дії глобальної економічної кризи для промислового сектора економіки 
регіону. 
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Для вирішення цієї задачі пропонується впровадження на рівні регіону моделі 

системи антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону. Структурна 

схема системи антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону (рис. 6.5) 

припускає порядок упровадження моделі. 

Ініціація реалізації моделі нормативно обумовлена, наприклад, згідно з Концепцією 

державної регіональної політики, визначено, що головною метою органів державної 

влади при формуванні і реалізації регіональної політики є: створення умов для 

динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів; 

підвищення рівня життя населення; забезпечення дотримання гарантованих державою 

соціальних стандартів для кожного її громадянина незалежно від місця проживання, а 

також поглиблення процесів ринкової трансформації на основі підвищення ефективності 

використання потенціалу регіонів; підвищення дієвості управлінських рішень;  

удосконалення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

влади, що здійснюють взаємодію з населенням із метою його стійкого розвитку, 

благополуччя і процвітання; збереження сприятливого навколишнього середовища. 

Ініціація впровадження моделі може виходити з рішення регіональної трибічної 

комісії, до складу якої в даний час у більшості регіонів входять представники органів 

влади, роботодавців і профспілок. Запропонована модель системи антикризових механізмів 

промислового сектора економіки регіону задає інноваційний вектор розвитку регіональної 

економічної системи, забезпечуючи тим самим подолання економічної кризи, досягнення 

стійкого розвитку через інновацію та оновлення економіки регіону. 
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Висновки 
 

 
Регіональна політика є сферою діяльності держави з управління економічним, 

соціальним і політичним розвитком країни в просторовому (регіональному) аспекті. 

Вона формується і реалізується органами влади регіону за участю державних органів 

влади і з урахуванням загальнодержавних пріорітетов економічного, соціального і 

політичного розвитку. При цьому під «регіоном» розуміється частина території з чітко 

окресленими адміністративними межами, з комплексом зв’язків і залежностей між 

підприємствами і організаціями, що розташовані на даній території. З позицій керованості 

найбільш доцільно розглядати в якості регіонів ті, які співпадають з існуючим 

територіально-адміністративним устроєм країни. До основних цілей регіональної 

промислової політики відносяться: досягнення безперервного і відповідного економічного 

зростання; забезпечення високого рівня зайнятості населення регіону; досягнення 

стабільного рівня цін у споживацькі корзині в регіоні; підтримка рівноваги зовнішньо-

економічних операцій у зв’язках з іншими регіонами та зарубіжними країнами. 

При цьому пріоритетними є перші дві цілі, оскільки саме вони забезпечують 

стійкий соціально-економічний розвиток регіону та ефективне використання природно-

ресурсного і трудового потенціалу, а також задоволення потреб внутрішнього ринку. 

Досягнення цих цілей можливе тільки за умови ефективного розвитку галузей  

промисловості, конкурентний потенціал яких найбільш високий. Іншим найважливішим 

засобом досягнення цілей регіональної промислової політики є інвестиційна політика, 

що обумовлює можливості для ефективного розвитку економіки регіону. Таким чином, 

довгостроковий стійкий розвиток регіону можливий тільки на основі ефективної 

державної політики, найважливішими напрямами якої є регіональні інвестиційна і 

промислова політики. Найдієвішою формою інвестування на регіональному рівні є 

цільові програми розвитку регіонів. Проте, незважаючи на позитивний досвід реалізації 

державних цільових програм розвитку регіонів, дефіцит грошових ресурсів для їх 

виконання обумовлює необхідність скорочення об’ємів їх фінансування в майбутньому. 

Географія розподілу інвестицій в основний капітал з державного бюджету останніми 

роками свідчить про фактичне продовження екстенсивного розвитку країни. У цих умовах 

від органів управління в регіонах потрібні зусилля з розробки ефективної регіональної 

промислової політики, що полягає не тільки в перерозподілі потоків фінансування з 

державного бюджету, але і у створенні сприятливих умов для підвищення інвестиційної 

активності всередині регіону і залученні капіталу з інших регіонів, а також зарубіжних 

інвестицій. 

