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ПЕРЕДМОВА 

 

Одним із найважливіших статутних завдань громадської 

організації «Спілка економістів України» (далі – Спілка або 

СЕУ) є пропагування новітніх знань з питань економічного 

розвитку та розробка на їх основі конкретних пропозицій ор-

ганам влади і органам місцевого самоврядування щодо вдос-

коналення економічної політики, забезпечення ефективної 

реалізації ролі держави в регулюванні відносин в сфері гос-

подарювання і соціального захисту населення України, ство-

рення передумов для стійкого поступального розвитку еко-

номіки. 

Спілка неухильно дотримується активної громадської 

позиції у питаннях вивчення, аналізу, оцінки поточної ситуа-

ції в економіці і соціальній сфері країни, прагне оперативно і 

обґрунтовано робити адекватні висновки та систематично 

подає відповідним органам державної влади конкретні про-

позиції стосовно завдань та напрямів соціально-економічного 

розвитку України. 

Зусилля Спілки у здійсненні згаданих статутних завдань 

помітно активізувалися з 2004 року. Було створено потужну 

креативну базу для поліпшення організації та здійснення 

членами Спілки, її науковими секціями вагомих науково-

практичних розробок з виходом на реальні пропозиції для 

влади, що матеріалізувались у рекомендаціях Пленумів Спіл-

ки та проведених під її егідою міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференцій, в розробці проектів ряду 

важливих концептуальних документів, зокрема Доктрини 

економічної політики в Україні, Стратегії економічної полі-

тики в Україні по виходу з кризи та переходу країни на шлях 

сталого розвитку та Закону України «Про державну еконо-

мічну політику в Україні». 

Запроваджена з 2004 року практика роботи чергових 

Пленумів Спілки у форматі проведення міжнародних і все-
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українських науково-практичних форумів має незаперечний 

суспільний резонанс, оскільки такі поважні і представницькі 

зібрання вчених-економістів, фахівців різних галузей еконо-

міки, їх потужний інтелектуальний потенціал дають значні 

наукові і прикладні результати у вигляді рекомендацій та 

пропозицій органам влади і органам місцевого самовряду-

вання щодо вдосконалення політики та регуляторної діяль-

ності держави у найбільш важливих сферах соціально-

економічного розвитку, забезпечуючи безпосередній зв’язок 

науки з практикою ринкових перетворень в країні.    

До слова, рекомендації конференцій, схвалені їх учасни-

ками та Пленумами Спілки, разом із доповідями учасників 

щорічно видаються окремими збірками, які направляються 

до Секретаріату Президента України, Верховної Ради Украї-

ни, Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 

міських рад і держадміністрацій, обласних організацій Спіл-

ки економістів України для врахування у практичній роботі.   

Крім того на підставі матеріалів вказаних форумів керів-

ники обласних та Київської міської організації Спілки еконо-

містів України систематично проводять тематичні конферен-

ції, семінари, «круглі столи», навчання з актуальної пробле-

матики економічного розвитку України та її регіонів. 

За час, що минув, значна кількість внесених Спілкою 

пропозицій реалізована у виданих актах законодавства, в 

концепціях і програмах, методичних і інструктивних докуме-

нтах органів державної влади і органів місцевого самовряду-

вання, про що свідчить далеко не повний перелік таких актів і 

документів, наведений у додатку до цього видання. 

Проте більшість пропозицій членів Спілки, відображе-

них у рекомендаціях проведених нею науково-практичних 

конференцій, досі не реалізовано, хоча їх актуальність з часом 

лише зросла, бо вони спрямовані на вирішення гострих про-
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блем соціально-економічного розвитку, яким держава, на 

жаль, не приділяє належної уваги.  

Саме ця обставина була головним аргументом на ко-

ристь перевидання окремою збіркою рекомендацій Пленумів 

Спілки та відповідних науково-практичних форумів, що про-

водилися з ініціативи Спілки та за її сприяння у період з 2004 

по 2011 роки.  

Збірка пропонується до уваги народним депутатам 

України, депутатам місцевих Рад, фахівцям органів держав-

ної влади і органів місцевого самоврядування, науковцям та 

практикам вітчизняних підприємств і організацій, виклада-

чам, студентам, іншим фахівцям, хто небайдужий до перс-

пектив майбутнього країни, пошуку шляхів сталого приско-

реного розвитку вітчизняної економіки. 

 
Оскольський В.В., 

Президент Спілки економістів України, 

Заслужений економіст України, 

академік АЕН України, професор 
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РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА 

 Рекомендації економічного форуму  

«Регіони України: їх можливості та перспективи розвитку»  

(м. Кам`янець-Подільський, 21 травня 2004 р.), 

 схвалені третім Пленумом Спілки економістів України 

  

Учасники форуму та Пленуму Спілки відзначили, що ре-

гулювання соціально-економічного розвитку регіонів нале-

жить до пріоритетних завдань державного управління, є од-

ним з ключових питань у процесі становлення нової моделі 

соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні, ваго-

мим механізмом забезпечення територіальної цілісності та 

суспільно-політичної стабільності в державі. 

Стале економічне зростання регіонів, вирівнювання дис-

пропорцій, що склалися у їх розвитку, на основі ефективного 

використання місцевого ресурсного потенціалу і запрова-

дження інноваційної моделі розвитку є вирішальною перед-

умовою закріплення і поглиблення позитивних тенденцій 

економічного зростання в Україні, що сформувалися протя-

гом останніх років. 

Виходячи із Стратегії сталого розвитку та структурно-

інноваційної перебудови української економіки на період 

2004–2015 років, яка схвалена на квітневій 2004 року науково-

практичній конференції, повністю підтримуючи напрями 

реалізації нового етапу економічного розвитку на найближче 

десятиріччя, що висловлені на конференції Президентом 

України та Прем`єр-міністром України, вважаємо найважли-

вішими пріоритетами у сфері державної регіональної полі-

тики вирішення наступних завдань1. 

                                                           
1 Окремі пропозиції в подальшому викладі матеріалів збірки можуть 

повторюватися, що обумовлено їх актуальністю у зв’язку з існуванням відпо-

відної проблеми, на вирішення якої вони спрямовані, та неврахуванням таких 

пропозицій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування 

при здійсненні ними своїх владних повноважень та нормотворчої діяльності.     
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1. Розроблення на основі Стратегії соціально-

економічного розвитку України Державної стратегії регіона-

льного розвитку, що має стати методологічною базою для 

запровадження державного стратегічного планування регіо-

нального розвитку та розробки планів соціально-

економічного розвитку окремих регіонів країни та цільових 

державних регіональних програм. 

2. Підготовка та організаційно-правове забезпечення за-

ходів щодо кардинального поліпшення інвестиційного кліма-

ту як в країні в цілому, так і в кожному регіоні, всебічного 

стимулювання процесів національного капіталоутворення та 

інноваційного оновлення реального сектора, насамперед 

шляхом поетапного виведення витрат підприємств на інвес-

тиції в основні фонди з-під оподаткування податком на при-

буток. 

3. Формування та реалізація державної політики фінан-

сового сприяння випереджаючому розвитку науковомістких 

галузей та науково-технологічному оновленню виробництва, 

для чого доцільно прискорити створення Державного банку 

реконструкції і розвитку, який би здійснював цільове креди-

тування інвестиційних проектів інноваційного спрямування 

на пільгових умовах та з майновими гарантіями цільового 

використання кредитних ресурсів. 

4. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції в кожному регіоні, розширення ринків збуту, істо-

тне збільшення частки виробів високого ступеня промислово-

технологічної переробки. 

Сприяння з боку держави у створенні конкурентоспро-

можних фінансово-промислових корпорацій – національних 

економічних лідерів, горизонтальних та вертикальних холди-

нгових компаній, здатних виконувати функції ефективного 

системного менеджменту у відповідних галузях і сферах реа-

льного сектора економіки, спрямованого, зокрема на вирів-
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нювання економічного потенціалу та рівня соціально-

економічного розвитку регіонів країни. 

Створення мережі спеціалізованих технопарків, техноло-

гічних інкубаторів, інжинірингових центрів, венчурних фірм, 

а також необхідних об’єктів інноваційної інфраструктури як 

на галузевому, так і регіональному рівнях. 

5. Прискорення модернізації промислової і соціальної 

інфраструктури, підвищення її якісного рівня до європейсь-

ких стандартів. Створення та удосконалення діяльності інсти-

тутів, які надають фінансові, консалтингові, маркетингові, ін-

формаційно-комунікативні, юридичні, освітні послуги у за-

безпеченні інноваційної діяльності. 

6. Всебічна розбудова ринкової інфраструктури, особли-

во малого та середнього бізнесу, який є основним джерелом 

наповнення місцевих бюджетів. 

Упорядкування та вдосконалення законодавчої бази, що 

регламентує діяльність суб`єктів малого підприємництва, по-

силення мотивації місцевих органів влади у створенні сприя-

тливого клімату для малого підприємництва шляхом збіль-

шення частки податкових надходжень, що залишатимуться у 

місцевих бюджетах. 

7. Якісне оновлення інтелектуальних, а в цілому – трудо-

вих ресурсів. Розроблення і запровадження системи органі-

заційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення фахово-

го рівня, знань, навичок суб’єктів підприємницької діяльності 

щодо ведення бізнесу, поширення серед населення правових і 

економічних знань. 

8. Відновлення економічної бази малих міст і селищ, за-

провадження механізму підтримки розвитку депресивних 

територій, насамперед за рахунок розвитку підприємництва 

у сферах, орієнтованих на задоволення потреб населення у 

товарах і послугах повсякденного попиту. 

9. Передбачення у загальнодержавних і регіональних 

програмах соціально-економічного розвитку заходів щодо 
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посилення соціальної орієнтації економіки поряд із збере-

женням екологічної рівноваги. 

10. Законодавче визначення оптимальної моделі управ-

ління на регіональному рівні, яка б збалансувала повнова-

ження між регіональними органами виконавчої влади і орга-

нами місцевого самоврядування та передбачала відповідні 

механізми їх мотивації до забезпечення випереджального со-

ціально-економічного розвитку регіонів. 

11. Посилення ролі органів місцевого самоврядування у 

запровадженні добровільної системи накопичувального пен-

сійного забезпечення шляхом створення мережі недержавних 

пенсійних фондів (корпоративних, професійних, відкритих) з 

метою залучення додаткових фінансових інвестицій у розви-

ток економіки регіону та поліпшення стану соціального за-

безпечення членів територіальної громади. 

12. Просити Міністерство економіки та з питань євро-

пейської інтеграції України доручити підпорядкованому йо-

му Науково-дослідному економічному інституту вивчити 

практику роботи існуючих кластерних об'єднань, зокрема 

«Поділля Перший» та поширити позитивний досвід їх діяль-

ності на інші регіони України. При необхідності підготувати 

та внести до Уряду відповідні пропозиції щодо законодавчого 

врегулювання відносин стосовно розвитку кластерних ініціа-

тив. 

 

Рекомендації Міжнародної науково-практичної 

 конференції «Перспективи становлення  

конкурентоспроможної регіональної економіки» 

 (м. Херсон, 21–22 вересня 2007 р.), схвалені постановою 

 шостого Пленуму Спілки економістів України 

 

Учасники науково-практичної конференції та Пленуму 

Спілки відзначили, що у сучасному економічному житті кон-

курентоспроможність є однією з найпоказовіших категорій, 
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яка дозволяє оцінити якість не тільки продукції і самого ви-

робництва, але й економічної системи, в межах якої це виро-

бництво здійснюється. 

На думку учасників конференції, єдиною безальтернати-

вною можливістю для України наблизитися до країн цивілі-

заційного ядра світу є розробка та реалізація Доктрини еко-

номіки знань з побудовою своєї національної інноваційної 

системи, що повинна базуватися на вже існуючих в країні 

конкурентних перевагах у гуманітарній, геополітичній, еко-

номічній сферах. 

Інноваційна система держави – це новий зміст економіч-

них і соціальних відносин, який базується на пріоритетному 

розвитку знань і технологій їх використання, це перехід у но-

вий стандарт суспільних цінностей, коли знання дійсно ста-

ють матеріальною основою існування людини, а технології їх 

застосування створюють якісно новий вимір благополуччя 

суспільства. 

Створення такої системи є викликом часу, але одночас-

но, як свідчить досвід передових країн світу, прерогативою 

держави, проявом політичної волі її керівництва, консолідо-

ваних дій усіх органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. 

В Україні на законодавчому рівні проголошений курс на 

інвестиційно-інноваційний розвиток держави, коли роль го-

ловного джерела стійкого економічного зростання відіграють 

наукові знання та їх використання. Сформовані окремі еле-

менти інноваційної інфраструктури, зокрема утворено 24 ін-

новаційних бізнес-інкубатори, 10 інноваційних центрів, пра-

цюють 8 технопарків, при вищих навчальних закладах діють 

підрозділи з питань інтелектуальної власності, плідно пра-

цює Український інститут науково-технічної інформації та 

його регіональні відділення.  

Проте економіка України не стає більш інноваційною. В 

загальному обсязі реалізованої промислової продукції лише 
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6,5 відсотка мають ознаки інноваційної, а приріст ВВП за ра-

хунок впровадження нових технологій становить менше 1 від-

сотка (в розвинутих країнах такий приріст складає 60 – 90 від-

сотків). 

Низька ефективність державної інноваційної політики 

пояснюється недосконалістю та фрагментарністю існуючого 

законодавства, недотриманням вимог прийнятих законів. 

Формування інноваційної інфраструктури відбувається пові-

льно, безсистемно, без належного обґрунтування; відсутні чі-

ткі розмежування завдань та повноважень між центральними 

і місцевими органами виконавчої влади та органами місцево-

го самоврядування. 

Не підтримується належним чином діяльність винахід-

ників, раціоналізаторів, науковців, які мають завершені нау-

ково-технічні розробки, не створюються центри трансферу 

технологій. Не в повному обсязі реалізуються освітній та нау-

ковий потенціал, насамперед вищих навчальних закладів, у 

сфері інформаційно-комунікаційних високих технологій, ін-

формаційні ресурси системи науково-технічної та економіч-

ної інформації, зокрема бази даних з питань технологій, нау-

ково-технічних досягнень. 

Всупереч законодавству щодо мораторію на приватиза-

цію науково-дослідних та галузевих наукових інститутів, при-

ватизаційні процеси в цій сфері дедалі посилюються. В нау-

кових установ відбираються приміщення, руйнуються наукові 

школи, нищиться обладнання та інтелектуальна власність, 

процвітає рейдерство. Багато вчених і фахівців змушені їхати 

для роботи за межі України. 

Виходячи із результатів узагальнення та аналізу процесів 

становлення в Україні конкурентоспроможної регіональної 

економіки на основі переходу до інноваційної моделі розвит-

ку, учасники форуму висловили Верховній Раді України, Ка-

бінету Міністрів України, місцевим органам державної влади 

і органам місцевого самоврядування наступні пропозиції.  
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1. Невідкладно завершити формування нормативно-

правової бази для побудови в Україні національної іннова-

ційної системи, що забезпечить високу конкурентоспромож-

ність економіки, створить якісно новий вимір добробуту на-

селення. Зокрема: 

▪ виходячи з Концепції розвитку національної іннова-

ційної системи, невідкладно розробити довгострокову Стра-

тегію інвестиційно-інноваційного розвитку України на період 

до 2020 року; 

▪ з метою удосконалення та адаптації до принципів та 

норм законодавства Європейського Союзу внести відповідні 

зміни до законів України «Про інноваційну діяльність», «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», 

«Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної дія-

льності технологічних парків», «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій»; 

▪ розробити та прийняти спеціальні закони України про 

венчурну діяльність в інноваційній сфері, про державну підт-

римку розвитку високих технологій, про наукові парки, про 

іннополіси, про інноваційну інфраструктуру. Завершити 

створення законодавчої бази сфери «економіка знань» при-

йняттям Інноваційного кодексу України. 

2. Вжити дієвих заходів на державному рівні, включаючи 

нормативно-правові, для узгодження грошово-кредитної та 

бюджетно-податкової політики із завданнями інноваційної 

стратегії, для радикального поліпшення фінансування інвес-

тиційної діяльності, як-то: 

▪ запровадити у складі Державного бюджету України 

«Бюджет інноваційного розвитку», за рахунок якого передба-

чати видатки для окремих бюджетних програм, зокрема, на 

фінансування державного замовлення на інноваційну проду-

кцію, фінансову підтримку інфраструктури інноваційної дія-

льності тощо. Джерелами формування «Бюджету інновацій-
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ного розвитку» могли б стати також кошти від приватизації 

державного майна, іноземні інвестиції, пайові кошти корпо-

ративних підприємств та інші; 

▪ упорядкувати державну політику інноваційних пріори-

тетів, реформувати систему держзамовлення в науково-

технічній сфері, створити дієві механізми контролю й аудиту 

за витрачанням державних коштів; 

▪ здійснити реформування податкової системи, створив-

ши таку систему оподаткування, яка стимулювала б розвиток 

економіки знань. Це, наприклад, зниження податку на при-

буток, який спрямовується на інновації, встановлення подат-

кових канікул (пільг) для компаній, що впроваджують техніч-

ні інновації, податкові пільги для нових компаній та малих 

підприємств, які працюють у високотехнологічному секторі 

споживчого ринку; 

▪ спрямувати монетарну політику держави на істотне ро-

зширення ринку «довгих грошей», доступних вітчизняним 

виробникам, на зростання капіталів національних банків. Для 

цього варто зміцнити систему рефінансування банків, що 

кредитують високотехнологічні сектори економіки, ввести в 

практику державні гарантії під кредити на розвиток нанотех-

нологій та пріоритетних галузей; запровадити правові засоби 

щодо недопущення надмірного експорту капіталу; 

▪ створити Державний венчурний банк з відділеннями в 

регіонах, що буде стимулювати кредитно-фінансову діяль-

ність в інноваційній сфері; стимулювати створення приватних 

інноваційних банків та венчурних компаній; розробити сти-

мули та механізми перетворення заощаджень громадян на 

довгострокові інвестиції. 

3. Підвищити роль держави у формуванні та підтримці 

розвитку інноваційних підприємств та їх інфраструктурного 

забезпечення, зокрема утворити Фонд сприяння малим фор-

мам інноваційної діяльності із залученням бюджетних кош-

тів, передбачити пільги (податкові, митні, тарифні) для поча-
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ткових етапів прикладних досліджень та освоєння їх резуль-

татів у виробництві. Розробити і прийняти відповідні законо-

давчі акти щодо створення та функціонування галузевих і ре-

гіональних фондів підтримки підприємницької діяльності в 

науково-технічній та інноваційній сферах. 

4. Для забезпечення національної економіки сучасною 

інформаційною інфраструктурою сформувати державну сис-

тему інформаційно-консультативної підтримки інноваційної 

діяльності на всіх етапах (ідея – дослідження – розроблення – 

впровадження). Загальнодержавна інформаційна мережа має 

містити відомості стосовно суб'єктів інноваційної інфрастру-

ктури, напрямів їх діяльності, існуючих розробок та можли-

востей їх впровадження у виробництво. 

При цьому необхідно створити і забезпечити функціону-

вання: 

▪ патентних підрозділів на державних підприємствах; 

▪ підрозділів з питань трансферу технологій, інновацій-

ної діяльності та інтелектуальної власності в центральних ор-

ганах виконавчої влади; 

▪ мережі регіональних інноваційних структур – іннова-

ційних центрів, бізнес-інкубаторів, наукових парків при про-

відних ВУЗах, технополісів, центрів трансферу технологій 

тощо. 

5. Організувати на всіх рівнях підготовку необхідної кіль-

кості фахівців у сфері управління інноваційною діяльністю та 

підвищення конкурентоспроможності економіки країни і ре-

гіонів. Створення інфраструктури кадрового забезпечення 

інноваційної діяльності доцільно здійснювати шляхом роз-

робки пілотної бізнес-освітньої програми у сфері інновацій-

ної діяльності, створення спеціалізованих курсів, спеціалізо-

ваних центрів підвищення кваліфікації для різних категорій 

слухачів при ВУЗах, проведення семінарів підвищення квалі-

фікації тощо. 
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6. Запровадити статистичне спостереження за утворен-

ням і функціонуванням організаційно-господарської системи 

інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності, вве-

сти її класифікацію за видами, організаційними формами і 

призначенням. Удосконалити статистичний моніторинг інно-

ваційної діяльності у промисловості, для чого розробити та 

впровадити методику оцінки рівня інноваційного розвитку 

промисловості в цілому та по окремих галузях, оптимізувати 

систему показників державної статистичної звітності та за-

безпечити її адаптацію до стандартів Європейського Союзу. 

7. Активізувати процес інтеграції вузівської науки з дос-

лідницьким сектором академічної і галузевої науки шляхом 

створення дослідно-освітянських комплексів (центрів) інно-

ваційної спрямованості на зразок провідних європейських і 

світових університетів. 

8. Вжити заходів щодо вдосконалення системи правової 

охорони інтелектуальної власності та комерціалізації об'єктів 

права інтелектуальної власності відповідно до міжнародних 

вимог. Забезпечити законодавче оформлення та використан-

ня дієвого механізму трансферу технологій, включаючи тех-

нології подвійного призначення, створені за участю коштів 

державного бюджету. Стимулювати суб'єктів господарюван-

ня до проведення з дотриманням міжнародних норм і пра-

вил науково-технічної та патентної експертизи інноваційних 

проектів з метою уникнення їх дублювання та необґрунтова-

ного введення в господарський оборот. 

9. Взяти до уваги те, що умовах обмеженості бюджетних 

ресурсів внутрішній потенціал територій нині є головним 

ресурсом їх розвитку. Стратегія зміцнення ресурсного потен-

ціалу регіонів та підвищення їх конкурентоспроможності має 

бути спрямована на: 

▪ здійснення структурних зрушень у господарському 

комплексі регіонів на основі запровадження інвестиційно-
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інноваційної моделі з урахуванням особливостей потенціалу 

кожного з них; 

▪ подальший розвиток підприємництва, насамперед ма-

лого та середнього, посилення його конкурентоспроможності 

на основі застосування кластерних моделей, вертикальної та 

горизонтальної інтеграції, у тому числі між регіонами; 

▪ поглиблення економічної інтеграції регіонів на основі 

ефективного використання їх конкурентних переваг; 

▪ сприяння всебічному розвитку людського капіталу на 

основі стабілізації та поліпшення демографічної ситуації, до-

сягнення продуктивної зайнятості населення, розвитку соціа-

льної інфраструктури; 

▪ розбудову та модернізацію інфраструктури регіональ-

ного розвитку для підвищення інвестиційної привабливості 

регіонів, поліпшення умов запровадження передових іннова-

ційних технологій; 

▪ вдосконалення системи охорони довкілля і раціональ-

ного використання природних ресурсів, механізмів та ін-

струментів вироблення і реалізації на регіональному рівні 

ефективної екологічної політики. 

Місцевим органам влади і органам місцевого самовряду-

вання пропонується вже найближчим часом: 

▪ завершити розробку довгострокових стратегій економі-

чного і соціального розвитку регіонів та затвердити їх на сесі-

ях місцевих рад; 

▪ активізувати діяльність зі створення сприятливого інве-

стиційного клімату, розробити регіональні інвестиційно-

інноваційні програми, у тому числі на рівні районів та міст; 

▪ здійснити заходи, спрямовані на подолання негативних 

тенденцій на ринку праці, зниження безробіття і створення 

нових робочих місць; 

▪ забезпечити розробку і реалізацію проектів створення 

технопарків і технополісів, інноваційних центрів та бізнес-
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інкубаторів, які б стали центрами інноваційного зростання в 

регіонах країни. 

10. Особливу увагу варто звернути на безпосередню дер-

жавну підтримку ініціатив із створення в регіонах мережевих 

інноваційних структур на основі кластерного підходу. Пер-

шочерговими заходами в цьому напрямі мають бути: 

▪ в Стратегії підвищення конкурентоспроможності еко-

номіки України слід передбачити формування ефективних 

інноваційних мережевих виробничих систем, розбудови їх 

інфраструктури та одночасної адаптації функціонування 

державних органів різного рівня до умов мережевої економі-

ки; 

▪ провести фундаментальні кластерні дослідження в на-

прямі пошуку шляхів прискореного підвищення конкуренто-

спроможності економіки міст, регіонів і країни в цілому, на 

основі чого внести необхідні корективи у Стратегію розвитку 

України до 2011р., передбачивши в ній заходи щодо підтрим-

ки розвитку пріоритетних національних і регіональних клас-

терів; 

▪ залучити наукові і освітні центри як до вивчення світо-

вого досвіду розвитку кластерів, так і до підготовки фахівців 

для роботи в умовах кластеризації економіки; 

▪ створити в регіонах і в центрі ради конкурентоспромо-

жності, які повинні координувати розробку і реалізацію кла-

стерних ініціатив, формування стратегічних кластерних алья-

нсів та інших мережевих формувань – партнерств, кластерів, 

тощо; 

▪ спрямувати законотворчу роботу на створення в країні 

норм і правил активного сприяння розвитку кластерної мо-

делі економічного розвитку; 

▪ створити реєстр потенційних учасників нових іннова-

ційних виробничих систем як у традиційних навчальних за-

кладах, так і шляхом створення бізнес-інкубаторів; 
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▪ створити інформаційно-аналітичну систему обслугову-

вання учасників кластерних об'єднань, моніторингу процесу 

їх розвитку і поширення позитивного досвіду; 

▪ сприяти формуванню в кожному регіоні мегакластерів, 

які б забезпечували сталий розвиток регіональної інновацій-

ної ділової інфраструктури. 

11. Для підвищення конкурентоспроможності регіонів, 

забезпечення їх сталого розвитку на сучасній технологічній 

основі, досягнення високої продуктивності виробництва та 

зайнятості населення необхідно розширювати інтеграційні 

процеси через транскордонне співробітництво. 

Пріоритетними напрямами транскордонного співробіт-

ництва мають бути: 

▪ модернізація і розвиток існуючої транскордонної тран-

спортної мережі для збільшення її пропускної спроможності; 

▪ будівництво пунктів пропуску через Державний кор-

дон; 

▪ розбудова виробничої та соціальної інфраструктури; 

▪ розвиток інфраструктури бізнесу та туризму; 

▪ впровадження спільної системи захисту довкілля; 

▪ заохочення транскордонних заходів у сфері культури, 

освіти та навчання; 

▪ зміцнення інституційного співробітництва; 

▪ співробітництво у сфері обміну інформацією; 

▪ розвиток співпраці між місцевими громадами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації  
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Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інвестиційно-інноваційний розвиток  

економіки регіону» 

(м. Львів, 25 вересня 2009 р.), схвалені IV з’їздом  

Спілки економістів України 

 

Під час роботи IV З’їзду Спілки та науково-практичної 

конференції їх учасниками було розглянуто та обговорено 

низку доповідей та повідомлень з актуальних питань регіона-

льного розвитку стосовно залучення інвестицій та ефективно-

сті реалізації інноваційного фактору підвищення економічно-

го потенціалу регіонів, зростання продуктивності праці, кон-

курентоспроможності економіки регіону та створення сприя-

тливих умов для розвитку підприємництва.  

За підсумками проведених дискусій учасники З’їзду та 

конференції висловили спільну думку щодо стану економіч-

ної політики та внесли узгоджені пропозиції органам держа-

вної влади і органам місцевого самоврядування, спрямовані 

на подальший розвиток регіонального господарства на заса-

дах інноваційного мислення, зорієнтованого на активне 

сприяння інвестиціям у нові технології, у прикладні розробки 

та зростання частки наукомісткої продукції, поширення 

знань і нових методів менеджменту, що притаманні новому 

змісту ринкової конкуренції за умов глобалізації економічних 

відносин. 

Учасники конференції констатували, що соціально-

економічне становище України характеризується збитковістю 

стратегічно важливих підприємств, істотною структурною 

деформацією вітчизняного виробництва, посиленням сиро-

винної спрямованості експорту з незначною часткою доданої 

вартості, значною залежністю економіки від зовнішніх дже-

рел енергоносіїв, істотним зменшенням національного багат-

ства з одночасним прискореним збільшенням боргової зале-

жності держави, посиленням диференціації соціально-
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економічного розвитку регіонів, критично низькою народжу-

ваністю та надмірно високою смертністю, зростанням демо-

графічного навантаження на населення працездатного віку, 

низькими матеріальним рівнем та якістю життя громадян, 

зростанням бідності, значним поширенням практики проти-

правної діяльності суб’єктів господарювання, що пов’язана з 

вкрай високим рівнем корупції та зловживань суб’єктів влад-

них повноважень при виконанні ними функцій держави. Зу-

пиняється робота колись передових потужних підприємств, 

занепадають цілі галузі, практично зруйнована соціальна 

сфера, зникли з карти вже сотні сіл і селищ, гине родовідна 

основа України – село і селянство. Держава в особі централь-

них органів влади виявилася нездатною ефективно виконува-

ти свої конституційні функції, що має прямим наслідком на-

ростання апатії, деструктивних настроїв та соціальної напру-

женості в суспільстві. 

Велику занепокоєність вчених викликає сучасна світова 

фінансова криза, що є безпрецедентною за масштабами та 

глибиною. На думку фахівців вона продемонструвала кризу 

ідеології «ринкового фундаменталізму» та ліберальної ідеї 

саморегулювання ринку, викликала необхідність докорінного 

переосмислення механізмів і моделей державного впливу на 

економічні і соціальні процеси. 

Найбільш відчутними проявами кризи в Україні вже 

стали: «параліч» платіжно-розрахункової системи і криза ба-

нківської ліквідності, зменшення доходів бюджету та валют-

них надходжень при значному нагромадженні зовнішньої та 

внутрішньої заборгованості, прискорений спад виробництва, 

обсягів ВВП та інвестицій, скорочення імпорту й експорту, 

істотне зниження реальних доходів і рівня життя населення.  

За обсягами виробництва ВВП Україна опустилася на рі-

вень 2002–2003 років, а темп зменшення цього узагальнюючо-

го показника економічного стану країни у 2009 році є безпре-

цедентним в новітній історії України. На тлі такого різкого 
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спаду економічної активності надходження до бюджету за-

безпечуються у значній мірі узаконенням підвищених ставок 

непрямих податків і зборів та за рахунок критичного нагро-

мадження державного боргу. Звичним явищем стало неконт-

рольоване та безпідставне зростанням цін на енергоносії, 

споживчі товари та послуги, в той час як держава практично 

уникає виконання регулятивних функцій у сфері цінової та 

антимонопольної політики.     

Учасники З’їзду та конференції висловили впевненість у 

тому, що навіть в такій складній ситуації Україна має потен-

ційні можливості вийти з кризи більш сильною, більш кон-

курентоспроможною, за умови рішучого і системного пере-

ходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку, побудови 

нової економіки знань та вдосконалення регулятивної функції 

держави з урахуванням глобальних інтеграційних факторів.  

Нова економіка – це не лише належним чином врегульо-

вані та прогнозовані ринкові відносини, а переплетіння рин-

ку, державного регулювання та соціальної стабільності. Нині 

кожна розвинена країна прагне побудувати нове інформа-

ційне суспільство, яке здатне винаходити і використовувати 

високотехнологічні інноваційні досягнення. Саме інновації 

сьогодні є засобом побудови високорозвиненої конкурентос-

проможної постіндустріальної держави, якою має стати 

Україна. 

Попри те, що в Україні на законодавчому рівні проголо-

шений курс на інвестиційно-інноваційний розвиток, прийня-

то близько п’ятнадцяти законів та кілька десятків концептуа-

льних підзаконних актів з питань розвитку освіти, наукових 

досліджень, фінансово-організаційної підтримки інновацій, 

зокрема розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 

червня 2009 р. №680 схвалено Концепцію розвитку націона-

льної інноваційної системи, фактичний стан справ у цій сфері 

залишається незадовільним. В загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції лише 5,9 відсотка мають ознаки інно-
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ваційної, питома вага промислових підприємств, що впрова-

джували інновації, зменшилась з 14,8 відсотка у 2000 році до 

10,8 відсотка у 2008 році, частка обсягу виконаних наукових і 

науково-технічних робіт у ВВП зменшилась у 2008 році до 

найнижчого рівня за всі роки незалежності України і склала 

лише 0,9 відсотка. Показово, що аналогічний показник у роз-

винених країнах світу складає не менше 2–3 відсотків, при 

цьому частка держави в таких витратах досягає в середньому 

35–40 відсотків. 

Низька ефективність державної інноваційної політики є 

наслідком недосконалості та безсистемності існуючого зако-

нодавства, незадовільного виконання прийнятих законів. Фо-

рмування інноваційної інфраструктури відбувається повіль-

но, без належного обґрунтування; відсутні чіткі розмежуван-

ня завдань та повноважень у сфері реалізації інноваційної 

політики між центральними і місцевими органами виконав-

чої влади та органами місцевого самоврядування. 

Не отримує належної державної підтримки діяльність 

винахідників, раціоналізаторів, науковців, які мають завер-

шені науково-технічні розробки, не створюються центри тра-

нсферу технологій. На низькому рівні реалізується освітній та 

науковий потенціал, насамперед вищих навчальних закладів, 

у сфері інформаційно-комунікаційних високих технологій, 

належно не використовуються інформаційні ресурси системи 

науково-технічної та економічної інформації, зокрема бази 

даних з питань технологій, науково-технічних досягнень. 

Всупереч законодавству щодо мораторію на приватиза-

цію науково-дослідних та галузевих наукових інститутів, обся-

ги протиправного відчуження майна в цій сфері постійно 

зростають. Наукові установи втрачають власні приміщення, 

руйнуються наукові школи, нищиться обладнання та інтелек-

туальна власність, процвітає рейдерство. Багато вчених і фахі-

вців змушені їхати за межі України в пошуках роботи. 
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Інноваційна система держави – це новий вимір економі-

чних і соціальних відносин, який базується на пріоритетному 

розвитку знань і технологій їх використання. Це перехід у но-

вий стандарт суспільних цінностей, коли знання дійсно ста-

ють матеріальною основою існування людини, а технології їх 

застосування створюють якісно нові критерії добробуту сус-

пільства. На думку вчених – учасників З’їзду та конференції, 

створення такої системи є викликом часу і прерогативою 

держави, проявом політичної волі її керівництва і основою 

економічної політики, консолідованих дій усіх органів держа-

вної влади та органів місцевого самоврядування. 

Під час наукових дискусій учасники конференції відзна-

чали, що гармонійний розвиток України як суверенної дер-

жави, що прямує до побудови громадянського суспільства та 

конкурентоспроможної економіки на основі демократичних 

цінностей, неможливий без ефективного та стабільного роз-

витку кожного її регіону. 

Нині місцева влада – як представницька, так і виконавча 

– має дуже обмежені можливості, особливо фінансові. Над-

мірна централізація розподілу ресурсів країни, жорсткий 

податковий тиск, «ручне», здебільшого непрофесійне керу-

вання економікою зверху, спрямоване не на перспективу, а на 

«латання» перманентних «дірок», гальмує ініціативу місцевої 

влади. Істотного негативного впливу, як і на рівні централь-

них органів державної влади, завдає економіці регіонів пов-

сюдне поширення корупції. До корупційних діянь все часті-

ше стають причетні не лише органи місцевої влади, але й 

правоохоронні і судові органи, що за своїм статусом зо-

бов’язані викорінювати це соціальне зло. У далеко не право-

вому полі, почасти з використанням неправосудних судових 

рішень, ведеться боротьба за земельні ділянки, нерухомість, 

право власності на майно. Останнім часом значного поши-

рення набуло рейдерство, що здійснюється за типовими схе-

мами, побудованими на недоліках чинного законодавства, 
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небезпека якого досі адекватно не сприймається відповідни-

ми державними органами, зокрема тими, що причетні до 

реєстрації майнових та немайнових прав та здійснення на-

гляду за дотриманням законності. 

Велика увага на конференції приділялась пропозиціям 

щодо зменшення диференціації в рівнях розвитку окремих 

регіонів. Диспропорції в соціально-економічному і культур-

ному розвитку регіонів України, які склалися в процесі 

централізованого, перш за все, галузевого управління еконо-

мікою вимагають невідкладних істотних змін в регіональній 

політиці. Наявність таких диспропорцій ускладнює прове-

дення єдиної державної політики соціально-економічних пе-

ретворень, збільшує загрозу виникнення кризових явищ на 

рівні регіонів, що безпосередньо завдаватиме шкоди правам 

та інтересам громадян, а відсутність активної, зваженої дер-

жавної регіональної політики призвело до значного послаб-

лення, почасти навіть до фактичного припинення міжрегіо-

нальних економічних зв’язків і порушення ефективної взає-

модії за вертикаллю «центр – регіони». Тому першочерговим 

завданням держави має стати пошук раціонального балансу 

між обсягом делегованих владних повноважень на рівень ре-

гіонів та тими повноваженнями і функціями, що здійснюва-

тимуться виключно центральними органами державної вла-

ди. 

На думку учасників З’їзду та конференції, головною ме-

тою державної регіональної політики у сучасних умовах має 

бути сприяння пропорційному соціально-економічному роз-

витку України та її регіонів, що забезпечував би максимальну 

реалізацію їх економічного потенціалу в напрямі поліпшен-

ня умов господарювання і підвищення рівня життя населення 

до показників найбільш розвинених регіонів, дотримання га-

рантованих державою соціальних стандартів для громадян, 

незалежно від місця їх проживання. 
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Зрозуміло, що для вирішення цих проблем і забезпе-

чення сталого розвитку економіки країна потребує значних за 

обсягами прямих інвестицій, зокрема іноземних, у вигляді 

сучасного обладнання, наукоємних технологій, прав інтелек-

туальної власності, які держава здійснювати не може. Частка 

іноземних інвестицій в економіку України за 2008 рік склала в 

загальній сумі інвестицій лише 2,7 відсотка. Нерівномірність 

розвитку регіонів та їх економічного потенціалу поглиблю-

ється і відповідною структурою іноземного інвестування, за 

якої, наприклад, в економіку міста Києва надійшло 32 відсот-

ка обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну за 2008 рік, 

а решта таких інвестицій приходиться на всі інші регіони кра-

їни із значним лідерством Дніпропетровської області, частка 

багатьох регіонів за цим показником не перевищує 1 відсотка. 

Експерти ООН віднесли Україну до двадцятки найпривабли-

віших для прямих іноземних інвестицій країн, але для реалі-

зації цих можливостей необхідно створити сприятливий ін-

вестиційний клімат, постійно піклуватися про формування та 

підтримку позитивного ділового і політичного іміджу країни.  

Для іноземного інвестора привабливими є вигідне геог-

рафічне розташування України, різноманітні природні ресу-

рси, родючі землі, кваліфіковані кадри та високий науково-

технічних потенціал. Але поряд з цими перевагами є й недо-

ліки, які знижують інвестиційну привабливість країни, а са-

ме: нестабільність та подекуди явно лобістський характер за-

конодавства, відсутність прозорої, простої і стабільної подат-

кової системи, низький рівень життя населення, бюрократич-

ні перепони у здійсненні підприємницької діяльності та від-

веденні земельних ділянок для будівництва, триваюча глибо-

ка політична криза та непередбачуваність державної політи-

ки, свавілля і корупція в діяльності, насамперед, правоохо-

ронних і судових органів та органів, що видають ліцензії та 

інші державні документи дозвільного характеру, повсюдне і 

практично безкарне рейдерство. Особливий наголос зарубі-
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жні експерти роблять на високому рівні корупції, яка загро-

жує безпеці держави, призводить до порушення принципів 

демократії та верховенства права. 

На підставі узагальнення підсумків обговорення проблем 

становлення в Україні конкурентоспроможної регіональної 

економіки шляхом прискореного переходу до інноваційної 

моделі розвитку, усунення недоліків в податковому законо-

давстві, створення позитивного іміджу України в зовнішньо-

му світі для залучення інвестицій учасники З’їзду та конфе-

ренції висловили наступні рекомендації. 

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, міс-

цевим органам влади і органам місцевого самоврядування: 

 

1. З метою забезпечення стабільного, керованого і перед-

бачуваного розвитку економіки України та її регіонів, перш за 

все, необхідно кардинально змінити роль держави в системі 

ринкових відносин на засадах новітніх моделей кон’юнк-

турного регулювання економіки і економічного зростання з 

активним впливом на пожвавлення інвестиційної діяльності, 

формування інноваційних форм конкурентоспроможного 

господарювання. 

Пропонується невідкладно перейти до державного стра-

тегічного планування (прогнозування) розвитку країни на ос-

нові загальнодержавної Програми стратегічного соціально-

економічного розвитку України та її регіонів на довгостроко-

вий період (15–25 років), яка має бути прийнята Верховною 

Радою України згідно з її конституційними повноваженнями.  

В основу такої Програми необхідно покласти новітню 

ідеологію економіки знань та інноваційного ділового мислен-

ня, що забезпечить потужний потенціал реальних трансфо-

рмацій всіх сфер суспільного життя країни та її регіонів, зорі-

єнтованих на подолання кризових явищ і динамічне зростан-

ня економіки в умовах об’єктивних процесів інтеграції госпо-

дарської системи країни у світовий економічний простір та 
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очікуваного значного посилення конкурентної боротьби на 

міжнародних ринках у зв’язку із очікуваним наступним цик-

лом стабілізації та зростання економічної кон’юнктури у гло-

бальному вимірі. Ця Програма має стати методологічною 

базою для розробки середньострокових п’ятирічних планів-

прогнозів соціально-економічного розвитку України, окре-

мих її регіонів, цільових державних галузевих та регіональних 

програм. У свою чергу на основі таких п’ятирічних планів-

прогнозів має формуватися щорічний бюджет країни та регі-

онів. 