З урахуванням цілей регіональної промислової політики регіону, основним критерієм 

ефективності інвестицій буде підвищення, перш за все, бюджетної ефективності 

економіки регіону. Підвищення бюджетної ефективності регіону можна розуміти як 

позитивну зміну регіонального бюджетного сальдо, тобто інвестиції повинні привести 

до зростання доходів, або до зниження витрат регіонального бюджету. При цьому 

здійснювані проекти мають відповідати вимогам комерційної ефективності для їх 

учасників (інвесторів), тобто забезпечувати очікувану прибутковість на вкладений капітал 

у зіставленні зі ступенем ризику. 

Основними задачами регіональної промислової політики виступають: підвищення 

загальної інвестиційної привабливості промисловості регіону; формування нових джерел 

податкових і рентних платежів; утворення нових робочих місць; розвиток інфраструктури 

регіону; відновлення історичних об’єктів на території регіону; формування здорового 

конкурентного середовища; підтримка сприятливого екологічного клімату в регіоні; 

створення умов для розвитку малого бізнесу. 
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При розробці промислової політики регіональні органи управління спираються на 

наявні ресурси – природні, трудові, фінансові, інформаційні тощо. Практика показує, 

що найпривабливішими в українських умовах є ті регіони, в яких органи влади вживають 

заходи з підтримки і розвитку промисловості, тобто, в яких реалізується ефективна 

промислова політика. 

Регіональна промислова політика є частиною державної промислової політики і 

визначається, перш за все, загальнодержавними пріоритетами в підтримці галузей 

промисловості. 

Інструментами реалізації регіональної промислової політики є традиційно податкова і 

митна політики, державне замовлення і трансфертні платежі. 

Регіональна політика, з одного боку, формується вимогами і обмеженнями, що 

включають соціально-економічний розвиток регіону, регіональний бюджет, регіональну 

конкуренцію, екологію, технічну і технологічну базу, людські ресурси, фінансові 

обмеження, а з іншого – з урахуванням інвестиційної політики регіону, яка є і джерелом 

формування, і основним напрямом регіональної підтримки реалізації промислової 

політики. 

Враховуючи спільність цілей регіональної промислової та інвестиційної політики, 

доцільно здійснювати і розробку загального механізму її реалізації. Отже, можна 

говорити про єдиний інструмент досягнення цілей економічного розвитку регіону – 

інвестиційно орієнтовану регіональну промислову політику. Специфіка регіональної 

промислової політики полягає в її комплексності – вона направлена на підвищення 

конкурентоспроможності регіону і є єдиною системою заходів та важелів для досягнення 

поставленої мети. Регіональна промислова політика повинна визначати контури 

регіонального регулювання економіки в сфері підтримки промисловості і стимулювання 

інвестиційної активності, а також служити основним інструментом досягнення цілей 

економічної політики регіону і відповідати пріоритетам макроекономічної державної 

політики. 

Суть цілей регіональної промислової політики можна визначити як прогнозовані (у 

якісному і кількісному вигляді) результати розвитку промислового комплексу регіону, 

яких заплановано досягти в конкретні проміжки часу. Цілі регіональної промислової 

політики і цілі соціально-економічного розвитку регіону повинні бути пов’язані між 

собою, причому перші носять вторинний, підлеглий характер по відношенню до загальних 

цілей розвитку. Цілі можуть носити як оперативний, так і стратегічний характер, що 

означає необхідність виявлення не тільки існуючих, але і прогнозованих проблем 

комплексного соціально-економічного розвитку регіону, виділення серед них проблем 

розвитку регіонального промислового комплексу. 

Проблема формування і реалізації регіональної промислової політики тісно пов’язана з 

визначенням місця і ролі в економіці державних органів управління різних рівнів ієрархії. 

В умовах ринкових відносин держава, реалізовуючи політичні і соціально-економічні 

принципи співтовариства громадян, бере активну участь у формуванні макро- і 

мікроекономічних процесів. Державне регулювання економіки є системою заходів 

законодавчого, старанного і контролюючого характеру, здійснюваних правомочними 

державними установами з метою адаптації соціально-економічної системи й окремих 

її суб’єктів до економічних умов, що змінюються. 

У ринковій економіці виділяють наступні функції державного регулювання: створення 

правової основи господарювання для всіх суб’єктів ринку; проведення політики 

макроекономічної стабілізації; дія щодо розподілу і розміщення ресурсів з метою 

підвищення їх ефективності; здійснення програм розподілу і перерозподілу доходів. 

Основні об’єкти регіональної промислової політики можуть бути об’єднані у дві 

групи: державні підприємства і підприємства недержавних форм власності. 

Задачі управління державним майном включають два основні блоки: стратегічне 

управління й оперативне управління. 
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До питань стратегічного управління відносяться: інвестиційні рішення; рішення з 

питань боргових зобов’язань підприємств, особливо перед державним бюджетом; 

проблеми вибору напрямів розвитку конкретних державних підприємств. Оперативне 

управління включає планування, контроль і ухвалення управлінських рішень. 

Регіональне втручання в господарське середовище повинно бути націлене на підтримку 

конкретних заходів, а також певних видів діяльності, що забезпечать підвищення 

конкурентоспроможності місцевого виробництва і продукції, що випускається, сприяючих 

задоволенню внутрішньорегіональних потреб, зростанню доходу місцевих бюджетів, 

рішенню соціально-економічних проблем. 

Підтримка реструктурованих підприємств повинна ґрунтуватися на розробці 

антикризової або санаційної програми регіональної економіки, базисними елементами 

якої є регламентація взаємостосунків учасників і жорсткий відбір суб’єктів господарювання 

в основі оцінки їх санаційної привабливості. 

Мета реалізації регіональної промислової політики вимагає розробки спеціального 

механізму, що забезпечує досягнення цілей і ухвалення стратегічних та оперативних 

рішень у рамках встановлених пріоритетів, обмежень і напрямів діяльності в даній сфері. 

Створення нормативно-правових умов – ключовий елемент реалізації регіональної 

промислової політики, необхідний також для функціонування всієї решти видів 

забезпечення. Йдеться про документально-правове підкріплення пріоритетів, переваг, 

обмежень, заявлених у прийнятій політиці, а також в нормативно-правовому обґрунтуванні 

ухвалюваних рішень у рамках фінансового, кадрового, інформаційного, програмно-

аналітичного, науково-інноваційного, організаційного і соціального забезпечення реалізації 

регіональної промислової політики. Іншим ключовим елементом механізму реалізації 

є організаційне забезпечення, що охоплює декілька аспектів. По-перше, йдеться про 

організаційне закріплення задач реалізації даного напряму регіональної політики за 

конкретним підрозділом або посадовцем у структурі адміністрації. По-друге, даний 

вид забезпечення передбачає вирішення такого складного питання, як організація і 

координація діяльності всіх суб’єктів реалізації промислової політики на основі принципів 

партнерства і балансу інтересів. По суті, йдеться про виявлення, узгодження інтересів, 

а також розробку відповідних організаційних форм партнерства з метою реалізації 

політики. 

Таким чином, склалися необхідні передумови для розробки, на базі вже чинного 

законодавства і адміністративних процедур, комплексної регіональної промислової 

політики, направленої на підвищення конкурентоспроможності регіонів. Розробка і 

реалізація регіональної промислової політики, на наш погляд, вимагає формування 

системи заходів, що забезпечують: стимулювання інвестиційної активності; підтримку 

«локомотивних» галузей промисловості в регіоні, а також галузей, що мають національне 

значення; ефективне управління державним майном у регіоні і, перш за все, 

підприємствами, що знаходяться в державній власності. 