2. Виходячи з того, що основною ознакою конкурентосп-

роможності країни є її здатність генерувати і швидко опано-

вувати наукові, технологічні, промислові та організаційні ін-

новації, набувають актуальності розробка та реалізація Докт-

рини економіки знань, спрямованої на побудову національ-

ної інноваційної системи. При побудові такої системи мають 

максимально враховуватися існуючі та поки що не втрачені 

Україною гуманітарні, геополітичні, економічні, науково-

технічні переваги – вигідне географічне розташування, висо-

кокваліфіковані кадри, високий рівень науково-технічного 

потенціалу тощо. Для цього необхідно: 

▪ виходячи з Концепції розвитку національної іннова-

ційної системи, невідкладно розробити і затвердити в устано-

вленому порядку довгострокову Стратегічну програму інно-

ваційного розвитку країни на найближче десятиріччя та на-

ступні 25 років; 

▪ розробити та прийняти спеціальні закони України про 

венчурну діяльність в інноваційній сфері, про державну підт-

римку розвитку високих технологій, про кластерну модель 

економічного розвитку, про іннополіси, про інноваційну ін-

фраструктуру. Завершити створення законодавчої бази у 

сфері економіки знань прийняттям Інноваційного кодексу 

України; 
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▪ для поліпшення організації інноваційної діяльності 

утворити при Кабінеті Міністрів України та обласних держа-

вних адміністраціях економічні ради із висококваліфікованих 

спеціалістів і науковців. Запровадити у складі державного та 

місцевих бюджетів «Бюджет інноваційного розвитку», за ра-

хунок якого передбачати видатки для окремих бюджетних 

програм, зокрема, на фінансування державного замовлення 

на інноваційну продукцію, фінансову підтримку інфраструк-

тури інноваційної діяльності тощо. Джерелами формування 

«Бюджету інноваційного розвитку» могли б стати також ко-

шти, отримані від приватизації державного майна, надхо-

дження податку на нерухоме майно, частина прибутку дер-

жавних та комунальних підприємств, що не впроваджують 

інновації, тощо; 

▪ створити Державний венчурний банк з відділеннями в 

областях, що буде стимулювати кредитно-фінансову діяль-

ність в інноваційній сфері. Сприяти створенню приватних 

інноваційних банків та венчурних компаній, запровадити 

державні гарантії та механізми стимулювання залучення за-

ощаджень громадян у довгострокові інвестиції; 

▪ прискорити реформування податкової системи, ство-

ривши таку систему оподаткування, яка стимулювала б роз-

виток економіки знань. Зокрема, слід передбачити зниження 

податку на прибуток в тій частині, яка спрямовується на ін-

новації, встановлення податкових канікул (пільг) для компа-

ній, що впроваджують технічні інновації, податкові послаб-

лення для нових компаній та малих підприємств, які працю-

ють у високотехнологічному секторі споживчого ринку; 

▪ в економічній політиці держави передбачити істотне 

розширення ринку «довгих грошей», доступних вітчизняним 

виробникам, зростання капіталів державних банків. З цією 

метою вдосконалити механізм рефінансування банків, що 

кредитують високотехнологічні сектори економіки, запрова-

дити надання гарантій держави під кредити на розвиток на-
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нотехнологій та пріоритетних галузей, розробити інструмен-

тарії з недопущення надмірного вивозу капіталу за кордон; 

▪ створити інтегровану багаторівневу державну систему 

інформаційно-консультативної підтримки інноваційної дія-

льності на всіх етапах впровадження новацій (ідея – дослі-

дження – розробка – впровадження). До складу загальнодер-

жавної інформаційної мережі (банку даних) інновацій мають 

вноситися відомості стосовно учасників інноваційної діяльно-

сті та об’єктів інноваційної інфраструктури, напрямів нових 

фундаментальних і прикладних розробок та можливостей їх 

впровадження у виробництво; 

▪ активізувати процес інтеграції вузівської науки з дослі-

дницьким сектором академічної і галузевої науки шляхом 

створення дослідно-освітянських комплексів (центрів) інно-

ваційної спрямованості на зразок провідних європейських і 

світових університетів. 

Для належної реалізації вищевикладених пропозицій 

щодо формування державної політики у сфері інновацій не-

обхідно створити і забезпечити функціонування: 

▪ патентних підрозділів на державних підприємствах; 

▪ підрозділів з питань трансферу технологій, інновацій-

ної діяльності та інтелектуальної власності в центральних ор-

ганах виконавчої влади; 

▪ мережі регіональних інноваційних структур – іннова-

ційних центрів, бізнес-інкубаторів, наукових парків на базі 

провідних вищих навчальних закладів, технополісів, центрів 

трансферу технологій тощо; 

▪ об’єктів інфраструктури кадрового забезпечення здійс-

нення інноваційної політики шляхом розробки і впрова-

дження у навчальних процесах профільних вузів та інститутів 

(центрів) підвищення кваліфікації пілотної бізнес-освітньої 

програми у сфері інноваційної діяльності, спеціалізованих 

курсів та семінарів підвищення кваліфікації тощо; 
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3. Реалізація програми інноваційного розвитку країни та 

її регіонів має забезпечуватися відповідними інвестиційним 

ресурсами, для залучення яких необхідно створити сприят-

ливі умови. З цією метою пропонується:     

▪ розробити і здійснити комплекс заходів щодо кардина-

льного поліпшення інвестиційного клімату як в країні в ці-

лому, так і в кожному регіоні, а також всебічно стимулювати 

інноваційні вкладення коштів вітчизняних підприємств в 

пріоритетні проекти, стримуючи «втечу» капіталу за кордон. 

Головним стимулом у цьому напрямі має стати поетапне зві-

льнення від оподаткування податком на прибуток витрат пі-

дприємств на інвестиції в основні фонди; 

▪ стабілізувати політичну ситуацію в країні, знизити рі-

вень корупції, рішуче припинити рейдерські захвати підпри-

ємств, лібералізувати умови здійснення підприємництва, 

сприяти розвитку фондового ринку, упорядкувати та макси-

мально спростити правила та інструкції стосовно ліцензуван-

ня, дозвільного режиму, оподаткування і репатріації прибут-

ку тощо; 

▪ в інвестиційній політиці держави та при удосконаленні 

законодавства передбачити правові та інші гарантії для інвес-

торів, у тому числі іноземних, щодо належного захисту вкла-

дених ними коштів та прав на об’єкти інвестування, гаранту-

вання безперешкодного використання доходів від інвестицій 

та стабільного і передбачуваного правового середовища; 

▪ надати правовий захист таким фінансовим операціям 

як кредитування інновацій та страхування комерційних ри-

зиків, переглянути податкову систему в частині надання по-

даткових та інших фіскальних пільг суб’єктам господарюван-

ня, що створюватимуться та діятимуть в пріоритетних, особ-

ливо в наукоємних галузях економіки на початкових етапах їх 

діяльності; 

▪ збільшити обсяги державного замовлення на виробни-

цтво космічної, авіаційної техніки та судноплавних засобів, а 
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також на будівництво доріг, транспортних розв'язок, стадіо-

нів, готелів, кемпінгів, об’єктів туристичної інфраструктури 

тощо; 

▪ розробити програму освоєння і розширення виробни-

цтва в Україні на рівні світових зразків комп’ютерної та висо-

котехнологічної побутової техніки, яка сьогодні, в основному, 

імпортується; 

▪ передбачати в планах-прогнозах соціально-економіч-

ного розвитку країни та регіонів заходи щодо розбудови 

об’єктів регіональної інфраструктури, підготовки цільових 

інвестиційних проектів для вирішення нагальних проблем 

регіонального розвитку, поліпшення умов запровадження 

передових інноваційних технологій; 

▪ у кожному регіоні розробити програму оперативної 

реструктуризації збиткових підприємств (їх в країні понад 

40%) за спільної участі держави і бізнесу, а також модерніза-

ції неконкурентоспроможних виробництв; 

▪ розробити комплекс заходів по відновленню економіч-

ної бази малих міст і селищ, запровадженню механізму підт-

римки розвитку депресивних територій, передбачити 

п’ятдесятивідсоткову податкову пільгу для інвесторів, які 

здійснюють інвестиції в об’єкти на таких територіях (за пере-

ліком, затвердженим Верховною Радою України); 

▪ на державному та регіональному рівнях формувати і 

систематично оприлюднювати в засобах масової інформації 

та мережі Інтернет інформацію про пріоритетні для інвесту-

вання об’єкти та про потребу в інвестиційних ресурсах, сфо-

рмувати перелік державних підприємств-банкрутів для безо-

платної передачі їх приватним особам за умови здійснення 

останніми інвестицій для оздоровлення цих підприємств; 

▪ відновити широку пропаганду в засобах масової інфо-

рмації, на радіо і телебаченні кращих методів господарюван-

ня, обмін передовим досвідом управління і ведення бізнесу, 

особливо малого і середнього. 
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4. З метою прискорення інноваційного розвитку країни і 

регіонів, підвищення конкурентоспроможності та досягнення 

регіонами самодостатності пропонується: 

▪ розробити в кожній області, районі, місті програму 

прискорення розвитку малого і середнього бізнесу, як страте-

гічного напряму розвитку територій і країни в цілому. Голов-

ною метою таких програм має бути забезпечення стабільних 

умов для подальшого функціонування малих та середніх під-

приємств, відродження малих міст і селищ, залучення широ-

ких верств населення до підприємницької діяльності, збіль-

шення кількості нових робочих місць. Для розвитку малого 

бізнесу необхідно посилити фінансову підтримку цього важ-

ливого сектору регіональної економіки, впровадити більш 

ефективні системи фінансування, кредитування й страхуван-

ня, і на цій основі забезпечити збільшення надходжень кош-

тів до місцевих бюджетів, що позитивно вплине на динаміку 

економічного та соціального розвитку регіонів; 

▪ прискорити упорядкування і вдосконалення законодав-

ства, що регламентує діяльність суб’єктів малого підприєм-

ництва. Підвищити мотивацію для місцевих органів влади у 

створенні сприятливого клімату для малого підприємництва 

шляхом збільшення частки податкових надходжень, яка за-

лишається у місцевих бюджетах; 

▪ забезпечити якісне оновлення трудових, зокрема інте-

лектуальних ресурсів, розробити і запровадити систему орга-

нізаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення фахо-

вого рівня, знань та навичок учасників підприємницької дія-

льності щодо ведення бізнесу, відновлення роботи професій-

но-технічних закладів на новій сучасній базі отримання знань, 

поширення серед населення правових та економічних знань; 

▪ прискорити розробку Національної програми класте-

ризації економіки країни на період до 2025 року, передбачи-

вши в ній найбільш суттєві питання формування інновацій-

них виробничих мережевих структур, зокрема заходи щодо:  
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- аналізу конкурентоспроможності продукції, що вироб-

ляється підприємствами регіону і на цій основі виявлення 

«точок зростання» економіки на довгострокову перспективу, 

які стали б основою для розвитку кластерів; 

- соціальної експертизи наслідків кластеризації за ре-

зультатами моніторингу процесів формування та діяльності 

кластерів; 

- створення інформаційно-аналітичної системи обслуго-

вування учасників кластерних об’єднань, моніторингу проце-

су їх розвитку і поширення позитивного досвіду; 

- розробки критеріїв та показників економічної і соціа-

льної ефективності діяльності українських кластерних 

об’єднань у державній статистичній звітності;   

- сприяння формуванню в кожному регіоні мегакласте-

рів, які б забезпечували сталий розвиток регіональної іннова-

ційної ділової інфраструктури; 

- створення умов для формування та розвитку міжрегіо-

нальних інноваційних кластерів, а також транскордонних 

кластерів в рамках єврорегіонів, в яких бере участь Україна;   

- розвитку міжрегіонального і міжнародного співробіт-

ництва кластерів та мегакластерів України з кластерними 

об’єднаннями країн ЄС, ОЧЕС, СНД; 

- введення у вищих навчальних закладах програм підго-

товки та перепідготовки спеціалістів в галузі створення і фун-

кціонування інноваційних мережених структур (кластерів); 

- стимулювання створення потужних та конкурентосп-

роможних фінансово-промислових корпорацій – національ-

них економічних лідерів: горизонтально та вертикально інте-

грованих холдингових компаній, здатних виконувати функ-

цію локомотивів економічного розвитку країни, а також 

створення та удосконалення діяльності інституцій, які нада-

ють фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-

комунікативні, юридичні, освітні послуги у забезпеченні ін-

новаційної діяльності; 
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- розширення інтеграційних процесів через транскор-

донне співробітництво з метою підвищення конкурентосп-

роможності регіонів, забезпечення їх сталого розвитку на су-

часній технологічній основі та високого рівня продуктивності 

праці і зайнятості населення. 

5. Вирішенню регіональних проблем значною мірою має 

сприяти проведення нового етапу адміністративної реформи, 

пов’язаного з делегуванням владних та управлінських функ-

цій центральних органів влади на регіональний рівень і всебі-

чний розвиток місцевого самоврядування. При цьому в регі-

оні повинні бути законодавчо розмежовані повноваження і 

відповідальність між окремими органами влади. 

 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР 

Рекомендації  

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 «Агропромисловий комплекс України:  

стан та перспективи розвитку» 

(м. Житомир, 26 вересня 2008 р.), 

 схвалені сьомим Пленумом Спілки економістів України 

 

Учасники конференції та Пленуму Спілки відзначили, 

що, починаючи з 2001 року, держава зробила перші реальні 

кроки щодо формування аграрної політики, надавши даному 

процесу певного системного характеру з використанням ро-

зробок аграрної економічної науки, що сприяло поліпшенню 

економічного стану в галузі. Так, у 2007 році виробництво ва-

лової продукції сільського господарства в усіх категоріях гос-

подарств збільшилося порівняно з 2000 роком на 26%, зерна – 

на 19,1, цукрових буряків – на 21,3, овочів – на 28,3, м’яса – на 

4,5, і яєць – на 60%. За цей же період продуктивність праці в 

сільськогосподарських підприємствах зросла при вироб-

ництві зерна в 1,4 раза, цукрових буряків – у 2,1, картоплі і 

овочів – в 1,7 і в тваринництві – в 1,8 раза. 
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Незважаючи на деякі позитивні зрушення, сільськогос-

подарське виробництво і життя селян залишаються в тяжко-

му стані. Не зменшується чисельність збиткових підприємств, 

питома вага яких становить 38% від загальної їх кількості. 

Тривалий час залишається низьким рівень використання 

сільськогосподарських угідь. У галузі найнижча заробітна 

плата, досить слабка соціальна захищеність селян порівняно з 

іншими галузями економіки, в занедбаному стані соціальна 

інфраструктура села. Не менш важливою проблемою є онов-

лення машинно-тракторного парку господарств, проведення 

технологічної переорієнтації на сучасні ресурсозберігаючі 

технології виробництва конкурентоспроможної продукції. 

Надто багато невирішених проблем у тваринництві. В країні 

не вистачає м’яса та молокопродуктів, а значна кількість ви-

робленої тваринницької продукції не доходить до споживачів 

внаслідок низького рівня платоспроможності населення та 

відсутності у збутовій сфері ефективної і конкурентної торго-

вельної інфраструктури, поширеної практики тіньового тор-

гового обороту і монополізації цін. 

Нині посилюються процеси соціальної деградації сільсь-

ких територій, руйнації поселенської мережі. Поглиблюють-

ся демографічна криза та відмирання сіл, занепадає їх 

соціальна інфраструктура. За роки незалежності зникли з 

карти України майже 350 сіл. Зростають бідність селян, тру-

дова міграція і безробіття. 

Учасники конференції та Пленуму Спілки економістів 

України дійшли висновку, що основними причинами такого 

становища в АПК є наступні: 

▪ відсутність у суспільстві зрозумілої і прийнятної для 

всіх його громадян національної ідеї розбудови країни та ролі 

сільського господарства у забезпеченні соціальної стабіль-

ності й економічного зростання; 

▪ фактичне самоусунення держави від підтримки розвит-

ку села і сільських територій, згортання інвестицій під їх 
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соціально-економічну розбудову; хронічне зниження платос-

проможності та ресурсів життєзабезпечення сільських жи-

телів; знецінення праці селян, порушення пропорцій у рівнях 

заробітної плати в аграрній та промисловій сферах; 

▪ соціальна деградація окремих сільгоспорієнтованих 

регіонів, дестимулювання молоді до праці на селі та зубожін-

ня сільського населення; 

неефективна державна політика Уряду відносно 

підтримки паритету цін на продукцію АПК;  

▪ недосконалість законодавчого регулювання відносин 

власності на землю та майно у сільському господарстві; 

▪ відсутність стимулів для розвитку сільських територій у 

процесі аграрних трансформацій з точки зору формування та 

утримання соціальної інфраструктури на селі;  

▪ некомплексність і непослідовність розв’язання завдань 

аграрної реформи в Україні, відсутність ефективних фінансо-

во-економічних механізмів забезпечення сільгоспвиробників 

та залучення інвестицій в АПК, а також відсутність стимулю-

вання впровадження інновацій і розвитку інтеграційних 

партнерських відносин в агропромисловому виробництві, 

невключення вартості земель сільськогосподарського призна-

чення в економічний обіг; 

▪ повна бездіяльність держави у сфері захисту та просу-

вання українських сільськогосподарських товарів на світові 

ринки, зростання собівартості продукції у більшості галузях 

АПК, що призводить до зниження її конкурентоспромож-

ності на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

▪ відсутність умов та заходів щодо підвищення зайня-

тості, створення додаткових робочих місць у сільській місце-

вості й підвищення рівня доходів, а також системного кре-

дитного забезпечення і страхового обслуговування сільського 

господарства; викривлена по відношенню до села податкова 

політика; 
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▪ недостатньо розвинена інфраструктура аграрного рин-

ку, тінізація каналів збуту сільськогосподарської продукції, їх 

монополізація торговим і фінансовим капіталом, відсутність 

професійного інформаційного забезпечення селянства щодо 

знань та навичок господарювання в ринкових умовах; 

▪ неефективна державна політика щодо створення умов 

для розвитку кооперативних та інших некомерційних 

об’єднань сільськогосподарських товаровиробників у сфері 

заготівлі, переробки, реалізації продукції та фінансового й 

транспортного обслуговування товарних потоків від вироб-

ників до споживача; 

▪ в державі відсутня ефективна система управління еко-

логічними процесами в цілому і в сфері АПК, зокрема. 

Українські чорноземи – найважливіший елемент національ-

ного багатства – нині під загрозою втрати. Зараз майже 35% 

сільгоспугідь знаходяться під впливом водної і вітрової ерозії; 

за останні 15 років вміст гумусу знизився в середньому на 20 

процентів. Особливу небезпеку представляє безконтрольне 

застосування в сільському господарстві пестицидів, включаю-

чи заборонені та непридатні для використання. Практично 

катастрофічна ситуація складається з охороною та відновлен-

ням водних ресурсів, особливо в  басейні ріки Дніпро. 

На думку учасників конференції, для забезпечення по-

дальшого розвитку аграрної сфери України безальтернатив-

ною можливістю є якнайшвидше усунення перелічених 

недоліків та виконання Державної цільової програми розвит-

ку українського села на період до 2015 року, затвердженої по-

становою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. 

№1158, головною метою якої є забезпечення життєдіяльності 

сільського господарства, його конкурентоспроможності на 

внутрішньому і зовнішньому ринках, гарантування продо-

вольчої безпеки країни, створення умов для комплексного 

розвитку сільських територій, збереження сільського укладу 

життя та селянства як носія української ідентичності, культу-
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ри й духовності. При цьому на перший план в ній висуваєть-

ся не економічна парадигма господарювання, а людина, за-

безпечення нормальних умов її життєдіяльності. 

Виходячи з існуючого стану АПК та проведеної під час 

роботи конференції дискусії, на підставі узагальнення науко-

вих розробок вчених учасники Пленуму Спілки та конферен-

ції схвалили наступні пропозиції. 

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, 

місцевим органам влади і органам місцевого самоврядування: 

 

1. Визначитися з загальнодержавною національною 

ідеєю розвитку, яка б стабілізувала і консолідувала зусилля 

всіх її громадян, політичних партій і громадських ор-

ганізацій, органів управління всіх рівнів на її втілення в жит-

тя. Невідкладно розробити та затвердити довгострокову 

Стратегію (Програму) інвестиційно-інноваційного розвитку 

України в цілому та її аграрного сектору на період не менше 

20 – 30 років. 

2. Прискорити завершення формування та удосконален-

ня нормативно-правової бази для відродження села та ро-

звитку сільських територій в умовах становлення багато-

укладної економіки аграрного сектору. Зокрема: 

▪ з метою удосконалення законодавчого регулювання 

відносин власності на землю та майно, підвищення доход-

ності сільських товаровиробників і забезпечення розширено-

го відтворення в аграрній сфері, визнати землю капіталом та 

включити її вартість в економічний обіг. Прийняти закони 

України про ринок земель, про державний земельний ка-

дастр, про державну інвентаризацію земель, про консервацію 

земель, про викуп земельних ділянок для суспільних потреб, 

про агрохімічну паспортизацію земель та внести зміни і до-

повнення до законів України «Про іпотеку», «Про оренду 

землі», «Про плату за землю» і до Земельного кодексу 

України; 
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▪ створити Земельний (Іпотечний) банк з відповідною 

мережею регіональних структур та кооперативної кредитної 

системи, яка включатиме Центральний і регіональні коопе-

ративні банки та розвинену мережу кредитних спілок і ко-

оперативів, спрямовану на банківське обслуговування учас-

ників аграрного ринку, малого та середнього підприєм-

ництва, а також Фонд кредитних гарантій аграрних товаро-

виробників, головним завданням якого має стати надання їм 

гарантій для кредитування пріоритетних напрямків розвитку 

агропромислового виробництва; 

▪ для створення ефективних фінансово-економічних ме-

ханізмів забезпечення сільгоспвиробників та залучення інве-

стицій в АПК, вирівнювання паритету цін на продукцію АПК 

необхідно невідкладно розробити та прийняти закони про 

міжгалузеві економічні відносини, про державні гарантії 

фінансового забезпечення програм розвитку сільських тери-

торій, про антимонопольний захист сільськогосподарських 

товаровиробників, а також зміни і доповнення до законів 

України «Про ціни і ціноутворення», «Про державну 

підтримку сільського господарства України» і Бюджетного 

кодексу України з врахуванням вимог СОТ і стандартів ЄС. 

3. Підвищити роль і відповідальність аграрної науки на 

всіх рівнях за розвиток агропромислового комплексу. Зокре-

ма:   

▪ широко застосовувати державне замовлення на ро-

зробку науково-технічної продукції з визначенням кінцевого 

результату та передачею державному замовнику апробова-

них нових організаційно-економічних і технологічних рішень. 

З цією метою доцільно розробити і прийняти закон України 

про ринок наукової продукції, за допомогою якого слід ко-

мерціалізувати наукову діяльність, ввести науку в ринкові 

відносини. Кожні розроблені й супроводжувані наукою 

бізнес-програма, бізнес-проект, бізнес-план повинні стати 
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одним із джерел фінансування діяльності наукових установ, 

творчих колективів тощо; 

▪ поглибити фундаментальні, прикладні та освітні до-

слідження щодо функціонування АПК України в умовах 

участі країни в СОТ та світовому економічному просторі; 

визначити основні напрямки захисту інтересів українських 

товаровиробників з метою забезпечення населення України 

необхідними продуктами харчування на підставі взаємо-

вигідних торговельних відносин з країнами – членами СОТ та 

іншими країнами. 

У зв’язку зі вступом України до СОТ та стратегічним кур-

сом до вступу в ЄС, налагодити та розширити зв’язки вчених-

економістів України із представниками економічної науки в 

АПК країн ЄС та інших, що мають певний науковий досвід у 

галузі розвитку сільського господарства та АПК. 

4. Виходячи з того, що організація соціально-

економічного розвитку сільських територій на засадах еко-

номічної самодостатності в перспективі є безальтернативною, 

вважати найбільш придатним способом досягнення еко-

номічної самодостатності кластерну організацію вироб-

ництва і територій. 

Доцільно цілеспрямовано формувати територіально-ви-

робничі агропромислові кластери з високим рівнем 

спеціалізації і концентрації галузей агропромислового виро-

бництва для найбільш повного використання природних і 

просторових переваг сільської території і на цій економічній 

базі розбудовувати соціально-економічні кластери для ство-

рення гідних умов життєдіяльності сільських жителів і від-

родження українського села. 

Перехід на кластерну організацію розвитку агропроми-

слового виробництва та сільських територій має бути складо-

вою аграрної політики як довгострокове програмне завдання, 

успішне виконання якого потребує координації зусиль виро-

бничих формувань, інфраструктурних утворень для соціаль-
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но-побутового та культурного обслуговування мешканців 

сільських територій, органів місцевого самоврядування, 

регіонального і державного управління, спрямування їх 

спільних коштів на досягнення визначених для кожного агро-

промислового і соціально-економічного кластера напрямів і 

пріоритетів.  

Вирішення цього завдання потребує перебудови існую-

чої системи державного регулювання агропромислового ви-

робництва і розвитку соціальної сферою села на засадах де-

централізації та самоврядування. 

5. Для формування належної інфраструктури аграрного 

ринку необхідно створити необхідні умови для спрямування 

основних потоків агропродукції через прозорі процедури 

аграрного ринку. З цією метою пропонується: 

▪ стимулювати розвиток біржової торгівлі шляхом за-

провадження прогресивних фінансових інструментів (фор-

вардних та ф’ючерсних угод, опціонів, складських свідоцтв), 

для чого доцільно прийняти нову редакцію Закону України 

«Про товарну біржу» та застосувати розрахунково-клірингове 

обслуговування; 

▪ створити Єдину біржову систему і запровадити ліцен-

зування біржової діяльності через державний спеціалізова-

ний регуляторний орган, який має здійснювати координа-

цію, контроль та організаційне забезпечення системи біржо-

вої торгівлі; 

▪ сформувати інфраструктуру гуртових (оптових) ринків 

і забезпечити їх ефективне функціонування, зокрема, шляхом 

прийняття Закону України «Про оптові ринки сільськогоспо-

дарської продукції»; 

▪ організувати кооперативні канали збуту агропродукції 

та удосконалити транспортну інфраструктуру; 

▪ розвивати у сільській місцевості мережі заготівельних 

пунктів для покращання просування агропродукції на ринок 

і оптимізувати ціноутворення; 
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▪ здійснювати моніторинг та прогнозування ситуації на 

аграрному ринку з постійним інформуванням його учас-

ників; 

▪ забезпечити державну підтримку при залученні сільсь-

когосподарських та переробних підприємств АПК до 

торгівельних операцій на світовому ринку, надання допомоги 

державою у просуванні продукції АПК на міжнародні ринки. 

6. Забезпечити ефективне використання бюджетних 

коштів, що вимагає спрямування їх на реалізацію пріоритет-

них напрямів аграрної політики, до яких слід віднести: 

▪ відтворення ресурсного потенціалу АПК до рівня, що 

забезпечує  конкурентоспроможність; створення сучасної ви-

робничої інфраструктури – меліоративних систем, 

підприємств з переробки та зберігання сільськогосподарської 

продукції, систем зв’язку, інтеграційних формувань за участю 

промислового, банківського капіталу, інституційних та 

індивідуальних інвесторів; 

▪ інноваційний розвиток галузі – в першу чергу селекції в 

рослинництві і тваринництві, впровадження сучасних техно-

логій, підготовка кваліфікованих кадрів для села, вироб-

ництво нових видів продукції та розширення їх асортименту, 

розвиток освіти й аграрної науки; 

▪ вжиття заходів щодо попередження подальшої дегра-

дації сільських територій, вимирання сіл, створення моти-

ваційного середовища щодо прикладання праці на селі та, у 

першу чергу – молоді. 

7. Розвиток фінансового та інноваційно-інвестиційного 

забезпечення аграрних товаровиробників здійснювати за 

рахунок розробки та впровадження іпотечної системи креди-

тування, системи надання гарантій та страхування інвестицій 

в АПК. 

 8. З метою забезпечення розширеного відтворення і 

рентабельного використання основних засобів як передумови 

підвищення ефективності аграрного виробництва необхідно: 
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▪ провести інвентаризацію основних засобів в аграрному 

секторі як інструменту оцінки сучасного стану його фондоза-

безпечення та інформаційної бази розробки ефективної дер-

жавної аграрної політики, в ході якої здійснити суцільну 

експертну оцінку всіх виробничих об’єктів товаровиробників 

з метою визначення кількісних, якісних і вартісних характе-

ристик різних видів основних засобів на мікрорівні і на цій 

основі розробити Програму створення матеріально-технічної 

бази вітчизняного конкурентоспроможного аграрного виро-

бництва як систему дієвих нормативно-правових актів та ор-

ганізаційно-економічних заходів щодо її відновлення й досяг-

нення рівня сучасних світових стандартів і забезпечення ви-

мог СОТ; 

▪ удосконалити амортизаційну політику в сільському 

господарстві шляхом її реформування в напрямі інве-

стиційного спрямування, розмежування економічної та 

фіскальної функцій амортизації, запровадження податкових 

норм прискореної амортизації основних засобів сільськогос-

подарського призначення; лібералізації амортизаційних 

відрахувань в науково обгрунтованих межах, стимулювання 

використання нарахованої амортизації за цільовим призна-

ченням; 

▪ створити умови для залучення вітчизняних та інозем-

них, приватних і державних інвестицій у розвиток матеріаль-

но-технічної бази агропромислового виробництва, а також 

удосконалити систему лізингу в сільському господарстві, за-

безпечити підтримку державних лізингових компаній, ро-

звиток лізингової діяльності інших фінансових установ, ма-

шинобудівних підприємств тощо; 

▪ домогтися прийняття й неухильного виконання зако-

нодавчих актів щодо державної підтримки техніко-

технологічного переоснащення аграрного виробництва, у то-

му числі на часткову компенсацію банківських кредитів. 
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9. Вирішення соціально-економічних проблем села про-

понується шляхом: 

▪ розроблення стратегічних (на 10–15 років) програм 

соціально-економічного розвитку сільських територій, якими 

можуть бути: державні комплексні програми соціально-

економічного розвитку сільських територій; державні цільові 

програми соціального розвитку села (житла, освіти, охорони 

здоров’я, культури, побуту і т.д.), регіональні комплексні про-

грами соціально-економічного розвитку сільських територій, 

адміністративно-територіальних одиниць тощо; 

▪ проведення суцільної паспортизації сіл України з ме-

тою відстеження реалій трансформаційних процесів, демо-

графічної, екологічної ситуації, а також зайнятості населення, 

фактичного стану сільськогосподарського виробництва та 

функціонування об’єктів соціальної сфери і на цій основі 

визначення пріоритетів розвитку сільських населених пунктів 

в межах кожної сільської ради; 

▪ обґрунтування та впровадження соціальних стандартів 

та нормативів; 

▪ підвищення рівня зайнятості сільського населення, 

створення додаткових робочих місць в сільській місцевості, 

зростання заробітної плати, забезпечення нормальних побу-

тових умов життя населення сільських територій; 

▪ докорінної перебудови житлової політики, розвитку 

житлового будівництва переважно за рахунок громадян; за-

безпечення житлом найменш захищених верств населення, 

що фінансуватиметься з бюджету; стимулювання приватного 

будівництва на селі, активна підтримка молодіжного житло-

вого будівництва. 

 

ФОНДОВИЙ РИНОК 

 Рекомендації міжнародної економічної українсько-

німецької конференції «Стандарти прозорості 

 на конкурентоспроможному фондовому ринку  
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та в банківській системі України» 

(м. Київ, 22 квітня 2005 р.), 

 схвалені четвертим Пленумом Спілки економістів України 

 

Учасники міжнародної економічної українсько-німецької 

конференції та Пленуму Спілки економістів України відзна-

чили, що, не дивлячись на певні позитивні тенденції у ро-

звитку вітчизняного фондового ринку, його нинішній стан не 

є задовільним. Фондовий ринок в Україні поки що не став 

прозорим та цивілізованим. 

Головними проблемами фондового ринку України є 

несприятливий інвестиційний клімат, низький рівень захисту 

прав власників і покупців цінних паперів та незадовільний 

стан механізмів їх забезпечення: правових, регуляторних, су-

дових. Як наслідок – невисокий інвестиційний рейтинг 

країни. 

В Україні склалася ситуація, коли розвиток ринку стри-

мують застарілі рамки діючого законодавства. Так, правова 

неврегульованість багатьох питань функціонування фондово-

го ринку і корпоративного сектору економіки породжує чис-

ленні корпоративні конфлікти, призводить до зниження рів-

ня захисту прав власників цінних паперів та інших інвесторів. 

Неприйняття Верховною Радою України в новій редакції ба-

зових законів про акціонерні товариства, про іпотечні цінні 

папери, про національну депозитарну систему, про цінні па-

пери і фондову біржу, про деривативи, про Фонд державного 

майна та деяких інших стримує створення адекватної норма-

тивно-правової бази для розвитку цивілізованого фондового 

ринку. 

Проблемою для України на даний час є також складність 

формування потужних фінансових посередників у зв'язку з 

тим, що їх капітал та залучені кошти не є такими, які можна 

було б співставити з потребами економіки. В розвинених за-

рубіжних країнах, як відомо, основними покупцями корпо-
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ративних облігацій на фондовому ринку є страхові компанії 

та недержавні пенсійні фонди. Банки, як інвестори, відігра-

ють значно меншу роль на іноземних ринках. 

Серйозні недоліки мають місце і в організації торгівлі на 

фондовому ринку. Міжнародні стандарти і практика визна-

ють доцільність централізованого фондового ринку, який за-

безпечує, перш за все, справедливе та прозоре ціноу-

творення. В розвинених європейських країнах існує єдина 

загальнонаціональна система фондової торгівлі на єдиній 

торговій платформі, що об’єднує в собі усіх учасників ринку. 

В Україні ж, незважаючи на світові тенденції, створюєть-

ся безліч фондових бірж, ТІС, зберігачів, реєстраторів, депо-

зитаріїв, які працюють за різними своїми правилами та тех-

нологіями, створюючи умови для корупції і тіньової прива-

тизації. 

Така ситуація не сприяє розвитку вітчизняного фондово-

го ринку. Вона розрізнює його учасників, гальмує розвиток як 

фінансового ринку, так й економіки держави в цілому. 

Учасники конференції та Пленуму Спілки, маючи на 

меті сприяти активізації функціонування вітчизняного фон-

дового ринку, створенню умов для його капіталізації, забез-

печенню прозорості правил і процедури дій його учасників, 

дійшли спільної думки, що найважливішими пріоритетами 

для забезпечення цивілізованих стандартів прозорості і 

відкритості на фондовому ринку та в банківській системі 

України є вирішення наступних завдань. 

1. Удосконалення чинного законодавства щодо 

функціонування ринку цінних паперів та наближення його 

до законодавства країн ЄС. Перш за все необхідно невідклад-

но прийняти в новій редакції чи внести зміни до базових за-

конодавчих актів: про цінні папери і фондову біржу, про іпо-

течні цінні папери, про похідні цінні папері, про національ-

ний депозитарій і особливості електронного обігу цінних па-

перів в Україні, про державне регулювання ринку цінних па-
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перів в Україні, про деривативи, про Фонд державного майна 

та деяких інших. 

У сфері регулювання корпоративних відносин слід 

якнайшвидше прийняти закон про акціонерні товариства, а 

також внести зміни до закону про господарські товариства та 

у відповідні розділи Цивільного і Господарського кодексів, 

що регулюють питання випуску та обігу цінних паперів, кор-

поративних відносин. 

Потребує вдосконалення і правового врегулювання си-

стема захисту прав інвесторів шляхом встановлення законо-

давчих вимог щодо порядку розкриття інформації на фондо-

вому ринку, забезпечення постійного контролю за діяльністю 

інформаційних і рейтингових агентств, посилення ролі 

Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку у питаннях 

оприлюднення річних звітів акціонерних товариств у засобах 

масової інформації та на електронних сайтах Комісії. 

2. Забезпечення виваженого державного протекціонізму 

до національних інститутів інфраструктури фондового ринку 

України при одночасному спрощенні процедури входження 

на наш ринок іноземного інвестора. 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

фондового ринку і цивілізована інтеграція до міжнародних 

ринків капіталу повинні стати, в умовах глобалізації фінансо-

вих ринків, пріоритетами державної політики на фондовому 

та фінансовому ринках України. 

3. Вжиття невідкладних заходів щодо удосконалення 

правил торгівлі, норм обігу цінних паперів й серйозне поси-

лення вимог щодо дотримання міжнародних стандартів у 

торгівлі цінними паперами, особливо на неорганізованому 

ринку цінних паперів. 

З метою істотного зменшення зловживань та тіньових 

кримінальних схем приватизації вже найближчим часом зо-

середити торгівлю корпоративними цінними паперами, 

емітованими приватизованими підприємствами (у тому чис-
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лі при їх первинній емісії), виключно на фондових біржах. В 

першу чергу це стосується підприємств – природних моно-

полістів та тих, що мають стратегічне значення для економіки 

і безпеки держави, як це передбачено Програмою діяльності 

Кабінету Міністрів України «Назустріч людям». 

4. Розроблення та затвердження Верховною Радою 

України Концепції створення в Україні Єдиної системи фон-

дової торгівлі, де мають зосереджуватися весь попит і пропо-

зиції щодо цінних паперів та шляхом їх співставлення ви-

значатися єдині ринкові ціни на цінні папери, укладатися та 

реєструватися угоди купівлі та продажу на всій території 

країни. 

5. Удосконалення інституціональної інфраструктури 

шляхом створення повноцінних високопрофесійних ринко-

вих інститутів: депозитаріїв, дилерів – маркет-мейкерів, ін-

ститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних 

інвестиційних фондів), рейтингових агентств тощо. Розвиток 

національної депозитарної системи, уніфікація роботи 

реєстраторів, зберігачів, депозитаріїв, централізація депози-

тарного обліку на рівні єдиного центрального повнофункціо-

нального (клірингового) депозитарію, поєднання облікової 

функції з операціями по розрахунках та клірингу (заліку 

взаємних зобов’язань). 

6. Розвиток фінансових інститутів, підвищення ринкових 

характеристик акцій українських емітентів, забезпечення 

сприятливого інвестиційного клімату потребує вжиття 

наступних заходів: 

▪ розробка і затвердження Концепції перспективного ін-

новаційного розвитку; 

▪ розвиток страхового ринку України, наближення зако-

нодавства щодо страхування до законодавства країн Євросою-

зу; 
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▪ розвиток системи недержавних пенсійних фондів та 

наближення законодавства щодо їх функціонування до зако-

нодавства країн Євросоюзу; 

▪ розвиток практики використання корпоративних 

облігацій для фінансування інноваційних проектів; 

▪ нарощування капіталу банківської системи за рахунок 

підвищення надійності та ефективності її роботи і вимог до 

рівня капіталізації, стимулювання процесу злиття та погли-

нання дрібних банків; 

▪ державне стимулювання реінвестиційної діяльності 

підприємств; 

▪ заохочення виходу на ринок дрібного вітчизняного ін-

вестора – населення України. 

7. З метою зосередження торгівлі цінними паперами на 

регульованому ринку законодавчо закріпити наступні норми: 

▪ цінні папери відкритих акціонерних товариств оберта-

ються тільки на організаційно оформленому біржовому рин-

ку, а саме на фондовій біржі; 

▪ угоди з купівлі-продажу цінних паперів, укладені поза 

фондовою біржею, вважаються недійсними і не приймаються 

до судового розгляду; 

▪ пільгове оподаткування угод з купівлі-продажу цінних 

паперів, укладених на фондовій біржі;  

▪ лістинг цінних паперів здійснюють тільки фондові 

біржі; 

▪ інститути спільного інвестування, страхові компанії та 

пенсійні фонди працюють виключно на біржовому ринку. 

 

 

Рекомендації Міжнародної науково-практичної  

конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку фондо-

вого ринку в Україні» 

(м. Київ, 16 вересня 2010 р.), 

 схвалені третім Пленумом Спілки економістів України 
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Для сталого економічного зростання Україна потребує 

якісного підвищення конкурентоспроможності національно-

го фінансового ринку та створення сприятливих умов для 

здійснення інвестицій як вітчизняними, так і іноземними ін-

весторами в економіку країни через механізми фондового 

ринку. Саме фондовий ринок України, як важливий елемент 

фінансового ринку та національної економіки, має забезпечу-

вати створення умов для акумуляції та ефективного інвесту-

вання фінансових ресурсів за пріоритетними напрямами ро-

звитку економіки країни. 

Фондовий ринок у розвинутих країнах – це потужний 

фактор прискорення науково-технічного прогресу, удоскона-

лення структури економіки за рахунок сучасних передових 

галузей чи виробництв, які оперативно реалізують досягнен-

ня науки, техніки і технології. На жаль, у нас він нерозви-

нутий, охоплює лише близько 5% фактичного обсягу опе-

рацій з цінними паперами. Тому майже всі такі операції 

здійснюються на неорганізованому ринку, що не забезпечує 

дотримання встановлених законодавством правил і проце-

дур, створює можливості для нелегального виведення за кор-

дон капіталу (або у формі платежів на офшорні рахунки за 

продаж цінних паперів, або у формі фізичного передавання 

за кордон акцій компаній за штучно зниженими цінами). 

Про обсяги виведення капіталу з України свідчить, напри-

клад, зростання у 2007 році вартості вивезених цінних паперів 

у 20 разів – з 300 млн. до 6 млрд. дол., – що відбулося за раху-

нок переоцінки акцій українських підприємств при роз-

міщенні їх на іноземних фондових біржах. Усе це суперечить 

економічним інтересам України. До того ж наш фондовий 

ринок не виконує функції переливання капіталів, створення 

умов для прискорення науково-технічного прогресу та вдос-

коналення на цій основі виробництва. 
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Причини такого становища – недостатня регулююча 

роль держави, яка мала б не лише виробити загальні правила 

з урахуванням досвіду Європи, але й проявити вимогливість 

до суб’єктів фондового ринку, створити єдиний державний 

реєстр корпоративних прав, стимулювати концентрацію 

торгівлі на біржовому ринку. За цих умов кожний суб’єкт 

ринку діяв би у межах правил і, дбаючи про власні інтереси, 

змушений був би турбуватись також про суспільний інтерес. 

Недорозвинутість нашого фондового ринку – це і 

наслідок загального багаторічного політичного хаосу у зако-

нодавчій і виконавчій владі та відсутність всі 19 років нашої 

незалежності будь-якої стратегії розвитку держави в цілому.  

Про це постійно говорять і пишуть вітчизняні вчені-

економісти, вносять пропозиції, але влада, на жаль, їх не чує. 

Відсутній з боку держави і професійний контроль за 

фондовим ринком. Робота ДКЦПФР має бути зорієнтована 

на системний розвиток ринку і створення чітких правил ве-

дення публічного бізнесу, потрібна довготермінова концепція 

розвитку ринку цінних паперів. Загалом, необхідна ефектив-

на професійна діяльність регулятора, яка б включала актив-

ний моніторинг ринку, справедливий захист прав мінори-

тарних акціонерів. Комісію не повинні бачити як учасника 

корпоративних війн. Перш за все, комісія має ініціювати 

удосконалення законодавства. Так, недосконала нормативна 

база стримує зростання корпоративного інвестування та іно-

земних інвестицій. Немає законодавства про іпотечні та інве-

стиційні банки, що не дозволяє побудувати змішану модель 

фондового ринку (присутність на ринку корпоративних 

цінних паперів як банків, так і спеціалізованих інвестиційних 

інститутів), яка успішно реалізована в розвинених країнах За-

ходу. 

На думку провідних вітчизняних економістів забезпе-

чення ефективного функціонування фондового ринку є од-

нією з передумов для сталого економічного розвитку 
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України. Варто зазначити, що нині необхідність розв’язання 

сучасних проблем функціонування фондового ринку 

невіддільне від заходів щодо посткризового відновлення 

української економіки. 

 До зовнішніх факторів, що обумовлюють необхідність 

здійснення структурної перебудови національної економіки 

та визначають її основні напрями, належать процеси гло-

балізації фінансових ринків та загострення конкурентної бо-

ротьби за інвестиційні ресурси на міжнародних ринках 

капіталу. 

Основною метою формування ліквідного, надійного та 

прозорого фондового ринку, як відзначили учасники Плену-

му і конференції, є забезпечення реалізації національних ін-

тересів України і підвищення конкурентоспроможності віт-

чизняної економіки. 

На жаль, фактом є те, що протягом кількох останніх 

кризових років відбулось зменшення обсягів фондового рин-

ку, що обумовлено: 

▪ низькою ліквідністю вітчизняних цінних паперів; 

▪ незначною часткою біржового, порівняно з позабір-

жовим, сегменту ринку; 

▪ обмеженою кількістю інвестиційно привабливих 

фінансових інструментів; 

▪ розпорошеністю та фрагментарністю біржової та депо-

зитарної інфраструктури; 

▪ недостатнім законодавчим регулюванням базових ас-

пектів функціонування ринку (ціноутворення, ринкової 

стабільності, оподаткування, прозорості). 

Сьогодні політики, урядовці переконують громадян, що 

Україні вкрай потрібні інвестиції. Вони дійсно потрібні. Бе-

ручи кредити у МВФ Уряд приносить у жертву соціальний 

захист населення, реалізовуючи непопулярні (згубні) реко-

мендації щодо своїх громадян. Це не професійно. Інвестиції 

значно простіше, без втрати незалежності внутрішньої і 
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зовнішньої політики, можна і потрібно отримувати через 

фондовий ринок. В усіх розвинених країнах фондовий ринок 

– найбільш оптимальний спосіб залучення капіталів. Але для 

цього фондовий ринок має бути ефективним і прозорим, а 

гроші «потечуть» туди, де є ліквідність і обсяги торгів.  

Найближчим часом, як вважають вітчизняні вчені, нам 

необхідно істотно збільшити обсяг біржових операцій. Адже 

зараз обсяг щоденних торгів акціями на біржах України скла-

дає кілька десятків мільйонів гривень (в розрахунку на одного 

жителя – це біля однієї гривні в день), що не є нормальним. 

Для порівняння: в Європі цей показник вище в 1000 разів, в 

Росії – в десятки разів.  Нам необхідно досягти збільшення 

нинішніх обсягів біржових торгів мінімум у сто разів. При 

цьому не менше 70 відсотків загального обсягу торгівлі ак-

ціями вітчизняних емітентів має здійснюватися в Україні. 

Для цього ринку потрібна відкритість і прозорість діяль-

ності підприємства, в розвиток якого вкладаються інвестиції. 

Також має бути розвинена розрахунково-депозитарна систе-

ма обліку прав власності на цінні папери. Тобто, потрібний 

єдиний, працюючий за чіткими правилами, центральний 

депозитарій з ефективним механізмом клірингу та мож-

ливістю використання іноземними інвесторами рахунків 

номінального утримувача. 

Крім того ринку необхідна культура відносин між вели-

ким і дрібним акціонером. Часто менеджмент сприймає 

дрібних акціонерів як прикру перешкоду. Доки існує така 

практика не варто чекати притоку грошей. Між тим, нині на 

руках у населення, за оцінками фахівців, знаходиться понад 

40 млрд. доларів США, тобто більше, ніж Україна запозичила 

прямих іноземних інвестицій за всі роки незалежності. За 

умови більш високої корпоративної культури та підвищення 

прозорості фондового ринку можна очікувати підвищення 

рівня довіри населення, і ці гроші через інвестиційні та 

пенсійні фонди прийдуть на ринок. 
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Фондовий ринок України за останні рік-півтора почав 

стрімко змінюватися. Фінансова криза значною мірою стала 

детонатором цих змін, вона показала, що залишатися в ста-

рих нормативних та інструментальних рамках і уявах немож-

ливо: інакше український ринок на довгі роки залишиться 

провінційним, недорозвинутим і неліквідним.  

Економічна громадськість України переконана, що ефек-

тивні зміни державної політики щодо розвитку фінансових 

ринків і економіки держави в цілому можливі лише при на-

явності сильної політичної волі глави держави. Основною пе-

репоною реалізації такої волі буде корумпованість вико-

навчої і судової влади. 

Учасники конференції та Пленуму Спілки, керуючись 

програмою економічних реформ в Україні, яка ініційована 

Президентом України В.Ф. Януковичем, прагнучи макси-

мально сприяти безумовному виконанню її завдань, з метою 

радикального підвищення ефективності функціонування віт-

чизняного фондового ринку, створення умов для його 

капіталізації, забезпечення ліквідності, прозорості правил і 

процедури дій його учасників, схвалили наступні рекомен-

дації. 

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, 

Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 

1. Невідкладно розробити та затвердити в уставленому 

порядку Стратегію розвитку фондового ринку в Україні на 

період до 2020 року. Цей довгостроковий прогноз має перед-

бачати: 

▪ модернізацію біржової системи з метою підвищення 

довіри з боку емітентів та інвесторів; 

▪ створення єдиного центрального депозитарію; 

▪ розвиток корпоративного управління; 

▪ забезпечення цілісного, прозорого та надійного поряд-

ку реєстрації прав на цінні папери та виконання угод із ними; 
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▪ підвищення ефективності державного регулювання та 

вдосконалення діяльності саморегулівних організацій; 

▪ розвиток інфраструктури фондового ринку; 

▪ впровадження системи пруденційного нагляду на рин-

ку цінних паперів; 

▪ розвиток інститутів спільного інвестування; 

▪ впровадження нових фінансових інструментів та ство-

рення ефективної системи захисту прав та інтересів інве-

сторів; 

▪ підвищення якості послуг професійних учасників ринку 

цінних паперів, зокрема щодо розкриття інформації; 

▪ підготовку фахівців з питань фондового ринку і корпо-

ративного управління. 

Модернізація біржової системи торгівлі фінансовими ін-

струментами має базуватися на її централізації з метою за-

безпечення стандартних критеріїв лістингу, формування 

справедливих ринкових цін та централізації інформаційного 

простору щодо показників активності та індикаторів біржо-

вого ринку. З цією метою необхідно забезпечити цен-

тралізацію вітчизняного біржового ринку на базі Української 

фондової біржі – першого створеного в Україні регульованого 

ринку цінних паперів. Для цього пропонується надати 

Українській фондовій біржі статус національної. 

2. Потребує радикального удосконалення чинне законо-

давство щодо функціонування ринку цінних паперів та наб-

лиження його до законодавства країн ЄС. Нині вітчизняне зако-

нодавство консервує тінізацію, монополізм, незахищеність 

власників і блокує залучення підприємств, інвесторів, фізич-

них осіб до використання механізмів фондового ринку. Перш 

за все, необхідно прийняти нові чи оновлені редакції та вне-

сти зміни до наступних законів: 

▪ Про корпоративне управління (необхідно новий закон); 

▪ Про цінні папери та фондовий ринок; 

▪ Про акціонерні товариства; 
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▪ Про перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку та звітності; 

▪ Про оподаткування прибутку підприємства (для заохо-

чення інвесторів до роботи на біржовому ринку); 

▪ Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом; 

▪ Про систему депозитарного обліку цінних паперів; 

▪ Про похідні цінні папери; 

▪ Про державні унітарні підприємства; 

▪ Про ломбард і ломбардну діяльність; 

▪ Про нагляд за фінансовими установами; 

▪ Про запобігання фіктивному банкрутству та ін. 

В цих законодавчих актах необхідно передбачити демо-

нополізацію і детінізацію фінансово-економічної діяльності, 

захист прав власності безпосередньо на підприємстві, 

відповідальність за відмову в наданні інформації або за не-

правомірне використання інсайдерської інформації.  

Необхідно також реформувати валютне законодавство, 

що дозволяло б оперативно здійснювати розрахунки з іно-

земними інвесторами, а також розрахунки по угодах з 

цінними паперами іноземних емітентів. Слід також врегулю-

вати податкове законодавство, зокрема питання оподатку-

вання фізичних осіб в частині доходів, отриманих від опе-

рацій з цінними паперами. 

3. Забезпечити виважений державний протекціонізм 

стосовно інститутів інфраструктури фондового ринку 

України при одночасному спрощенні процедури входження 

на наш ринок іноземного інвестора. 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

фондового ринку і цивілізована інтеграція до міжнародних 

ринків капіталу повинні стати, в умовах глобалізації фінансо-

вих ринків, пріоритетами державної політики на фондовому 

та фінансовому ринках України. 
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Існуюча правова система України не дозволяє держав-

ним регуляторам реалізовувати нормотворчі завдання і за-

стосовувати санкції проти порушників законодавства на фон-

довому ринку. Це стосується, в першу чергу, фіктивних угод 

та тіньових схем виведення фінансових ресурсів за межі 

країни. 

Тіньовий ринок фактично блокує діяльність державних 

регуляторів, в першу чергу ДКЦПФР. Як наслідок, вони 

позбавлені можливості захищати національні інтереси 

України в фінансовій сфері. Суттєвим негативним чинником 

є повна залежність ДКЦПФР від виконавчої влади, що, як 

правило, виключено в розвинутих країнах світу. 

4. Підвищення прозорості операцій на фондовому ринку 

та удосконалення діяльності торгових майданчиків з метою 

визначення ринкової вартості цінних паперів вітчизняних 

емітентів є необхідною умовою як для створення конкуренто-

спроможного фондового ринку країни, який би міг інте-

груватися до міжнародних об’єднань бірж, так і для забезпе-

чення прозорості ціноутворення на фондовому ринку та за-

лучення на нього інвесторів, у тому числі й банків. Крім ство-

рення національної депозитарної системи, для підвищення 

прозорості операцій слід вжити заходів, спрямованих на: 

▪ максимально можливе скорочення обсягу операцій на 

неорганізованих ринках; 

▪ встановлення обов’язковості застосування принципу 

«поставка проти оплати» при проведенні операцій купівлі-

продажу цінних паперів; 

▪ створення повної інформаційної бази для розрахунку 

основних індикаторах фондового ринку. 

За результатами торгів на фондовій біржі має визнача-

тися справедлива вартість цінних паперів, що формують ста-

тутний капітал емітентів або враховуються в активах їх утри-

мувачів, зокрема банків, особливо в разі, коли Національний 

банк їх приймає як забезпечення при рефінансуванні.  
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5. Здійснення довгострокових інвестицій в економіку 

країни, розвиток фінансових інститутів, підвищення ринко-

вих характеристик акцій українських емітентів, забезпечення 

сприятливого інвестиційного клімату потребує здійснення 

наступних заходів: 

▪ розробки і затвердження довгострокової Стратегії еко-

номічної політики в Україні по виходу з кризи та переходу на 

шлях інноваційного розвитку; 

▪ розвитку страхового ринку України, наближення зако-

нодавства щодо страхування до законодавства країн Євросою-

зу; 

▪ нарощування капіталу банківської системи за рахунок 

підвищення надійності та ефективності її роботи і вимог до 

рівня капіталізації, стимулювання процесу злиття та погли-

нання дрібних банків; 

▪ державного стимулювання реінвестиційної діяльності 

підприємств; 

▪ заохочення виходу на ринок дрібного національного ін-

вестора – населення України; 

▪ розвитку практики використання корпоративних 

облігацій для фінансування інноваційних проектів.  

6. З метою зосередження торгівлі цінними паперами на 

регульованому ринку законодавчо закріпити наступні норми: 

▪ цінні папери публічних акціонерних товариств, що 

відповідають біржовим критеріям лістингу, обертаються 

тільки на організаційно оформленому біржовому ринку, а 

саме на фондовій біржі; 

▪ договори з купівлі-продажу цінних паперів, які перебу-

вають у лістингу фондової біржі, укладені поза фондовою 

біржею, вважаються недійсними і не створюють юридичних 

наслідків, окрім випадків, передбачених законодавством; 

▪ пільгове оподаткування угод з купівлі-продажу цінних 

паперів, укладених на фондовій біржі; 
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▪ інститути спільного інвестування, страхові компанії та 

пенсійні фонди працюють виключно на біржовому ринку. 

 

НООСФЕРНИЙ РОЗВИТОК 

Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної  

конференції «Раціональне природокористування –  

важлива умова ноосферного розвитку України» 

(м. Одеса, 23 вересня 2011 р.), 

 схвалені п’ятим Пленумом Спілки економістів України 

 

Учасники Пленуму Спілки і конференції констатували, 

що проблема «людина – природа» є нині чи не найваж-

ливішою не лише для України, але і для світу в цілому. 

Наприкінці другого тисячоліття людство усвідомило, що 

життя на планеті знаходиться в небезпеці. Занепокоєність 

вчених, політиків, широких верств населення станом навко-

лишнього середовища за останнє п’ятдесятиріччя різко зрос-

ли. Починаючи з 1960-х років у суспільному житті з’явилися 

такі поняття, як «екологічне лихо», «екологічна катастрофа», 

«екологічна безпека» і як наслідок цього – поява громадських 

організацій та партій «зелених» (екологістів). 

У гонитві за одержанням миттєвої вигоди, по-хижацьки 

викачуючи надра Землі, власноручно посилюючи техноген-

ний прес на природу, людство все більше й більше втягується 

в діяльність, яка призводить до руйнації навколишнього се-

редовища без якого життя людини стане просто неможли-

вим. Цю проблему, що стала планетарною, може розв’язати 

тільки людина. 

Вже на початку третього тисячоліття земна цивілізація 

зіткнулася з катастрофічними змінами в довкіллі у зв’язку із 

зростанням забруднення атмосферного повітря та Світового 

океану, збільшенням чисельності населення, змінами клімату, 

зниженням рівня ґрунтових вод, скороченням посівних площ 

на душу населення, занепадом рибальства, зменшенням 
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площі та погіршенням структури лісів, опустелюванням, 

втратами генетичного потенціалу рослинного і тваринного 

світу. Сучасний розвиток людства характеризується небаче-

ним раніше антропогенним навантаженням на «плівку жит-

тя». 

Оскільки проблеми навколишнього природного середо-

вища не можуть бути вирішені в межах національних кор-

донів, світова спільнота протягом другої половини ХХ ст. 

намагалася виробити інструменти міжнародної співпраці. До 

таких інструментів можна віднести: сукупність міжнародних 

екологічних угод; глобальний екологічний фонд; міжнародні 

екологічні стандарти; міжнародні квоти на викиди парнико-

вих газів; міжнародну торгівлю квотами на їх викиди; 

міжнародні квоти на використання природних ресурсів; ін-

ституційні структури, які забезпечують дієвість інструментів 

міжнародної екологічної політики. 

Усі ці інструменти екологічної політики дещо загаль-

мували сповзання до екологічної прірви, але не забезпечили 

усунення глобальної екологічної загрози. У зв’язку з цим зем-

на еліта шукає шляхи вирішення проблем, пов’язаних з гло-

бальним управлінням довкіллям. 

Відома заява членів Римського клубу (1968 р.), 

Міжнародна конференція ООН з проблем довкілля в Ріо-де-

Жанейро (1992 р.), Кіотський протокол (1997 р.), Саміт «Ріо-

1992+10», що відбувся в Йоганнесбурзі (2002 р.) дали поштовх 

вирішенню нагальних проблем довкілля і подоланню гло-

бальних екологічних загроз, але не стали переломними в 

житті земної цивілізації, яка продовжує рухатися до прірви. 

Не став доленосним і Саміт 193 держав, який відбувся в Ко-

пенгагені в грудні 2009 р., де вирішувалася доля Кіотських 

домовленостей після 2012 року. 

Найбільш радикальними і результативними були кроки 

щодо оздоровлення довкілля, зроблені в рамках Кіотського 

протоколу (1997–2009 рр.). Але вони викликали глибоке зане-
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покоєння потужних промислових компаній світу, які забруд-

нюють довкілля парниковими газами, і відкриту та прихова-

ну інформаційну війну проти Кіотського протоколу та його 

дії після 2012 р. Як наслідок, до попередньо узгоджених до-

мовленостей не приєдналися США, Китай та деякі інші 

країни. 

Між тим, на зустрічі 17 квітня 2007 р. в Хайлігенсаммі 

(Німеччина) глави країн Великої вісімки висловилися за дер-

жавне регулювання національних економік за рахунок ро-

зумного управління ринковою стихією. 

Зараз повсюдно в світі відбувається процес «одержав-

лення» як самої сфери природокористування й управління 

нею, так і міжнародного співробітництва з проблем навко-

лишнього середовища. Ці процеси пов’язані з тим, що все 

більше посилюється політичний аспект проблеми навко-

лишнього середовища, її тісний взаємозв’язок із внутрішнь-

ою і зовнішньою політикою держави. Як наслідок цього – пе-

реміщення центру ваги в міжнародному співробітництві з 

навколишнього середовища на міжурядові організації.  

Україна володіє значним природно-ресурсним потен-

ціалом – земельним, водним, лісовим та мінерально-сиро-

винним. За земельною площею Україна є після європейської 

частини Росії найбільшою країною Європи, а за якісним 

складом ґрунтів та біопродуктивністю угідь – одна з найба-

гатших держав світу. За роки незалежності зроблені певні 

кроки щодо поліпшення раціонального природокористуван-

ня та захисту навколишнього середовища. Парламентом 

прийнято з цієї проблематики вже півтора десятка законів. 

Але через відсутність належного контролю та обмежене 

фінансування прийняті закони не виконуються, а екологічна 

ситуація з року в рік погіршується. 

За оцінкою фахівців, розмір екологічних збитків в країні 

від виробничої діяльності (втрата земельних, водних і лісових 

ресурсів, забруднення довкілля тощо) перевищує 50 млрд. 
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грн. щорічно. Україна нині охоплена не лише соціально-

економічною, але й глибокою екологічною кризою. 

В сучасних умовах господарювання в Україні особливо 

загострилася проблема щодо необхідності поліпшення вико-

ристання земельних ресурсів, як основи просторового 

соціально-економічного розвитку. Не продумані і безсистем-

ні реформи в аграрному секторі довели його за 20 років до 

глибокої кризи. Невдале розпаювання землі призвело до 

знищення потужних і прибуткових господарств, тваринниць-

ких комплексів. Дрібні пайщики, не маючи техніки, а часто 

(за віком) і здоров’я, за безцінь здають свої наділи в оренду, 

або вони заростають бур’янами. На межі виживання тварин-

ництво, вже навіть сало і картоплю купуємо у Єгипті та По-

льщі. Мільйони гектарів сільгоспугідь попали до рук шахраїв, 

які заради миттєвої вигоди грубо порушують сівозміни, ви-

рощують «вигідні» культури, які надто виснажують землю. 

Між тим, в Конституції України ст. 14 записано: «Земля є ос-

новним національним багатством, що перебуває під особли-

вою охороною держави». То як же так трапилось, що, маючи 

Закон про заборону продажу землі, держава допустила за 

роки незалежності її «розбазарювання» за кримінальними 

схемами?    

На думку учасників конференції, твердження про те, що 

приватна власність на землю є необхідною умовою виведення 

сільського господарства з кризи – досить сумнівне і неодно-

значне. У Китаї, наприклад, закріплена державна власність на 

землю з довічно успадкованим правом землекористування 

орендованих земельних ділянок. В Ізраїлі 95% землі перебу-

ває в державній власності. У Німеччині близько 80% землі 

орендується. Навіть у США частка орендованої землі у 

задіяній для виробництва і фермерами, і великими ком-

паніями становить нині 70%.  

Щоб користуватися землею, не обов’язково мати на неї 

повне право власності, достатньо лише отримати її у во-
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лодіння. Відомий англійський економіст і філософ Джон 

Стюарт Мілль вважав, що «земля не є товаром, а засобом ви-

робництва і має бути однаково доступною для всіх». В цій 

ситуації найбільш розумно і людяно, щоб сама держава 

викупила землю за державною ціною у всіх бажаючих прода-

ти паї. Як показує практика, кращих результатів господа-

рювання досягнуто в кооперативах. Учасники конференції 

вважають, що введення зараз стихійного ринку землі зали-

шить селян і без землі, і без грошей. 

Прибуток має приносити не власність на землю, а її 

продуктивне використання. Як свідчить статистика, після 20-

річного реформування аграрного сектору в Україні нині на 

одиницю площі земель виробляється продукції сільського 

господарства приблизно на 35%, а на душу населення на 30% 

менше, ніж у 1990 році, а виробництво овочів, плодів, ягід і 

винограду, м’яса, молока й вовни не забезпечує навіть потре-

би внутрішнього ринку. Урожайність сільськогосподарських 

культур і продуктивність тваринництва в рази нижча, ніж у 

розвинутих країнах світу. Відбувається обезлюднення сільсь-

кої місцевості та зняття з обліку частини поселень. 

Учасники конференції зазначили, що при завершенні 

земельної реформи необхідно, перш за все, передбачити 

здійснення повної інвентаризації землі та виправлення до-

пущених помилок при її приватизації кримінальним шля-

хом. В основі будь-яких земельних реформ має лежати по-

стулат, що земля повинна служити не предметом наживи і 

спекуляцій, а засобом ефективного прояву людської праці.   

В загальній структурі природокористування певне місце 

приходиться на лісоресурсну компоненту, значення якої в 

економіці, екології і соціальній сфері важко переоцінити. В 

Україні лісоресурсна складова займає порівняно незначну 

частку у виробництві валової продукції. Але від рівня вико-

ристання, збереження і відтворення лісів, значною мірою за-

лежить розвиток продуктивних сил, передусім сільських те-
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риторій та екологічна ситуація. Лісистість території країни, 

займаючи лише 17,6% її площі, значно нижча, ніж у багатьох 

країнах Європи. Основними проблемами в цій сфері є: 

▪ низький рівень заліснення території, в окремих регіонах 

не більше 4 %, що не відповідає оптимальному рівню, чим 

знижуються екологічні функції лісових насаджень;  

▪ близько 3,5 млн. га лісів радіоактивно забруднені; 

▪ велика кількість лісокористувачів та стихійне (часто 

кримінальне) формування приватної власності на ліси; 

▪ зниження обсягів агролісомеліоративних заходів, 

зменшення площ лісосмуг в результаті їх вирубування та пе-

реведення в інші угіддя. 

Досить складною залишається проблема щодо викори-

стання водних ресурсів, яка обумовлена, в першу чергу, кар-

динальними змінами інституційних умов у державі, істотним 

послабленням системи державного управління, багаторазо-

вим зменшенням обсягів фінансування водогосподарських 

заходів і розвитку водогосподарського комплексу. 

Значно зросли економічні збитки від ліквідації наслідків 

від нераціонального використання водних ресурсів, збільши-

лось напруження внаслідок шкідливої дії вод та погіршення 

екологічного стану водних джерел постачання. Більшість ба-

сейнів річок можна віднести до забруднених та дуже забруд-

нених, біля 25 – 30% питної води з природних водойм не 

відповідають санітарним нормам. Нерівномірний розподіл 

водних ресурсів за регіонами країни; високий рівень антропо-

генного навантаження на водні джерела та природні екоси-

стеми; нераціональна структура водопостачання та технічна і 

технологічна відсталість окремих виробництв. Висока во-

доємність виробництва продукції. Водозабір та використання 

води постійно скорочується, високі втрати води при транс-

портуванні. Неефективне очищення промислових та побуто-

вих стічних вод зумовлює бактеріальне та хімічне забруднен-

ня головних річок країни. Промислові стічні води переважно 



 64 

забруднені важкими металами, фенолами, нафтопродукта-

ми. Відсутній ефективний моніторинг за станом довкілля 

морів. 

Критичне становище склалося і з використанням надр. 

Щорічно для потреб виробництва з надр України видобу-

вається 1,3–1,4 млрд. тонн різноманітної породи, мінералів і 

матеріалів. Проте, через недосконалі методи комплексного 

використання мінеральної сировини, більша частина, так 

званої, «породи» не переробляється промисловістю і йде у 

відвали у вигляді відходів, що складають близько 800 млн. 

тонн на рік. У відходи потрапляє майже вся таблиця Мен-

делєєва. 

Відомий український вчений В.І. Вернадський ще на по-

чатку ХХ століття стверджував, що від людини залежить доля 

планети, і що людству потрібно виробити єдину стратегію 

взаємодії з природою, для чого вкрай важливо не тільки 

створювати нові технології для виробництва, але й формува-

ти екологічне мислення в суспільстві.  

Зараз, у зв’язку з глобальними екологічними загрозами, 

виникла об’єктивна необхідність в екологізації суспільного 

розвитку, яка повинна охоплювати всі сфери людського бут-

тя. Вчені переконані, що екологізація повинна охопити не 

лише економічну діяльність, але і науку, і освіту. Екологізація 

науки та освіти – це процес опанування новими ідеями в еко-

номічній, екологічній, соціальній і духовній сферах і викори-

стання їх у процесі навчання з метою підготовки високо-

освічених фахівців, спроможних протистояти екологічним 

загрозам на глобальному, національному, регіональному та 

локальному рівнях в усіх сферах суспільного буття. 

Настав час поглянути на економічну науку під принци-

пово іншим кутом зору, а саме – через призму духовності. 

Для багатьох вчених вже стало очевидним, що не можна 

розірвати і протиставляти економіку і духовно-моральну 

сферу життя суспільства і людини. Економічні досягнення 
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неможливі в аморальному, бездуховному суспільстві. Еко-

номічно та ефективно все те, що людяно, морально і духовно, 

а по великому історичному рахунку – БОГОЛЮДЯНО. 

Тому не випадково зараз стає особливо актуальною но-

осферна соціально-економічна теорія, започаткована ще в 

минулому сторіччі В.І. Вернадським, яка утверджує принци-

пи духовно-морального і ненасильницького прогресу сус-

пільного виробництва, що дозволить створити антикризові 

механізми господарювання, придатні для будь-якої країни 

світу. Для більшої антикризової стійкості, забезпечення ди-

наміки зростання при умові раціонального природокористу-

вання, необхідно розпочати формування нового, а саме – но-

осферного світогляду й економічного мислення, перш за все, 

у представників чотирьох найважливіших інститутів суспіль-

ства – влади, науки, освіти, релігії. У подальшому через ро-

зробку соціально-еколого-економічного механізму господа-

рювання слід досягти підвищення моралі в суспільстві: він 

має бути таким, щоб природним чином знизилися рівні бю-

рократизму, соціального паразитизму, утриманства, еко-

номічного рейдерства, особливо інтелектуального. 

Вітчизняні вчені вважають, що держава не може успішно 

розвиватися, не маючи науково обґрунтованого довгостроко-

вого прогнозу розвитку, який необхідно затвердити в макси-

мально короткий час. В прогноз має бути закладено нашу 

українську модель соціально-економічного розвитку, яка не 

повинна сліпо копіювати західні стандарти і цінності. Ринко-

вою має бути економіка, а не суспільство. Технологічним має 

бути виробництво, а не спосіб життя. Не варто, не гуманно, 

не природно «ламати» і перекроювати себе, свою душу, свій 

менталітет, щоб в гонитві за західними стандартами зайняти 

чергу до «споживчого раю», який, як показала фінансова 

криза в США, а також події в Греції, Великобританії, Іспанії, 

Португалії тощо, є не надто привабливими. 
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Учасники Пленуму Спілки та конференції визначили 

цільові установки подальшого розвитку природно-ресурсної 

сфери України, а саме: розробка стратегічних пріоритетів 

екологічно-збалансованого природокористування в умовах 

глобальних викликів, побудова інноваційної моделі розвитку 

природокористування, спрямованої на поліпшення забезпе-

чення економіки та населення регіонів країни в природних 

ресурсах, обґрунтування стратегічних напрямів та конкретних 

заходів щодо попередження можливих негативних природ-

но-техногенних наслідків, а також концептуальних напрямів 

державного впливу на процеси модернізації природно-

ресурсної сфери та екологічно-збалансованого розвитку при-

родокористування, спрямованого на перенесення центру ваги 

на надбудовні складові – інновації, багатоукладні системи 

господарювання, рентні відносини, виробництво конкуренто-

спроможної продукції, здатної забезпечити розвиток еко-

номіки країни в умовах фінансово-економічної нестабільності 

та поліпшення стану навколишнього природного середови-

ща. 

Учасники п’ятого Пленуму Спілки та науково-

практичної конференції висловили і схвалили наступні реко-

мендації. 

У сфері природно-ресурсної політики: 

▪ розробити стратегічні напрями раціонального приро-

докористування та інституціонального забезпечення сталого 

розвитку відповідно до вимог Закону «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2020 року» (від 21.12.10 №2818-VI);  

▪ створити Вищу (Національну) еколого-економічну Раду 

України – як консультативно-дорадчий орган при Президенті 

України, з метою науково-експертної підтримки економічної, 

соціальної та екологічної політики і запровадження в Україні 

основних засад сталого розвитку;  
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▪ забезпечити перехід до інтегрованого екологічного 

управління шляхом урахування екологічної складової в 

політиці, програмах та стратегіях різних галузей економіки 

(промисловості, сільському господарстві, житлово-

комунальному, лісовому і водному господарстві, енергетиці, 

транспорті, торгівлі, рибальстві тощо); 

▪ розробити управлінські, суспільні та громадські важелі 

забезпечення екологічної безпеки України та її регіонів; 

▪ сприяти створенню інституціонального середовища 

щодо комплексного управління природними ресурсами, яке 

має базуватися на засадах державного та регіонального 

моніторингу з питань використання природних ресурсів, ве-

денні природно-ресурсного кадастру і залученні громадсь-

кості до сфери управління природними ресурсами; 

▪ посилити роль парламентських інструментів фор-

мування екологічної політики; природоохоронна проблема-

тика і питання сталого розвитку в цілому мають стати 

пріоритетними в діяльності Верховної Ради України; 

▪ провести інвентаризацію природних ресурсів та 

здійснити їх вартісну оцінку; 

▪ провести експертизу чинного законодавства щодо 

відповідності принципам сталого розвитку, прийняття необ-

хідних законів про основи державної природно-ресурсної 

політики, раціональне використання природних ресурсів і 

збереження природних екосистем, упорядкування плати та 

платежів за спеціальне використання природних ресурсів;  

▪ створити фінансову базу проведення природно-

ресурсної реформи за рахунок бюджетних асигнувань, коштів 

від продажу, резервування та плати за природні ресурси, що 

надходять у порядку відшкодування витрат природно-

ресурсної сфери; 

▪ провести паспортизацію всіх регіонів України на пред-

мет їх екологічної безпеки для природного середовища та 

живих організмів; 
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▪ законодавчо забезпечити перехід від соціально-

економічного планування до еколого-соціально-економічного 

планування розвитку країни, регіонів і міст з урахуванням 

антропогенного навантаження; 

▪ реформувати економічну систему природокористуван-

ня через збалансоване поєднання примусово-обмежувальних 

та стимулюючо-компенсаційних еколого-економічних ме-

ханізмів, зокрема: введення екологічних акцизів на товари, 

що забруднюють навколишнє природне середовище, вста-

новлення екологічного податку на продукцію, здійснення 

диференціації ставок податків на прибуток і майно з 

урахуванням екологічної небезпеки виробництв тощо; 

▪ розробити методологічні та методичні засади фор-

мування рентних відносин у природно-ресурсній сфері; 

▪ обґрунтувати економічні засади формування сталого 

розвитку та методичних підходів до оцінки збитків від 

наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру; 

▪ провести комплекс робіт щодо створення раціональної 

екологічної мережі; 

▪ розробити системи економічних і адміністративних 

стимулів для підприємств і суб’єктів господарювання, які 

впроваджують систему екологічного управління, принципи 

корпоративної соціальної відповідальності, застосовують 

екологічний аудит, сертифікацію виробництва продукції та її 

якості згідно з міжнародними стандартами; 

▪ створити національну інфраструктуру екологічного 

аудиту та сертифікації чистого виробництва; 

▪ посилити міжнародну співпрацю в галузі природоко-

ристування та формування ефективної еколого-економічної 

безпеки в умовах посилення наслідків надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного походження; 



 69 

▪ в програмах гармонізації законодавства України із за-

конодавством ЄС приділити увагу саме природоохоронним 

аспектам правничої взаємодії; 

▪ забезпечити моніторинг та аналіз ефективності вико-

нання міжнародних екологічних програм допомоги Україні. 

В галузі землекористування: 

▪ забезпечити формування концептуальних положень 

щодо розгляду земельних ресурсів як основи забезпечення 

відтворювальних соціально-економічних процесів одночасно 

в якості природного тіла і товару, що включені в систему то-

варно-грошових відносин; в основі будь-яких земельних ре-

форм має бути постулат, що земля повинна служити не 

предметом наживи і спекуляцій, а засобом ефективного про-

яву людської праці; 

▪ розробити принципи гармонізації земельних інтересів, 

що виникають у суспільстві, включаючи інтереси з приводу 

ефективного використання природних властивостей земель-

ного ресурсу й товарно-грошових відносин земельної влас-

ності; 

▪ забезпечити здійснення повної інвентаризації землі та 

виправлення всіх допущених порушень закону при привати-

зації за різними кримінальними схемами; 

▪ розширити сферу ефективного використання земель-

них ресурсів в рамках суспільних і приватних потреб стосов-

но максимально продуктивного і високоприбуткового 

освоєння та залучення у товарне виробництво корисних вла-

стивостей земельних і територіальних ресурсів, у тому числі 

повного, найбільш вигідного застосування їх рентоутворюю-

чих можливостей; 

▪ законодавчо забезпечити ефективне використання зе-

мельних ресурсів в рамках розвитку концептуальних основ 

екологічно стійкого землегосподарювання, підпорядковую-

чись об’єктивній необхідності пошуку найбільш виважених з 

погляду охорони навколишнього середовища форм і способів 
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економічно продуктивного, соціально ефективного і еко-

логічно безпечного використання земельних ресурсів; 

▪ забезпечити оптимізацію територіальної організації 

землекористування, передусім впорядкування його функціо-

нально-господарських параметрів, створення мережі інно-

ваційно-технологічних кластерів; 

▪ держава має взяти курс на створення великих держав-

них агропромислових підприємств, сприяти особистим се-

лянським і фермерським господарствам об’єднуватися своїми 

земельними паями, замість оренди і продажу, в кооперативні 

та інші крупні інтегровані господарства місцевої сільської те-

риторіальної громади, істотно підвищити її (громади) роль в 

забезпеченні ефективного і екологічно безпечного землеко-

ристування; 

▪ створити необхідні умови селянським, родинним та то-

варним фермерським, кооперативним і державним госпо-

дарствам для ефективної інтеграції виробництва сільськогос-

подарської сировини, її переробки і реалізації кінцевих про-

дуктів споживання; 

 ▪ здійснити комплекс лісомеліоративних та рекульти-

ваційних заходів щодо захисту ґрунтів від водної та вітрової 

ерозії;  

▪ сприяти створенню корпоративних об’єднань земле-

власників і поширенню системи спільного користування 

сільськогосподарськими угіддями на основі різних форм 

власності; 

▪ забезпечити залучення в економічний обіг вартісно 

оціненого на рентній основі і облікованого в складі націо-

нального багатства країни земельного капіталу;  

▪ розробити та впровадити автоматизовану систему ве-

дення державного земельного кадастру як центрального ком-

поненту системи менеджменту земельних ресурсів. 

В галузі лісокористування: 
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▪ здійснити повну інвентаризацію лісів та повернення у 

державну власність тих площ, які незаконно захоплені з до-

помогою різних кримінальних схем;  

▪ розробити стратегічні регіональні напрями розвитку 

лісового господарства, сприяти вибору ефективних форм 

державно-приватного партнерства в сфері лісогосподарської 

діяльності та напрямів інвестування ресурсномістких вироб-

ництв; 

▪ забезпечити збільшення лісистості території та набли-

ження її до науково-обґрунтованого рівня; нарощування ре-

сурсного та екологічного потенціалу лісів України; збережен-

ня біологічного різноманіття лісових екосистем; 

▪ розробити заходи для підвищення стійкості лісових 

екосистем до негативних впливів та техногенного наванта-

ження; 

▪ запровадити ефективний фінансовий механізм лісоко-

ристування, який би базувався на обґрунтованих нормативах 

і лімітах використання лісових ресурсів, раціональних мето-

дах розподілу плати за лісокористування між державою, 

регіональними і галузевими структурами; 

▪ кардинально покращити систему управління лісами і 

лісогосподарським виробництвом, що має базуватися на за-

садах державного та регіонального моніторингу. 

В сфері водокористування: 

▪ продовжити реформування системи управління вод-

ними ресурсами в Україні шляхом впровадження інтегрова-

ного управління водними ресурсами за басейновим принци-

пом;  

▪ забезпечити на законодавчому рівні легітимність і 

фінансування переходу на басейновий принцип управління; 

▪ прийняти Загальнодержавну цільову програму розвит-

ку водного господарства України ; 

▪ удосконалити Водний кодекс України відповідно до 

вимог Закону «Про Основні засади (стратегію) державної 



 72 

екологічної політики України на період до 2020 року» (від 

21.12.10 № 2818-VI); 

▪ розробити і впровадити перспективні технологічні 

нормативи використання водних ресурсів, запобігання 

шкідливій дії вод, удосконалення системи платного водоко-

ристування; 

▪ створити систему державних інформаційних ресурсів у 

сфері водокористування;  

▪ забезпечити формування інституціонального механізму 

екологозбалансованого водокористування, який оперуватиме 

значно ширшим спектром інституціональних одиниць, ніж 

система відносин, що нині сформувалась у водогосподарсь-

кому комплексі. Це дасть можливість використовувати воду 

раціонально, знизити її питомі витрати у всіх ланках єдиного 

господарського комплексу, скоротити витрати матеріальних і 

трудових ресурсів у водному господарстві і, в кінцевому під-

сумку, зменшити антропогенний вплив на водні об’єкти; 

▪ диверсифікувати розвиток багатосторонніх стосунків з 

країнами басейнів Чорного, Азовського і Балтійського морів з 

метою ефективного виконання міжнародних угод, розробки і 

реалізації міжнародних програм, проектів, а також угод з пи-

тань раціонального використання, охорони і відтворення 

водних ресурсів, екологічного оздоровлення спільних річко-

вих басейнів та запобігання шкідливій дії вод; 

▪ передбачити у законодавстві відповідальність держав-

них органів влади та приватних структур за шкоду, завдану 

здоров’ю та майну населення, внаслідок дії екологічно небез-

печних факторів, лікування за їх рахунок, відновлення майна, 

або надання компенсації громадянам, які постраждали вна-

слідок екологічного забруднення, аварій або катастроф; 

 ▪ забезпечити вільний доступ населення до загально-

державних та місцевих водних об’єктів через заборону будів-

ництва нерухомості, встановлення заборів та інших перепон в 

стометровій зоні. 
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В галузі надрокористування та ресурсозбереження: 

▪ забезпечити диверсифікацію використання власних 

мінеральних ресурсів, як для внутрішніх потреб, так і для 

експорту; 

▪ розробити та впровадити економічний механізм за-

цікавленості в економії паливно-енергетичних ресурсів та 

впровадження нових енергозберігаючих маловитратних тех-

нологій; 

▪ цілеспрямовано та ефективно проводити пошук та 

впровадження альтернативних джерел енергозабезпечення 

(вітроенергетика, геліоенергетика, гідроенергетика та біопа-

ливо); 

▪ забезпечити більш широке застосування ресурсоз-

берігаючих технологій для забезпечення економії невіднов-

люваних ресурсів природи та зростання на їх основі вироб-

ництва конкурентоздатної продукції; 

▪ розробити цільову програму широкомасштабних за-

ходів для повторного залучення ресурсів до господарського 

обороту; 

▪ забезпечити істотне підвищення ефективності енергоз-

береження спрямованого на скорочення енерговитрат у ви-

робництві енергомісткої продукції. 

Реалізація викладених вище Рекомендацій з проблеми 

подальшого розвитку природно-ресурсної сфери, побудова 

інноваційної моделі природокористування стосовно глобаль-

них викликів, залучення передусім національних інвестицій 

для виконання на необхідному рівні екологічно обґрунтова-

них природоохоронних заходів, сприятимуть модернізації 

системи використання й відтворення природних ресурсів, що 

склалася в державі, більш повному задоволенню економіки 

країни й населення в природних ресурсах, попередженню та 

ліквідації можливих негативних наслідків природно-тех-

ногенного характеру, поліпшенню вкладу природно-ресур-
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сної складової у прискорення соціально-економічного ро-

звитку країни. 

При цьому економічна стабільність за жодних умов не 

повинна досягатися за рахунок екологічної безпеки. Власне, 

без останньої нині не можлива і сама економічна стабільність, 

адже за відсутності екологічно збалансованих природокори-

стування й виробництва існує постійна загроза надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру, що можуть 

знищити земну цивілізацію взагалі.  

 

       Схвалена 

 рішенням ІІ Пленуму Правління 

Спілки економістів України 

                      від 22 квітня 2010 р. 

 

СТРАТЕГІЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ  

ПО ВИХОДУ З КРИЗИ ТА ПЕРЕХОДУ КРАЇНИ  

НА ШЛЯХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

ВСТУП 

 

Стратегія економічної політики в Україні по виходу з 

кризи та переходу країни на шлях сталого розвитку (далі – 

Стратегія) визначає цілісну систему поглядів на збалансо-

ваність гуманістичного, соціального, економічного та еко-

логічного розвитку України, правові основи, принципи, зав-

дання та організаційні заходи переходу країни до сталого ро-

звитку і є базовою для розробки Національного прогнозу 

сталого розвитку на найближчу і віддалену перспективу. 

Необхідність такого системного підходу до організації 

економічного життя країни обумовлена вкрай незадовільним 

станом справ в економіці та інших сферах суспільства, що 
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склався за останні п’ять років та нині значно погіршився вна-

слідок впливу світової фінансової кризи. 

За час незалежності України органами державної влади 

було прийнято ряд програмних документів стосовно засад 

соціально-економічної політики, зокрема:  

▪ Програма надзвичайних заходів щодо стабілізації еко-

номіки України та  виходу її з кризового стану, подана 

Кабінетом Міністрів Української РСР і схвалена постановою 

Верховної Ради України від 03.07.1991 р. №1291-ХІІ;  

▪ Основні напрями економічної політики України в умо-

вах незалежності, погоджені постановою Верховної Ради 

України від 25 жовтня 1991 р. №1698-ХІІ; 

▪ Основи національної економічної політики України, 

подані Президентом України, концептуальні положення яких 

були схвалені постановою Верховної Ради України від 

24.03.1992 р. №2226-ХІІ; 

▪ Основні напрями зовнішньої політики України, схва-

лені постановою Верховної Ради України від 02.07.1993 р. 

№3360-ХІІ; 

▪ законопроекти народних депутатів України Павловсь-

кого М.А., Анісімова Л.О., Семенюк В.П., Степанова П.С., 

Симоненка П.М., Пилипчука В.М. щодо засад соціально-

економічної політики в Україні, які були ініційовані у 1997 

році, але не були зведені у одному проекті та не розглядалися 

Верховною Радою України); 

▪ Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, 

затверджена Указом Президента України №615/98 від 

11.06.1998 р.; 

▪ Програма інтеграції України до Європейського Союзу, 

схвалена Указом Президента України №1072/2000 від 

14.09.2000 р. 