Економічна криза природним чином породжує в економічному житті поєднання 

безлічі різноспрямованих тенденцій і відповідних їм суперечливих прогнозів. Глобальна 

економічна криза взаємодоповнюється та взаємопосилюється екологічними, енергетичними, 

демографічними і продовольчими кризами. 

Сучасна глобальна економічна криза ініційована кризою фінансової системи, яка 

поєднує всі розрізнені кризові процеси та за характером є структурною кризою, що 

відображає серйозні диспропорції в економіці, викликані невідповідністю її виробничої, 

продуктової структури (співвідношення виробництва і сфери послуг, державного і 

приватного сектора, оборонного і цивільного секторів тощо) та структури кінцевого 

попиту. 

В основу моделі системи антикризових механізмів промислового сектора економіки 

регіону покладено той факт, що будь-якій соціально економічній системі відповідає 

певна технологія управління. Діагностика і попереджувальна санація в ході реалізації 
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стратегії управління є як технологією, так і організацією. Оскільки криза – це 

періодичні потрясіння і закономірність живої та неживої природи, можна стверджувати, 

що в закономірних і періодичних змінах є багато корисного, незважаючи на те, що 

кризи досить різноманітні. З цього випливає, що менеджери в процесі антикризового 

управління вирішують три взаємозв’язані задачі: розпізнавання «хвороби»; усунення 

причин, що перешкоджають «оздоровленню» виробництва; застосування у вирішуваних 

задачах нестандартних управлінських антикризових заходів. В антикризовому управлінні 

провідне місце повинна займати концепція рефлексії, яка на ранніх стадіях розвитку 

кризових ситуацій виступає методологічною основою моделі, що зв’язує сучасні 

альтернативні мікроекономічні теорії і динамічну економічну дійсність. 

Відповідно до вищезазначеного, розроблено структурну схему системи антикризових 

механізмів промислового сектора економіки регіону. 

Вказана в структурній схемі системи антикризових механізмів промислового сектора 

економіки регіону програма розвитку промисловості, як і інші цільові програми, 

повинна включати наступні обов’язкові блоки: 

– технологічна модернізація; 

– екологічна модернізація (в т. ч. пріоритетні екологічні проекти для регіональної 

фінансової системи); 

– підготовка і перепідготовка кадрів (ці блоки цільових програм зводяться надалі 

в програми розвитку освіти і охорони здоров’я); 

– вдосконалення організаційно-економічних механізмів управління у процесі 

розвитку даного сектора економіки регіону. 

В результаті проведеного дослідження, як механізм подолання економічної кризи в 

промисловому секторі економіки регіону розроблено модель системи антикризових 

механізмів промислового сектора економіки регіону. Реалізація моделі здійснюється за 

допомогою цільових програм, представлених у структурній схемі системи антикризових 

механізмів промислового сектора економіки регіону. Запропонована модель показує, 

що, якщо територіальне співтовариство спроможне самоорганізуватися для задоволення 

власних потреб на своїй території відповідно до загальносвітового рівня розвитку 

продуктивних сил, то це гарантує подолання економічної кризи в рамках даної території. 
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регіонального росту 

А. Андерсона і 

Дж. Мантсінена. 
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ДОДАТОК Б 
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Синтез основних напрямів реалізації регіональної промислової політики в Україні 

Концепція державної промислової політики України [11] 

Концепція державної регіональної політики України як крок до інтеграції в Європейське 

співтовариство [9] 
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ДОДАТОК В 

 

 

Суб’єкти державного регулювання реструктуризації промисловості України 

Механізми державного регулювання реструктуризації промисловості України 

Правовий Організаційний Податковий Фінансово-

економічний 

Управління 

персоналом 

Технічного 

регулювання 

Механізми державного регулювання реструктуризації промисловості України 

Урегулювання 

законодавством 

проблем інновацій-

ної реструктуриза-

ції щодо: 

– фінансування 

НДДКР та умов 

економічної діяль-

ності галузевих 

наукових установ;  

– визначення тех-

нологічних пріори-

тетів, пріоритетних 

галузей промисло-

вого комплексу для 

їх державної під-

тримки; 