▪ Послання Президента України до Верховної Ради 

України від 23.02.2000 р. «Україна: поступ у XXI століття. 
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Стратегія економічної та соціальної політики на 2000–2004 

рр.»; 

▪ Послання Президента України до Верховної Ради 

України «Європейський вибір. Концептуальні засади стра-

тегії економічного та соціального розвитку України на 2002–

2011 роки»; 

▪ Концепція державної промислової політики, схвалена 

Указом Президента України від 12 лютого 2003 року 

№102/2003; 

▪ численні парламентські слухання з питань економічної 

політики, зокрема від 21.06.2005 р., за результатами яких по-

становою Верховної Ради України №2681-ІУ були схвалені 

рекомендації «Законодавче забезпечення сучасної економіч-

ної політики в умовах конституційної реформи»; 

▪ ряд відомих урядових програм щодо розвитку окремих 

галузей економіки та соціальної сфери. 

Останнім ґрунтовним і системним програмним докуме-

нтом, на якому могла б формуватися економічна політика, є 

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–

2015 роки) «Шляхом європейської інтеграції», що була підго-

товлена під загальним керівництвом Прем’єр-міністра Украї-

ни В.Ф. Януковича поважним авторським колективом у складі 

35 осіб провідних вчених, керівників науково-дослідних уста-

нов країни відповідно до розпоряджень Президента України 

№372/2001 від 21.12.2001 р. та №385/2002 від 8.11.2002 р., та 

схвалена Верховною Радою України.          

Проте з часу схвалення вищезазначеного стратегічно до-

кумента Україна перебувала у стані перманентного «револю-

ційного безладдя», протистояння всіх гілок влади, «ручного» 

управління економічними процесами, законодавчого хаосу, в 

той час як згідно з цим документом головною умовою ре-

алізації передбачених ним стратегічних завдань на 2004–2015 

роки конче потрібен був максимальний політичний консен-

сус, суспільна консолідація і згода щодо основних цілей цієї 
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стратегії. та механізмів втілення її базових засад. Показово, 

що остання програма колишнього Уряду «Український про-

рив: для людей, а не політиків» не є документом, який би 

усував всі ці недоліки економічної політики України на су-

часному етапі.  

З огляду на викладене, вищезгадана стратегія на 2004–

2015 роки багато в чому втратила свою актуальність, насам-

перед, в частині практично всіх прогнозних розрахунків та 

стосовно орієнтирів зовнішньої політики, що ґрунтувати-

меться тепер на нових, проголошених Президентом України 

В.Ф. Януковичем, принципах – нейтральному безблоковому 

статусі України, посиленні її інтеграційних зусиль у відноси-

нах з найближчими сусідами тощо. 

За таких обставин результативність всіх вищезгаданих 

програмних документів була далека від очікуваної. Безладдя у 

економічній системі країни та повна бездіяльність держави у 

сфері збереження та розвитку духовних засад суспільства, 

гармонійного розвитку особи, сповідування етичних та 

доброчинних засад у повсякденному житті призвело до того, 

що за роки незалежності, на жаль, ми так і не стали єдиним 

народом, політичною нацією, спільнотою громадян держави, 

згуртованих спільною волею жити й рухатися у майбутнє ра-

зом, гордих за свою країну. Прикро усвідомлювати, але біль-

шість жителів України духовно і морально зубожіла, втрати-

ла віру в державу. Гонитва можновладців та «бізнесменів в 

законі» за наживою, узаконена (на думку Міністра юстиції 

України Лавріновича О.В., з якою важко не погодитися) то-

тальна корупція, найгірші серед країн Європи показники 

якості життя і демографічного стану населення мовби іржа 

роз’їдають суспільство, навіть ставлять під питання існування 

в майбутньому українців як народу, що підтверджується і за-

стереженням експертів ООН. 

Замість країни, яка прогресивно розвивається, розумно 

використовуючи найбільшу в Європі територію з родючою 
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землею, талановитий народ, ще не втрачені досі якості освіти, 

науки і техніки та вміння опановувати найсучасніші техно-

логії, вигідне географічне розташування, ми маємо сьогодні 

занедбане суспільство, збідніле матеріально і духовно насе-

лення, зруйновану економіку, культуру, освіту, природне се-

редовище і всевладну корумповану зверху до низу бюро-

кратію на чолі з «обдарованою» переважно для себе, ситуа-

тивною, політичною елітою. 

Нинішня світова фінансово-економічна криза суттєво за-

гострила проблеми та протиріччя в соціально-економічному 

розвитку України. Катастрофічне падіння обсягів вироб-

ництва, зниження ділової активності суб’єктів господарюван-

ня, масштабне безробіття, «параліч» платіжно-розрахункової 

системи і криза банківської ліквідності, скорочення імпорту й 

експорту, зменшення доходів бюджету та валютних надход-

жень при значному нагромадженні зовнішньої та внутрішнь-

ої заборгованості, істотне зниження реальних доходів і рівня 

життя населення є наслідком не лише нераціональної струк-

тури та рівня розвитку економіки, але й недоліків і про-

рахунків в державному регулюванні господарських відносин. 

На думку фахівців (включаючи зарубіжних), нинішня криза 

висвітила неспроможність ідеології «ринкового фундамен-

талізму» та ліберальної ідеї саморегулювання ринку, викли-

кала необхідність докорінного переосмислення механізмів і 

моделей державного впливу на економічні і соціальні проце-

си. 

Але навіть у цій ситуації, як вважають вітчизняні вчені, 

Україна має потенційні можливості вийти з кризи навіть 

більш сильною, більш конкурентоспроможною, за умови ду-

ховного оздоровлення суспільства, переходу до сучасної інве-

стиційно-інноваційної моделі розвитку, побудови нової еко-

номіки знань, вдосконалення регулятивної функції держави з 

урахуванням глобальних інтеграційних факторів. 
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Це свідчить про актуальність розробки нового стратегіч-

ного бачення перспектив соціально-економічного розвитку 

держави, заснованого на принципово новій доктрині, коли в 

основі державної політики будуть духовні та моральні цін-

ності, а людина, незалежно від її соціального чи майнового 

статусу, її життя, здоров’я та духовне вдосконалення дійсно і 

реально стануть найвищою цінністю і надбанням держави, як 

це і передбачено Конституцією України.      

Ми свідомі того, що перелік запропонованих у Стратегії 

реформ та плану дій не є повним. Йдеться про ключові, з 

нашої точки зору, реформи та дії, без яких неможливий по-

ступ по шляху розвитку.   

При розробці проекту Стратегії враховані основні точки 

зору та пропозиції з цієї проблеми міжнародних і вітчизня-

них вчених, зокрема Інституту економіки та прогнозування 

НАНУ, Інституту світової економіки і міжнародних відносин 

НАНУ, Інституту регіональних досліджень, Ради по вивченню 

продуктивних сил України, ННЦ «Інститут аграрної еко-

номіки» УААН, Центру наукових досліджень НБУ, НДІ праці 

і зайнятості населення Мінпраці України та НАН України, 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних до-

сліджень НАНУ, Рахункової палати України, Держінституту 

водних ресурсів України, Членів Академії економічних наук 

України, членів правління Спілки економістів України та 

керівників ряду її регіональних осередків, напрацювання 

окремих недержавних установ та організацій тощо.  

 

1. ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

 

Для цілей Стратегії терміни вживаються в такому зна-

ченні: 

▪ економічна політика – основний напрям дій держави, 

уряду як усередині країни, так і на міжнародній арені в галузі 

управління економікою, надання відповідної спрямованості 
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економічним процесам залежно від поставлених цілей, зав-

дань, інтересів країни; 

▪ концепція – певний спосіб розуміння і тлумачення, ос-

новна точка зору або система поглядів, що визначають основ-

ний напрям, стратегію і тактику реалізації соціально-

економічної політики, підприємницьких проектів, програм; 

▪ стратегія – послідовність дій, необхідних для досягнен-

ня кінцевої мети; 

▪ сталий розвиток – такий розвиток суспільства, зростан-

ня валового внутрішнього продукту, при якому задоволення 

потреб в природних ресурсах теперішніх поколінь не повин-

но ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задо-

вольняти в них свої потреби, коли будуть узгоджені еко-

логічні, економічні та соціальні складові розвитку, коли тех-

ногенне навантаження не буде перевищувати можливостей 

навколишнього природного середовища до самовідновлення, 

а суспільство усвідомить перевагу екологічних пріоритетів 

над іншими; 

▪ економічна криза – стан економіки країни, що характе-

ризується скороченням виробництва і загальної ділової ак-

тивності, розладом грошових і кредитних відносин, ін-

фляцією, банкрутством фірм і підприємств, банківської си-

стеми, зростанням безробіття, різким зниженням життєвого 

рівня основних категорій населення; 

▪ економічна система – сукупність принципів, правил, за-

конодавчо закріплених норм, які діють у країні і визначають 

форму і зміст основних економічних відносин у процесі ви-

робництва, розподілу, обміну і споживання економічного 

продукту; 

▪ економічне регулювання – процес активного впливу дер-

жави на рух сукупного суспільного продукту на всіх його 

стадіях за допомогою податкових, фінансових, грошових, 

адміністративних, правових інструментів; 
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▪ економічне стимулювання – використання матеріальних 

коштів з метою спонукання учасників виробництва більш 

ефективно працювати для створення і зростання суспільного 

продукту; 

▪ економічні важелі – інструменти управління економікою, 

які є невід’ємною частиною господарського механізму. Вклю-

чають систему цін, тарифів, фінансово-кредитні операції, по-

датки тощо; 

▪ економічні методи управління – способи впливу суб’єкта 

(керуючої системи) на об’єкт за допомогою планування, 

аналізу, матеріального стимулювання, використання фондів 

розвитку підприємства, ціноутворення, кредитування, 

розподілу прибутку, капітальних вкладень тощо; 

▪ інвестиції – довгострокові вкладення капіталу у власній 

країні або за кордоном у підприємства різних галузей, 

соціально-економічні програми, підприємницькі та інно-

ваційні проекти; 

▪ інновації – заново створені (використані) або вдоскона-

лені конкурентоспроможні технології, продукція чи послуги, 

а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, які 

істотно покращують структуру і якість виробництва, соціаль-

ної сфери та процеси управління ними; 

▪ інноваційний фонд – фонд фінансових ресурсів, створе-

них з метою фінансування найновіших науково-технічних ро-

зробок і проектів, джерелом яких є спонсорські внески фірм, 

банків. Розподіляються на конкурсній основі, часто у вигляді 

тендера; 

▪ корупція – підкуп державних, політичних, громадських 

діячів, посадових осіб державного апарату, правоохоронних 

органів, суддів, вчинений особою або групою осіб у певних 

вузько корпоративних (кланових) інтересах. 
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2. МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ  

ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ШЛЯХУ  

ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Основною метою економічних реформ, які пропонуються в 

Стратегії, є забезпечення стабільного економічного зростання, що є осно-

вним засобом підвищення рівня життя населення. Визначальним для 

досягнення цієї мети має стати підвищення загальної продуктивності 

економіки. 

Реалізація цього завдання потребує обов’язкового враху-

вання і вирішення ряду стримуючих проблем та факторів ри-

зику. Серед основних: 

▪ застарілість, значні енерго-, матеріалоємність та відход-

ність виробничих технологій; 

▪ надмірно висока зношеність основних фондів; 

▪ неефективна структура експортного потенціалу; 

▪ нерозвинений внутрішній ринок; 

▪ неконкурентоспроможність вітчизняної продукції та 

технологій; 

▪ відсутність традицій соціальної відповідальності робо-

тодавців; 

▪ високий рівень втрат ресурсів, критичний стан з утилі-

зацією і рециклюванням антропогенної вторинної сировини; 

▪ низька тривалість життя, депопуляція населення; 

▪ занепад села, безробіття, масштабна трудова міграція 

працездатного населення за кордон та ін.; 

▪ низький рівень доходів, якості життя та захищеності 

життєдіяльності більшості населення; 

▪ недосконала нормативно-правова база забезпечення 

екологічних прав громади, охорони навколишнього середо-

вища та переходу до сталого розвитку, низький рівень еколо-

гічної культури більшості населення та безвідповідальність 

осіб, які приймають управлінські рішення в екологічній сфе-

рі. 
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Особливо важким тягарем для України є проблеми лік-

відації екологічних, соціальних та економічних наслідків Чо-

рнобильської катастрофи, виходу з гострої екологічної кризи 

в техногенно навантажених регіонах України (Донецько-

Придніпровський регіон та інші). 

Для забезпечення стабільного економічного зростання 

необхідно подолати ці бар’єри, що є справою багатьох років і 

вимагатиме значних коштів. 

Обсяги і масштаб проблем, що стоять перед Україною, 

вимагають від держави і суспільства розробки і затвердження 

єдиної комплексної довгострокової програми реформ, яка б не об-

межувалася рамками циклів передвиборних кампаній, а за-

безпечувала б наступність і стратегічну стабільність політики, 

незалежно від складу Уряду. 

Розроблення стратегії сталого розвитку, довгострокової 

програми реформ та  відповідних галузевих і регіональних 

програм мають базуватися на таких основних принципах ста-

лого розвитку: 

▪ природні ресурси держави є обмеженими і мають ви-

користовуватися з урахуванням потреб нинішнього та май-

бутніх поколінь; 

▪ використання природних ресурсів має базуватися на 

заощадливому та науковому підходах; 

▪ будь-яка антропогенна діяльність має узгоджуватися із 

законами природи та обмеженнями, які із цих законів вип-

ливають; 

▪ екологічно орієнтоване виробництво має бути еко-

номічно ефективним; 

▪ господарська діяльність не повинна завдавати надмір-

ної шкоди довкіллю; 

▪ усі соціально-економічні перетворення повинні спря-

мовуватися на утвердження засад моральності, гуманізму, 

демократії і цінностей громадянського суспільства. 
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Забезпечення сталого розвитку України ґрунтується на 

притаманних їй геополітичних, географічних, демо-

графічних, соціально-економічних та екологічних особливо-

стях, з урахуванням яких основними цілями сталого розвитку є: 

▪ економічний розвиток – формування соціально- та еко-

логічно орієнтованої інвестиційно-інноваційної ринкової 

економіки, забезпечення можливостей, мотивів і гарантій 

зайнятості громадян, якості життя, раціонального споживан-

ня матеріальних ресурсів; 

▪ охорона навколишнього природного середовища – створення 

громадянам умов для життя в якісному природному навко-

лишньому середовищі з чистим повітрям, землею, водою, 

захист відновлення біорізноманіття, реалізація екологічного 

імперативу розвитку виробництва; 

▪ добробут – запровадження єдиних високих соціальних 

стандартів на основі науково обґрунтованих нормативів бюд-

жетної забезпеченості одного жителя з урахуванням регіо-

нальних особливостей; 

▪ справедливість – забезпечення для кожної особи гаран-

тованих державою рівності перед законом та рівних можли-

востей для досягнення матеріального, екологічного і соціаль-

ного благополуччя; 

▪ ефективне використання природних ресурсів – створення 

системи гарантій раціонального використання природних 

ресурсів на основі дотримання національних інтересів країни 

та їх збереження для майбутніх поколінь; 

▪ стабілізація чисельності населення – зупинення процесів 

депопуляції населення, спрямування політики на збільшення 

тривалості життя і народжуваності, надання всебічної 

підтримки молодим сім’ям, охорону материнства і дитин-

ства; 

▪ освіта – припинення реформ, які не сприяють підви-

щенню рівня освіти, вдосконалення системи вищої і середньої 

освіти, забезпечення гарантій доступності одержання освіти 
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громадянами, збереження та примноження інтелектуального 

потенціалу країни; 

▪ міжнародне співробітництво – активна співпраця з усіма 

країнами і міжнародними організаціями з метою збереження 

природних екосистем, раціонального використання ресурсів, 

гарантування безпечного і сприятливого майбутнього. 

 

2.1. Показники сталого розвитку 

 

На сучасному етапі переходу до сталого розвитку ство-

рюються рамкові умови, що забезпечують можливість спіль-

ного, внутрішньо збалансованого функціонування тріади – 

природа, населення, господарство. При цьому механізми ро-

зробки та прийняття рішень мають бути орієнтовані на 

відповідні пріоритети, враховуючи наслідки реалізації цих 

рішень в економічній, соціальній, екологічній сферах, і пе-

редбачати максимально повну оцінку витрат, вигод і ризиків.  

Для управління процесом переходу до сталого розвитку 

та оцінки ефективності використовуваних засобів доцільно 

встановлювати цільові орієнтири й обмеження із забезпечен-

ням процедури контролю за їх досягненням (дотриманням). 

Цільові орієнтири можуть бути визначені інтегральними 

показниками, які характеризують: 

▪ якість соціального розвитку суспільства в межах певної 

території (якість життя населення); 

▪ якість навколишнього природного середовища; 

▪ еколого-економічну ефективність виробництва і спо-

живання. 

Показники сталого розвитку необхідні для встановлення 

ступеня відповідності їхніх значень критеріям сталого ро-

звитку. Структурно виділяються три основні рівні агрегуван-

ня показників: 

▪ перший – узагальнена інтегральна оцінка соціального 

розвитку території та якості навколишнього середовища; 
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▪ другий – агреговані соціальні та економічні показники; 

▪ третій – інформативні соціометричні та екологічні по-

казники як показники базового рівня. 

Прийняті для оцінки та аналізу базові (узагальнені 

вихідні) показники відображають: 

▪ матеріальну складову добробуту, продуктивність тру-

дових ресурсів як його джерела (показники життєвого рівня 

населення); 

▪ забезпеченість соціального розвитку ресурсами – якість 

людських ресурсів, народжуваність населення, його здоров’я і 

зайнятість як оцінку запасу його розвитку на території (по-

казники захищеності життєдіяльності населення); 

▪ забезпеченість інтелектуальними ресурсами як потен-

ціал наближення до еколого-соціальної стабільності (показ-

ники забезпеченості інтелектуальними ресурсами). 

Якість навколишнього природного середовища – це не 

лише показники якості природи, але й здатність території як 

екосистеми до самовідновлення і самозахищеності з 

урахуванням природно-кліматичних факторів і здатності біо-

тичної складової підтримувати обмінні процеси в сталому 

стані. Тому традиційні компоненти навколишньої неживої 

природи (атмосфера, літосфера, гідросфера) повинні розгля-

датися з урахуванням змін, що відбулися у минулому для 

оцінки ступеня деградації системи, стану компонента, 

порівняно із середньо планетним або еталонним змістом па-

раметрів, що контролюються, рівня техногенного наванта-

ження або вилучення ресурсів, природної захищеності ком-

понента й небезпеки подальшої деградації цієї системи. При 

цьому враховується не лише традиційний техногенний вплив 

(викиди, скиди, вилучення ресурсів тощо), але й природні 

несприятливі фактори (ендогенні та екзогенні процеси, 

ерозія ґрунтів тощо). 

2.2. Етапи переходу до сталого розвитку 
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На довготривалому шляху України до сталого розвитку 

будуть видозмінюватися уявлення про нього, оскільки будуть 

змінюватися знання про природу, людину, її потреби та за-

соби їх задоволення. Саме тому реалізація напрямів та прин-

ципів цієї Стратегії має здійснюватися поетапно. 

На першому (стабілізаційному) етапі мають бути створені 

передумови переходу до сталого розвитку, визначена націо-

нальна ідея і стратегія: насамперед потрібно сформувати у 

суспільстві бачення розвитку української держави на прин-

ципах РІО-92, спрямувати усі зусилля і ресурси на вирішення 

гострих екологічних, економічних та соціальних проблем, які 

перешкоджають переходу до сталого розвитку. Слід зупини-

ти процеси деградації у суспільстві і природі, створити умови 

для здійснення комплексного оздоровлення природного се-

редовища і відтворення природних ресурсів, а також досягти 

усвідомлення більшістю населення безальтернативності ста-

лому розвитку та пріоритетності духовних, гуманних та еко-

логічних чинників над усіма іншими. 

До розробки довгострокового прогнозу необхідно в най-

коротший термін: 

▪ провести повну інвентаризацію основних фондів у всіх 

галузях господарського комплексу, передусім на підприєм-

ствах державної власності; 

▪ забезпечити в кожному регіоні (область, район, місто) 

проведення економічної паспортизації всіх об’єктів виробни-

чого і невиробничого призначення, визначити існуючі еко-

номічні, екологічні і соціальні проблеми та причини їх ви-

никнення та підготувати конкретні пропозиції про шляхи їх 

подолання. 

Зрозуміло, що саме на початку стабілізаційного етапу 

необхідно здійснити всі заходи по виходу країни з фінансової 

кризи, пам’ятаючи, що навіть малий крок у розвитку, зроб-

лений в період кризи, стає величезним стрибком уперед. 
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На другому (підготовчому) етапі слід здійснити перехід 

від економіки зростання до економіки розвитку, забезпечити 

комплексне оздоровлення природного середовища і надати 

пріоритетне значення відтворенню природних ресурсів, за-

безпечити умови для створення внутрішнього ринку, домог-

тися реальної єдності влади, політиків і суспільства (народу).  

Необхідно відновити збалансованість всієї системи дер-

жавного управління зверху і до самого низу (громади), по-

вернути втрачене довір’я до влади з боку рядових громадян, 

припинити боротьбу між кланами за абсолютну владу, 

сформувати єдину об’єднуючу Національну ідею, що дозво-

лить перейти до економіки знань, створити на теренах 

України миролюбне, гуманне, високодуховне суспільство. 

Для цього необхідно впровадити в життя нову політику в 

галузі освіти і виховання, («чужому научайтесь, але й свого не 

цурайтесь»), науки і технологій у відповідності з принципами 

і завданнями інноваційного розвитку. 

На третьому (перехідному) етапі мають здійснюватися 

системні (структурні і функціональні) перетворення в еко-

номіці, екологізація суспільно-економічних відносин, техно-

логічне оновлення виробництва. Слід остаточно подолати 

бідність як соціальне явище. Поступово наблизити витрати 

ресурсів на одиницю кінцевої продукції та якість життя насе-

лення до рівня розвинених європейських країн. 

Необхідно повністю позбутися існуючого нині в Україні 

такого ганебного явища, коли за рахунок одурювання всієї 

країни живе і процвітає тонкий прошарок (2–3 %) жируючих 

«людей», які не визнають ніяких законів, заповідей, в особи-

сто корисних цілях знищують природу, підкуповують депу-

татів і чиновників всіх рівнів, включаючи правоохоронні ор-

гани і, навіть, суди. 

На четвертому (сформованому) етапі, коли буде реалізо-

вана Стратегія, Україна має стати повноправним членом 
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спільноти розвинених країн світу, що перейшли на засади 

сталого розвитку.  

На кожному із вищезазначених етапів усі дії із забезпе-

чення виконання завдань повинні бути скоординовані і 

здійснюватись спільними зусиллями на державному, регіо-

нальному та місцевому рівнях за активної участі наукових, 

освітніх, виробничих, фінансових, політичних та інших 

структур і громадськості. 

 Стратегія і програми її етапів повинні базуватися на 

еколого-ресурсних, економічних та соціальних складових ро-

звитку, при відповідному інституційному забезпеченні. 

Строки проходження зазначених етапів будуть залежати 

від ефективності діяльності влади, від уміння політиків 

об’єднати суспільство, а також від кожного громадянина, 

який з душею і самовіддано працюватиме в ім’я багатої, ми-

ролюбної і процвітаючої держави – Україна.   

 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

НА ЕТАПІ ПЕРЕХОДУ КРАЇНИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Економічні показники розвитку України за останні два 

роки свідчать про гостру фінансово економічну кризу. Різке 

падіння обсягів промислового виробництва, скорочення інве-

стицій в основний капітал, зростання безробіття, збільшення 

дефіциту держбюджету і зовнішніх запозичень, різке падіння 

життєвого рівня населення являються наслідком не стільки 

глобальної фінансової кризи, скільки реалій господарської 

системи країни. Адже економічна система є складовою ком-

плексного сталого соціо-еколого-економічного розвитку те-

риторії, для досягнення якого всі його сфери повинні бути 

збалансовані. 

За радянських часів в Україні була розвинута електронна 

і радіопромисловість, які представляють п’ятий уклад, але 

нічим не виправдане відкриття кордонів призвело до того, 
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що підприємства цих галузей не витримали конкуренції і бу-

ли знищені. Україна мала 35-40% кібернетичного потенціалу 

колишнього Союзу, але, як не прикро, його теж не викори-

стала. 

Складність економічної політики України полягає в то-

му, щоб забезпечити  зростання і індустріальної, і постінду-

стріальної економіки, домагаючись зміни співвідношення 

між ними на користь останньої. Лише в такий спосіб можна 

подолати відставання і наблизитися за рівнем економічного 

розвитку до розвинутих країн. 

Нині ситуація ускладнюється тим, що перш за все необ-

хідно вже у цьому році перебороти кризові явища і вийти на 

шлях зростання виробництва. Вихід з цієї ситуації можливий 

лише на основі створення нової економічної моделі розвитку 

країни. Реанімувати економіку, яка зорієнтована на сировин-

ні ринки і старі традиційні технології, неефективно і немає 

ніякого сенсу. Це шлях в нікуди. Для створення ж нової еко-

номічної моделі розвитку потрібні великі зусилля держави і 

досить тривалий час.  

 

3.1 Причини, шляхи і методи подолання 

фінансово-економічної кризи 

 

 Ситуація на фінансових ринках України є відбиттям і за-

гальної ситуації в економіці країни, і прорахунків їх регуля-

торів, а також глобального економічного спаду. На стані віт-

чизняних фінансових ринків не могли не позначитися чинни-

ки, що зумовлювали їх розвиток протягом багатьох років за-

галом і останнім часом зокрема: надмірна політизація управ-

лінських рішень в фінансовій і фінансово-кредитній сферах; 

украй низька капіталізація суб’єктів господарювання; від-

сутність реальних структур перетворень у національній еко-

номіці і сталості макроекономічної, зовнішньоекономічної, 

грошово-кредитної та валютної політики; низький рівень 
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добробуту населення й падіння його платоспроможності; 

існування розривів між зростанням кредитів і ВВП, активами 

і зобов’язаннями за обсягом, строками і валютами; кредит-

ний бум, що супроводжувався валютизацією і виданням не-

безпечних кредитів, зниженням вимог до позичальників, зро-

станням ризиків і послабленням ризик-менеджменту, недос-

коналою практикою стрес-тестування і внутрішньобанківсь-

кого контролю в комерційних банках; нерівномірний 

розподіл активів і капіталу між банками різних груп; відчутна 

залежність банків від зовнішніх запозичень на тлі світової 

кризи ліквідності; величезна девальвація гривні; відсутність 

класичного страхового і фондового ринку в Україні; вплив 

світової фінансової кризи; явно недостатня прозорість і до-

ступність інформації щодо діяльності гравців фінансових 

ринків. 

Діяльність вітчизняних банків, страхових компаній (СК), 

кредитних спілок (КС), недержавних пенсійних фондів 

(НПФ), професійних учасників фондового ринку відбувається 

в умовах зниження економічної активності, зростання корот-

кострокових коштів у їхній ресурсній базі, зменшення 

ліквідності, скорочення обсягів кредитування нефінансових 

корпорацій і страхових платежів, зниження фондових ін-

дексів, збереження панічних настроїв на фінансових ринках. 

Як вважають фахівці, на фінансову ситуацію в країні 

впливають: стан платіжного балансу, монетарна політика й 

суспільна довіра до системи влади. 

Стрімке нарощування заборгованості за кредитами МФО 

може створити загрозу неплатоспроможності держави і ви-

никнення кризи платіжного балансу в період погашення 

накопичених боргів. Так, видатки бюджету на погашення та 

обслуговування державного боргу України істотно збільшать-

ся в 2012–2013 рр. Лише за кредитами МВФ у цей період 

необхідно буде сплачувати суми, еквівалентні 12–25% валових 

міжнародних резервів України. 
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Отже, небезпечне зростання сумарного боргу, зумовлене 

надмірним нарощуванням внутрішнього державного боргу, 

залученням у значних обсягах кредитів МФО, неконтрольова-

ним наданням державних гарантій і трансформацією умов-

них зобов’язань Уряду в прямий державний борг може су-

проводжувати кризу державної заборгованості вже в 2010–

2011 роках. Крім того, істотне нарощування державного боргу 

породжує ризики гіперінфляції, дестабілізації платіжного 

балансу та збереження хронічно високих відсоткових ставок – 

невід’ємних атрибутів високих бюджетних дефіцитів, які 

створюватимуть перешкоди для відновлення інвестиційного 

процесу і переходу економіки на траєкторію стійкого зрос-

тання.  

 

3.1.1 Управління державним боргом 

 

Основну роль у процесі управління державним боргом 

України в кризових умовах мають відігравати зважена 

політика державних запозичень та зменшення масштабів 

трансформації умовних зобов’язань Уряду в прямий держав-

ний борг. Нетто-накопичення державного боргу України має 

бути тимчасовим, а самі державні позики повинні мати 

цільовий характер та органічно вписуватися в систему анти-

кризового регулювання економіки. 

Для підвищення ефективності управління державним бор-

гом України пропонуємо:  

 ▪ посилити перевірку економічної доцільності видачі 

державної гарантії за кредитами, а також контроль за поса-

довими особами, які готують пропозиції з цього питання на 

засідання Уряду; надалі надавати гарантії виключно на умо-

вах строковості, платності та зустрічних гарантій, отриманих 

від інших кредиторів; 

▪ повернути Верховній Раді України повноваження, 

пов’язані із затвердженням сум державних гарантій, 
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напрямів використання коштів, залучених під державні га-

рантії, та визначенням вигодонабувачів державних гарантій; 

▪ забезпечити цільову спрямованість державних гарантій 

та інвестицій в інфраструктуру, які гарантуватимуть досяг-

нення суспільно значущих цілей і окупність вкладень у три-

валому періоді – будівництво автомобільних доріг, 

магістральних трубопроводів, мостів, морських і повітряних 

портів, розвиток систем водо- і газопостачання, забезпечення 

теплом і електроенергією, розвиток пріоритетних галузей і 

підприємств; 

▪ запровадити повний облік внутрішніх боргових зо-

бов’язань Уряду, у тому числі тих, які емітуються з метою по-

повнення статутних фондів державних компаній і націо-

налізованих банків, і відображати їх у складі джерел фінансу-

вання дефіциту бюджету; 

▪ зробити інвентаризацію усіх раніше виданих гарантій 

на кредити та забезпечити їх своєчасне повернення пози-

чальниками; 

▪ відмовитися від спрямування до Державного бюджету 

позик МВФ, які створюють інфляційне нависання (внаслідок 

конвертації отриманих валютних коштів у гривні) і зумо-

влюють загрози для стабілізації державних фінансів у періоді. 

 

3.1.2 Держава, економіка і суспільство 

 

 Сучасна фінансово-економічна криза особливо гостро 

поставила проблему ролі держави в ринковій економіці. Як 

відомо, Велика депресія в США у 1929-1933 рр. показала, що 

поряд з ринковим самоврядуванням потрібне державне регу-

лювання економіки. Не лише Кейнс, а і його послідовники, 

по суті, виходили з того, що чим більша присутність держави 

в економіці, тим значніші досягнення в економічному зрос-

танні.   
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Після розпаду СРСР Україна пережила тривалу, дуже 

важку кризу, яка зруйнувала економіку, на 2/3 зменшила ви-

робництво ВВП. Не досягнувши до кризового рівня вироб-

ництва, наша країна стала сприятливою ареною для розгор-

тання сучасної фінансово-економічної кризи. За оцінками 

експертів, Україна найбільше серед країн Європи постражда-

ла від кризи.  

Відомо, що матеріально-технічною основою виходу з усіх 

видів криз і проходження циклів є науково-технічне вдоско-

налення виробництва, перехід його на новий щабель прогре-

су. Саме в цьому полягають вирішальні фактори і подолання 

кризи, і виходу на передові позиції соціально-економічного 

розвитку.  

В Україні ж за всі роки незалежності, на фоні не затиха-

ючої політичної боротьби кланів за владу, держава 

здійснювала активну фіскальну політику і перерозподіл 

коштів в інтересах соціального забезпечення. І це замість то-

го, щоб проводити активну утворювальну політику, спрямо-

вану на зміну структури економіки шляхом пріоритетного 

розвитку передових високотехнологічних виробництв на ос-

нові досягнень науки, техніки і технології, переведення еко-

номіки на інноваційний шлях розвитку. 

Між тим, як показує світовий досвід, тільки держава може 

розробляти та організовувати здійснення довгострокової стра-

тегії економічного і соціального розвитку. Саме держава якнай-

повніше виражає загальнонаціональні інтереси, визначає 

формат реалізації приватних інтересів, несе відповідальність 

за вектор економічного і соціального розвитку. Держава має 

бути дійовим засобом як перебудови продуктивних сил, нау-

ково-технічного вдосконалення виробництва, так і серйозних 

змін у фінансово-економічній сфері. 

Проте 18 років незалежності держава займала пасивну 

позицію, не створила і не реалізувала обґрунтованої програ-

ми науково-технологічного переозброєння виробництва, пе-
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реходу на інноваційний розвиток. Світовий досвід показує, 

що саме така стратегія, втілена в конкретні плани-програми, 

є необхідною умовою спрямування діяльності народу, держа-

ви й бізнесу на їх реалізацію. Без цього в України не буде 

майбутнього. 

Під впливом творення ринкової економіки мимоволі 

утвердилася думка, що державна власність, державне управ-

ління неефективні, що ринкове самоврядування автоматично 

вирішує економічні проблеми. Дійсно, особистий інтерес – 

могутній рушій економічного розвитку. Але, на жаль, при 

цьому забули те, що в гонитві за прибутком нехтуються не 

лише честь, совість, гідність, але й суспільні інтереси. Зга-

даймо, заради надвисокого прибутку Капітал піде на будь-

який злочин. 

Так, у процесі приватизації державного майна і не-

стабільності в Україні багато «бізнесменів» отримали у влас-

ність (часто нечесним шляхом) великі підприємства і спря-

мували свої зусилля не на розвиток та вдосконалення вироб-

ництва, а на максимальне використання устаткування і вит-

рачання сировини в інтересах власного збагачення. Утворився 

клас олігархів, який експлуатує сировинні ресурси і вироб-

ництво в умовах сприятливої кон’юнктури на світових ринках 

і на цьому збагачується. Усе це пояснює, чому Україна за ін-

новаційністю та конкурентоспроможністю разом з Кенією 

посідає 79-те місце. 

В період кризи практика діяльності нашої банківської 

системи ще раз підтвердила, що приватний інтерес при ігно-

руванні суспільного веде не лише до правопорушень, але й до 

грабіжництва, хоч певною мірою і прикритого. Коли НБУ 

надав 42 млрд. грн. для поповнення ліквідності, банкіри в 

умовах зростаючої інфляції навіть не подумали про інвесту-

вання економіки або повернення депозитів, потреба в яких 

виникла у їхніх клієнтів. Вони швиденько перетворили гривні 

в долари, бо це було вигідно банкам, їхнім керівникам і 
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хазяям. Справа дійшла до того, що при такому рефінансу-

ванні не мільйони, а вже мільярди неприкрито привлас-

нювались. Криза нищівно викрила, до чого веде  безкон-

трольний приватний інтерес, у які втрати економіки і страж-

дання населення виливається банківське свавілля. 

Виникає питання: як могли статись такі ганебні явища? 

Відповідь проста: держава опинилась осторонь діяльності 

банківської системи. Криза в черговий раз розвінчала і міф 

про неефективність державного регулювання. Із 187 банків 

лише 2 державні – «Укрексімбанк» та «Ощадбанк», - але саме 

вони безперебійно працювали, обслуговуючи юридичних і 

фізичних осіб як до, так і після кризи. Це стало аргументом 

на користь ре- капіталізації банків. 

Роль держави в соціально-економічному розвитку зро-

зуміли вже і розвинуті країни Заходу. Саміт «Групи 20» не 

лише піддав гострій критиці недооцінку, приниження еко-

номічної ролі держави, а й вказав на необхідність зростання її 

ролі в регулюванні ринкової економіки. «Загальнонаціональ-

ні інтереси, - говориться у прийнятій самітом декларації, - 

задають формат для реалізації приватних інтересів.. чим 

більше ринків, тим більше потрібно держави, тим більше ля-

гає відповідальності на державні інститути за вектор еко-

номічного і соціального розвитку» . Це положення має прин-

ципове значення. 

Як бачимо, керівники 20 провідних країн світу відмовля-

ються від визначальної ролі приватної власності і приватного 

інтересу, що становило соціально-економічну основу інду-

стріального ринкового виробництва і суспільства, і приєдну-

ються до думки, відповідно до якої усуспільнення економіки 

досягає такого рівня, коли загальнонаціональні інтереси 

визначають приватні інтереси, формат їх реалізації. Інакше 

кажучи, закономірний розвиток економіки примусив зректи-

ся того, що було символом віри в минулому, чому поклоня-

лися, і визнати наростання загальнодержавного усуспільнен-
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ня, яке зробило загальнонаціональні інтереси визначальни-

ми. 

Негативні тенденції, які були постійним фактором ро-

звитку України після руйнування СРСР і які поглиблюються 

під впливом світової фінансово-економічної кризи, свідчать 

про те, що Україна за часи незалежності переживає процес 

швидкої периферизації, тобто перетворення на периферію 

світової капіталістичної системи. 

Бути периферією – означає бути включеним до світових 

виробничо-вартісних ланцюгів як джерело сировини, дешевої 

робочої сили та місце зосередження низько технологічних 

екологічно шкідливих галузей виробництва, що виробляють 

продукти з низькою доданою вартістю. Тому країни пери-

ферії не мають можливості акумулювати достатньо ресурсів 

для забезпечення потреб власного розвитку, постійно відчу-

вають нестачу капіталів і структурно залежать від світових 

центрів накопичення капіталу. Таким чином, периферійні 

країни (й Україна серед них) включені в світові мережі нако-

пичення капіталу як джерело останнього, що концентрується 

в небагатьох центрах світової системи, в якій знекровлення 

одних є джерелом розвитку інших. 

 Україна, як і будь-яка країна периферії капіталістичного 

світу, збагачує центри за рахунок надання їм дешевої робочої 

сили, дешевих товарів і вивозу капіталу у формі репатріації 

прибутку іноземними підприємцями, переведенню в 

офшорні зони капіталів, здобутих українськими олігархами, 

а також через механізм обслуговування зовнішнього бору. 

Борг, насамперед перед міжнародними фінансовими інсти-

тутами, зростає внаслідок постійного знекровлення еко-

номіки і нестачу ресурсів в результаті діяльності коаліції 

місцевих правлячих класів та транснаціонального капіталу. З 

цього також випливає, що фінансова олігархія України за-

цікавлена в збереженні такого стану речей, оскільки саме та-

кий спосіб включення в світову систему накопичення капіта-



 98 

лу є умовою збільшення нею влади та багатства. За таких об-

ставин розвиток України має всі підстави стати «розвитком 

слаборозвиненості», який остаточно втратить автономність та 

буде цілком підпорядкований інтересам панівних сил 

капіталістичної системи. 

Периферізація українського суспільства є наслідком йо-

го включення до капіталістичної системи, який усклад-

нювався та погіршувався характером цього включення – 

особливо агресивною, неоліберальною формою «ринкових» 

перетворень на ідеологічних засадах Вашингтонського кон-

сенсусу. Останні, як відомо, здійснювалися як «шокова те-

рапія», нав’язувана міжнародними фінансовими інститутами 

– Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Всесвітнім бан-

ком (ВБ) країнам Центральної та Східної Європи як єдино 

можливий і правильний шлях забезпечення економічного 

зростання. Неоліберальні реформи, які включали приватизацію, 

лібералізацію фінансів і торгівлі, дерегуляцію економіки, мали на 

меті відкрити транснаціональному капіталу нові, до того за-

криті для нього сфери діяльності, та вбудувати так звані 

країни з перехідною економікою в світову капіталістичну си-

стему на позиції експлуатованої периферії.  

Таким чином, неоліберальна стратегія соціально-

економічної трансформації українського суспільства не була 

самостійним витвором владного співтовариства України. Це 

були дії за вказівками прокапіталістичних сил, але воно по-

годилося на цей шлях «входження до світового співтова-

риства цивілізованих країн», оскільки він відкривав йому 

можливості надзвичайно швидкого збагачення навіть ціною 

добре прогнозованої та скерованої соціальної катастрофи. 

Проголошення безальтернативності обраного курсу допов-

нювалося ідеологічним маскуванням його сутності та дійсних 

цілей. Проголошувалося, що розбудова «вільної ринкової 

економіки» – це шлях до економічного зростання, а через 

нього й до вирішення більшості соціальних проблем, шлях до 
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соціально орієнтованої економіки. Тобто, проголошувалося 

досягнення такого результату, до якого неоліберальні рефор-

ми принципово не могли привести. 

Взагалі, попри ідеологічно навантажене ототожнення 

«ринку» зі зростанням добробуту і якості життя, а також із 

демократією, для цього немає жодних теоретичних, логічних 

та історичних підстав. Навіть навпаки, можна стверджувати, і 

практика ринкових реформ останніх тридцяти років, особли-

во здійснюваних методом «шокової терапії» доводить, що 

вільний капіталістичний ринок сам по собі призводить до 

різкої соціальної поляризації, зростання нерівності та погір-

шення рівня життя більшості населення. 

Дані, отримані з різних країн, як розвинених, так і сла-

борозвинених, зі всією очевидністю доводять, що внаслідок 

неоліберальних ринкових реформ (останні тридцять років це 

завжди означало посилення дерегуляції, лібералізації та 

приватизації) лише верхні 20% населення покращують своє 

становище і навпаки 80% завжди втрачають. Іншими слова-

ми, наслідком ринкових реформ є почасти зменшення «сус-

пільного пирога» в цілому, і завжди зменшення тієї його 

частки, що припадає на групи населення, які перебувають на 

нижчих сходинках шкали доходів. 

Світовий досвід доводить: чи має держава власність, чи не 

має її, вона здійснює економічне регулювання. Ототожнення двох 

різних функцій – володіння і регулювання – стало основою 

позбавлення української держави регулюючої функції в умо-

вах, коли ринок формувався і ринковий механізм взагалі не 

діяв, що спричинило в країні хаос, глибоку кризу, яка при-

звела до руйнування економіки і перетворення України в 

економічно відсталу країну. І це в той час, коли Китай, 

наприклад, відкинув західні «теорії» про неминучість втрат 

під час ринкового реформування і реалізував принцип, за 

яким реформи здійснюються в інтересах добробуту народу, а 

якщо вони цього не забезпечують, такі реформи не потрібні. 



 100 

Завдяки цьому Китай, починаючи з 1978 р., кожні 10 років 

подвоює виробництво ВВП на душу населення. А Україна і 

нині не досягла обсягів ВВП 1990 року. 

Таким чином, можна стверджувати, що для виходу 

України з фінансово-економічної кризи і переходу на рейки 

зростання, побудови постіндустріальної, інноваційної еко-

номіки держава мусить повернутися до регулювання 

соціально-економічного розвитку. Перш за все, пропонуємо 

невідкладно перейти до державного стратегічного плануван-

ня (прогнозування) розвитку країни на довгостроковий (20-25 

років), середньостроковий (5 років) і поточний (1 рік) 

періоди. Збільшити до трьох років і термін, на який скла-

дається Державний бюджет України (з розбивкою по роках). 

Соціально неефективна, хаотична, непрозора і часто 

протиправна приватизація в Україні та побудова «дикого 

капіталізму», внаслідок чого 80% населення стали бідними, 

призвела до кризового стану суспільної моралі. Це проявляєть-

ся у відсутності моральних авторитетів, цинізмі, пасивності та 

відчуженості, відчуттях несправедливості чинного соціально-

го устрою. Спостерігається стала недовіра громадян до влади 

за одночасної сприйнятливості і довірливості щодо популіст-

ських обіцянок, надмірний негативізм в оцінках стану сус-

пільства та економіки, завищені та необґрунтовані соціальні 

очікування і домагання. Але інновації, економічні успіхи та зро-

стання якості життя можливі тільки у морально здоровому 

суспільстві. Отже, необхідне відродження і плекання духов-

них та морально-етичних засад соціального та господарського 

життя. Це також справа держави. 

Негативне враження на суспільний загал справляють 

постійні протиборства  та інтриги у середовищі владної 

верхівки, її безвідповідальність та корумпованість, нездатність 

до коаліційного будівництва, прагнення маніпулювати масо-

вою свідомістю. Задля розвитку України владній верхівці слід 
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досягнути сталої суспільної злагоди одночасно з відходом від 

затятого політичного протиборства. 

Розвиток і модернізація суспільства можливі за умов пе-

реборення недовіри, емоційно-психологічної мобілізації 

громадян. Довіра може виникнути унаслідок спільного 

успішного здійснення модернізації суспільства. Лише явні 

загальновизнані успіхи суспільства на цьому шляху можуть 

запобігти поширенню безнадії та соціальної апатії. Суспіль-

ство може бути об’єднане навколо спільної мети – власної 

модернізації задля завоювання гідного місця у світовому 

поділі праці. Необхідно створити у масовій свідомості пере-

конливий, привабливий та надихаючий образ майбутньої 

України. 

Важливим інструментом для досягнення стратегічних 

цілей соціально-економічного розвитку України та підви-

щення ефективності державного управління розвитком ре-

ального сектору економіки є державно-приватне партнерство 

(ДПП), в якому в однаковій мірі зацікавлені обидві сторони. 

Упровадження ДПП в Україні дасть можливість задіяти ін-

ституціональні механізми ефективного розв’язання проблем 

прав власності, що неодмінно виникають у процесі реалізації 

інвестиційних проектів і є особливо актуальними для розбу-

дови економічної та соціальної інфраструктури. Необхідною 

передумовою розвитку ДПП в Україні є система надійного 

захисту прав приватних суб’єктів на об’єкти інвестиційних 

вкладень, результати науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, яка створює підґрунтя для широкого 

залучення капіталів до процесів технологічної модернізації 

високоризикових та стратегічних сфер економічної діяль-

ності. Синергійний ефект, що досягається шляхом кон-

солідації ресурсів держави і приватного сектору, дасть мож-

ливість підвищити ефективність функціонування економіки, 

насамперед у сфері інфраструктури. Розвиток ДПП істотно 

підвищить результативність державних антикризових про-
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грам, покликаних забезпечувати  ефективне стимулювання 

внутрішнього попиту.  

 

3.1.3 Тіньова економіка 

 

В умовах глобальної фінансово-економічної кризи про-

блеми тіньової економіки стали одними з найбільш небез-

печних як для України, так і для більшості країн світу. Окремі 

різновидності тіньової діяльності (корупція, наркобізнес, 

фінансування тероризму) справедливо відносяться до числа 

глобальних проблем сучасності. 

Тіньова економіка існує в усіх країнах світу. Основними 

відмінностями її в тій чи іншій країні є обсяги, чинники, 

форми, стан соціально-правового контролю за нею та рівень 

його реалізації. За різними оцінками, її рівень становить у 

високорозвинених країнах 17% ВВП, у країнах із перехідною 

економікою – понад 20% і в країнах, що розвиваються, понад 

40%. 

Для України актуальність проблеми тіньової економіки 

значно вища. Наслідки світової фінансово-економічної кризи 

обтяжуються владним свавіллям та корупцією, непрозорістю 

економічних відносин, розбалансованою й деградованою си-

стемою державного управління та технологічною відсталістю, 

які гальмують необхідні темпи розвитку. 

За оцінками Світового банку, Україна має найбільший 

неформальний сектор, який сягає приблизно 50% офіційного 

ВВП, що значно ускладнює «діагностування» економіки. Уна-

слідок цього можуть бути завищені рівні основних змінних 

ВВП – таких як урядові витрати та розмір фінансового секто-

ру. Згідно з розрахунками західних фахівців, критичним для 

країни є щорічний обіг у сфері тіньового сектору на рівні 15 – 

30% ВВП. Якщо обіг тіньового бізнесу перевищує 30% ВВП, 

економіка втрачає керованість.  
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Зауважимо, що криза значно менше впливає на тіньовий 

сегмент економіки, оскільки внаслідок відсутності зарегульо-

ваності тіньова економіка успішніше адаптується до існуючих 

економічних умов. Як результат, на тлі досить відчутного 

падіння офіційного ВВП (при незначному зниженні тіньового 

ВВП) в Україні частка тіньової економіки буде зростати. 

Оскільки тінізація економіки України в умовах фінансо-

во-економічної кризи набула тотального характеру і окреми-

ми експертами та дослідниками її обсяг оцінюється в межах 

до 60% ВВП, вона становить на сучасному етапі реальну за-

грозу національній безпеці держави. 

Надзвичайно важливим питанням у контексті де-

термінантів тіньової економіки є визначення особливих при-

чин тотальної тінізації економіки України в умовах фінансо-

во-економічної кризи. Адже найгострішою проблемою для 

нашої держави на сучасному етапі є проблема дефіциту 

фінансових ресурсів, а покриття його за рахунок посилення 

податкового тиску призведе до скорочення ділової активності 

й відтоку капіталів. За умови спрямування грошей тіньової 

економіки в офіційний сектор податкові надходження до 

бюджету збільшилися б на десятки мільярдів гривень, що да-

ло б можливість покращити соціальний захист населення, 

підтримати інвестиції та інновації. 

В умовах кризи значно зросли такі небезпечні явища, як 

корупція державних службовців та кримінальний промисел. 

Отже, можна констатувати фактичне завершення процесу 

реструктуризації тіньової економічної діяльності в масштабах 

держави. Така діяльність стала складовою її економіки. Вона 

обслуговує економічні й політичні інтереси певних впливо-

вих структур і ділових кіл. При цьому важливо врахувати ба-

гатовекторність тіньових відносин, зокрема такі: 

▪ тіньові відносини, не пов’язані з економічної сферою, 

сьогодні є не менш деструктивними. Ідеться про наявність 
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тіньового політичного лобізму, про тінізацію виборчих про-

цесів і механізмів, про тіньовий «політичний ринок» загалом; 

▪ розвал системи державного управління та залежність 

кадрової політики від політичних квот; за гроші йдуть у владу 

і за допомогою влади отримують тіньові кошти; 

▪ корумпованість суспільних відносин, зрощення тіньово-

го капіталу з державним апаратом; небезпечні симптоми 

тінізації військової сфери; 

▪ існування головної принципової і нерозв’язної пробле-

ми розмежування влади і власності. 

Для кризового етапу розвитку економіки України харак-

терні такі основні види тіньової економічної діяльності: 

▪ випуск і реалізація неврахованих товарів, надання нев-

рахованих послуг; 

▪ незаконне та контрабандне ввезення товарів і їх обіг; 

▪ незаконна приватизація державного та комунального 

майна; 

▪ нелегальні валютні операції; 

▪ кримінальні промисли; 

▪ шахрайство з фінансовими ресурсами; 

▪ корупція; 

▪ нелегальний вивіз капіталу; 

▪ незаконне використання державного майна і коштів, 

природних ресурсів і корисних копалин; 

▪ приховування реальних доходів суб’єктів господа-

рювання і громадян від оподаткування та незаконне повер-

нення ПДВ; 

▪ вилучення різниці між реальними та звітними цінами 

на товари та послуги при їх реалізації. 

На підставі соціологічних досліджень, проведених Цен-

тром дослідження корпоративних відносин, встановлено, що 

25–50% обороту приватних підприємств не відображено в до-

кументах бухгалтерського обліку (тіньовий обіг). Рівень вихо-

ду в тінь залежить від того, що це за підприємство, «хто за 
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ним стоїть» і т.д. У більшості малих підприємств «тінь» може 

досягати 80-90%. 

Тіньовий обіг найбільше присутній у торгівлі (80%), 

будівництві (66%), операціях з нерухомістю (60%), громадсь-

кому харчуванні (53%), діяльності засобів масової інформації 

(53%), на транспорті та під час перевезень (46%). У торгівлі 

підакцизними товарами значну частину становлять неврахо-

вані обсяги  тютюнових, лікеро-горілчаних та інших виробів. 

За оцінками експертів, у портах Одеського регіону достовірно 

декларується лише близько 20% імпорту товарів. 

Досить високим є рівень корумпованості у сферах, які 

здійснюють постачання енергоносіїв, землевідведення під 

будівництво, операції з комерційною нерухомістю (оренда) 

та приватизацію державного майна. Тут існує значний ро-

зрив між ринковими та «відпускними» цінами на «про-

дукцію» і, відповідно, можливість отримання надприбутків, 

які є джерелом хабарництва та «відкатів», з якими найбільше 

працює фірм у будівництві (91%), торгівлі (75%), сфері неру-

хомості (75%), сільському господарстві (58%), енергетиці 

(58%). 

Надзвичайно небезпечною є діяльність тіньових і корупцій-

них ринків послуг і благ під державною вивіскою. Саме там діють 

ринкові стосунки з конкретними розмірами неофіційних 

платежів і тарифів на заміну безоплатній основі й державним 

гарантіям. Йдеться про тіньовий внутрішній ринок товарів і 

послуг, ринок судових, адміністративних, управлінських і 

господарських рішень, ринок керівних посад, де точиться 

«боротьба» за «дохідні посади» у виконавчій владі, правоохо-

ронних органах і фіскальних структурах, ринок освіти, 

медичних послуг і наукових досліджень, ринок для задово-

лення деструктивного попиту (наркотичні засоби, зброя 

тощо) та рейдерство. 

В Україні, з урахуванням тіньової економіки, крім певної 

кількості досить багатих за всіма світовими стандартами осіб, 



 106 

дійсно існує реальний середній клас (особливо у великих 

містах). Це люди, які отримують фактичний щомісячний 

дохід від тисячі і більше доларів США, і ці доходи є переваж-

но тіньовими. Більшість середнього класу формує свій жит-

тєвий рівень через механізми тіньового сектору економіки.  

Розрахунки й оцінки реального життєвого рівня насе-

лення України, здійснені з а допомогою вивчення обсягів 

споживання тютюнових виробів, алкогольних напоїв, купівлі 

житла та іншої нерухомості, легкових автомобілів, яхт, 

літальних апаратів, різних предметів розкоші, формують по-

казник обсягу споживання товарів і послуг, що наближається 

до всього ВВП України. Водночас, за статистичними даними, 

у державі існує суцільна бідність. 

Аналіз стану проблем тіньової економіки та її зростаю-

чих масштабів дає можливість визначити основні причини 

тотальної тінізації економіки України в умовах фінансово-

економічної кризи, а саме: 

▪ відсутність необхідного, збалансованого та стабільного 

законодавства та правовий нігілізм значної частини пред-

ставників державної влади, бізнесу і соціальних верств насе-

лення; 

▪ зацікавленість окремих представників державного апа-

рату в існуванні тіньової економіки та в отриманні тіньових 

доходів; 

▪ системні недоліки податкової та митної політики, 

значний податковий тиск; 

▪ недосконалість регуляторної політики держави, гнітю-

ча система дозвільних реєстраційних і наглядових функцій та 

існуючі формальні й неформальні розміри плати за надані 

послуги й виконані роботи; 

▪ правова незахищеність суб’єктів господарської діяль-

ності та підприємців від зловживань, утисків, протидії і вима-

гань із боку представників владних структур різних рівнів; 
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▪ посилення діяльності кримінальних структур, інтегра-

ція організованої злочинності із суб’єктами господарської 

діяльності; 

▪ зростання безробіття (прихованого), неритмічна робота 

підприємств, низький рівень оплати праці, відсутність на-

лежного соціального захисту населення; 

▪ прорахунки в грошово-кредитній політиці, непрозорі 

дії державного регулятора в цій сфері, доларизація еко-

номіки, неналежний нагляд і контроль за діяльністю банків з 

боку держави; 

▪ неефективне управління державною та комунальною 

власністю; 

▪ звуження мотивації в юридичних і фізичних осіб до 

економічної діяльності в легальному секторі економіки. 

З огляду на викладене, можна констатувати, що в Україні 

сформувалась унікальна тіньова економіка, основними озна-

ками якої є: 

▪ ухилення від сплати податків; 

▪ відтік капіталу; 

▪ подвійна бухгалтерія; 

▪ приховане безробіття; 

▪ корупція та хабарництво; 

▪ неорганізована й «чорна» торгівля. 

Слід визнати, що сформований і зростаючий тіньовий 

сектор в Україні створює реальну загрозу демократичному ро-

звитку держави, негативно впливає на всі сторони суспільного 

життя: економіку, політику, управління, соціальну та гу-

манітарну сфери, громадянську свідомість, відносини з ін-

шими країнами. 

Оскільки тіньова економіка в Україні за розрахунками 

наближається до офіційної, ця проблема має стати однією з 

основних під час розгляду питання про вихід економіки 

України з кризового стану. 
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3.1.4 Шляхи подолання кризи  

грошово-фінансової системи. 

 

 Післякризове пожвавлення економіки України протя-

гом 2000 – першої половини 2008 рр., необґрунтоване (з точки 

зору можливостей бюджету) зростання соціальних виплат 

населенню зумовило різке зростання попиту на позикові 

кошти. Гіпертрофована в бік банківського сектору структура 

вітчизняного фінансового ринку істотно посилила концен-

трацію такого попиту саме на банках. 

Незважаючи на стрімке збільшення масштабів діяльності 

банків (у т.ч. наданих кредитів), їх роль як у мобілізації, так і 

перерозподілі ресурсів на інвестиційні цілі залишилася до-

сить обмеженою. Банки України не забезпечили кредитуван-

ня інвестицій у високотехнологічних секторах промисловості 

через проблеми з довгостроковими ресурсами для фінансу-

вання таких інвестицій, низьку капіталізацію та кредитні ри-

зики. 

Особливістю формування ресурсної бази банків у зазначений 

період стали істотні зрушення в бік зовнішніх міжбанківських 

запозичень. Посилення активності українських банків на 

зовнішніх ринках запозичень стали об’єктивним наслідком 

недостатності дешевих і довгих ресурсів на внутрішньому 

фінансовому ринку, загострення конкуренції в найприбут-

ковіших сегментах кредитного ринку, що стимулювало по-

шук для банків додаткових конкурентних переваг, серед ін-

шого – і за рахунок зовнішніх запозичень, а також додаткових 

можливостей доступу до ресурсів банків з іноземним капіта-

лом. Частково нарощування зовнішніх банківських запози-

чень дало змогу задовольнити попит на кредити, однак вод-

ночас поглиблювалися валютні деформації на ринках землі 

та житла, посилювалися ризики як для банків, позичаль-

ників, так і для НБУ, який таргетував валютний курс. 
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Процеси активізації залучень коштів українськими бан-

ками на зовнішніх ринках характеризувалися наявністю пев-

них ризиків, які неоднозначно впливали на стан збалансова-

ності грошово-кредитного ринку, оскільки перешкоджали 

формуванню об’єктивної ціни на національну валюту; зву-

жували попит на гривню та знижували ефективність грошо-

во-фінансової політики. 

Посилення залежності банків від зовнішніх джерел пасивів у 

поєднанні з активізацією кредитування населення на придбання 

імпортних товарів із тривалим терміном споживання сприяло 

поглибленню макроекономічних диспропорцій через розширення 

для іноземних товаровиробників вітчизняного ринку збуту й об-

меження інвестиційного потенціалу національної економіки, 

формувало основу для дефіциту торгового балансу та посилення 

тиску на курс гривні. У такий спосіб створювалися передумо-

ви реалізації моделі залежного розвитку, коли засобами кре-

дитування стимулювався іноземний товаровиробник, при-

чому структурна відсталість та інституційна слабкість вітчиз-

няної економіки робили можливість такого деформованого 

розвитку досить реальною. 

Характерною ознакою вітчизняного ринку банківського кре-

дитування став високий рівень його доларизації, що істотно впли-

вало на темпи інфляції (оскільки іноземна валюта бере участь у 

процесі обігу, ціноутворення та накопичення); істотно змінювало 

функцію попиту на гроші (унаслідок деформації каналів грошової 

пропозиції); підвищувало системний ризик у банківському сек-

торі та зумовило низьку ефективність використання кредитно-

інвестиційного потенціалу банків. 

Як результат, накопичені перекоси в бік споживчої 

спрямованості кредитних вкладень, зумовлені переорієнта-

цією кредитної політики банків на потреби домогосподарств 

і нижчими темпами кредитування інвестиційних потреб 

суб’єктів господарювання, а також забезпечення приросту 

кредитних вкладень за рахунок зовнішніх запозичень при 
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перших ознаках нестабільності на фінансовому ринку в 

другій половині 2008 р. обернулись першими проявами 

банківської кризи, яка істотно поглибилась на тлі стрімкої 

девальвації та падіння макроекономічної динаміки. 

Враховуючи перспективи розвитку економіки України на 

етапі посткризового відновлення, необхідно забезпечити пе-

реорієнтацію кредитних потоків у сектори з рівнем техно-

логічного оновлення, що має інноваційну складову, а також 

аграрний та продовольчий. 

Дуже важливо, особливо в кризовий період, кардиналь-

но підвищити фінансовий контроль в країні з боку держави. 

Існує практика, що Центральний банк виконує функцію 

нагляду, контролю і регулювання в банківській та монетарній 

системах. Це закріплено у законодавчих актах. Але в цілому 

ряді країн світу, в тому числі в Україні, переконались, що він 

не завжди виконує ці функції ефективно. Тому в багатьох єв-

ропейських країнах його позбавили таких функцій, включа-

ючи таргетування інфляції, і передали цю справу єдиному 

органу нагляду і контролю за всіма фінансовими інститу-

ціями.   

Враховуючи складність таких удосконалень у грошово-

фінансовій системі це питання потребує додаткового фахово-

го вивчення та наукового обґрунтування доцільності створен-

ня єдиного центру, визначення етапів і форм змін у фінан-

совій сфері. Слід, поступово, але неухильно рухатися цим 

шляхом, по якому вже пішли країни ЄС.    

Таргетування інфляції – тонкий і чутливий процес. Будь-

які непродумані дії, зокрема жорстке обмеження зростання 

грошової маси, особливо в наших умовах, що характеризу-

ються порівняно низьким рівнем монетизації економіки, 

неминуче призведуть до негативних результатів, тим більше, 

що суть справи не в цьому. Таргетування – це встановлення і 

суворе дотримання показників інфляції. Ці показники мають 

бути реальними, тобто відображати потреби ринку, визнача-



 111 

ти зростання цін не лише в планах і програмах, але й у ре-

альному житті, щоб вони були орієнтирами у зміні цін. 

Усе це доводить, що не хитання від однієї крайності до 

іншої, а органічна взаємодія державного і приватного регулювання 

та управління банківською системою можуть забезпечити її 

діяльність, яка має відповідати суспільним інтересам. 

Для нормалізації функціонування вітчизняного фінансо-

вого ринку пропонуємо такі антикризові заходи. 

Стосовно банківської системи: 

▪ відновлення довіри до грошово-кредитної політики та 

забезпечення розуміння населенням і господарюючими 

суб’єктами особливостей валютно-курсової політики завдяки 

роз’ясненню сутності цілей, завдань, заходів та інструментів 

державного і, особливо, монетарного регулювання, а також 

постійного оприлюднення намірів і коментування результа-

тивності діяльності регулятора ринку; 

▪ докапіталізація банківської системи України, перш за 

все, за рахунок коштів акціонерів або шляхом залучення но-

вих приватних інвесторів; визначення Національним банком 

України умов і процедур врахування гібридних інструментів 

у капіталі банків; 

▪ запровадження цільового довгострокового рефінансу-

вання банків з метою кредитування нефінансових корпо-

рацій, включених до переліку підприємств, що мають 

пріоритетне значення для економіки держави і затверджено-

го Кабінетом Міністрів України. Необхідно розробити прин-

ципи та механізми надання Національним банком кредитів 

банкам з метою стимулювання кредитування економіки 

України; 

▪ зменшення норми обов’язкового резервування на суму 

інвестиційних кредитів, наданих банком за рахунок само-

стійно мобілізованих ресурсів; подібна практика застосовува-

лась у 1995 р. з метою стимулювання інвестиційної активності 

банків, коли Національний банк дозволяв банкам зменшува-
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ти обов’язкові резервні вимоги на суму довгострокових інве-

стиційних кредитів, наданих за рахунок самостійно мобілізо-

ваних ресурсів; 

▪ розроблення системи заходів щодо стимулювання 

банків до формування ними ресурсної бази шляхом випуску 

довгострокових корпоративних облігацій; 

▪ підвищення прозорості рефінансування і підвищення 

контролю за використанням рефінансованих комерційним 

банкам НБУ коштів; 

▪ активізація початку процедури банкрутства тих банків, 

які не можуть самостійно генерувати необхідні для повернен-

ня ресурси або реструктуризувати свою заборгованість; 

▪ ліквідація (мінімізація) існуючих розривів між актива-

ми й зобов’язаннями  банків; 

▪ збільшення розміру державних гарантій на банківські 

вклади; 

▪ підвищення фінансової дисципліни, дієвості банківсь-

кого нагляду і внутрішнього контролю в банках; 

▪ посилення валютного контролю НБУ, дедоларизація 

країни; 

Валютно-фінансове регулювання за умов високої дола-

ризації економіки, що є негативним фактором для України, 

об’єктивно залежить від механізму емісії доларів та боргових 

зобов’язань США. Тому, під час проведення грошово-

валютної політики пропонуємо:  

▪ змінити технологію грошової пропозиції, припинивши 

її прив’язку до придбання доларів і пов’язаних з ним євро й 

фунта. Емісію національної валюти варто вести з огляду на 

попит на неї з боку господарюючих суб’єктів; 

▪ замінити інвалютні позики державних компаній грив-

невими кредитами через державні комерційні банки; 

▪ створити всі необхідні технічні умови для ведення 

рахунків у національній валюті іноземними особами, вклю-
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чаючи відкриття коррахунків у національній валюті інозем-

ними банками в комерційних банках; 

▪ зробити використання національної валюти більш 

привабливим щодо інвалютних операцій, підвищивши ре-

зервні вимоги до банків з інвалютних активів, які мають бути 

вищими, ніж з операцій з національною валютою. 

Стосовно небанківських фінансових установ: 

▪ забезпечення доступу страхових компаній до коштів 

резервів, розміщених на депозитах банків, для здійснення 

страхових виплат; 

▪ удосконалення механізму тимчасових адміністрацій в 

НФУ (особливо кредитним спілкам); використання права ре-

гулятора вимагати скликання позачергових зборів їх учас-

ників; 

▪ відсторонення топ-менеджменту, нездатного впоратися 

з кризовою ситуацією, стимулювання приходу до НФУ нових 

команд професійних менеджерів; 

▪ упровадження системи індивідуального нагляду за 

кожною кредитною спілкою, переведення їх на щомісячну 

звітність і ретельна перевірка основних показників їхньої 

діяльності; 

▪ створення Фонду гарантування страхових виплат за 

рахунок коштів страховиків на розрахунковому рахунку в 

НБУ; 

▪ проведення валютних аукціонів для потреб страхуваль-

ників life-страхова компанія; 

▪ унормування обов’язкових критеріїв і нормативів до-

статності, диверсифікації і якості активів, якими представлені 

страхові резерви, за видами ризикового страхування; 

▪ запровадження контролю за недобросовісною рекла-

мою страховиків 

 Стосовно професійних учасників фондового ринку: 
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▪ з метою подолання взаємної недовіри між інвесторами 

й емітентами цінних паперів – коригування нормативних 

актів, що регулюють механізми відносин між ними; 

▪ установлення прозорих відносин між емітентами й ін-

весторами ЦП; 

▪ дотримання вимог міжнародного законодавства (кон-

венцій) про уникнення подвійного оподаткування доходів за 

ЦП; 

▪ установлення кореспондентських відносин Центрально-

го депозитарію України з центральними депозитаріями країн 

походження інвесторів-нерезидентів та країн, у цінні папери 

яких інвестуються кошти українських інвесторів. 

 

3.1.5 Фондовий ринок в Україні 

 

Фондовий ринок є однією з невід’ємних складових су-

часної розвинутої економічної системи. Ефективно 

функціонуючий фондовий ринок виконує важливу макрое-

кономічну функцію, сприяючи перерозподілу інвестиційних 

ресурсів, забезпечуючи їх концентрацію в найбільш доходних 

та перспективних галузях, що, в свою чергу, сприяє зростан-

ню та інноваційному розвитку економіки держави. 

Нажаль, в Україні фондовий ринок не став ефективним 

механізмом перерозподілу фінансових ресурсів на користь 

реального сектору економіки. Сучасному стану вітчизняного 

фондового ринку притаманні: вузький спектр інвестиційно 

привабливих фінансових інструментів, обмежена ліквідність, 

низька технологічність інфраструктурних елементів ринку. 

Частка організованого сегменту фондового ринку, незважаю-

чи на стійку динаміку зростання обсягів торгів, протягом 

останніх років не перевищує 5% загального обсягу ринку. Ре-

шту в торговельному обігу ринку займає його неорганізова-

ний сегмент, який є непрозорим і частково обслуговуючим 

тіньову сферу економіки. 
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Однією з причин такого стану українського фондового 

ринку є відсутність послідовних стратегічних підходів до по-

будови його моделі та пріоритетів розвитку. На початковому 

етапі становлення фондового ринку України він розбудо-

вувався на концептуальних засадах централізації, що відоб-

ражала навіть назва базового Закону України «Про цінні па-

пери і фондову біржу». Схвалена Верховною Радою України у 

вересні 1995 року Концепція функціонування та розвитку 

фондового ринку в Україні поклала початок переходу до 

формування децентралізованої моделі вітчизняного фондово-

го ринку. Але, її реалізація так і не досягла головної мети 

Концепції - становлення цілісного, високоліквідного, ефек-

тивного й справедливого ринку цінних паперів в Україні. 

Натомість, ринок отримав фрагментарну та інституційно 

розпорошену інфраструктуру. Ця Концепція чинна й 

сьогодні і є морально застарілою, більшість її положень не 

відповідають сучасному стану розвитку фондового ринку. 

Перед Україною встала нагальна потреба у розробці но-

вої, стратегічно орієнтованої концепції розвитку українського 

фондового ринку, здатної реалізувати потенціал фондового 

ринку для зростання та інноваційного розвитку економіки 

держави. Така концепція має ґрунтуватися на вирішенні на 

законодавчому та інституційному рівнях основних завдань 

щодо: 

▪ підвищення капіталізації та конкурентоздатності 

українського фондового ринку; 

▪ створення єдиного державного реєстру корпоративних 

прав; 

▪ перекриття торгівлі на неорганізованому ринку; 

▪ підвищення ліквідності фондового ринку за рахунок 

збільшення частки цінних паперів, які перебувають у вільно-

му обігу, та вдосконаленні захисту прав інвесторів; 
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▪ підвищення ролі інституційних інвесторів у механізмах 

залучення фінансових ресурсів до реального сектору еко-

номіки; 

▪ укрупнення та підвищенні технологічності інфраструк-

турних елементів вітчизняного фондового ринку; 

▪ розвитку ринку похідних (деривативів) з метою запро-

вадження нових фінансових інструментів та механізмів 

хеджування фінансових ризиків; 

▪ вдосконалення системи розкриття інформації на фон-

довому ринку з метою забезпечення його інформаційної про-

зорості. 

 

4. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА НА ШЛЯХУ 

ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Подолання негативних наслідків фінансово-економічної 

кризи і вихід на траєкторію стабільного зростання можли-

вий, на наше глибоке переконання, лише за рахунок струк-

турної перебудови економіки України. Вона має здійснюватись 

шляхом переходу від індустріально-аграрної моделі екстенсивного 

типу до конкурентоспроможної, інноваційної ринкової економіки 

інтенсивного типу (орієнтовану як на зовнішній, так і на 

внутрішній ринок), де враховується повна економічна 

вартість використання ресурсів і передбачається їх відновлен-

ня. Нова економіка – це не лише належним чином врегульо-

вані та прогнозовані ринкові відносини, а переплетіння рин-

ку, державного регулювання та соціальної стабільності. Нині 

кожна розвинена країна прагне побудувати нове інфор-

маційне суспільство, яке здатне винаходити і використовува-

ти високотехнологічні інноваційні досягнення. Саме інновації 

сьогодні є засобом побудови високорозвиненої конкурентос-

проможної постіндустріальної держави, якою має стати 

Україна. 
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Попри те, що в Україні на законодавчому рівні проголо-

шений курс на інвестиційно-інноваційний розвиток, прийня-

то близько п’ятнадцяти законів та кілька десятків концепту-

альних підзаконних актів з питань розвитку освіти, наукових 

досліджень, фінансово-організаційної підтримки інновацій 

фактичний стан справ у цій сфері залишається незадовіль-

ним. В загальному обсязі реалізованої промислової продукції 

лише 5,9% мають ознаки інноваційної, питома вага проми-

слових підприємств, що впроваджували інновації, зменши-

лась з 14,8% у 2000 році до 10,8% у 2008 році, частка обсягу ви-

конаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП зменши-

лась у 2008 році до найнижчого рівня за всі роки незалеж-

ності України і склала лише 0,9%. Показово, що аналогічний 

показник у розвинених країнах світу складає не менше 2–3%, 

при цьому частка держави в таких витратах досягає в се-

редньому 35–40%. Але проблема не в обсягах коштів з бюд-

жету і навіть не в обсягах інвестицій, а перш за все – в ор-

ганізації процесу інноваційного розвитку економіки з боку держа-

ви. 

Низька ефективність державної інноваційної політики 

пояснюється недосконалістю та фрагментарністю існуючого 

законодавства, а прийняті відповідні закони виконуються 

вкрай незадовільно. Формування інноваційної інфраструкту-

ри відбувається повільно, безсистемно, без належного 

обґрунтування; відсутні чіткі розмежування завдань та повно-

важень у сфері реалізації інноваційної політики між цен-

тральними і місцевими органами виконавчої влади та орга-

нами місцевого самоврядування. 

Не отримує належної державної підтримки діяльність 

винахідників, раціоналізаторів, науковців, які мають завер-

шені науково-технічні розробки, не створюються центри 

трансферу технологій. На низькому рівні реалізується 

освітній та науковий потенціал, насамперед вищих навчаль-

них закладів, у сфері інформаційно-комунікаційних високих 
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технологій, інформаційні ресурси системи науково-технічної 

та економічної інформації, зокрема бази даних з питань тех-

нологій, науково-технічних досягнень. 

Всупереч законодавству щодо мораторію на приватиза-

цію науково-дослідних та галузевих наукових інститутів, обся-

ги протиправного відчуження майна в цій сфері постійно 

зростають. Наукові установи втрачають власні приміщення, 

руйнуються наукові школи, нищиться обладнання та інтелек-

туальна власність, процвітає рейдерство. Багато вчених і 

фахівців змушені їхати за межі України в пошуках роботи. 

Гармонійний розвиток України як суверенної держави, 

що прямує до побудови громадянського суспільства та кон-

курентоспроможної економіки на основі демократичних цін-

ностей, неможливий без ефективного та стабільного розвитку 

кожного її регіону. На сьогодні, на жаль, місцева влада – як 

представницька, так і виконавча – має дуже обмежені мож-

ливості, особливо фінансові. Надмірна централізація 

розподілу ресурсів країни, жорсткий податковий тиск, 

«ручне», часто непрофесійне керування економікою зверху, 

спрямоване не на стратегічну перспективу, а на латання пер-

манентних дірок, гальмує ініціативу місцевої влади, завдає 

економіці регіонів повсюдне поширення корупції. До коруп-

ційних діянь все частіше стають причетні не лише органи 

місцевої влади, але і правоохоронні і судові органи, що за 

своїм статусом зобов’язані викорінювати це соціальне зло. У 

далеко не правовому полі, часто з використанням сили не-

правосудного судового рішення, ведеться боротьба за земель-

ні ділянки, нерухомість, право власності на майно. Останнім 

часом значного розмаху набуло рейдерство, що здійснюється 

за типовими схемами, побудованими на недоліках чинного 

законодавства, небезпека якого досі не сприймається адек-

ватно відповідними державними органами, зокрема тими, 

що причетні до реєстрації майнових та немайнових прав та 

здійснення нагляду за дотриманням законності. 
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Серйозної уваги заслуговує проблема диференціації в 

рівнях розвитку окремих регіонів. Диспропорції в соціально-

економічному і культурному розвитку регіонів України, які 

склалися в процесі галузевого управління економікою вима-

гають невідкладних істотних змін в регіональній політиці. 

Наявність таких диспропорцій ускладнює проведення єдиної 

державної політики соціально-економічних перетворень, 

збільшує загрозу виникнення кризових явищ на рівні 

регіонів, що безпосередньо завдаватиме шкоди правам та ін-

тересам громадян, а відсутність активної, зваженої державної 

регіональної політики призвело до значного послаблення, 

почасти навіть до фактичного припинення міжрегіональних 

економічних зв’язків і порушення ефективної взаємодії за 

вертикаллю «центр - регіони». Тому, першочерговим завдан-

ням держави повинен стати пошук регіонального балансу 

між обсягом делегованих владних повноважень на рівень 

регіонів та тими публічними повноваженнями і функціями, 

що здійснюватимуться виключно центральними органами 

державної влади. 

Головною метою державної регіональної політики у су-

часних умовах має бути сприяння пропорційному соціально-

економічному розвитку України та її регіонів, що забезпечу-

вав би максимальну реалізацію їх економічного потенціалу  в 

напрямі поліпшення умов господарювання і підвищення рів-

ня життя населення до показників найбільш розвинених 

регіонів, дотримання гарантованих державою соціальних 

стандартів для громадян, незалежно від місця їх проживання. 

Досягти успіхів у структурній перебудові економіки можли-

во лише за умови консолідації влади і суспільства та створення 

чіткої системи інноваційної політики. Інноваційна система 

держави – це новий вимір економічних і соціальних відносин, 

який базується на пріоритетному розвитку знань і технологій 

їх використання. Це перехід у новий стандарт суспільних цін-

ностей, коли знання дійсно стають матеріальною основою 
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існування людини, а технології їх застосування створюють 

якісно нові критерії добробуту суспільства. На думку вчених, 

створення такої системи є викликом часу і прерогативою 

держави, проявом політичної волі її керівництва і основою 

економічної політики, консолідованих дій усіх органів дер-

жавної влади та органів місцевого самоврядування. 

Для вирішення даної проблеми, перш за все, необхідно 

визначити довгострокові цілі та пріоритети якісно нового 

змісту економічного розвитку країни.  

 

4.1 Планування та прогнозування 

 

З метою забезпечення стабільного, керованого і передба-

чуваного розвитку економіки України та її регіонів, насампе-

ред, необхідно кардинально змінити роль держави в системі рин-

кових відносин на засадах новітніх моделей кон’юнктурного регу-

лювання економіки і економічного зростання з активним впли-

вом на пожвавлення інвестиційної діяльності, формування 

інноваційних форм конкурентоспроможного господарюван-

ня. 

Пропонується невідкладно перейти до державного стра-

тегічного планування (прогнозування) розвитку країни на ос-

нові загальнодержавної Програми стратегічного соціально-

економічного розвитку України та її регіонів на довгостроко-

вий період (20–30 років), яка має бути затверджена Верхов-

ною Радою України згідно з її конституційними повноважен-

нями. 

В основу такої Програми необхідно покласти новітню 

ідеологію Економіки Знань та інноваційного ділового мислення, 

що забезпечить потужний потенціал реальних трансфор-

мацій всіх сфер суспільного життя країни та її регіонів, 

зорієнтованих на подолання кризових явищ і динамічне зро-

стання економіки в умовах об’єктивних процесів інтеграції 

господарської системи країни у світовий економічний 
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простір та очікуваного значного посилення конкурентної бо-

ротьби на міжнародних ринках у зв’язку із наступним цик-

лом стабілізації та зростання економічної кон’юнктури у гло-

бальному вимірі. Ця Програма має стати методологічною 

базою для розробки середньострокових п’ятирічних планів-

прогнозів соціально-економічного розвитку України, окремих її 

регіонів, цільових державних галузевих та регіональних про-

грам. У свою чергу на основі таких п’ятирічних прогнозів 

соціально-економічного розвитку України повинен формува-

тися трьохрічний (перспективний) та щорічний (поточний) 

бюджет країни та регіонів. 

При цьому нагальним питанням є визначення пріоритет-

них напрямків розвитку економіки. Очевидно, що це мають 

бути галузі з високою рентабельністю. На думку вчених, 

ймовірними пріоритетними напрямками, крім уже наявних 

металургії, хімії, літакобудування, суднобудування, могли б 

стати науково-прикладні розробки в космічних технологіях, 

комп’ютерному програмуванні та інтернет-технологіях, ви-

робництво екологічно чистої харчової продукції і легка про-

мисловість, ефективне використання рекреаційних зон тощо. 

Принциповими положеннями і завданнями, які повинні 

бути закладені в усі прогнози і плани розвитку є такі: 

Усі плани та програми економічного розвитку повинні 

бути підпорядковані досягненню збалансованості економіч-

ної системи і з соціальною та екологічною складовими стало-

го розвитку, а не бути самоціллю. 

Жоден проект розміщення, розвитку чи ліквідації 

об’єктів матеріального виробництва, а також у цілому тери-

торіальні інфраструктури, не може здійснюватися без тери-

торіальної оцінки техногенного впливу на навколишнє сере-

довище та без урахування екологічної ємності території. Ім-

порт і міжрегіональне переміщення сировини, продукції та 

відходів також повинні базуватися на цьому положенні і вра-

ховувати їхній життєвий цикл.  
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Формування ефективних економічних засад розв’язання 

екологічних проблем в усіх галузях виробництва та послуг 

здійснюється на основі впровадження та розвитку більш чи-

стого виробництва. 

 Усі проекти в економічній сфері не можуть бути 

здійснені без проведення екологічної експертизи, яка 

обов’язково враховує всі чинники сталого розвитку та обго-

ворення і погодження з громадою. 

Критерієм економічної доцільності та екологічної допу-

стимості застосування промислових технологій є мінімізація 

використаних ресурсів та утворюваних відходів. 

Виробництво необхідного обсягу товарів і послуг, що за-

безпечують належну якість життя, здійснюється за умов не 

перевищення протягом їхнього повного життєвого циклу 

екологічного простору території.  

У сфері розбудови економіки діють екологічні важелі: 

підтримується все, що екологічно доцільне (податкові піль-

ги), а екологічно неприйнятному ставляться перепони 

(штрафи). 

Випереджувальні темпи економічного зростання, 

порівняно з темпами споживання первинних енергетичних 

ресурсів, мають забезпечуватись як за рахунок технічного 

(технологічного) енергозбереження, так і за рахунок струк-

турного енергозбереження. 

Реалізація цих принципових положень дозволить ство-

рити економічні передумови гармонійного розвитку людини, 

досягнення та підтримання високої якості життя та якості 

навколишнього середовища. 

Для переходу на засади сталого розвитку головними 

напрямами функціональних і структурних перетворень у га-

лузях і міжгалузевих комплексах повинні стати: 

У сфері промисловості і транспорту: 

▪ формування ефективної в господарському та екологіч-

ному відношенні міжгалузевої структури виробництва, що 
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повинна відповідати світовим стандартам і потребам еко-

номіки держави та її регіонів; 

▪ розширення відповідальності за нераціональне викори-

стання ресурсів, поступове зменшення сировинних вироб-

ництв, нарощування обсягу виробництв із закінченими тех-

нологічними циклами, що сприяють глибокій переробці та 

високій якості кінцевої продукції, використання таких циклів 

виробництв, які призводить до мінімізації відходів; 

▪ технологічна модернізація виробництв шляхом упро-

вадження новітніх наукових досягнень, енерго- та ресурсоза-

ощаджуючих і маловідходних технологій, широке застосу-

вання відновлювальних, екологічно чистих джерел енергії, 

розв’язання проблеми утилізації відходів, що утворюються в 

процесі господарської та іншої діяльності; 

▪ впровадження нових екологічно безпечних транспорт-

них систем, поетапне припинення використання етилового 

бензину та свинцевих домішок; 

▪ докорінна зміна технологій в екологонебезпечних галу-

зях промисловості (в металургійній – перехід з мартенівської 

на конверторну виплавку сталі, технологію прямого віднов-

лення заліза, у цементній – на сухий спосіб його виробництва 

та інше); 

▪ мінімізація використання або повне вилучення токсич-

них матеріалів, зменшення обсягів усіх видів викидів і скидів 

та зниження промислових відходів біля джерел їх виникнен-

ня шляхом заміни сировини та технологій тощо. 

В аграрній сфері, перш за все, необхідно відновити 

соціальну інфраструктуру сільських територій, підвищити 

зайнятість і рівень доходів сільського населення.  