– внесення в уста-

новленому порядку 

наукових установ 

галузевого сектору 

науки до Держав-

ного реєстру 

наукових установ 

Кабінет Міністрів, 

Міністерство про-

мислової політики, 

Міністерство освіти 

і науки, Державне 

агентство з інвес-

тицій та інновацій 

Утвердження про-

гресивних форм 

організації промис-

лового виробниц-

тва, відзначених 

сприятливістю до 

інноваційних про-

цесів: вертикально-

інтегровані струк-

тури (промислово-

фінансові групи, 

корпорації, хол-

динги) і горизон-

тально-інтегровані 

структури (промис-

лові кластери). 

Розбудова промис-

лової інноваційної 

системи як галузе-

вої складової на-

ціональної іннова-

ційної системи 

Створення умов 

щодо накопичення 

фінансових ресур-

сів для проведення 

інноваційної ре-

структуризації: бюд-

жетна позика: дер-

жавне замовлення, 

амортизаційні на-

рахування, кредитні 

ресурси, внутрішні 

та зовнішні інвес-

тиції, кошти від 

приватизації, вико-

ристання механізму 

фінансового лізин-

гу. Державне замов-

лення на НДДКР за 

встановленими 

науково-технічними 

пріоритетами та їх 

фінансування на 

рівні не менш 1,7 % 

від ВВП промис-

лового комплексу 

Запровадження 

умов режиму піль-

гового оподатку-

вання процесів ін-

новаційної реструк-

туризації промис-

лового комплексу. 

Надання податкового 

кредиту для прове-

дення інноваційної 

реструктуризації. 

Запровадження 

режиму пільгового 

оподаткування для 

наукових установ 

сектору галузевої 

науки за умов їх 

включення до 

Державного реєстру 

установ, яким на-

дається державна 

підтримка 

Підготовка, пере-

підготовка та під-

вищення квалі-

фікації інженерно-

технічних кадрів за 

перспективними 

напрямами науково-

технічного прогресу 

та інноваційної 

діяльності, а також 

за напрямом спеці-

альностей іннова-

ційний менедж-

мент. Формування 

інноваційної 

культури 

Завдання організації 

запровадження в 

ході інноваційної 

реструктуризації 

міжнародних систем 

управління якістю, 

екологічної безпеки, 

а також систем сер-

тифікації «Гармоні-

зація» вітчизняних 

стандартів з міжна-

родними та європей-

ськими, зокрема роз-

роблення націо-

нальних стандартів, 

гармонізованих з 

міжнародними стан-

дартами ЕМ та ІСО. 

Перехід промисло-

вого комплексу на 

роботу за технічними 

регламентами роз-

робленими на основі 

європейських дирек-

тив 

Кабінет Міністрів, 

Міністерство про-

мислової політики, 

Міністерство освіти 

і науки, Державне 

агентство з інвес-

тицій та інновацій 

Кабінет Міністрів, 

Міністерство еко-

номіки, Міністер-

ство фінансів, Мі-

ністерство про-

мислової політики, 

Державне агентство 

з інвестицій та 

інновацій 

Кабінет Міністрів, 

Міністерство 

фінансів, Державна 

податкова адміні-

страція, Міністер-

ство промислової 

політики 

Міністерство 

освіти та науки, 

Міністерство еко-

номіки, Міністер-

ство промислової 

політики 

Міністерство про-

мислової політики, 

Держкомітет з 

питань технічного 

регулювання та 

споживчої політики 
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ДОДАТОК Г 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАБІЛЬНІСТЬ РЕГІОНІВ,  

ЗРОСТАННЯ ЖИТТЄВОГО РІВНЯ НАСЕЛЕННЯ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ 

(головна мета) 

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПРЯМІ НЕПРЯМІ 

Розвиток науково-технологічного прогресу: 

регулювання питань інтелектуальної власності, 

організація міжнародної науково-технологічної 

кооперації та інтеграції 

Правове регулювання: 