Політика держави у сфері зайнятості населення повинна 

бути направлена на створення умов для розвитку та за-

кріплення кадрового потенціалу на селі, підвищення ефек-

тивності його використання у відповідності з вимогами аг-

рарного виробництва та соціальної інфраструктури. 
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Для цього необхідно забезпечити: 

▪ удосконалення фінансово-кредитних і податкових ва-

желів впливу на зайнятість і створення нових робочих місць; 

▪ стимулювання розвитку особистих підсобних і селянсь-

ких (фермерських) господарств, індивідуального підприєм-

ництва; 

▪ удосконалення системи підготовки і перепідготовки 

кадрів з урахуванням потреб ринку праці з метою пере-

розподілу вивільнених працівників у високодохідні несільсь-

когосподарські сфери діяльності та сфери послуг; 

▪ розвиток системи громадських оплачуваних робіт в 

сільській місцевості з використанням ресурсів державного 

центру зайнятості; 

▪ створення умов на залучення населення на сезонні ро-

боти; 

▪ спрощення процедури організації діяльності суб’єктів 

малого підприємництва на селі, отримання кредитних ре-

сурсів, розвиток системи їх кредитування; 

▪ розвиток дорадчих послуг в сільській місцевості (юри-

дичних, інформаційних, консалтингових, маркетингових 

тощо); 

▪ реалізація системи заходів, направлених на закріплення 

кадрів на селі, включаючи забезпечення житлом, виплату од-

норазових допоміг, надання пільгових кредитів; 

▪ посилення стимулюючої ролі заробітної плати; удоско-

налення системи заохочення за підвищення ефективності ви-

робництва і кінцеві результати фінансової діяльності 

підприємства; доведення мінімальної питомої ваги заробітної 

плати в структурі собівартості продукції до 30%; 

▪ запровадження пільгового податкового навантаження 

суб’єктів підприємницької діяльності, господарюючих в 

сільській місцевості. З метою сталого розвитку сільських те-

риторій необхідно в центральних населених пунктах, в яких 

знаходяться сільські (селищні) ради, створити виробничу і 
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соціальну інфраструктури для забезпечення соціальних стан-

дартів проживаючому в ньому населенню і жителям прилег-

лих територій; 

▪ центральне і локальне водопостачання; 

▪ газифікацію або розвиток системи постачання природ-

ним газом колективного користування; 

▪ дороги з твердим покриттям; 

▪ мережу доріг, які з’єднують його з оточуючими населе-

ними пунктами; 

▪ пасажирсько-транспортне сполучення з районним і об-

ласним центрами; 

▪ обслуговуючі кооперативи (ремонтно-будівельні, по 

обробітку землі, ремонт техніки і т.п.); 

▪ дошкільні заклади і школи; 

▪ спортивні об’єкти і споруди; 

▪ медичні заклади (медичні амбулаторії, фельдшерсько-

акушерські пункти); 

▪ пожежні пости; 

▪ об’єкти придорожнього сервісного обслуговування; 

▪ установи культури, центри традиційних народних 

промислів і ремесел; 

▪ юридичні послуги населенню, включаючи нотаріальні.  

Підвищення ефективності АПК передбачається за рахунок 

реалізації системи організаційно-економічних заходів, 

направлених на раціональне використання природних, 

фінансових, трудових і матеріальних ресурсів, забезпечення 

рентабельного ведення сільськогосподарського виробництва 

при дієвій державній підтримці. 

Пріоритетними напрямами в цій сфері являється: 

▪ удосконалення та активізація державної підтримки 

АПК в умовах членства України в СОТ; 

▪ упровадження енергоефективних технологій обробітку 

землі і підготовки її до посівів, оптимізація структури посів-

них площ; 
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▪ упровадження екологічно обґрунтованих систем веден-

ня сільського господарства та адаптованих до місцевих умов 

технологій; 

▪ розширене впровадження органічного землеробства, 

тобто сільськогосподарської діяльності із застосуванням 

біологічних методів захисту рослин та оптимальним викори-

станням органічних і мінеральних добрив; 

▪ реалізація заходів з підвищення родючості ґрунтів і 

продуктивності орних земель за умов зменшення їхніх площ; 

▪ збільшення обсягу виробництва високоякісних про-

дуктів харчування, обґрунтована заміна структури харчування 

населення та забезпечення контролю якості сільськогоспо-

дарської продукції; 

▪ запровадження високоефективних і безвідходних тех-

нологій перероблення продукції рослинництва і тваринни-

цтва; 

▪ впровадження ефективного контролю за використан-

ням генетично модифікованих організмів; 

▪ збереження та відновлення полезахисних зелених і 

ґрунтозахисних насаджень; 

▪ технічне переоснащення сільськогосподарського виро-

бництва; 

▪ поглиблення спеціалізації сільськогосподарського ви-

робництва (впровадження зональних систем землеробства, 

які передбачають виробництво високодохідних сільськогос-

подарських культур і застосування енергоекономних техно-

логій, забезпечуючи високий рівень окупності інвестицій в 

аграрний сектор економіки, виробництво економічно при-

буткових видів сільськогосподарської продукції); 

▪ підвищення ефективності галузей рослинництва і про-

дуктивності тваринництва, розвиток великотоварних форм 

організації виробництва на основі приватної форми влас-

ності; 
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▪ удосконалення організаційно-економічної структури 

АПК, систем його наукового і кадрового забезпечення. 

В енергетичній сфері: 

▪ упровадження нових технологій, прогресивних стан-

дартів, сучасних систем контролю, управління та обліку на 

всіх етапах виробництва, транспортування та споживання 

енергетичних продуктів, розвиток ринкових механізмів, сти-

мулювання енергозбереження в усіх галузях економіки; 

▪ підвищення технічного рівня та екологічної безпеки 

теплових електростанцій шляхом застосування новітніх ефек-

тивних технологій спалювання палива; 

▪ розвиток екологічно чистої енергетики відновлюваль-

них джерел – будівництво вітрових електростанцій, викори-

стання сонячної енергії, геологічна розвідка і технічне освоєн-

ня родовищ геотермальних ресурсів, розроблення та впро-

вадження біоенергетичних установок, використання шахтно-

го метану; 

▪ створення потужностей для переробки, довготривалого 

та безпечного захоронення радіоактивних відходів; 

▪ розроблення та впровадження ефективних механізмів 

економії енергії, в тому числі шляхом удосконалення цінової 

політики; 

▪ проведення реконструкції підприємств вугільної про-

мисловості, вжиття заходів щодо створення власного палив-

но-енергетичного циклу на основі нових ресурсозаощаджую-

чих та екологічно безпечних технологій. 

Довгострокові прогнози та планування в економіці 

відбуваються етапами, адекватно до діючої парадигми ро-

звитку, і навіть при докорінних змінах у ресурсній і сировин-

ній базі, переходи на нові види енергоспоживання принципи 

сталого розвитку не змінюються. 

Узагальнено за етапами переходу до сталого розвитку 

повинні відбутися такі зміни: 
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▪ на першому етапі проходить структурна перебудова 

економіки інноваційного напряму і здійснюється тотальна 

економія як сировинних, так і не сировинних ресурсів, впро-

ваджуються першочергові заходи зі зниження енергоємності 

та матеріалоємності виробництва. Цей етап передбачає від-

родження та перебудову промисловості та АПК, створення 

гарантованої основи для фундаментальних змін і формування 

раціонального промислового комплексу у подальшій пер-

спективі. Протягом цього періоду передбачається досягнення 

стійкої стабілізації та економічного зростання на основі випе-

реджувального розвитку наукоємних галузей, стимулювання 

виробництв, орієнтованих на внутрішній ринок споживчих 

товарів тощо. Цей період поєднує в собі оздоровлення та від-

родження виробництва зі структурною перебудовою, стале 

зростання обсягів виробництва; 

▪ на другому етапі здійснюються масштабні екологічні 

реформи і реструктуризації виробництва, набувають випе-

реджувального розвитку традиційні галузі сфери послуг в 

економіці. Стратегічна мета другого періоду – формування 

єдиної промислової системи країни як органічної частини 

європейського простору, що використовує всі переваги своєї 

ресурсної бази, технологій, високорозвиненого інтелектуаль-

ного потенціалу нації. Цей період визначається як інве-

стиційно-інноваційний і характеризується переходом на 

капіталомісткий шлях розвитку зі значними обсягами 

капіталовкладень у докорінну реконструкцію всіх галузей 

промисловості. При цьому передбачається широко викори-

стовувати накопичений потенціал ресурсів для інвестування; 

▪ на третьому етапі завершується перехід до постінду-

стріального суспільства на засадах інформатизації та інтелек-

туалізації, досягаються макроекономічні показники, харак-

терні для розвинутих країн світу, й енергетична незалежність 

держави. Його можна окреслити як переважно інноваційний. 

Стратегічною метою розвитку промислового комплексу 
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України в цей період передбачено еволюційний перехід до 

сталого розвитку в постіндустріальному світовому суспільстві 

на підґрунті збереження та безпеки життєвого простору лю-

дини, здійснення промислової діяльності з найменшими вит-

ратами за рахунок високоефективного використання ма-

теріального та інтелектуального потенціалу. Наприкінці 

третього етапу промисловість сформується як цілісна вироб-

ничо-економічна система екзогенного типу (тобто, не замкне-

на лише на себе). Така система забезпечує економічну неза-

лежність держави та реалізацію стратегічної мети – входжен-

ня України на паритетних умовах до числа провідних, техно-

логічно розвинених країн світу. 

Щодо соціальної складової переходу до сталого розвитку 

відомо, що подолання будь-яких соціальних проблем немо-

жливе без забезпечення стабільного розвитку економіки, 

позбавлення ж його соціального контексту робить цей розви-

ток беззмістовним. 

Тому перехід України до сталого розвитку вимагає зміни 

політики в соціальній сфері, основними напрямами якої ма-

ють бути: збереження здоров’я людини, сприяння покра-

щенню демографічної ситуації; забезпечення соціальних га-

рантій людям, які потребують захищеності; досягнення нор-

мативів якості життя, які прийняті у розвинених країнах; до-

сягнення орієнтирів сучасного рівня раціонального спожи-

вання для всіх верств населення; гуманізація суспільних 

відносин за рахунок реформування систем управління, освіти, 

науки, духовної культури та охорони здоров’я. 

Все це має бути відображеним у стратегії дій як на 

найближчу, так і на подальшу перспективу. Крім цього, стра-

тегія дій повинна базуватися на системі моніторингу сталості 

розвитку з урахуванням усіх соціальних складових і рівнів 

при прийнятті управлінських рішень. 

 

4.2 Інноваційна складова – основа для забезпечення 
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 побудови конкурентоспроможної,  

інноваційної економіки інтенсивного типу 

 

Формування суспільства знань, як нової суспільно-

економічної формації у ХХІ сторіччі, зумовлене особливою 

роллю знання у сучасному цивілізованому розвитку. Конку-

рентні переваги країн усе менше визначаються багатством 

природних ресурсів чи дешевою робочою силою і все більше 

– технічними інноваціями та конкурентним застосуванням 

знань, що посідають перше місце серед факторів суспільного 

розвитку, сприяють досягненню взаємо доповнюваних цілей 

забезпечення стійкого економічного зростання, підвищення 

суспільного добробуту, стимулювання соціальної злагоди, 

розвитку людини. 

Суспільство знань визначає тип економіки, в якій знання 

відіграють вирішальну роль, а їхнє виробництво стає джере-

лом розвитку. 

Інтенсивний постіндустріальний розвиток національної 

економіки і українського суспільства як суспільства знань по-

требує створення необхідних інституційних передумов й ак-

туалізації ресурсів для модернізації науково-технічної, інно-

ваційної систем та розвитку інтелектуального потенціалу. 

Виходячи з того, що основною ознакою конкурентос-

проможності країни є її здатність генерувати та швидко опа-

новувати наукові, технологічні, промислові, організаційні ін-

новації, набувають актуальності розробка та реалізація Док-

трини економіки знань, спрямованої на побудову національної 

інноваційної системи. При побудові такої системи мають мак-

симально враховуватися існуючі та поки що не втрачені 

Україною гуманітарні, геополітичні, економічні, науково-

технічні переваги – вигідне географічне розташування, висо-

кокваліфіковані кадри, високий рівень науково-технічного 

потенціалу. Для цього необхідно: 
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▪ виходячи з Концепції розвитку національної інно-

ваційної системи, невідкладно розробити і затвердити в уста-

новленому порядку довгострокову Стратегічну програму інно-

ваційного розвитку країни на найближче десятиріччя та наступ-

ні 25 років; 

▪ розробити та прийняти спеціальні закони України про 

венчурну діяльність в інноваційній сфері, про державну 

підтримку розвитку високих технологій, про кластерну мо-

дель економічного розвитку, про іннополіси, про інноваційну 

інфраструктуру. Завершити створення законодавчої бази у 

сфері економічних знань прийняттям Інноваційного кодексу 

України; 

▪ для поліпшення організаційної інноваційної діяльності 

при Кабінеті Міністрів України та обласних державних 

адміністраціях утворити економічні ради із висококваліфіко-

ваних спеціалістів і науковців. Запровадити у складі держав-

ного та місцевого бюджетів «Бюджет інноваційного розвит-

ку», за рахунок якого передбачати видатки для окремих 

бюджетних програм, зокрема, на фінансування державного 

замовлення на інноваційну продукцію, фінансову підтримку 

інфраструктури інноваційної діяльності тощо. Джерелами 

формування «Бюджету інноваційного розвитку», могли б ста-

ти також кошти, отримані від приватизації державного май-

на, надходження податку на нерухоме майно, частина при-

бутку державних та комунальних підприємств, що не впро-

ваджують інновації тощо; 

▪ створити Державний венчурний банк з відділеннями в 

областях, що буде стимулювати кредитно-фінансову діяль-

ність в інноваційній сфері. Сприяти створенню приватних 

інноваційних банків та венчурних компаній, запровадити 

державні гарантії та механізми стимулювання залучення за-

ощаджень громадян у довгострокові інвестиції; 

▪ скоротити кількість пріоритетних напрямків інно-

ваційного розвитку, зберегти ті, у яких Україна має суттєвий 
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науковий здобуток і перспективи розвитку (освоєння 

новітніх, у тому числі відновлюваних, джерел енергії, високо-

технологічних галузей промисловості, машинобудування, ма-

теріалознавство, створення індустрії наноматеріалів, біотех-

нології, технологічний розвиток агропромислового комплек-

су, хіміко-фармацевтичні технології, впровадження новітніх 

технологій та обладнання у медичному обслуговуванні, ін-

формаційні технології та системи зв’язку); 

▪ упровадити спеціальні програми, які стимулюють ін-

новаційне підприємство визначених пріоритетних напрям-

ків, для чого доцільно використати практику країн Євросою-

зу (зокрема, підтримку пріоритетних напрямків досліджень у 

VII-й Рамковій програмі); 

▪ розширити мережу та урегулювати діяльність складо-

вих національної інноваційної системи: бізнес-інкубаторів 

інноваційних центрів, технопарків, технополісів, венчурних 

фондів, «бізнес-ангелів», центрів трансферу технологій, ме-

ханізмів взаємодії їх між собою та з іншими суб’єктами інно-

ваційної діяльності; 

▪ прискорити становлення вертикально інтегрованих на-

уково-виробничих структур з повним технологічним циклом 

від інноваційних досліджень до виробництва, реалізації й 

технічної підтримки експлуатації нових продуктів на 

підґрунті економічної інтеграції галузевих НДІ та компаній-

споживачів наукового продукту; 

▪ створити інтегровану багаторівневу державну систему 

інформаційно-консультативної підтримки інноваційної 

діяльності на всіх етапах впровадження новацій (ідея – до-

слідження – розробка - впровадження). До складу загально-

державної інформаційної мережі (банку даних) інновацій 

мають вноситися відомості стосовно учасників інноваційної 

діяльності та об’єктів інноваційної інфраструктури, напрямів 

нових фундаментальних і прикладних розробок та можливо-

стей їх впровадження у виробництво; 
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▪ активізувати процес інтеграції вузівської науки з до-

слідницьким сектором академічної і галузевої науки шляхом 

створення дослідно-освітянських комплексів (центрів) інно-

ваційної спрямованості на зразок провідних європейських і 

світових університетів; 

▪ створити реальні умови заохочення створення парт-

нерств, альянсів та інших організаційних структур, що поєд-

нують науку, вищу освіту, розробки, виробництво і дають 

можливість реалізації великомасштабних міжгалузевих ме-

гапроектів зі створення та освоєння виробництва високотех-

нологічної продукції; 

▪ в економічній політиці держави передбачити істотне 

розширення ринку «довгих грошей», доступних вітчизняним 

виробникам, зростання капіталів державних банків. З цією 

метою вдосконалити механізм рефінансування банків, що 

кредитують високотехнологічні сектори економіки, запрова-

дити надання гарантій держави під кредити та розвиток 

нанотехнологій та пріоритетних галузей, розробити інстру-

ментарії з недопущення надмірного вивозу капіталу за кор-

дон; 

▪ прискорити реформування податкової системи, ство-

ривши таку систему оподаткування, яка стимулювала б ро-

звиток економіки знань. Зокрема, слід передбачити знижен-

ня податку на прибуток в тій частині, яка спрямовується на 

інновації, встановлення податкових канікул (пільг) для ком-

паній, що впроваджують технічні інновації, податкові по-

слаблення для нових компаній та малих підприємств, які 

працюють у високотехнологічному секторі споживчого рин-

ку; 

▪ створити мережу об’єктів інфраструктури кадрового 

забезпечення здійснення інноваційної політики шляхом ро-

зробки і впровадження у навчальних процесах профільних 

вузів та інститутів (центрів) підвищення кваліфікації пілотної 

бізнес-освітньої програми у сфері інноваційної діяльності, 
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спеціалізованих курсів та семінарів підвищення кваліфікації 

тощо; 

 

4.2.1 Фінансове забезпечення  

інноваційного розвитку 

 

Головною умовою реалізації програми інноваційного 

розвитку країни та її регіонів є інвестиційне забезпечення. 

Для створення інвестиційної привабливості регіонів і еко-

номіки України в цілому необхідно: 

▪ стабілізувати політичну ситуацію в країні, знизити 

рівень корупції, рішуче припинити рейдерські захвати 

підприємств, лібералізувати умови здійснення підприєм-

ництва, сприяти розвитку фондового ринку, упорядкувати та 

максимально спростити правила та інструкції стосовно 

ліцензування, патентування, дозвільного режиму, оподатку-

вання і репатріації прибутку тощо; 

▪ розробити і здійснити комплекс заходів щодо карди-

нального поліпшення інвестиційного клімату як в країні в 

цілому, так і в кожному регіоні, а також всебічно стимулюва-

ти інноваційні вкладення коштів вітчизняних підприємств в 

пріоритетні проекти, стримуючи «втечу» капіталу за кордон. 

Головним стимулом у цьому напрямі має стати поетапне 

звільнення від оподаткування податком на прибуток витрат 

підприємств на інвестиції в основні фонди; 

▪ в інвестиційній політиці держави та при удосконаленні 

законодавства передбачити правові та інші гарантії для інве-

сторів, у тому числі іноземних, щодо належного захисту 

вкладених ними коштів та прав на об’єкти інвестування, га-

рантування безперешкодного використання доходів від інве-

стицій та стабільного і передбачуваного правового середови-

ща; 

▪ надати правовий захист таким фінансовим операціям 

як кредитування інновацій та страхування комерційних ри-
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зиків, переглянути податкову систему в частині надання по-

даткових та інших фіскальних пільг суб’єктам господарюван-

ня, що створюватимуться та діятимуть в пріоритетних, особ-

ливо в наукоємних галузях економіки на початкових етапах їх 

діяльності; 

▪ впровадити механізми державного програмно-

цільового фінансування інноваційних проектів, у тому числі 

через запровадження конкурсних засад;  виробити активні 

критерії відбору інвестиційних та інноваційних проектів для 

державної підтримки, у тому числі через внесення змін до 

Закону України «Про інноваційну діяльність»; 

▪ відновити систему податкових пільг на підтримку інно-

ваційної діяльності, зокрема передбачених Законом України 

«Про інноваційну діяльність», запровадити прискорену 

амортизацію обладнання, придбаного в рамках інноваційних 

проектів, звільнити від імпортного мита обладнання, ввезено-

го в Україну в рамках реалізації таких проектів; 

▪ збільшити обсяги державного замовлення на вироб-

ництво космічної, авіаційної техніки та судноплавних засобів, 

а також на будівництво доріг, транспортних розв’язок, 

стадіонів, готелів, кемпінгів, об’єктів туристичної інфраструк-

тури тощо; 

▪ розробити програму освоєння або розширення вироб-

ництва в Україні на рівні світових зразків комп’ютерної та ви-

сокотехнологічної побутової техніки, яка сьогодні, в основно-

му, імпортується; 

▪ передбачати в планах-прогнозах соціально-економіч-

ного розвитку країни та регіонів заходи щодо розбудови 

об’єктів регіональної інфраструктури, підготовки цільових 

інвестиційних проектів для вирішення нагальних проблем 

регіонального розвитку з метою залучення інвестицій та 

підвищення інвестиційної привабливості регіонів, поліпшен-

ня умов запровадження передових інноваційних технологій; 
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▪ у кожному регіоні розробити програму оперативної 

реструктуризації збиткових підприємств (їх в країні 40%) за 

спільної участі держави і бізнесу, а також модернізації некон-

курентоспроможних виробництв; 

▪ розробити комплекс заходів по відновленню економіч-

ної бази малих міст і селищ, і стримуванню надмірного не-

контрольованого зростання великих міст, запровадженню 

механізму підтримки розвитку депресивних територій, пе-

редбачити податкову пільгу для інвесторів, які здійснюють 

інвестиції в об’єкти на таких територіях (за переліком, за-

твердженим Верховною Радою України); 

▪ на державному та регіональному рівнях формувати і 

систематично оприлюднювати в засобах масової інформації 

та мережі Інтернет інформацію про пріоритетні для інвесту-

вання об’єкти та про потребу в інвестиційних ресурсах, 

сформувати перелік державних підприємств-банкрутів для 

безоплатної передачі їх приватним особам, за умови 

здійснення останніми інвестицій для оздоровлення цих 

підприємств; 

▪ відновити широку пропаганду в засобах масової ін-

формації, на радіо і телебаченні кращих методів господа-

рювання, обмін передовим досвідом управління і ведення 

бізнесу, особливо малого і середнього. 

 

4.2.2 Місцеві органи влади: їх роль в побудові  

нової економіки 

 

Результативність нової економічної політики буде значно 

вищою, якщо до її реалізації будуть залучені місцеві органи 

влади. Це сприятиме максимальній реалізації економічного 

потенціалу кожного регіону, вирівнюванню соціально-

економічного розвитку регіонів України. 
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З метою прискорення інноваційного розвитку країни і 

регіонів, підвищення конкурентоспроможності та досягнення 

регіонами самодостатності пропонується: 

▪ розробити в кожній області, районі, місті програму 

прискореного розвитку малого і середнього бізнесу, як стра-

тегічного напряму розвитку територій і країни в цілому. Го-

ловною метою таких програм має бути забезпечення стабіль-

них умов для подальшого функціонування малих та середніх 

підприємств, відродження малих міст і селищ, залучення 

широких верств населення до підприємницької діяльності, 

збільшення кількості нових робочих місць. Для прискорення 

розвитку малого бізнесу необхідно посилити фінансову 

підтримку цього важливого сектору регіональної економіки, 

впровадити більш ефективні системи фінансування, кредиту-

вання й страхування, і на цій основі забезпечити збільшення 

надходжень коштів до місцевих бюджетів, що позитивно 

вплине на динаміку економічного та соціального розвитку 

регіонів; 

▪ прискорити спрощення і вдосконалення законодавчої 

та нормативної бази, що регламентує діяльність суб’єктів ма-

лого підприємництва. Підвищити мотивацію для місцевих 

органів влади у створенні сприятливого клімату для малого 

підприємництва шляхом збільшення частки податкових над-

ходжень, яка залишається у місцевих бюджетах; 

▪ забезпечити якісне оновлення трудових, зокрема інте-

лектуальних ресурсів, розробити і запровадити систему ор-

ганізаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення 

фахового рівня, знань та навичок учасників підприємницької 

діяльності щодо ведення бізнесу, відновлення роботи про-

фесійно-технічних закладів на новій сучасній базі отримання 

знань, поширення серед населення правових та економічних 

знань; 

▪ стимулювати створення потужних та конкурентоспро-

можних фінансово-промислових корпорацій – національних 
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економічних лідерів: горизонтально та вертикально інтегро-

ваних холдингових компаній, здатних виконувати функцію 

локомотивів економічного розвитку країни, а також створити 

та удосконалити діяльність інституцій, які надають фінансові, 

консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, 

юридичні, освітні послуги у забезпеченні інноваційної діяль-

ності; 

▪ розширити інтеграційні процеси через транскордонне 

співробітництво з метою підвищення конкурентоспромож-

ності регіонів, забезпечення їх сталого розвитку на сучасній 

технологічній основі та високого рівня продуктивності праці і 

зайнятості населення. 

Вирішенню регіональних проблем значною мірою має 

сприяти проведення нового етапу адміністративної реформи, 

пов’язаного з делегуванням владних та управлінських 

функцій центральних органів влади на регіональний рівень і 

всебічний розвиток місцевого самоврядування. При цьому в 

регіоні повинні бути законодавчо розмежовані повноваження 

і відповідальність між окремими органами влади (доцільно 

повернутись до рад та їх виконкомів). 

 

4.3 Кластерна концепція подолання економічної кризи  

та переходу до сталого розвитку 

 

Кластерна концепція економічного зростання та підви-

щення конкурентоспроможності виробничих систем в наш 

час набуває вирішального значення для адаптації України до 

процесу глобалізації, виходу з системної кризи та активного 

формування мережевих структур. Кластерна політика ро-

звитку базується на ідентифікації вже існуючих кластерів то-

варовиробників, стимулюванні їх розвитку та створенні нових 

перспективних виробничих систем на основі мережевої 

співпраці.   
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Кластер товаровиробників в сучасній економіці ро-

зуміється як мережева організація комплементарних, тери-

торіально взаємозв’язаних між собою відносинами співпраці 

підприємств і організацій, включаючи спеціалізованих по-

стачальників товарів і послуг, навіть покупців. Вони 

об’єднуються навколо науково-освітнього центру і мають 

партнерські стосунки з місцевими установами і органами 

державного управління. Метою такого гуртування є підви-

щення конкурентоспроможності підприємств, регіонів і 

національної економіки. 

Кластерна концепція базується на таких факторах еко-

номічного зростання: 

▪ активізація інноваційної діяльності шляхом накопи-

чення знань в кластері і передача учасникам досвіду, знань, 

навичок; дифузії «ноу-хау» серед фахівців кластеру; прозо-

рості потоку інформації; більшої гнучкості і швидкості в ро-

зробці інновацій і мінімізації витрат на їх впровадження; 

▪ розвиток підприємництва на основі створення велики-

ми виробниками кластера попиту на спеціалізовані ма-

теріально-технічні ресурси і послуги. Інакше кажучи, забез-

печується розвиток аутсорсингу, коли малі та середні 

підприємства виробляють продукцію, виконують роботу та 

послуги для ключових суб’єктів кластеру; 

▪ розвиток економіки та співробітництва на прикордон-

них територіях у сфері торгівлі, сільського господарства, ту-

ризму, транспорту та виробничої інфраструктури; 

▪ залучення іноземних інвестицій завдяки мережевому 

співробітництву суб’єктів кластеру з закордонними поста-

чальниками та інвесторами та дякуючи механізмам держав-

но-приватного партнерства (ДПП), які є суттєвим компонен-

том процесу кластеризації; 

▪ розширення експорту суб’єктами кластерів за рахунок 

спільних маркетингових програм, а також завдяки ор-

ганізаційній підтримці експортерів регіону в рамках ДПП. 
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Про високу ефективність кластерної організації вироб-

ництва свідчить сучасний досвід інших країн. Як показують 

дослідження, скандинавська та особливо фінська промисло-

вості сьогодні повністю кластеризовані. В США понад 60% 

підприємств працюють на основі кластерної моделі вироб-

ництва. Там підприємства кластеру знаходяться в одному 

регіоні і максимально використовують його природний, кад-

ровий і інтеграційний потенціал. Європейські країни на 

своєму форумі в Лісабоні у 2000 році схвалили «Лісабонську 

стратегію», в рамках якої всі країни-члени ЄС на основі своїх 

національних програм кластеризації мають забезпечити зро-

стання конкурентоспроможності та інноваційності своїх еко-

номік. Активно процеси кластеризації здійснюються і на по-

страдянському просторі, де лідером кластеризації економіки 

є Казахстан. 

Переваги кластерної організації економічного зростання 

переконують у необхідності розробки методів формування 

кластерної політики в Україні з урахуванням особливостей 

національної економіки. За нинішнього стану економіки 

більшість ідентифікованих в Україні кластерів, а також тих, 

що були створені в останні роки в різних регіонах країни, на 

жаль, працюють неефективно. 

Аналіз діяльності промислових кластерів України дозво-

ляє виявити причини невисоких темпів кластеризації україн-

ської економіки в порівнянні з такими процесами в інших 

країнах світу. Головними з цих причин є:  неінформованість 

бізнесу і влади щодо переваг кластерних зв’язків в економіці, 

мережевого співробітництва та можливостей державно-

приватного партнерства; відсутність відносин співробіт-

ництва в сферах наукових досліджень, освіти, маркетингу; 

нерозвинені партнерські відносини з місцевими органами 

влади; дуже слабкі зв’язки між підприємствами, вузами і на-

уковими закладами, відсутність в Україні законодавчої бази, 

що регулює відносини партнерства органів влади і бізнесу, а 
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також відсутність спеціалізованих громадських некомерцій-

них організацій, які б об’єднували учасників кластерів в 

регіонах. 

Аналіз світового досвіду формування кластерної політи-

ки в різних регіонах свідчить про те, що існує багато методів 

реалізації кластерної політики, які визначаються національ-

ними особливостями і прийнятою кластерною концепцією. 

Кластерна політика держав відрізняється ступенем регулю-

вання урядом процесу кластеризації. На жаль методичні ос-

нови формування кластерної політики в світі взагалі не опри-

люднені. Вивчення закордонного досвіду, його адаптація до 

реалій української економіки викликають необхідність фор-

мування методологічних основ кластерної політики, 

відповідно до розробленої кластерної концепції економіки 

України. 

Важливим методологічним питанням регіонального ін-

новаційного розвитку є обґрунтування рівня агрегування кла-

стерної політики. Вважається, що державне регулювання 

кластерних ініціатив, які є головним інструментом кластерної 

діяльності, стає оптимальним на рівні місцевих органів влади, 

про що свідчать такі міркування: 

▪ з точки зору синергетики держава, як форма ор-

ганізації суспільства, повинна створювати умови для 

постійної самоорганізації на регіональному рівні та мікрорів-

нях управління; 

▪ місцеві органи управління є більш гнучкими та мобіль-

ними, оскільки вони діють ближче до бізнесу, ніж національ-

ні урядові організації; 

▪ місцеве керівництво має достатньо джерел, щоб набути 

необхідну компетенцію та досвід в партнерських відносинах з 

місцевим бізнесом; 

▪ місцева влада має змогу суттєво впливати на відповідні 

кластерні програми та нести необхідні витрати, маючи в 

розпорядженні кошти місцевого бюджету; 
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▪ кластери в Україні локалізовані, частіше всього, на те-

риторії однієї області, міста, або навіть села. 

Отже, основною метою регіональної політики в Україні є 

формування умов сталого розвитку регіону і підвищення 

регіональної конкурентоздатності шляхом організації кла-

стерів, розвитку мережевого співробітництва та ДПП. Спе-

цифіка кластерної політики в Україні полягає у необхідності 

розвитку інституціональної, організаційної та економічної 

підтримки мережевої співпраці і державно-приватного парт-

нерства у формуванні таких основних факторів конкурентних 

переваг кластерів як інновації, освіта та маркетинг. 

Виходячи з викладеної концепції, визначено такі основні 

принципи формування регіональної кластерної політики 

України: 

▪ багаторівневість формування і реалізації кластерної 

політики, яка має здійснюватись на національному, регіо-

нальному, міжрегіональному рівнях управління, а також – на 

мікрорівні; 

▪ економічне стимулювання кластерів (політика уряду 

має бути орієнтованою на посередницькі методи підтримки 

мережевого співробітництва, а не на пряме субсидування 

окремих галузей промисловості та підприємств); 

▪ організаційне стимулювання кластерів (уряд не пови-

нен прямо втручатись в процеси кластеризації, а має ство-

рювати організаційні умови для розвитку мережевого 

співробітництва і державно-приватного партнерства); 

▪ підтримка перспективних кластерів (доцільно викори-

стовувати економічні стимули – пільги, кредити, гранти та 

інші засоби підтримки перспективних кластерів). 

Для оцінки ефективності регіональної кластерної 

політики має використовуватись система показників, а саме: 

▪ показники економічного зростання (валовий регіональ-

ний продукт (ВРП) та темпи його зростання); 
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▪ показники конкурентоспроможності (середній рівень 

конкурентоспроможності підприємств); 

▪ показники інноваційної активності (питома вага інно-

ваційно активних організацій, частка інноваційних товарів в 

загальному обсязі виробництва). 

Суб’єктами проведення кластерної політики в країні є 

органи управління національного і регіонального рівня. 

Наднаціональними органами впливу у цій сфері виступають 

різні міжнародні організації – ОЕСР, Європейський Союз, 

ЮНІДО, ЄБРР та інші, які фінансують донорські кластерні 

проекти та програми. Суб’єктами проведення кластерної 

політики на регіональному рівні (область, місто, район) є 

комітети (управління) з економіки місцевих адміністрацій та 

спеціальні урядові структури підтримки кластерів (до цього 

часу подібних органів в Україні не створено). 

Для державного регулювання процесу кластеризації в 

регіонах пропонується створити комісії по кластерному ро-

звитку при обласних комітетах з економіки на громадських 

засадах та сформувати їх з провідних вчених та фахівців ор-

ганізацій кластерної інфраструктури (Центру підтримки 

підприємництва, промислових асоціацій, торгово-

промислової палати, центру маркетингу), а також керівників 

місцевих органів державного управління. 

Основними завданнями комісії по кластерному розвитку 

мають стати: 

▪ організаційна підтримка ініціатив та процесів внесення 

змін в законодавство України, спрямованих на розвиток кла-

стерів в регіонах; 

▪ оцінка діяльності з формування кластерів і підвищення 

їх конкурентоспроможності з урахуванням економічних і 

політичних умов, що постійно змінюються; 

▪ сприяння в подоланні адміністративних бар’єрів в ор-

ганізації та розвитку кластерів в регіоні; 
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▪ забезпечення комунікацій та взаємодії суб’єктів кла-

стерів з відомствами та органами державного управління з 

питань регуляторної політики та надання допомоги класте-

рам. 

 Колегіальне керівництво кластерами доцільно 

здійснювати через юридичних осіб, що утворюються в таких 

поширених організаційно-правових формах як асоціації, 

господарські товариства, громадські об’єднання, спілки тощо. 

Серед них найбільш прийнятною для організації кластерів в 

Україні є асоціація (об’єднання підприємств), оскільки вона 

забезпечує:  

▪ досягнення спільної мети учасників асоціації; 

▪ виробничо-господарську самостійність та майнову не-

залежність членів; 

▪ відсутність організаційних та юридичних перешкод 

при вступі до асоціації.  

Така концепція промислової асоціації суб’єктів кластеру 

чи кластерів (в асоціацію можуть входити суб’єкти декількох 

моногалузевих кластерів) стане інструментом, що забезпе-

чить мережеве співробітництво і партнерство між трьома ос-

новними групами учасників: 

▪ кластером (його членами); 

▪ органами державного регулювання кластеризації, ство-

рення яких рекомендується (комісія з конкурентоспромож-

ності і кластеризації при Міністерстві економіки України, 

комісії з кластерного розвитку при обласних комітетах з еко-

номіки); 

▪ зовнішніми структурами (іноземними інвесторами і 

міжнародними донорами). 

Для стимулювання створення кластерів в регіоні пропо-

нується наступне: 

▪ підвищення рівня поінформованості суб‘єктів ринку 

про переваги кластерних взаємозв’язків та мережевого 

співробітництва;  
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▪ розробка регіональних програм організації і розвитку 

кластерів; 

▪ ініціювання та підтримка процесу організації і розвит-

ку кластерів (ідентифікація і залучення провідних суб‘єктів); 

▪ створення авторитетного ділового угрупування 

суб‘єктів кластеру у формі промислових асоціацій кластерів;   

▪ створення і розвиток кластерної інфраструктури в 

регіоні;    

▪ фінансування заходів по реалізації кластерної політики. 

Для формування і розвитку мережевого співробітництва 

і ДПП обґрунтована необхідність вирішення наступних зав-

дань: 

▪ ідентифікація і аналіз діяльності кластерів в регіоні; 

▪ економічне та організаційне стимулювання мережевого 

співробітництва суб‘єктів кластеру в науці, освіті, маркетингу 

на рівні місцевих органів; 

▪ взаємодія місцевих органів влади з суб‘єктами класте-

ру; 

▪ залучення іноземних інвестицій до реалізації кластер-

них проектів; 

▪ розвиток міжнародного співробітництва на рівні кла-

стеру; 

▪ координація взаємодії з різними рівнями влади з пи-

тань підтримки кластерів; 

▪ пропаганда мережевого співробітництва через гро-

мадські інститути. 

Розробка кластерної стратегії є ключовим етапом фор-

мування кластерної політики для конкретних регіонів і зале-

жить від стадії життєвого циклу кластеру, ступеня розвитку 

кластерних відносин, мети і пріоритетів у формуванні кла-

стерних зв‘язків. 

Фінансування регіональних кластерних програм в 

Україні має здійснюватись за рахунок коштів державного і 
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місцевих бюджетів, коштів підприємств і організацій, а та-

кож донорської допомоги міжнародних організацій.  

Здійснення ефективної кластерної стратегії дозволить 

успішно використати переваги мережевого співробітництва і 

партнерства бізнесу та влади, а також забезпечить економічне 

зростання і підвищення конкурентоспроможності національ-

ної економіки. 

Нові виробничі системи протягом наступного деся-

тиріччя можуть стати реальністю в Україні при умові ро-

зробки та реалізації національної програми підвищення конку-

рентоздатності економіки на основі мережевих структур – кла-

стерів. Такий загальнонаціональний проект має включати 

окремі регіональні і муніципальні програми, засновані на 

кластерних ініціативах.  

Створення сприятливого ділового клімату в країні і 

регіонах можливе лише через удосконалення законодавства в 

напрямку підтримки розвитку підприємництва, інновацій-

ності, сприяння обміну інформацією і технологіями, фор-

муванню нових ринкових можливостей, які утворюються кла-

стерними структурами. Для сприяння успішному вирішенню 

цих завдань, було б доцільним створити Всеукраїнську науко-

во-методичну Раду мережевих систем і кластеризації, яка б за-

снувала в регіонах свої відділення. 

Для прискорення розвитку економіки України на основі 

кластерів слід:   

▪ визначити джерела фінансування інноваційних систем 

регіонів; 

▪ створити при обласних держадміністраціях підрозділи, 

що уповноважені сприяти розвитку інноваційної діяльності 

на основі кластерів; 

▪ створити механізми страхування та компенсації мож-

ливих ризиків інноваційної діяльності; 
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▪ активізувати створення в регіонах інноваційної інфра-

структури та системи прямих зв’язків між промисловими 

підприємствами та закладами науки і освіти; 

▪ сприяти створенню в регіонах сучасної системи патен-

тування, часткового чи повного продажу прав на відкриття та 

винаходи, формуванню регіональних мереж інноваційного 

консалтингу; 

▪ сформувати систему підготовки фахівців для основних 

напрямків інноваційного підприємництва, інфраструктури 

та менеджменту. 

 

Добробут країни та ефективність її економіки мають 

ґрунтуватись на використанні накопичених знань, їх безпере-

рвному поповненні, на швидкому втіленні цих знань у висо-

котехнологічну продукцію і послуги, що в сучасних умовах 

можливо ефективно реалізувати лише через інноваційні кла-

стери.  

 

4.4. Духовно-моральна складова  

інноваційного розвитку – найголовніша умова успіху 

 в побудові нового суспільства 

 

Остання за нумерацією глава Стратегії не є менш важли-

вою за своєю суттю. Зміст її не дуже звичний для економічної 

літератури. Можливо дехто, на жаль, не надасть їй необхідно-

го значення. Але ми переконані, що структурну перебудову 

економіки і модернізацію всього суспільства починати треба саме 

з духовно-моральної складової. Цілком розуміємо, що виконати 

наші рекомендації, викладені саме в цій главі, найбільш 

складне завдання, яке вимагатиме зусиль не лише влади, а і 

кожного громадянина, кожної організації і суспільства в 

цілому. Іншого виходу а ні у нас, а ні в людства просто немає. 

На рубежі XX–XXI століть Україна була втягнута у трива-

лу і трагічну полосу історичних випробувань, до дна «випив-
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ши гірку чашу» лібералізму і чужебісної демократії. Знаходя-

чись 18 років у стані постійного непрофесійного та 

безвідповідального реформування та зазнаючи вищезгаданих 

значних матеріальних втрат, Україна зазнала найстрашнішо-

го – втрати духовності народу. Наркотики, алкоголь, корупція 

і розбещеність, проституція, торгівля жінками і дітьми, амо-

ральність і лицемірство у всіх сферах нашого життя зни-

щують наше майбутнє – молоде покоління. Давно забуто 

патріотичне виховання, нині дітей від садочка і до ВУЗу вихо-

вують не на героїчних всесвітньо визнаних прикладах з мину-

лого старших поколінь, а на жорстоких і ганебних діяннях 

зрадників і прислужників фашизму. Вочевидь, не про таку 

Україну і її майбутніх синів мріяли українці, голосуючи за її 

суверенність.  

Нині українське суспільство глибоко розколото на десят-

ки напрямів і позицій економічного, соціального, регіональ-

ного та ідеологічного характеру. Воно судорожно шукає шля-

хи виходу з економічного хаосу, соціальної напруги, політич-

ного та ідеологічного протистояння різних громадських сил. 

Без повернення духовності ніяка влада не зможе модернізува-

ти економіку. Варто нагадати слова Спасителя по Євангелію 

від Матвія: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, 

и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».  

Сучасні фінансово-економічні, а по суті – політико-

економічні кризи є закономірними. Вони являють собою 

відплату за аморальне прагнення багатьох забезпечувати 

власний добробут шляхом насильства і обману, паразитувати 

на природі, не повертаючи їй борги, за порушення права 

кожної людини на працю і на одержання достойної зарплати 

і пенсії, зрештою, за ненаситну жадібність, безглузде здир-

ництво і маніпулювання свідомістю людей. 

Не можна розірвати і протиставляти економіку і духов-

но-моральну сферу життя суспільства і людини. Економічні 

досягнення неможливі в аморальному, бездуховному суспільстві. 
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Економічно та ефективно все те, що людяно, морально і ду-

ховно, а по великому історичному рахунку – БОГОЛЮДЯНО. 

Світова фінансово-економічна криза ще раз підтвердила, 

наскільки нестабільна і вразлива економіка, побудована на 

спекулятивному капіталі. В нинішній ситуації державі і сус-

пільству необхідно зробити все можливе для відродження 

трудової етики, глибокої поваги до людської праці і до люди-

ни праці взагалі. Це найважливіша умова переходу до інно-

ваційного сценарію розвитку. Адже стійкого економічного 

зростання можна досягти лише за рахунок ефективності ре-

ального сектору економіки, зв’язку фінансових інструментів з 

результатами людської праці. 

Тому не випадково зараз стає особливо актуальною но-

осферна соціально-економічна теорія, започаткована ще В.І. 

Вернадським, яка утверджує принципи духовно-мораль-ного 

і ненасильницького прогресу суспільного виробництва, що 

дозволить створити антикризові механізми господарювання, 

придатні для будь-якої країни світу. Головними критеріями 

ефективності будь-якої економіки світу мають бути не прибу-

ток і навіть не зростання ВВП (хоч це важливо), а здоров’я 

народу, поліпшення його трудової життєдіяльності, збере-

ження та відтворення природи.  

Ноосферне антикризове управління економікою, як 

стверджують вчені-економісти П. Нікитенко, В. Геєць, 

А. Осіпов та інші, передбачає забезпечення сталого інно-

ваційного, соціально орієнтованого розвитку країни на базі 

впровадження фондоощадного інструментарію господа-

рювання. Цей інструментарій являє собою комплекс політи-

ко-правових та організаційно-управлінських засобів, призна-

чений для влади, науки та церкви в цілях, по-перше, збере-

ження народу, по-друге, довкілля, по-третє, поліпшення 

якості життя людей. Успіх ноосферного управління залежить 

від критичної маси інтелекту, нагромадженої в народі, і, 

насамперед, – у головах представників державної влади, 
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управлінців, керівників сфери науки і освіти, церковних 

діячів, – образно кажучи, від коефіцієнта корисної дії обох 

великих півкуль головного мозку та обох рук – правої, яку 

звуть невидимою рукою ринку, і лівої, яку звуть видимою ру-

кою державного регулювання політико-економічного ме-

ханізму. 

Для більшої антикризової стійкості, забезпечення ди-

наміки зростання, необхідно розпочати формування нового, а са-

ме – ноосферного світогляду й економічного мислення, перш за 

все, у представників чотирьох найважливіших інститутів сус-

пільства – влади, науки, освіти, релігії. Поряд з тим, не менш 

важливо переглянути предмет економічної науки й освіти, 

який вже не може обмежуватися дослідженням проблем 

відтворення лише товарів, робіт та послуг, а тим більше – 

капіталу. Наука покликана вивчати життєдіяльність людини 

на Землі в усій повноті її проявів і в усі періоди біологічного 

циклу індивіда. Звідси випливає, що економічна наука зо-

бов’язана включати у свій предмет і знання всіх інших наук та 

сфер діяльності, тобто виступати синергетичною наукою, яка 

формує у людей інноваційний, ноосферний світогляд, 

здатність мислити глобально, але діяти локально – в інтересах 

своєї країни і свого народу. 

При ноосферному мисленні та діях потрібно визначити і 

новий критерій ефективності економіки. Замість показника 

прибутку і розрахованих на його базі величин рентабель-

ності, окупності тощо новим критерієм має стати показник 

доходу – новоствореної вартості (ВВП). Водночас необхідно 

змінити систему бухгалтерського і статистичного обліку, 

спростити оподаткування, знизити податкове навантаження, 

зробивши його однаковим для всіх працездатних (33,3% від 

доходу). Виходячи з потреби наповнити ноосферним змістом 

усі економічні моделі, треба буде змінити амортизаційну 

політику і політику оплати праці, ціноутворення, облік скла-

ду й структури затрат виробництва, банківську, грошово-
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кредитну та інвестиційну політику; усі це слід ув’язати з рин-

ковою оцінкою доходу та ВВП. Таким чином, економіка має 

стати людино- і природовимірною системою ринкового суспіль-

ного відтворення. 

У подальшому через розробку і застосування соціально-

еколого-економічного механізму господарювання слід досягти 

підвищення моралі в суспільстві: він має бути таким, щоб при-

родним чином знизилися рівні бюрократизму, соціального 

паразитизму, утриманства, економічного рейдерства, особ-

ливо інтелектуального. Цей механізм має високо піднести 

престиж морального інтелекту і продуктивної праці, створи-

ти умови для повної зайнятості громадян працездатного віку 

з гідним рівнем оплати їх праці і адекватного соціального за-

безпечення непрацездатного населення. 

Антикризова господарська модель життєдіяльності по-

винна знайти своє відображення у законодавстві. Для того, 

щоб ця теза стала предметнішою, важливо подолати абсолю-

тизацію речової залежності людей і фетишизацію прибутку, 

грошей, матеріального предметно-речового виду вироб-

ництва та нагромадження, коли люди, схиляючись перед ба-

гатством, не є справді вільними суб’єктами і творцями сус-

пільних відносин, коли людина служить тільки матеріально-

му виробництву, пристосовуючи до нього самого себе і при-

роду. На жаль, сьогодні панує не особистість як така, а культ 

сили, грошей, зиску, посади, величини капіталу, порядкує 

прагнення до соціального паразитизму, заволодіння влас-

ністю і грошима шляхом рейдерства, боротьби за владу, за 

«тепле місце». 

Духовність не являється наслідком матеріального достат-

ку, чи якимось додатком до нього. Тому є помилковою думка 

про те, що спочатку потрібно забезпечити людям матеріаль-

не благополуччя, а потім думати про духовність. А хіба стали 

духовними наші мільйонери чи банкіри, які не зупиняються 

ні перед яким злочином, щоб збільшити чи навіть утримати 
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своє награбоване багатство? Не можна розглядати матеріаль-

ний комфорт як головну мету життя. По такому шляху йде 

західне постіндустріальне суспільство, для якого характерна 

тотальна матеріалізація буття людини. Через призму ринку, 

користі, прибутку, рентабельності розглядається все, що 

існує. Дух безмірного споживацтва і жадоба насолод, гострих 

відчуттів (часто кримінально-аморальних) – свідчить про гли-

боку духовну кризу Заходу на фоні матеріального комфорту і 

благополуччя. 

Наша модель соціально-економічного розвитку не по-

винна сліпо копіювати західні стандарти і цінності. Ринковою 

має бути економіка, а не суспільство. Технологічним має бути 

виробництво, а не спосіб життя. Не варто негуманно, непри-

родно «ламати» і перекроювати себе, свою душу, свій мен-

талітет, щоб в гонитві за західними стандартами зайняти чер-

гу до «споживчого раю». Надто великі культурно-історичні 

відмінності. Проміняти національно-культурну своєрідність, 

накопичений за тисячі років духовний потенціал нашого 

народу на матеріальний комфорт і достаток – значило б зро-

бити фатальну історичну помилку. Набагато корисніше буде, 

спираючись на свої культурно-історичні і релігійні традиції 

та надбання, не втрачаючи своєї самобутності, перейняти у 

Заходу все дійсно корисне і потрібне для нас. Зокрема, пов-

читися у Заходу демократичним принципам організації 

політичного і громадського життя, правовій культурі, поваги 

до людської гідності, почуттю особистої відповідальності 

тощо. А ось переймати західний прагматизм, сухість відно-

син між людьми, не кажучи вже про дух надмірного спожи-

вацтва і гедонізму, навряд чи варто. 

Необхідно творчо усвідомити себе і своє місце у світі. Та-

кий же селективний підхід потрібен і відносно інновацій. 

Тільки в такому разі можливе формування адекватної націо-

нальної ідентичності українського народу, усвідомлення ним 

себе як інтегрованої спільності вільних індивідуальностей в 
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громадсько-політичному, соціально-економічному, культур-

но-історичному і духовно-моральному розуміннях. Тоді ми 

станемо поважати себе, нас будуть поважати, а наш народ і 

наша країна займуть гідне місце у світовому співтоваристві. 

 Доречно навести мудрі слова Святійшого Патріарха Ки-

рила із його виступу на ХІІІ Всесвітньому Руському Народно-

му Соборі: «Экономическая система, построенная только на 

стремлении к наживе, на равнодушии к судьбе человека, на 

пренебрежении к нравственным нормам, лишена устойчиво-

сти и может рухнуть в любой момент, погребая под своими 

обломками судьбы людей. Безнравственная экономика, не-

эффективна и более того нежизнеспособна, опасна». 

Нове століття і тисячоліття має стати Ерою Розуму та 

розвитку могутності людства на основі Вселенських Законів 

Вічності. Людство повинно зрозуміти, що прогрес технічного 

розвитку має свої межі, але жодних меж розвитку, удоскона-

лення особистості людини, її здібностей немає і не буде.  

Адже головне в людині – це дух, її духовний стан. 

Найбільш динамічними гранями духовного бачення явля-

ються Віра, Любов, Надія і буде дарована Мудрість, які є ос-

новою побудови Піраміди справедливого громадянського 

суспільства за Вселенськими Законами. 

Роздуми про день прийдешній стають нагальною потре-

бою суспільства. Вони мають сприяти встановленню інтелек-

туального й морального клімату, необхідного для зміни того 

русла нашої ріки життя, яке нас може підвести до катастрофи, 

якщо ми не навчимося по-новому мислити, якщо не відбудеться 

загальнопланетарна Перебудова. 

 

ВИСНОВОК 

 

Визначення напрямів інноваційного розвитку економіки 

України, їх успішна реалізація залежить від успішної інте-

грації країни у світову господарську систему, і, в першу чергу, 
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від інтеграційних процесів з ЄС та Росією. Спроби влади 

серйозно змінити економічну ситуацію всередині країни без 

урахування глобальних економічних і політичних факторів 

чи, тим більше, всупереч їм, приречені на невдачу. Виходячи 

з цього, і слід визначати основні пріоритети економічної 

політики. 

Вчені Спілки економістів України одностайні в тому, що 

зараз владі разом з наукою необхідно не лише виробити нову 

доктрину, стратегію та вдосконалити законодавчу базу інно-

ваційного розвитку України, але й детально відпрацювати 

«дорожну карту» переходу до інноваційної моделі націо-

нальної економіки. 

Механізмами реалізації цієї моделі, крім перелічених 

вище, можуть бути такі: 

По-перше. Здійснення глобальної корпоратизації націо-

нальної економіки. Аналіз свідчить, тільки транснаціональні 

компанії в глобалізованому світі визначають пріоритети ро-

звитку світової економіки. Світ, як і раніше, визнає лише 

сильних, поважає лише тих, хто в змозі самоутверджуватись, 

захистити власну свободу і цінності. 

По-друге. Кардинальна зміна ролі фундаментальної і 

прикладної науки для того, щоб розробки українських вчених 

(а вони є на рівні світових) не лежали роками на полицях, а 

впроваджувалися у виробництво. Необхідно створити всі 

нормативно-правові і фінансові умови для того, щоб цей ме-

ханізм по впровадженню наукових розробок вітчизняних 

вчених у виробництво обов’язково спрацьовував. 

По-третє. Глибокі системні зрушення кадрової політики 

держави, а також реформа всієї структури державного 

управління економічними процесами. Тільки досвідчені 

професіонали на всіх рівнях управління можуть в найкорот-

ший строк вивести Україну з кризи і поставити на рейки 

стабільного зростання. 
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Лише за умови пріоритетності інноваційного шляху ро-

звитку можна здійснити структурну перебудову української 

економіки, подолати сировинний вектор її розвитку і утвер-

дити Україну як конкурентоспроможну високотехнологічну 

державу. 

І, четверте. Запровадження механізму єднання помислів 

всіх верств суспільства і влади.  

Політична нація – не держава, не політизоване її насе-

лення, а спільність людей, об’єднаних загальноприйнятними 

для них цінностями, усвідомленням єдності громадянської 

приналежності, незалежно від національності, з орієнтирами 

на високі соціальні здобутки. Політична нація – не статика, а 

процес, який в жодній країні не закінчився і ніколи не закін-

читься, бо вимагає постійного наповнення єднальними та 

мобілізаційними орієнтирами. Національна ідея – так само 

процес, а не захоплююча формула, що підніме і поведе маси. 

І вона теж повинна оновлюватися від етапу до етапу досяг-

нутих успіхів. Національна еліта – не владна верхівка та 

горстка багатих, а інтелектуальні й духовні авторитети, до то-

го ж аналітики, стратеги і далекоглядні діячі. Скрізь лідери 

еліти формуються в інтелектуальних колах і ними ж виво-

дяться на авансцену. 

Загальнодержавною проблемою є формування культури 

– духовної, політичної, правової, моральної, совісті, еко-

номічної, екологічної, світоглядної тощо. Головна серед них – 

культура совісті. Саме в культурі совісті корені добра і зла. 

Інтелектуальний, духовний і моральний стан суспільства – 

базова опора його поступу. 

 

Ми віримо Богу, любимо Його і надіємося на Нього. 
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                Схвалена 

рішенням ІІ Пленуму Правління 

     Спілки економістів України 

  від 22 квітня 2010 р. 

 

ДОКТРИНА 

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Доктрина економічної політики в Україні (далі – Докт-

рина) визначає сукупність керівних принципів, політичних, 

господарських, правових, соціальних, етичних поглядів на 

економічну політику, стратегію і практику розбудови еконо-

міки України з метою забезпечення гідних людини якості 

життя та умов духовного вдосконалення, відчуття у громадян 

досягнення суспільного блага на основі зростання економіч-

ної могутності і безпеки держави, її високого авторитету у 

світі. 

Необхідність Доктрини обумовлена тим, що за роки не-

залежності України у державі в цілому та в центральних ор-

ганах державної влади так і не склалося цілісне, всебічно об-

ґрунтоване і стратегічно виважене бачення економічної полі-

тики, спрямованої на ефективні ринкові трансформації гос-

подарства країни. Крім того, Доктрина проголошує принци-

пово нові завдання і ідеологію законотворчості у сфері еко-

номіки, що враховують кризовий стан всіх сфер суспільного 

життя країни, існуючих етико-моральних цінностей та духов-

ності.      

Що маємо. Безвідповідальна відмова від державного 

стратегічного регулювання ключових сфер господарських ві-

дносин, потурання міжнародним організаціям і іноземним 

консультантам в сповідуванні виключно монетарних регуля-

торів господарського обороту, безсистемна і вкрай мінлива 

законотворчість та масоване нехтування нормами законів під 

гаслом «сучасної неоліберальної» політики, особливо у сфері 
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реформування власності, призвели до руйнації економічного 

потенціалу країни, а головне – до повної втрати розуміння 

пріоритету етико-світоглядних, моральних і культурних мо-

тивів поведінки, споконвічно притаманних українській гро-

маді, у створенні сучасної, конкурентоздатної, збалансованої, 

високоефективної економіки, спрямованої на досягнення 

найвищих стандартів життя і духовного розвитку громадян 

України.     

Чого прагнемо. Доктрина має морально-етичне, грома-

дянське  спрямування, виходячи з якого створення матеріаль-

ного багатства країни, окремих осіб чи угруповань не повин-

но бути самоціллю, економіка має підпорядковуватися за-

вданням духовного збагачення людини, створенню загального 

суспільного блага і достатку, за яких особистісний розвиток і 

добробут кожного став би нормою життя. Держава має за-

йняти належне їй місце Дбайливого і Мудрого господаря, що 

переслідує виключно мету суспільного блага для всіх, звіряю-

чи свої зусилля з вічними людськими цінностями добра і 

справедливості.     

Настав час, коли активною силою у класичній діаді «ба-

зис-надбудова» має стати саме надбудова в частині виваженої 

державної політики та суспільної етики, вільних від меркан-

тильних потягів до вигоди будь-якою ціною, коли прийняття 

рішень публічними чи приватними особами виходитиме са-

ме з моральності цих рішень і праведності їх наслідків, відпо-

відності законам розвитку ноосфери, духовно здорового сус-

пільства. Лише за цих умов багатство країни і добробут її 

громадян будуть благом, примножуватимуться і міцно стоя-

тимуть, згідно з біблійною притчею Ісуса Христа, на камені, а 

не на піску.    

Це означає, що Україна має перейти до нового базового 

принципу формування і здійснення правовідносин у сфері 

господарювання, у тому числі й в частині державного регу-

лювання економіки, змістом якого стане  відповідальність 
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держави у здійсненні нею конституційних повноважень і 

обов’язків, духовність і етика, моральність, соціальна злагода, 

громадянська свідомість, відповідальна світоглядно-

доброчинна мотивація економічної поведінки всіх суб’єктів 

цивільно-правових та адміністративно-владних відносин. 

Витоки і завдання. Доктрина ґрунтується на Конституції 

України, принципах публічного і приватного права та є осно-

вою законодавства у сфері регулювання і мотивації економіч-

ної поведінки всіх суб’єктів суспільних відносин, у тому числі 

пов’язаних з виконанням міжнародних договорів України. 

Економічна політика, як одна із головних сфер держав-

ної політики, покликана забезпечувати і всебічно втілювати в 

реальність конституційні права, свободи та обов’язки особи і 

громадянина. При цьому така політика має будуватися на 

співпраці з усіма інститутами громадянського суспільства та 

координувати діяльність економічних агентів в масштабах 

країни, досягаючи належного рівня гармонізації соціально-

економічних відносин та суспільного блага.      

Завданням економічної політики має бути створення та-

ких інститутів (правових, організаційних, етико-світоглядних, 

громадських) та механізмів їх взаємодії, які б найбільш вива-

жено, послідовно і гарантовано сприяли досягненню соціаль-

но-економічної доброчинної мети такої політики. 

Економічна політика має формуватися на єдиних і 

стабільних засадах, які визначаються Верховною Радою 

України відповідно до її конституційних повноважень. Такі 

засади доцільно визначити Законом «Про економічну 

політику в Україні». Після розробки і прийняття цього Зако-

ну формування економічної політики та її здійснення відбу-

ватиметься шляхом прийняття органами державної влади 

відповідних актів законодавства в їх системному 

взаємозв’язку і узгодженості з цим Законом. Проекти таких 

актів, що передбачатимуть регулювання відносин у сфері 

економічної діяльності на підставах і принципах інших, ніж 
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ті, що будуть встановлені цим Законом, не повинні розгляда-

тися і прийматися без попереднього внесення відповідних 

змін до Закону. 

Держава, в межах Конституції України та виключно на 

підставі законів, має забезпечувати реалізацію такої політики 

силою примусу, встановлюючи публічний порядок 

відповідальності за дотримання приписів законів, а також 

всіляко сприяти ініціативі інститутів громадянського суспіль-

ства до запровадження соціально значимих звичаїв та мо-

рально-етичних норм у сфері підприємництва, суспільного 

схвалення проявів меценатства, доброчинності, благодійності, 

інших заходів практичного втілення сучасної ідеї соціальної 

відповідальності бізнесу. 

Принципи здійснення. Виходячи з викладеного, згада-

ний Закон має визначати сталі, стратегічно орієнтовані єдині 

державні принципи, підходи, стандарти до розробки, фор-

мування та здійснення економічної політики, до підготовки 

проектів актів законодавства у сфері господарювання, бюд-

жету, податкових відносин, конкуренції та перебудови і 

зміцнення економічного потенціалу країни. 

Формування і здійснення економічної політики, що 

відображатиметься у відповідних актах законодавства, має 

виходити із таких конституційних принципів: 

- відповідальність держави перед людиною за свою 

діяльність; 

- неухильний пріоритет суспільних інтересів та безпеки 

держави; 

- найвищі соціальні цінності держави – людина, її життя 

і здоров’я, честь і гідність, добробут, недоторканність і безпе-

ка; 

- верховенство права; 

- рівність усіх суб’єктів права власності та учасників гос-

подарських відносин перед законом; 
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- зобов’язальний зміст права власності та його регулю-

вання з метою гарантованого недопущення використання 

власності на шкоду особі і суспільству;     

- непорушність права власності українського народу на 

землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 

ресурси; 

- співмірність фіскальних та протекціоністських регуля-

торів; 

- економічна багатоманітність суспільного життя;  

- гарантія ресурсної забезпеченості та ефективності за-

ходів політики; 

- соціальна відповідальність суб’єктів публічної влади і 

бізнесу;  

- невідворотність настання відповідальності за зловжи-

вання з майном і правами на нього, використання власності 

на шкоду особі і суспільству. 

Напрями та їх змістовні положення. Доктриною пропо-

нуються наступні основні напрями економічної політики, що 

визначатимуться вищезгаданим законопроектом «Про еко-

номічну політику в Україні».   

 

 

1. Створення механізму  

регулювання економіки 

 

Економічну політику в Україні доцільно формувати на 

основі системи цільових програм, планів-прогнозів і доку-

ментів індикативного регулювання економіки. Основною се-

ред цих документів має бути довгострокова Державна стра-

тегічна програма соціально-економічного розвитку України 

на 15 – 20 років, що затверджуватиметься Верховною Радою 

України.  

Виключно виходячи з цієї Програми і на її підставі Уряд 

формуватиме згідно з законом державні цільові програми 
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розвитку окремих сфер, галузей економіки чи регіонів з гори-

зонтом планування до 10 років. 

На підставі таких програм і у зв’язку з ними Уряд, 

профільні центральні органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування могли б формувати плани-

прогнози на середньострокову перспективу (від 3 до 5 років) з 

розбивкою на річні індикативні плани регулювання секторів 

матеріального виробництва, виробничої інфраструктури, ро-

звитку регіонів і об’єктів соціальної сфери. 

У взаємозв’язку з такою системою прогнозно-

регулятивних актів має відбуватися складання та забезпечен-

ня виконання перспективного (3 роки) і у його складі щоріч-

ного Державного бюджету України.           

Поряд із проголошеною необхідністю запровадження 

зазначеної системи програм і планів, новацією Доктрини є 

те, що в їх основі має бути Національна стратегія сталого ро-

звитку, яка для України має істотне значення у принципово 

важливому контексті інтеграції екологічної складової у 

політику секторального розвитку. Розробка стратегії сталого 

розвитку повинна стати ключовим завданням економічної 

політики, узгодженим з рішенням Всесвітніх самітів із стало-

го розвитку, що відбулися у Ріо-де-Жанейро 1992 року та у 

Йоханесбурзі 2002 року.   

Положення стратегії сталого розвитку спрямовувати-

муться на зміну поведінки всіх учасників суспільних відносин 

і мають бути враховані при формуванні бюджетних доку-

ментів та пронизувати всі фінансові трансакції в державі, 

насамперед, з бюджетними коштами під час здійснення про-

цедур державних закупівель та реалізації проектів регіональ-

ного розвитку.  

Нове бачення суті організаційних основ економічної 

політики полягає в тому, що система планово-індикативних 

документів не є самоціллю, а лише засобом формування і ре-

алізації економічної політики, забезпечення її наступності та 
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гарантій соціальної спрямованості. Тому ці документи мають 

розроблятися, прийматися, застосовуватися з одночасним 

моніторингом і контролем індикативних показників наслідків 

їх реалізації для наступного перегляду і циклічного відтво-

рення вказаних етапів у інтерактивному режимі, з лагом не 

менш як один календарний рік.   

Невід’ємним елементом державної економічної політи-

ки мають стати заходи з реформування фінансової інфра-

структури держави та органів реєстрації прав власності – 

банківської системи, мережі бірж, депозитаріїв, державних 

реєстрів, кадастрів тощо. Ідеологією такого реформування 

має стати виключно прозорий централізований підхід до 

встановлення єдиних правил, умов та стандартів діяльності і 

державно-громадського контролю у вказаних сферах, що си-

лою закону зупинило б поширені зловживання, протиправні 

інсайдерські маніпуляції, рейдерство, корупцію. Ідея жорст-

кого регулювання фінансових ринків набуває дедалі більшої 

популярності у світі. Показово, що такий ліберал як Джордж 

Сорос нещодавно висловився на користь цієї ідеї, навіть якщо 

вона буде йти врозріз з його особистими інтересами.      

Ключовими регуляторними заходами державної еко-

номічної політики у сфері підприємництва повинні стати 

рішучі дії, спрямовані на подолання тотальної монополізації 

більшості секторів економіки, насамперед ринків товарів і 

послуг, спрощення регламентів започаткування і ведення 

бізнесу, забезпечення гарантій чесної та вільної конкуренції. 

Враховуючи кризовий стан, насамперед, матеріального 

виробництва і фінансової системи країни та нинішню духов-

но-етичну і правову основу господарського мислення, очіку-

ваного результату реформ можна досягти, застосовуючи ідеї 

кейнсіанської моделі макроекономічного регулювання у пра-

вовому зв’язку із звичаєвою і етичною основою мотивації 

економічної поведінки на мікрорівні. Для України ця модель 

відображатиме стратегічно вивірений системний підхід до 
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модернізації економіки, що супроводжуватиметься посилен-

ням економічної влади і відповідальності держави у стиму-

люванні внутрішнього попиту, розвитком інститутів грома-

дянського суспільства, досягненням політичної злагоди та 

верховенства права, громадським контролем за формуванням 

економічної політики і суспільним сприянням здійсненню її 

заходів.   

 

2. Формування ідеології інновацій  

і суспільства знань 

 

Зважаючи на очевидну необхідність структурної перебу-

дови економіки країни, насамперед, з метою подолання кри-

зових явищ, економічна політика має спрямовуватися на ста-

новлення інноваційного підходу до вирішення будь-яких 

проблем у всіх сферах ділової активності.  

Такий підхід має орієнтуватися на створення у найко-

ротший строк в Україні нового ділового звичаєвого мен-

талітету, інноваційно орієнтованих мислення, мотивації та 

ділової активності як основи нової моделі сучасної конкурен-

тоздатної інноваційної ринкової економіки інтенсивного ти-

пу. 

Ця нова для нашого суспільства модель світогляду, мис-

лення і поведінки у сфері господарювання бачиться серцеви-

ною нової національної інноваційної системи, у складі якої – 

мережа державних, бізнес-інноваційних та громадських ін-

ституцій, система ділових звичаїв, правових і морально етич-

них норм, потужний освітній та науково-технічний потенціал 

провідних вузів і науково-дослідних установ.   

Підтримка і фінансове забезпечення піонерних наукових 

досліджень, насамперед прикладного спрямування, повинні 

мати тенденцію до зростання частки участі у цьому процесі 

корпоративного фінансування, коштів крупних монополій та 

бізнес-структур. При цьому засобами економічної політики 
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такі дослідження мають визначатися як пріоритетні, і такі, 

що мають належати до сфер національної економіки, які ко-

ристуються підтримкою і відповідними гарантіями з боку 

держави. Це дозволить переорієнтувати частину коштів дер-

жави, що виділяються на науку, на підтримку фундаменталь-

них досліджень як основи майбутнього інноваційного потен-

ціалу країни.    

Принципово важливим аспектом економічної політики 

у сфері інновацій є вдосконалення системи захисту, реєстра-

ції і регулювання комерційного використання прав інтелек-

туальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності, 

комерціалізовані і належно захищені, мають стати істотною 

складовою економічної могутності країни, вагомим фактором 

її конкурентоздатності на світових ринках технологій та інно-

вацій. 

Інновації мають бути не лише в технології, способі виро-

бництва, обробки інформації тощо, але й в креативному під-

ході до пошуку шляхів вирішення проблем, в мисленні, 

орієнтованому на успіх і ефективне досягнення мети, в спо-

собі організації, мотивації і консолідації учасників тих чи ін-

ших проектів на кінцевий результат, на допустимі засоби дій, 

етичні критерії вибору та поведінки в тих чи інших обстави-

нах ділової активності.      

Особливе значення інноваційний спосіб мислення і діло-

вої активності матиме саме для поліпшення психологічних, 

морально-етичних основ мотивації особи, оскільки інно-

ваційні процеси вимагають від кожного нового світогляду, 

нового ставлення до господарських відносин і розуміння 

власного місця в них, нового рівня відповідальності, тобто 

зміни у більшості своїй негативних споживацьких стерео-

типів, що сформувалися за роки незалежності України.      
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3. Ресурсне забезпечення 

економічної політики 

 

Економічна політика має формуватися виключно на 

адекватній ресурсній базі. Рішення щодо тих чи інших еко-

номічних проблем, прийняття актів органами влади, що по-

требують для своєї реалізації певних ресурсів, мають 

здійснюватися суворо з попереднім встановленням джерел 

таких ресурсів і порядку їх наповнення.  

Використання ресурсної бази відповідних заходів еко-

номічної політики повинно здійснюватися під контролем, 

причому такий контроль має бути багатостороннім публіч-

но-приватним, з дотриманням принципу відкритості, прозо-

рості і соціальної доброчинності. 

Основою ресурсної економічної політики є і залишаєть-

ся державний бюджет. Формування бюджету має відбуватися 

в ієрархічній системі бюджетного процесу – від місцевих 

бюджетів до бюджету держави, виходячи із затвердженого 

нормативу бюджетної забезпеченості в регіональному і за-

гальнодержавному вимірі. 

Заходи щодо джерел наповнення бюджету, що визнача-

тимуться новим кодифікованим актом у сфері оподаткуван-

ня, та використання бюджетних коштів, засади фінансування 

державних закупівель мають стати невід’ємними складовими 

державної економічної політики, що визначатимуть її реаль-

ність та  результативність.   

Істотною базою ресурсного забезпечення є внутрішні та 

зовнішні запозичення, а також прямі та портфельні інве-

стиції у проекти, що відповідають засадам економічної 

політики. Залучення таких джерел ресурсів повинно мати 

виключно цільові підстави, забезпечуватися відповідними 

засобами управління ризиками та гарантіями належного ви-

користання інвестицій, порушення цього правила повинно 

мати наслідком недійсність відповідних угод. 
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Забезпечення заходів регіональної політики має ґрунту-

ватися на системі бюджетних трансфертів і власних коштів 

територіальних громад, із запровадженням механізму про-

лонгованих державних закупівель без зміни виконавця по тих 

місцевих, соціально значимих проектах, що належно вико-

нуються і вимагають фінансування понад обсяги бюджетних 

призначень одного бюджетного періоду.                     

 

4. Соціально орієнтована 

регіональна економічна політика 

 

Економічна політика в державі має безумовно врахо-

вувати територіально узгоджену ієрархію інтересів та завдань 

збалансованого прискореного розвитку регіонів, що ма-

теріалізуються в програмах і проектах регіонального розвит-

ку.  

Якщо загальнодержавна політика, вирішуючи, зокрема, 

завдання суспільного характеру, в системі виконавчої влади 

лише опосередковано, через конкретні програми, виходити-

ме на досягнення соціального ефекту, то регіональна політика 

як з боку центральних органів влади, так і органів місцевого 

самоврядування беззастережно має бути зорієнтована 

виключно на соціальний результат, незалежно від галузі чи 

сфери її здійснення. Такий результат може виражатися і в 

конкретних показниках підвищення рівня матеріального 

добробуту населення регіону, і в якісних характеристиках ду-

ховно-етичного змісту життєвого простору регіону, і в показ-

никах якості життя, насамперед в частині високих стандартів 

безпеки особи, охорони здоров’я та довкілля. 

Така установка має стати альфою і омегою доцільності 

заходів регіональної політики, кожна копійка коштів бюдже-

ту чи змішаного фінансування повинна працювати на 

соціальний ефект. Дбайливе, відповідальне, етико-моральне 

ставлення керівництва регіонів до вирішення всіх проблем 
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територіальної громади стане реальністю за умови цілеспря-

мованих зусиль (консенсусу) всіх інститутів (державних, при-

ватних, громадських, общинних, колективних) на відповідній 

території, втілених в сучасні організаційно-правові форми 

ділової активності – кластери, моделі проектного фінансуван-

ня, технологічні парки та інноваційні центри, договірні утво-

рення на кшталт публічно-приватного партнерства тощо. В 

Україні є приклади і досвід роботи таких утворень, вагомі ор-

ганізаційні напрацювання. 

 

5. Організаційно-правові форми 

здійснення економічної політики 

 

За умови створення єдиної системи вищезгаданих про-

гнозно-планових інструментів регулювання економіки про-

понується перейти до практики формування на їх основі 

відповідних компактних цільових проектів розвитку окремих 

елементів економічної і соціальної сфер. 

Основним організаційно-управлінським методом має 

стати метод проектного фінансування, що включатиме всі 

стадії життя проекту – від «народження» ідеї до досягнення 

мети проекту у виді отримання соціального результату 

(ефекту) чи повної окупності інвестованих ресурсів.     

Доцільно максимально обмежити суто галузевий підхід 

у економічній політиці і проектному фінансуванні. Альтерна-

тивним йому пропонується системно-регіональний підхід, 

що поєднуватиме розвиток окремих об’єктів матеріального 

виробництва з розвитком економічного і соціально-духовного 

потенціалу відповідного регіону, не обов’язково в межах чин-

ного адміністративно-територіального поділу.     

Реалізація такого підходу можлива і доцільна із застосу-

ванням інноваційних кластерних систем, що нині є ефектив-

ним інструментом реалізації економічної політики у розви-

нених країнах ринкової економіки.    
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Організаційно-правові інструменти реалізації проектів 

можуть ефективно застосовуватися при належному поєдна-

нні з відповідними правовими інститутами регуляторної 

політики, що встановлюють необхідні умови господарюван-

ня, конкуренції, оподаткування, засоби дозвільно-

контрольного та функціонально-індикативного характеру 

(ліцензійні умови, правила поведінки економічних агентів, 

підстави відповідальності тощо).         

 

6. Етико-моральні та психологічні засади 

економічної політики 

 

Основним і єдиним свідомо діючим суб’єктом, наділе-

ним волею і засобами реального впливу на економіку є особа, 

кожна на певному місці у системі суспільних відносин. За-

лежно від її соціального статусу, повноважень та інтересів, що 

формуються у сфері її суспільної активності на основі 

соціально-психологічного світосприйняття, моральних та 

етичних особистих принципів, духовного рівня, конкретні 

вольові дії особи кумулятивно визначатимуть загальний стан 

справ у державі, бачення і ступінь досяжності суспільного 

блага, рівень економічного і культурного розвитку суспіль-

ства, якість життя його громадян, стан сповідування при-

хильності до актуальної у світовому масштабі концепції ста-

лого розвитку.       

Реформи економічної політики, тим більше такі, що 

змінюють традиційні основи економічного мислення і ділової 

поведінки на креативних засадах інноваційного, сталого ро-

звитку суспільства, з пріоритетом суспільного над приват-

ним, потребуватимуть адекватної зміни духовно-моральної, 

освітньої складової суспільного буття. 

При формуванні економічної політики, насамперед у 

сфері інновацій, мають враховуватися соціально-психологічні 

фактори, які проявляються у всій системі економічних, 
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політичних, звичаєвих, правових, культурних та інших 

соціальних обставин життя індивіда. Орган публічної влади 

через засоби економічної політики створює певне соціально-

правове середовище для інновацій, яке сприймається і вмо-

тивовано оцінюється особою з позицій її інтересів. Залежно 

від актуальності і етико-психологічної комфортності такого 

середовища для особи воно може стати як стимулом, так і 

перепоною інноваційного мислення та активності. 

Позитивне відношення особи до інновацій є запорукою 

інших суспільних і культурних змін, психології підприєм-

ництва. Принципово новим положенням Доктрини є те, що 

інновації мають продукуватися не лише у традиційній сфері 

ділової активності (виробництво, послуги), а, насамперед, у 

організаційних формах здійснення такої активності, у дер-

жавницькому мисленні щодо формування економічної 

політики, спрямованої на вирішення проблем укладу життя, 

екології, цінностей, установок і потреб людини на новій ос-

нові, виходячи з суспільних морально-етичних установок і 

критеріїв.  

 

7. Глобалізаційний вимір 

економічної політики 

 

Зовнішньоекономічні відносини як одна із складових 

економічної політики і економічної безпеки держави мають 

ґрунтуватися на зміні пріоритетів у структурі зовнішньої тор-

гівлі в частині експорту в напрямі зростання частки високоте-

хнологічної продукції і зменшення частки сировинних ресур-

сів і напівфабрикатів, попит на які доцільно розвивати на 

внутрішньому ринку, модернізуючи сектори обробної про-

мисловості. 

Засобами економічної політики повинні максимально 

нівелюватися негативний вплив на діяльність секторів матері-

ального виробництва глобалізаційних процесів і жорсткої 
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конкуренції на зовнішніх ринках, а також вплив наслідків ви-

конання зобов’язань держави у зв’язку із вступом до СОТ та 

набуттям членства в інших міжнародних організаціях, у тому 

числі зобов’язань щодо обслуговування зовнішнього боргу. 

При цьому потрібно виходити з пріоритету національних 

інтересів і проголошених Президентом України В.Ф.Янукови-

чем політичних новацій – нейтрального позаблокового стату-

су України, посилення її інтеграційних зусиль у відносинах з 

найближчими сусідами тощо. 

Зазначені зовнішньополітичні орієнтири мають створи-

ти передумови для подолання негативних факторів – вивозу 

капіталу, скорочення прямих іноземних інвестицій, знижен-

ня інвестиційного рейтингу країни. При цьому активна роль 

держави в регулюванні і забезпеченні зовнішньоекономічної 

політики має позиціонуватися для інвесторів не як порушен-

ня принципів «вільного» ринку, а виключно як сприятливі 

умови і гарантії зменшення їх ризиків, що має підкріплюва-

тися відповідним законодавством.         

 

Втілення Доктрини у відповідному законодавстві покли-

кане на ділі реалізувати принцип верховенства права у сфері 

економічного життя країни, внести кардинальні, піонерні для 

сучасності, зміни у сприйняття суспільством, кожною особою 

істинної місії держави – турботи про благо для людей, та 

сформувати громадянську мораль, за якої б кожен сповідував 

у повсякденному мисленні, відносинах, мотивації економіч-

ної поведінки глибинні духовні цінності, кращі доброчинні 

якості людини, що стане запорукою відродження духовного 

здоров’я нації, побудови в Україні дійсно соціально орієнто-

ваної нової економіки.  

 

 

 

 



 171 

Проект 

 

Закон України  

«Про державну економічну політику в Україні» 

 

Цей закон регулює суспільні відносини у сфері здійснен-

ня державної економічної політики як сукупності уявлень 

про цілі та розроблені відповідно до них засоби їх досягнен-

ня, що формуються та здійснюються від імені держави з при-

воду суспільного виробництва, розподілу, нагромадження та 

використання матеріальних і пов’язаних з ними нематеріаль-

них благ, природних ресурсів, інших об’єктів національного 

багатства країни. 

 
Розділ І   

Загальні положення 

 

Стаття 1. Поняття, зміст та спрямованість  

державної економічної політики 

 

Державна економічна політика – це сукупність уявлень 

про цілі та розроблені відповідно до них засоби їх досягнен-

ня, що формуються та здійснюються відповідними органами 

державної влади у сфері відносин з приводу суспільного ви-

робництва, розподілу, нагромадження та використання ма-

теріальних і пов’язаних з ними нематеріальних благ, природ-

них ресурсів та інших об’єктів національного багатства 

країни. 

Зміст та спрямованість державної економічної політики 

визначається з урахуванням мети, завдань, принципів та ос-

новних пріоритетів, встановлених цим Законом. 
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Стаття 2. Мета державної економічної політики 

 

Метою державної економічної політики є забезпечення 

добробуту, безпеки та високого рівня життя населення, еко-

номічної самостійності, підвищення ефективності суспільного 

виробництва, в тому числі шляхом впровадження інновацій-

них технологій, раціонального використання природних ре-

сурсів та охорони навколишнього природного середовища, 

формування етико-світоглядного спрямування діяльності 

держави, її органів, юридичних осіб та громадян на основі 

відповідальності, рівності перед законом, духовного збагачен-

ня людини. 

 

Стаття 3. Завдання державної економічної політики  

 

Завданням державної економічної політики є стра-

тегічний та тактичний сталий розвиток економіки України з 

оптимальним поєднанням ринкового та державного регулю-

вання економічних процесів, збереження та накопичення 

національного багатства, забезпечення економічної самостій-

ності, раціональне використання природних ресурсів та охо-

рона навколишнього природного середовища, ненасиль-

ницьке розпорядження результатами праці людини. 

Стаття 4. Принципи здійснення державної 

 економічної політики 

 

Державна економічна політика здійснюється, виходячи з 

таких принципів: 

▪ верховенство права; 

▪ економічна багатоманітність суспільного життя; 

▪ рівність держави, її органів, фізичних та юридичних 

осіб перед законом; 

▪ ресурсне забезпечення заходів державної економічної 

політики; 
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▪ соціальна, громадська та етична відповідальність ор-

ганів і осіб, які є суб’єктами і учасниками державної еко-

номічної політики, за наслідки їх дій чи бездіяльності; 

▪ раціональне та безпечне використання природних ре-

сурсів, охорона навколишнього природного середовища; 

▪ суворе дотримання зобов’язального змісту права влас-

ності та недопущення використання власності на шкоду 

особі, суспільству і навколишньому природному середовищу; 

▪ використання земельних ділянок сільськогосподарсько-

го призначення виключно на основі гарантування їх доход-

ності як особливого виду капіталу;    

▪ поєднання ринкового та державного регулювання еко-

номічних процесів; 

▪ ноосферне спрямування діяльності всіх учасників відно-

син щодо формування та здійснення державної економічної 

політики;  

▪ співмірність фіскальних та протекціоністських регуля-

торів. 

 

Стаття 5. Основні пріоритети державної  

економічної політики 

 

Основними пріоритетами державної економічної 

політики, на які спирається держава та її органи при фор-

муванні і здійсненні заходів державної економічної політики, 

є: 

▪ сталий розвиток суспільного виробництва; 

▪ забезпечення найвищих соціальних цінностей – здо-

ров’я, добробуту, безпеки та високого рівня життя населення; 

▪ формування національної інноваційної системи та 

впровадження сучасних технологій у суспільне виробництво; 

▪ активізація ринку капіталу та сприяння зростанню по-

питу на вітчизняну валюту, централізація регулювання фон-

дового ринку; 
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▪ збалансований та прискорений розвиток регіонів; 

▪ партнерство держави та бізнесу; 

▪ розвиток науки, освіти та культури з метою збереження 

та відтворення інтелектуального потенціалу держави, ство-

рення економіки знань, духовного збагачення людини; 

▪ розробка та застосування екологічно безпечних техно-

логій у всіх сферах життєдіяльності суспільства з метою 

раціонального використання природних ресурсів та охорони 

навколишнього природного середовища. 

  

Стаття 6. Напрями державної економічної політики  

 

Напрямами державної економічної політики є: 

▪ інноваційне реформування всіх сфер суспільства; 

▪ прогнозування та планування соціально-економічного 

розвитку; 

▪ ресурсне та фінансове забезпечення здійснення еко-

номічної політики держави; 

▪ поширення конкурсної процедури закупівлі товарів і 

послуг на сферу розподілу суспільних ресурсів; 

▪ встановлення гідних людини стандартів якості життя та 

запровадження державних гарантій і механізму їх досягнен-

ня; 

▪ формування етико-світоглядного спрямування діяль-

ності держави та учасників економічних відносин на основі 

пріоритету моральних і етичних цінностей; 

▪ поширення партнерства держави та бізнесу, передача 

суб’єктам приватного права на договірних засадах здійснення 

ряду функцій, що раніше виконувались державою; 

 ▪ розвиток інформаційного суспільства. 
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Стаття 7. Законодавство України про державну  

економічну політику 

 

Законодавство України про державну економічну 

політику, крім цього Закону, складає Конституція України, 

Господарський кодекс України, Закон України «Про Кабінет 

Міністрів України» та інші законодавчі і підзаконні норма-

тивні акти, що встановлюють повноваження органів держав-

ної влади та органів місцевого самоврядування у сфері дер-

жавної економічної політики, Закон України «Про державні 

цільові програми» та інші нормативно-правові акти, що вста-

новлюють засади, шляхи та особливості формування та 

здійснення державної економічної політики в окремих сфе-

рах організації суспільного виробництва, розподілу, нагро-

мадження та використання матеріальних і пов’язаних з ними 

нематеріальних благ, природних ресурсів та інших об’єктів 

національного багатства країни. 