законотворчість, 

регулювання діяльності суб’єктів держави, 

обмеження і заборона з деяких видів господарської 

діяльності, нормативні вимоги до якості і сертифікації 

технологій і продукції 

Соціальна політика: 

соціальне забезпечення населення, 

соціальний захист і соціальні гарантії 

Охорона навколишнього середовища: 

регулювання питань добування та переробки 

корисних копалин 

Грошово-кредитне регулювання: 

встановлення ставок процента за кредит і 

кредитних пільг, регулювання валютних 

курсів та умов обміну валюти, емісія 

Зовнішньоекономічна політика 

митне регулювання імпорту та експорту, 

ліцензування операцій по експорту та 

імпорту товарів, зовнішньоторговельних 

операцій 

Національна економіка: 

аналіз і прогноз соціально-економічного 

розвитку країни 

Податково-бюджетне регулювання: 

рівень оподаткування, формування 

системи податкових пільг, встановлення 

видів податків та термінів їх сплати 

Інвестиційно-інноваційна політика: 

надання державних інвестицій, прямих 

субсидій, випуск державних облігацій, 

проведення державних та регіональних 

конференцій та форумів 

Цінове регулювання: 

встановлення єдиних цін, 

антимонопольне регулювання 

Регулювання державної власності: 

розширення державної власності на матеріальні ресурси, 

управління державними підприємствами, 

приватизація державної власності 

Національна економіка: 

визначення стратегічних цілей розвитку економіки, 

державна підтримка і розробка цільових програм,  

структурна перебудова промисловості 
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ДОДАТОК Д 

 

 

Схема організаційно-економічного механізму формування та реалізації стратегії 

регіональної промислової політики 

 

 

аналіз місцевої економіки 

Державна промислова політика та державна регіональна політика 

Концептуальні положення 

державної промислової 

політики 

Регіональний 

аспект промислової 

політики 

Концептуальні положення 

до державної регіональної 

політики 

Стратегія регіональної промислової політики 

Інструменти підвищення конкурентоспроможності регіону 

Створення промислових та 

техніко-впроваджувальних зон 
Розвиток кластерів Розвиток наукових та науково-

технологічних центрів, бізнес-

інкубаторів тощо. 

Фасилітатор 

Промисловий 

кластер 

Регіональні та місцеві органи влади 

Організаційні заходи Організаційні заходи Економічні заходи 

початковий аналіз кластеру 

організація діяльності членів кластеру 

моніторинг та оцінка 

визначення кластера 

сприяння співробітниц-

тву між підприємствами 

формування партнер-

ства між кластером 

та ін. установами 

популяризація кластеру 

фінансова підтримка 

інноваційної діяльності 

інвестування у кластер-

ні науково-дослідні 

роботи 

система оподаткування 

кластерної форми 

організації виробництва 

Реалізація регіональної промислової політики 

забезпечення 

ресурсами 
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Структурна схема антикризових механізмів  промислового сектора економіки 

регіону 

Механізм досягнення цілей 

Цільові програми регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування 

Базисні параметри промислового сектору регіону (система збалансованих показників) 

Механізм цілепокладання 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Трибічна регіональна комісія 

Профспілки, асоціації та 

об’єднання фахівців, 

саморегулюючих організацій 

Асоціації та об’єднання 

виробників, роботодавців, 

саморегулюючі організації 

Ресурси (внутрішні, зовнішні)  та їх рекомбінація 

Регіональні органи влади та 

органи місцевого 

самоврядування 

Природ-

ничо-

сировинні 

Техно-

логічні 

Кадрові Науково-

технічні, 

інноваційні 

Фінансові Екологічні Інститу-

ційні 

Територіальний маркетинг Територіальне планування 

соціальні економічні екологічні інституційні 

Програма розвитку 

промисловості 

Програма розвитку 

мінерально-

сировинної бази 

Програми розвитку 

науково-технічної та 

інноваційної 

діяльності 

Програма розвитку 

регіональної 

фінансової системи 
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