Усі підзаконні нормативні акти, що приймаються у сфері 

державної економічної політики, мають відповідати Консти-

туції України та цьому Закону. 

Держава, її органи, юридичні та фізичні особи – учасни-

ки відносин з приводу суспільного виробництва, розподілу, 

нагромадження та використання матеріальних і пов’язаних з 

ними нематеріальних благ, природних ресурсів та інших 

об’єктів національного багатства країни, мають враховувати у 

своїй діяльності завдання, принципи та пріоритети, встанов-

лені цим Законом. 

 

Стаття 8. Суб’єкти та учасники державної  

економічної політики 
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Суб’єктами державної економічної політики є держава 

та її органи, органи влади Автономної Республіки Крим та 

органи місцевого самоврядування. 

Учасниками відносин у сфері державної економічної 

політики є юридичні особи публічного та приватного права 

та громадяни. 

Повноваження органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самовря-

дування у сфері здійснення державної економічної політики 

визначаються відповідними нормативними актами. 

 

Стаття 9. Шляхи реалізації державної 

економічної політики. 

 

Суб’єкти державної економічної політики здійснюють 

державну економічну політику за допомогою розроблення та 

виконання державних цільових програм, прогнозування та 

державного регулювання економіки, партнерства та інших 

видів публічної діяльності, передбачених законодавством. 

Здійснення державної економічної політики в Україні 

забезпечується економічною багатоманітністю, рівністю всіх 

форм власності, застосуванням різних організаційно-

правових форм суб’єктів публічного і приватного права та їх 

спільної господарської діяльності. 

 

 

Стаття 10. Партнерство у сфері державної  

економічної політики 

 

Партнерство у сфері державної економічної політики 

полягає у взаємодії суб’єктів державної економічної політики 

та підприємств, установ, громадських, профспілкових та ін-

ших організацій з приводу визначення засад та реалізації 
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державної економічної політики на основі взаємного узгод-

ження інтересів і відповідних угод про партнерство. 

Угоди про партнерство мають враховувати основні 

пріоритети та напрями державної економічної політики, 

встановлені цим Законом. 

 

Стаття 11. Участь громадян у формуванні  

і здійсненні державної економічної політики 

 

Громадяни беруть участь у формуванні і здійсненні дер-

жавної економічної політики шляхом: 

▪ створення та організації діяльності об’єднань громадян 

для спільної реалізації своїх прав і свобод у сфері суспільного 

виробництва, розподілу, нагромадження та використання 

матеріальних і пов’язаних з ними нематеріальних благ, при-

родних ресурсів та інших об’єктів національного багатства 

країни; 

▪ звернення до суб’єктів державної економічної політики 

із пропозиціями, зауваженнями, заявами, клопотаннями та 

скаргами; 

▪ одержання, використання, поширення та зберігання 

інформації щодо діяльності суб’єктів державної економічної 

політики; 

▪ здійснення громадського контролю у сфері державної 

економічної політики (діяльність громадських інспекторів);  

▪ проведення громадської експертизи; 

▪ участь в обговоренні законопроектів та проектів інших 

нормативно-правових актів, публічних слуханнях, відкритих 

засіданнях з приводу реалізації заходів державної економіч-

ної політики на державному та регіональному рівнях; 

▪ застосуванням інших форм громадського контролю, не 

заборонених чинним законодавством. 
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Стаття 12. Моральні та етичні засади  

державної економічної політики 

 

Суб’єкти державної економічної політики та учасники 

відносин у сфері державної економічної політики при 

здійсненні своєї діяльності мають дотримуватися моральних 

засад суспільства, не порушувати принципу рівності всіх 

суб’єктів суспільних відносин перед законом, добросовісності, 

публічності та інших принципів морально-етичного спря-

мування, передбачених Конституцією та законами України. 

Державна економічна політика має враховувати інтереси 

всіх верств суспільства, гарантувати належний рівень забезпе-

чення потреб населення. 

Держава сприяє поширенню ідеологічних засад еко-

номічної діяльності, спрямованих на забезпечення поваги до 

людини, добропорядності усіх учасників суспільних відносин, 

врахування інтересів соціально незахищених верств населен-

ня та майбутніх поколінь, безпеки довкілля, уважного і ша-

нобливого ставлення до культурних та духовних цінностей.  

 
Розділ ІІ  

Державна економічна політика у сфері суспільного  
виробництва та державного регулювання ринкових відносин 

 

Стаття 13. Державна економічна політика у сфері  

суспільного виробництва та державного регулювання ринко-

вих відносин.  

 

Метою державної економічної політики у сфері суспіль-

ного виробництва та регулювання ринкових відносин є ста-

лий розвиток суспільного виробництва, забезпечення балансу 

та гармонізації інтересів суб’єктів господарювання та спожи-
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вачів, поширення сучасних форм організації господарської 

діяльності, припинення монополізму та сприяння конкурен-

ції, державна підтримка суб’єктів господарювання, що 

здійснюють діяльність, спрямовану на реалізацію напрямів та 

завдань державної економічної політики. 

Державна економічна політика у сфері суспільного ви-

робництва та державного регулювання ринкових відносин 

здійснюється шляхом державного замовлення, регулювання 

цін і тарифів, надання інвестиційних, податкових пільг, дота-

цій, компенсацій, цільових інновацій, субсидій, заохочення 

застосування суб’єктами господарської діяльності ефективних 

організаційно-правових форм підприємництва та інших за-

собів державного регулювання господарської діяльності, пе-

редбачених законодавством. 

 

Стаття 14. Організаційно-правові форми забезпечення реалізації 

державної економічної політики  

   

Метою запровадження і поширення в Україні сучасних ор-

ганізаційно-правових форм здійснення заходів державної еко-

номічної політики та господарської діяльності є використан-

ня переваг мережевого ділового співробітництва, партнерства 

бізнесу та влади, забезпечення зростання і підвищення конку-

рентоспроможності національної економіки. 

Основними організаційно-правовими формами участі 

суб’єктів публічного і приватного права в реалізації заходів 

економічної політики в Україні, здійснення регіональних 

програм соціального-економічного розвитку є кластерні та 

інші мережеві форми організації і ведення спільної госпо-

дарської діяльності.    

Застосовування кластерних та інших мережевих форм 

організації і ведення спільної господарської діяльності 
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підтримується і заохочується державою у порядку, встанов-

леному законодавством. 

Стаття 15. Національна програма підвищення 

конкурентоспроможності економіки на основі 

мережевих структур – кластерів. 

 

З метою реалізації завдань економічної політики на за-

гальнодержавному, регіональному та міжрегіональному рів-

нях розробляється та затверджується згідно з законом Націо-

нальна програма підвищення конкурентоспроможності еко-

номіки на основі мережевих структур – кластерів. 

Національна програма підвищення конкуренто-

спроможності економіки на основі мережевих структур – 

кластерів передбачає: 

▪ створення і державну підтримку кластерів – об’єднань 

суб’єктів господарської діяльності, що спільно діють в межах 

єдиного виробничого циклу;   

▪ розробку і запровадження форм та показників стати-

стичної звітності про діяльність кластерів, поширення ін-

формації про результати та наслідки кластеризації; 

▪ надання різноманітної інформації, консультування, 

здійснення публічного моніторингу з приводу діяльності кла-

стерів; 

▪ сприяння формуванню в кожному регіоні мегакла-

стерів, які б забезпечували сталий розвиток регіональної ін-

новаційної інфраструктури; 

▪ сприяння розвитку міжрегіонального і міжнародного 

співробітництва кластерів та мегакластерів України з кла-

стерними об’єднаннями країн ЄС, ОЧЕС, СНД; 

▪ запровадження у вищих навчальних закладах програм 

підготовки та перепідготовки спеціалістів в галузі створення і 

функціонування кластерів та інших форм інноваційних ме-

режевих структур; 
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▪ створення у складі економічних підрозділів місцевих 

органів виконавчої влади аналітичних служб для здійснення в 

кожному регіоні аналізу конкурентоспроможності продукції, 

що виробляється підприємствами регіону, і виявлення на цій 

основі ключових заходів зростання економіки на довгостро-

кову перспективу, які є базою для розвитку кластерів. 

 

Стаття 16. Державна стратегічна програма  

соціально-економічного розвитку України   

 

Державна стратегічна програма соціально-економічного 

розвитку України є базовим документом, що встановлює за-

сади, завдання, прогнозні показники та стратегічні напрями 

соціально-економічного розвитку України. 

При складанні Державної стратегічної програми 

соціально-економічного розвитку України мають враховува-

тися мета, завдання, принципи та пріоритети державної еко-

номічної політики, встановлені цим Законом. 

Державна стратегічна програма соціально-економічного 

розвитку України включає: 

▪ заходи щодо розвитку основних секторів суспільного 

виробництва (металургії, хімії, літакобудування, суднобуду-

вання, оборонних галузей, науково-прикладних розробок в 

космічних технологіях, комп’ютерному програмуванні та ін-

тернет-технологіях, агропромислового комплексу, вироб-

ництва екологічно чистої харчової продукції і товарів легкої 

промисловості, послуг у сфері туризму та ефективного вико-

ристання рекреаційного потенціалу країни); 

▪ заходи щодо впровадження інноваційних технологій з 

метою підвищення ефективності суспільного виробництва; 

▪ заходи щодо реалізації ноосферної ідеології суспільної 

діяльності, збереження природних ресурсів та охорони нав-

колишнього природного середовища; 
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▪ заходи щодо збалансованого та прискореного розвитку 

регіонів країни; 

▪ заходи щодо формування етико-світоглядного спрямування 

діяльності держави, її органів, юридичних осіб та громадян на ос-

нові відповідальності, рівності перед законом, духовного збагачення 

людини. 

Державна стратегічна програма соціально-економічного 

розвитку України складається Кабінетом Міністрів України та 

Національною академією наук України із залученням прові-

дних фахівців науково-дослідних установ та затверджується 

Верховною Радою України у порядку, встановленому зако-

ном.  

Державна стратегічна програма соціально-економічного 

розвитку України розробляється на строк 15 років та підлягає 

уточненню і пролонгації на такий же наступний період кожні 

п’ять календарних років.    

На основі Державної стратегічної програми соціально-

економічного розвитку України розробляються середнь-

острокові (п’ятирічні) плани-прогнози соціально-

економічного розвитку України, окремих її регіонів, цільові 

державні галузеві та регіональні програми, на основі яких 

формуються трьохрічний (перспективний) та щорічні (по-

точні) Державний бюджет України та місцеві бюджети. 

Середньострокові (п’ятирічні) плани-прогнози склада-

ються із розбивкою на прогнозні періоди, що відповідають 

календарному року, і включають: 

▪ розрахунки динаміки основних макроекономічних показни-

ків за різних сценаріїв розвитку суспільного виробництва і міжна-

родних зобов’язань держави;    

▪ прогнозні баланси матеріальних ресурсів держави у розрізі 

агрегованих видів стратегічних ресурсів, соціально необхідних това-

рів та послуг; 

▪ заходи щодо реструктуризації підприємств і організацій 
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державного сектора економіки, стимулювання їх ефективного гос-

подарювання; 

▪ заходи щодо пріоритетного розвитку об’єктів інфраструкту-

ри матеріального виробництва та сфери послуг;  

▪ заходи щодо підтримки та розвитку агропромислового ви-

робництва та об’єктів соціально-культурної інфраструктури сільсь-

ких поселень; 

▪ заходи щодо державних гарантій і створення умов для сво-

боди підприємницької діяльності та забезпечення захисту конку-

ренції; 

▪ конкретні дії держави щодо недопущення зловживання 

монопольним становищем на ринку; 

▪ вимоги щодо раціонального та безпечного використан-

ня природних ресурсів, охорони навколишнього природного 

середовища та відповідальність за їх порушення; 

▪ інші заходи, спрямовані на реалізацію у середньостро-

ковій перспективі Державної стратегічної програми соціаль-

но-економічного розвитку України.  

Стан виконання Державної стратегічної програми 

соціально-економічного розвитку України та відповідного 

середньострокового (п’ятирічного) плану-прогнозу і основні 

завдання державної економічної політики на черговий кален-

дарний рік відображаються у щорічному посланні Президен-

та України до Верховної Ради України про внутрішнє і 

зовнішнє становище України.  

 

Стаття 17. Регіональні програми прискореного 

розвитку малого та середнього бізнесу 

 

З метою забезпечення регіонального розвитку економіки 

України та поширення партнерства держави і бізнесу місце-

вими органами державної виконавчої влади розробляються 

регіональні програми прискореного розвитку малого та се-

реднього бізнесу. 
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Регіональні програми прискореного розвитку малого та 

середнього бізнесу розробляються шляхом проведення гро-

мадських семінарів за участю представників підприємств-

виробників, інших суб’єктів господарювання, приватних 

підприємців та окремих громадян. За результатами прове-

дення громадського семінару складається проект регіональ-

ної програми, який подається на експертизу у провідних на-

укових установах, що входять до Національної інноваційної 

системи, та затверджується місцевими державними 

адміністраціями.   

 

Стаття 18. Програми реструктуризації збиткових  

підприємств та модернізації неконкурентоспроможних  

виробництв. 

 

Місцеві державні адміністрації за участю суб’єктів гос-

подарювання, представників наукових установ, що входять до 

Національної інноваційної системи, та окремих фахівців ро-

зробляють та впроваджують в кожному регіоні програми ре-

структуризації збиткових підприємств та модернізації не-

конкурентоспроможних виробництв. 

 
Розділ ІІІ 

Державна економічна політика 
у сфері бюджетних відносин 

 

Стаття 19. Державна економічна політика 

у сфері бюджетних відносин. 

 

Метою державної економічної політики у сфері бюд-

жетних відносин є фінансове забезпечення завдань державної 

економічної політики на загальнодержавному та регіональ-

ному рівнях, зростання добробуту та якісного рівня життя 

населення, збалансованого розвитку регіонів. 
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Діяльність суб’єктів державної економічної політики 

щодо відносин, які виникають у процесі складання, розгляду, 

затвердження, виконання Державного бюджету України і 

місцевих бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а та-

кож контролю за виконанням Державного бюджету України 

та місцевих бюджетів, здійснюється на підставі закону з 

урахуванням мети, принципів та пріоритетів державної еко-

номічної політики, встановлених цим Законом. 

 

Стаття 20. Державна економічна політика  

у сфері оподаткування. 

 

Метою державної економічної політики у сфері оподат-

кування є забезпечення переходу від фіскальної до стимулю-

ючої ролі податків, зборів та інших обов’язкових платежів. 

Державна економічна політика у сфері оподаткування 

здійснюється відповідно до мети, завдань, принципів та 

пріоритетів, встановлених цим Законом. 

 

Стаття 21. Бюджет інноваційного розвитку. 

 

Для реалізації мети державної економічної політики у 

сфері бюджетних відносин у складі Державного бюджету 

України та місцевих бюджетів створюється Бюджет інно-

ваційного розвитку. 

Кошти Бюджету інноваційного розвитку спрямовуються 

на формування національної інноваційної системи та впро-

вадження сучасних технологій у суспільне виробництво. 

Джерелами формування Бюджету інноваційного ро-

звитку є усі податкові, неподаткові та інші надходження на 

безповоротній основі, справляння яких передбачено законо-

давством України. Обсяг доходів Бюджету інноваційного ро-

звитку визначається за нормативом інноваційної забезпече-

ності державної економічної політики, який встановлюється 
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законом, та розраховується на загальнодержавному і місце-

вому рівні, виходячи із такого нормативу та загальної суми 

надходжень Державного бюджету України і місцевих бюд-

жетів.     

Стаття 22. Публічно-приватний контроль  

у сфері бюджетних відносин 

 

Використання коштів Державного бюджету України і 

місцевих бюджетів та їх виконання здійснюється на засадах 

публічно-приватного контролю відповідно до закону. 

Публічно-приватний контроль у сфері бюджетних відно-

син є гарантією публічності та прозорості, відповідальності 

учасників бюджетного процесу, ефективності використання 

бюджетних коштів. 

Публічно-приватний контроль у сфері бюджетних відно-

син включає діяльність учасників відносин у сфері державної 

економічної політики, зокрема: 

▪ отримання, зберігання та розповсюдження інформації 

щодо складання, розгляду, затвердження та виконання Дер-

жавного бюджету України та місцевих бюджетів; 

▪ участь в публічних слуханнях або відкритих засіданнях з 

питань розгляду, затвердження та виконання бюджетних 

програм і проектів, що фінансуються повністю чи частково за 

рахунок Державного бюджету України чи місцевих бюджетів; 

▪ об’єднання в громадські формування, створення 

об’єднань підприємств та інших інституцій громадянського 

суспільства; 

▪ оскарження в суді дій чи бездіяльності державних орга-

нів та їх посадових осіб, що спричиняють шкоду правам та 

інтересам громадян у сфері забезпечення їх добробуту, без-

пеки та високого рівня життя; 

▪ формування громадської думки щодо діяльності поса-

дових осіб органів державної влади, що діють в сфері бюдже-

тних відносин; 
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інші заходи, передбачені законодавством України.   

 

 

 
Розділ ІV 

Державна економічна політика  
у сфері відносин власності 

  

Стаття 23. Державна економічна політика  

у сфері відносин власності 

 

Метою державної економічної політики у сфері відносин 

власності є забезпечення конституційних гарантій вільного і 

рівного розвитку всіх форм власності, захисту права власності 

та недопущення використання власності на шкоду особі, сус-

пільству та навколишньому природному середовищу. 

Пріоритетом державної економічної політики у сфері 

відносин власності є забезпечення здійснення особами свого 

права власності з дотриманням моральних засад суспільства 

на засадах добросовісності, розумності, утримання від дій, що 

порушують права інших осіб, завдають шкоди довкіллю, 

культурній спадщині. 

Держава сприяє формуванню та поширенню засад ви-

користання особами свого права власності з урахуванням 

суспільних інтересів, орієнтованих на сталий розвиток. 

У разі виявлення факту здійснення особою права влас-

ності на шкоду правам та інтересам інших осіб та довкіллю 

користування та розпорядження такою особою її майном, 

використання якого завдало шкоди, має бути обмежено за 

рішенням суду у порядку, встановленому законом. 

 

Стаття 24. Обмеження щодо приватизації  

державного майна. 
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З метою виконання завдань державної економічної 

політики встановлюються обмеження щодо приватизації 

об’єктів освіти, дошкільного виховання, фізичної культури, 

охорони здоров’я, спорту і науки, що фінансуються з місце-

вих бюджетів. 

Об’єкти освіти, дошкільного виховання, фізичної культу-

ри, охорони здоров’я, спорту і науки, що фінансуються з 

місцевих бюджетів, можуть бути приватизовані у порядку, 

передбаченому законом, лише за умови належного рівня за-

доволення освітніх, виховних, культурних, медичних, науко-

вих та інших потреб територіальної громади. 

Встановлення рівня задоволення освітніх, виховних, куль-

турних, медичних, наукових та інших потреб територіальної 

громади відбувається на основі громадської думки, одержаної  

шляхом проведення громадських опитувань, публічних слу-

хань та інших заходів участі населення територіальної грома-

ди у формуванні і здійсненні державної економічної політи-

ки, передбачених цим Законом. Результат громадської думки 

обов’язково враховується органами державної влади та орга-

нами місцевого самоврядування, що приймають рішення у 

сфері приватизації. 

 

Стаття 25. Державна економічна політика  

у сфері власності на землю  

 

Пріоритетом державної економічної політики у сфері 

власності на землю є раціональне використання та відтворен-

ня землі як національного багатства, що перебуває під охоро-

ною держави, природного ресурсу та засобу виробництва, що 

є капіталом, який при використанні приносить власнику до-

ход у виді процентів (ренти). 

Державна економічна політика у сфері власності на зем-

лю здійснюється відповідно до мети, завдань, принципів та 

пріоритетів, встановлених цим Законом.  
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Держава сприяє раціональному використанню та 

відтворенню землі шляхом надання податкових і кредитних 

пільг громадянам та юридичним особам, які здійснюють за 

власні кошти заходи, передбачені загальнодержавними та 

регіональними програмами використання і охорони земель, 

звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають у 

стадії сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх 

стану згідно з державними та регіональними програмами, та 

іншими засобами, передбаченими законодавством України. 

Держава гарантує використання земельних ділянок 

згідно з їх цільовим призначенням, визначеним на підставі 

закону. Зміна цільового призначення земель сільськогоспо-

дарського призначення, лісового, заповідного, водного фонду 

допускається лише у виняткових випадках за рішенням 

Кабінету Міністрів України (щодо земель державної влас-

ності) або органів місцевого самоврядування (щодо земель 

комунальної власності) з обов’язковим врахуванням гро-

мадської думки, одержаної шляхом проведення громадських 

опитувань, публічних слухань та інших заходів участі насе-

лення територіальної громади у формуванні і здійсненні 

державної економічної політики, передбачених цим Зако-

ном. 

 

Стаття 26. Забезпечення потреб сільськогосподарських ви-

робників з метою виконання завдань  

державної економічної політики 

 

Держава сприяє забезпеченню потреб сільсько-

господарських виробників, розширенню та стимулюванню 

сільськогосподарського виробництва шляхом регулювання 

цін і тарифів, надання дотацій та іншими засобами, передба-

ченими законодавством України, з урахуванням завдань, 

пріоритетів та принципів здійснення державної економічної 

політики, встановлених цим Законом. 
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При встановленні виробником ціни на сільськогоспо-

дарську продукцію враховується вартість землі як активу, 

який гарантовано приносить дохід сільськогосподарським 

виробникам у розмірі, що розраховується на підставі норма-

тивної грошової оцінки земельної ділянки за подвійною 

обліковою ставкою Національного банку України, що діє на 

момент встановлення ціни.  

 
Розділ V 

Державна економічна політика у сфері  
регулювання грошового обігу та фондового ринку 

 

Стаття 27. Державна економічна політика  

у сфері регулювання грошового обігу  

та фондового ринку    

 

Метою державної економічної політики у сфері регулю-

вання грошового обігу та фондового ринку є розширення 

внутрішньої бази монетарного забезпечення економіки, зрос-

тання попиту на національну валюту, істотне зменшення 

державного боргу, запровадження і забезпечення викори-

стання єдиних правил, стандартів поведінки та процедур 

діяльності учасників ринку капіталу, що гарантували б про-

зорість і ліквідність здійснюваних операцій з фондовими ак-

тивами, належний правовий захист прав власності при про-

гнозованих рівнях ризиків та державних гарантіях недопу-

щення зловживань у процесі реєстрації прав на цінні папери.       

Державна економічна політика у сфері регулювання 

ринку капіталу будується на ідеології єдиного централізовано 

регульованого ринку, на якому держава встановлює однакові 

для всіх учасників ринку правила та стандарти діяльності, ти-

пові документи щодо оформлення угод з фондовими актива-

ми і єдиний порядок розрахунку тарифів на послуги.  
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Державна економічна політика у сфері регулювання 

грошового обігу здійснюється Національним банком України 

відповідно до мети, завдань, принципів та пріоритетів, вста-

новлених цим Законом.  

 

Стаття 28. Державне регулювання фондового ринку 

 

Державна економічна політика у сфері регулювання 

фондового ринку ґрунтується на принципах, завданнях і 

пріоритетах, встановлених цим Законом, та передбачає: 

▪ запровадження єдиних правил здійснення операцій на 

ринку цінних паперів та технологічних вимог до облікових, 

клірингових і торговельних систем професійних учасників 

фондового ринку у формі державних стандартів технології 

біржової торгівлі, дотримання яких є однією із ліцензійних 

умов професійної діяльності; 

▪ централізацію фондової торгівлі шляхом реорганізації 

діючих фондових бірж у єдину мережеву торговельну систе-

му (єдину платформу), що працює за єдиною стандартизо-

ваною технологією біржової торгівлі при котируванні цінних 

паперів та здійсненні клірингу в режимі реального часу на 

всій території України; 

▪ централізацію діяльності з обліку та реєстрації прав за 

цінним паперами шляхом створення єдиного Державного 

депозитарію цінних паперів з відповідними регіональними 

підрозділами;  

▪ створення Єдиного державного реєстру прав власності 

на цінні папери та їх обтяжень, адміністрування якого покла-

дається на Державний депозитарій цінних паперів. 

Держава сприяє розвитку конкуренції на фондовому 

ринку між його професійними учасниками виключно щодо 

якості, фахового рівня їх послуг і формування ринкової ціни 

на цінні папери та деривативи. 
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Розділ VІ 

 Державна економічна політика  
у сфері науки, освіти та технологій 

 

Стаття 29. Державна економічна політика  

у сфері науки, освіти та технологій 

 

Метою державної економічної політики у сфері науки, 

освіти та технологій є пріоритетна державна підтримка ро-

звитку науки як джерела економічного зростання і 

невід'ємної складової національної культури та освіти, ство-

рення умов для реалізації інтелектуального потенціалу гро-

мадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, вико-

ристання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки. 

Державна економічна політика у сфері науки, освіти та 

технологій здійснюється суб’єктами державної економічної 

політики відповідно до законодавства. 

Засадничою концепцією державної економічної політи-

ки у сфері науки, освіти та технологій є створення економіки 

знань. 

Економіка знань ґрунтується на застосуванні високотех-

нологічних засобів виробництва, розвитку науково-технічного 

і інтелектуального потенціалу, його ефективному викори-

станні і управлінні знаннями для забезпечення сталого ро-

звитку держави, інтеграції України у світовий економічний, 

науковий та інформаційний простір з метою трансферу тех-

нологій, обміну науковою, технічною, екологічною та іншою 

наукоємною інформацією. 

Держава сприяє поширенню інформації про ефективні 

технологічні досягнення, провідні методи господарювання, 
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передовий досвід управління та ведення бізнесу, особливо 

малого та середнього, високоякісні продукти харчування та 

екологічно безпечні технології, з метою задоволення потреб 

населення, реалізації відповідних конституційних прав та ін-

тересів особи.   

 

Стаття 30. Наукове, кадрове та правове забезпечення  дер-

жавної економічної політики 

 

Державне замовлення на науково-дослідні розробки з 

проблем державної економічної політики формується цен-

тральним органом виконавчої влади з питань державної еко-

номічної політики на основі перспективного плану найваж-

ливіших розробок у галузі державного управління та 

соціально-економічного розвитку, спрямованих на обґрунту-

вання прогнозних показників стратегії розвитку економіки і 

соціальної сфери і затверджується Кабінетом Міністрів 

України відповідно до чинного законодавства.      

З метою постійного оновлення фахового складу апарату 

Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування для забезпечення 

належного рівня роботи щодо формування та здійснення 

державної економічної політики згідно з цим Законом дер-

жава:    

▪ організовує підготовку та підвищення кваліфікації 

керівних працівників і спеціалістів, що перебувають на дер-

жавній службі в підрозділах органів виконавчої влади, на які 

покладено функції розробки та контролю за здійсненням за-

ходів державної економічної політики; 

▪ сприяє підготовці та перепідготовці працівників 

відповідних органів виконавчої влади за межами України; 

▪ запроваджує в системі атестації державних службовців 

застосування підсистеми оцінки рівня фахової та теоретичної 

підготовки з питань державної економічної політики.    
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Проекти нормативно-правових актів, що розробляються 

з метою регулювання економічних відносин, підлягають 

обов’язковій фаховій експертизі науково-дослідними устано-

вами на предмет відповідності їх вимогам цього Закону у по-

рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   

 

Стаття 31. Державна підтримка суб’єктів  

господарювання, що розвивають науку,  

освіту та технології 

 

Держава надає податкові пільги, державні субсидії, дер-

жавні замовлення та гарантії залучення кредитних ресурсів 

суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність у сфері 

розвитку науки, освіти та технологій, узгоджену з метою та 

завданнями державної економічної політики. 

 
Розділ VІІ  

Державна економічна політика у сфері  
інновацій та зовнішньоекономічних відносин 

 

Стаття 32. Державна економічна політика 

 у сфері інновацій  

 

Метою державної економічної політики у сфері інно-

вацій є створення та запровадження моделі інноваційної 

ринкової економіки інтенсивного типу. 

На основі нових знань, науково-технічної та іншої ін-

формації, вільного її використання та поширення створюєть-

ся Національна інноваційна система України. 

Національна інноваційна система України включає: 

▪ спеціально уповноважений центральний орган вико-

навчої влади у сфері інноваційної діяльності та його тери-

торіальні органи; 
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▪ Національну академію наук України та галузеві акаде-

мії і підвідомчі їм організації та установи академічної науки; 

▪ існуючу мережу закладів вищої освіти, наукові парки, 

науково-дослідні, впроваджувальні та експериментальні 

установи і організації, зокрема галузеві, незалежно від форм 

власності та підпорядкування; 

▪ систему органів та правові засоби створення, охорони і 

використання об’єктів інтелектуальної власності та 

виключних прав; 

▪ центральний орган виконавчої влади з питань стандар-

тизації, інших суб’єктів стандартизації, нормативні докумен-

ти із стандартизації, державну систему сертифікації та її ор-

гани;  

▪ Державний реєстр інноваційних проектів; 

▪ Бюджет інноваційного розвитку у складі Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів; 

▪ бізнес-інкубатори, інноваційні центри, технопарки, 

технополіси, венчурні фонди, центри трансферу технологій, 

кластери та інші суб’єкти господарювання, що здійснюють 

інноваційну діяльність.  

Національна інноваційна система розробляється і діє 

відповідно до завдань, пріоритетів та принципів здійснення 

державної економічної політики, встановлених цим Законом. 

Правові та інші засади діяльності Національної інно-

ваційної системи визначаються Кабінетом Міністрів України. 

 

Стаття 33. Державна підтримка інноваційної  

діяльності 

 

Держава надає податкові пільги, статус суб’єктів тери-

торії пріоритетного розвитку чи території вільної економіч-

ної зони, преференції в конкурсних процедурах закупівлі то-

варів, робіт і послуг для державних потреб учасникам Націо-

нальної інноваційної системи та суб’єктам господарювання, 



 196 

що здійснюють діяльність у сфері інновацій, запроваджують 

інноваційні технології у виробництво, узгоджені з метою та 

завданнями державної економічної політики. 

Держава сприяє розвитку інноваційної культури в сус-

пільстві. 

 

Стаття 34. Державна економічна політика 

 у сфері зовнішньоекономічних відносин 

 

Метою державної економічної політики у сфері 

зовнішньоекономічних відносин є забезпечення інтересів 

держави на світових ринках, досягнення експортноорієнтова-

ної структури зовнішньоторговельного балансу та конкурен-

тоздатності вітчизняних суб’єктів господарювання в умовах 

глобалізації зовнішньоекономічної діяльності та виконання 

зобов’язань України за міжнародними договорами.         

Державна економічна політика у сфері зовнішньоеко-

номічних відносин та   зовнішньоекономічна діяльність 

суб’єктів господарювання мають ґрунтуватися на завданнях, 

принципах і пріоритетах, встановлених цим Законом. 

Завданням держави у сфері зовнішньоекономічних 

відносин є істотне зменшення частки сировинних ресурсів та 

напівфабрикатів у структурі експорту, збільшення обсягу 

експорту високотехнологічної продукції та послуг, забезпе-

чення стійкої тенденції позитивного сальдо зовнішньоеко-

номічної торгівлі, заохочення конкуренції і обмеження моно-

полізму суб’єктів господарювання у сфері здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності, зменшення зовнішнього 

державного боргу, посилення контролю митного оформлен-

ня товарів, що перетинають митний кордон України. 
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Розділ VІІІ 

Державна економічна політика у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 

 

Стаття 35. Державна економічна політика 

 у сфері використання природних ресурсів. 

 

Метою державної економічної політики у сфері викори-

стання природних ресурсів є збереження, раціональне вико-

ристання та відтворення природних ресурсів на території 

України – землі, її надр, атмосферного повітря, водних та ін-

ших природних ресурсів, які знаходяться в межах території 

України, природних ресурсів її континентального шельфу, 

виключної (морської) економічної зони. 

Державна економічна політика у сфері використання 

природних ресурсів ґрунтується на Стратегії сталого розвит-

ку. 

 

Стаття 36. Стратегія сталого розвитку. 

 

Стратегія сталого розвитку в державній економічній 

політиці – це загальне спрямування дій суб’єктів економічної 

політики щодо збереження, раціонального використання та 

відтворення національного багатства країни, в тому числі 

природних ресурсів, на користь нинішнього та майбутніх по-

колінь. 

Стратегія сталого розвитку в державній економічній 

політиці ґрунтується на принципах узгодження економічної, 

соціальної та екологічної складових розвитку, взаємодії дер-

жави з інститутами громадянського суспільства, громадського 

контролю за виконанням державних програм та інших 
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принципах, передбачених Конституцією України, цим Зако-

ном та іншими законами. 

З метою реалізації Стратегії сталого розвитку суб’єкти 

державної економічної політики вчиняють дії в межах своєї 

компетенції, передбачені законодавством України та цим За-

коном. 

 
Розділ ІХ 

Державна економічна політика 
у сфері соціального забезпечення 

 

Стаття 37. Державна економічна політика 

у сфері соціального забезпечення. 

 

Метою державної економічної політики у сфері соціаль-

ного забезпечення є формування та застосування державних 

соціальних стандартів і нормативів, що відповідають консти-

туційним і законодавчим гарантіям добробуту і безпеки, су-

часним критеріям якості життя населення.  

Завданням державної економічної політики у сфері 

соціального забезпечення на регіональному рівні є одержан-

ня соціального результату, що полягає у досягненні 

відповідності рівня якості життя населення встановленим 

соціальним стандартам та нормативам. 

 

Стаття 38. Партнерство держави та територіальних  

громад у сфері соціального забезпечення. 

 

З метою виконання завдань державної економічної 

політики та угод щодо регіонального розвитку суб’єкти дер-

жавної економічної політики укладають партнерські угоди 

про співробітництво з підприємствами та організаціями. 
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Розділ Х  

Прикінцеві та перехідні положення 

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його оприлюднен-

ня. 

2. До приведення чинних актів законодавства у 

відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, 

що не суперечить цьому Закону. 

3. Кабінету Міністрів України: 

1) розробити Державну стратегічну програму соціально-

економічного розвитку України та подати її протягом трьох 

місяців з дня набрання чинності цим Законом на затвер-

дження до Верховної Ради України. 

Встановити, що Державна стратегічна програма соціаль-

но-економічного розвитку України після набрання нею чин-

ності пролонгується кожні п’ять років у порядку та на строк, 

передбачені цим Законом для її затвердження. 

У разі необхідності уточнення заходів Державної стра-

тегічної програми соціально-економічного розвитку за 

наслідками її виконання у черговому календарному році без 

зміни істотних показників програми, відповідні зміни до про-

грами вносяться Кабінетом Міністрів України протягом пер-

шого кварталу року, наступного за звітним, а такі зміни, що 

коригують істотні показники програми, подаються на 

розгляд Верховної Ради України для затвердження одночасно 

з проектом Державного бюджету України на черговий кален-

дарний рік;      

2) розробити і затвердити Концепцію створення та ро-

звитку Національної інноваційної системи; 

3) забезпечити умови для становлення вертикально інте-

грованих секторальних науково-виробничих структур з по-

вним технологічним циклом від інноваційних досліджень до 
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виробництва, реалізації й технічної підтримки експлуатації 

нових конкурентних інноваційних продуктів на основі еко-

номічної інтеграції галузевих науково-дослідних інститутів та 

підприємств-споживачів інноваційного продукту; 

4) забезпечити створення при Кабінеті Міністрів України 

та обласних державних адміністраціях дорадчих органів на 

громадських засадах із висококваліфікованих спеціалістів і 

науковців для організаційно-правового супроводу інно-

ваційної діяльності; 

5) забезпечити на підставі Концепції створення та ро-

звитку Національної інноваційної системи розробку і затвер-

дження Довгострокової стратегічної програми інноваційного 

розвитку України на десятирічний період; 

6) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом підготувати та подати до Верховної Ради України 

пропозиції щодо приведення законів України у відповідність 

з цим Законом; 

7) у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом: 

▪ забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що 

випливають з цього Закону; 

▪ привести свої нормативно-правові акти у відповідність з 

цим Законом; 

▪ забезпечити приведення центральними органами ви-

конавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з 

цим Законом; 

 ▪ розробити та внести до Верховної Ради України пропо-

зиції щодо упорядкування та спрощення системи 

адміністрування порядку ліцензування, патентування, опо-

даткування та інших регуляторних функцій держави у сфері 

економіки. 

4. Норми цього Закону застосовуються до відносин у 

сфері його регулювання, що виникли після набрання ним 
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чинності, або виникли раніше, але не припинені на день 

набрання чинності цим Законом. 

5. У разі виникнення розбіжностей між нормами цього 

Закону і актами законодавства щодо відносин, врегульованих 

цим Законом, застосовуються положення і норми цього За-

кону.   

  

Президент України                                             В. Янукович

  

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ 

 

Рекомендації, викладені у цій збірці, переконливо дово-

дять актуальність тематики і вагомість розробок, що викону-

ються членами Спілки – вченими-економістами, працівни-

ками науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, 

органів державної влади і органів місцевого самоврядування, 

фахівцями-практиками. Показово, що напрацювання членів 

Спілки мають прикладне спрямування, сприяють вирішенню 

найболючіших проблем вітчизняної економіки, розвитку 

регіонів та забезпечення добробуту населення України. 

Як наслідок, зусилля Спілки не були марними, ряд Ре-

комендацій знайшли своє втілення в окремих законодавчих 

та нормативно-правових актах центральних органів влади і 

органів місцевого самоврядування, використовуються в прак-

тиці державного управління. Про результативність такої ро-

боти свідчить далеко не повний перелік викладених у Додат-

ку 2 актів, в яких присутня частка інтелектуального надбання 

членів Спілки. 

Спілка економістів України висловлює сподівання, що 

відображена в Рекомендаціях колективна думка економічної 

еліти країни знайде належне, ще більш повне і ширше за-

стосування центральними та місцевими органами виконавчої 

влади і органами місцевого самоврядування у практичній ро-

боті та законотворчій діяльності. Здійсненню саме таких 
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сподівань і має прислужитися видання цих Рекомендацій 

окремою збіркою. 

 

 

ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

 

ПЕРЕЛІК 

прийнятих деяких законодавчих актів, 

в яких враховані окремі пропозиції,  

викладені в Рекомендаціях  

  

 

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-VІ 

 

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. №2456-VI  

 

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» від 8 вересня 2011 р. №3715-VI  

 

Закон України «Про Державний земельний кадастр» від 7 

липня 2011 р. №3613-VI (набирає чинності з 1 січня 2013 р., крім 

незначної частини вже чинних норм). 

 

Державна програма економічного і соціального розвитку 

України на 2010 рік (Антикризова програма), затверджена Зако-

ном України від 20 травня 2010 р. №2278-VI  

 

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» від 1 липня 2010 р. №2411-VІ 

 

Основні засади (стратегія) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року, затверджені Законом України 

від 21 грудня 2010 р. №2818-VІ 
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Закон України «Про оптові ринки сільськогосподарської 

продукції» від 25 червня 2009 р. №1561-VI 

 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних 

парків» та інших законів України» від 12 січня 2006 р. №3333-ІУ, 

яким, зокрема, Закон України «Про спеціальний режим інно-

ваційної діяльності технологічних парків» викладено в новій ре-

дакції 

 

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8 

вересня 2005 р. №2850-IV 

 

Програма  економічних  реформ  на 2010-2014   роки   «За-

можне    суспільство,    конкурентоспроможна економіка, ефек-

тивна   влада»,   схвалену   2   червня   2010   р. на  засіданні  

Комітету  з  економічних  реформ, утвореного  згідно  з  Указом  

Президента  України  від  26 лютого 2010 р. №273 

 

Указ Президента України «Про заходи щодо визначення і 

реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-

економічного та культурного розвитку» від 8 вересня 2010 року 

№895/2010  

 

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо 

соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим» 

від 9 вересня 2009 р. №725/2009  

Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності 

в Україні, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 лютого 2011 р. №389 

 

Державна цільова програма підтримки соціально-

економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки затвердже-
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на постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 

р. №1090  

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про підсумки 

соціально-економічного розвитку України у 2006 році та основні 

завдання на 2007 рік» від 21 березня 2007 р. №544  

 

Державна програма соціально-економічного розвитку Ав-

тономної Республіки Крим на період до 2017 року, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. 

№1067  

 

Державна цільова програма розвитку українського села на 

період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 вересня 2007 р. №1158 

 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 

2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 липня 2006 р. №1001 

 

Програма сталого соціально-економічного, екологічного і 

культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 лип-

ня 2006 р. №1017  

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

надання державної підтримки для реалізації інноваційних та 

інвестиційних проектів у реальному секторі економіки» від 16 

червня 2010 р. №476  

Концепція Державної програми економічного і соціального 

розвитку України на 2012 рік, схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 р. №219-р  

 

Проект Державної програми економічного і соціального 

розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 
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2013 і 2014 роки», схвалений та поданий до Верховної Ради 

України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14 вересня 2011 р. №881-р  

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 

р. №145-р «Про впровадження кластерної моделі розвитку 

народних художніх промислів» 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 

р. №165-р «Про затвердження плану заходів на 2010-2011 роки із 

створення інноваційно-технологічного кластера «Сорочинський 

ярмарок» для сприяння розвитку сільських територій» 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворен-

ня Українського навчально-науково-інноваційного центру 

новітньої сільськогосподарської техніки і технологій» від 17 лю-

того 2010 р. №264-р  

 

Заходи з розв'язання проблемних питань соціально-еконо-

мічного розвитку сільських населених пунктів, затверджені 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 

р. №685-р  

 

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програ-

ми збереження і розвитку трудового потенціалу України на 

період до 2017 року, схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2009 р. №851-р  

 

Концепція вдосконалення системи прогнозних і програм-

них документів з питань соціально-економічного розвитку 

України, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 4 жовтня 2006 р. N 504-р  

 

Положення про формування бази даних інвестиційних та 

інноваційних програм і проектів, міжнародних інвестиційних та 
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інноваційних програм і проектів, у виконанні яких беруть участь 

вітчизняні державні підприємства в рамках міжнародного інно-

ваційного співробітництва, а також відповідних грантів, затвер-

джене наказом Державного агентства України з інвестицій та 

інновацій 17.03.2008 №13 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 2 квітня 2008 р. за №278/14969) 
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