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 одержано довідок про впровадження результатів наукових 
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ЗАВДАННЯ: 

• вивчити та узагальнити зарубіжний досвід неоіндустріальної 
трансформації;  

• оцінити готовність вітчизняного промислового комплексу та інститутів 
державного управління до неоіндустріальної модернізації економіки; 

• визначити пріоритети та запропонувати механізми неоіндустріальної 
трансформації основних промислових груп; 

• обґрунтувати засади екологічної політики неоіндустріальної 
трансформації промисловості з урахуванням практичного досвіду 
інших країн; 

• оцінити вплив зовнішньоекономічного співробітництва з окремими 
державами та інтеграційними об'єднаннями на розвиток 
промислового потенціалу і визначити завдання промислової політики в 
сфері імпортозаміщення та реструктуризації експорту. 
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НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ЕЛЕМЕНТИ НОВИЗНИ  

 доведено, що для ефективного вирішення завдань неоіндустріальної трансформації вітчизняного 
промислового потенціалу та інтеграції в глобальні виробничі ланцюжки  з більшою часткою доданої 
вартості, доцільно спиратися на комбінацію  експортоорієнтованої та інноваційноспрямованої моделей 
індустріалізації. Разом з цим, на етапі реформ, для тих видів діяльності, що мають місткий внутрішній 
ринок, високий потенціал імпортозаміщення і конкурентоспроможності, не варто відмовлятись від 
застосовування протекціоністських методів підтримки (переважно тарифні інструменти та квоти);  

 визначені концептуальні підходи до виявлення специфічних ознак неоіндустріальної трансформації 
промислового комплексу в рамках основних промислових груп (MIGs), що забезпечили формування 
системи оціночних показників для об’єктивної оцінки стану та перспектив розвитку промисловості у 
певному інтервалі часу з метою обґрунтованого вибору інструментів регуляторної політики з 
урахуванням специфіки агрегованих угрупувань (товарів проміжного споживання, інвестиційних 
товарів, споживчих товарів тривалого та короткострокового використання); 

 визначено нові можливості для проведення модернізації та просування на альтернативні міжнародні 
ринки для галузей, які були орієнтовані на російський ринок, зокрема харчової, фармацевтичної, 
машинобудівної, деревообробної, хімічної, а саме орієнтація на потреби внутрішнього ринку, яка може 
при даних обставинах сприяти їх відродженню, накопичити ресурси для здійснення модернізації та 
адаптації до вимог міжнародних партнерів; 

 виконано аналітичне обґрунтування  та оцінка факторів, що перешкоджають  фінансовому 
забезпеченню неоіндустріалізації, а саме: стагнація промислового виробництва, нестача наявних 
доходів промислових підприємств, зумовлена низькою прибутковістю діяльності та великою кількістю 
збиткових підприємств, нестійкість фінансового стану  і боргова залежність підприємств промисловості, 
негативні зрушення у розподілі прибутків між технологічними секторами переробної промисловості у 
бік низькотехнологічних виробництв, велика ступінь закредитованості на фоні високих процентних 
ставок, значна втрата фінансових ресурсів внаслідок виплати доходів від власності, виведення капіталу 
з господарського обороту внаслідок офшоризації економіки. Сукупна їх дія перешкоджає необхідному 
насиченню промисловості інвестиціями навіть для простого відтворення, а реіндустріалізації і поготів;  
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НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ЕЛЕМЕНТИ НОВИЗНИ  

 визначено правові, інституціональні та економічні засади планування, залучення і використання 
міжнародної допомоги, яку отримує Україна та  розроблено пропозиції щодо підвищення 
ефективності її використання шляхом створення спільних регуляторних правил з країнами-донорами, 
встановлення чітких процедур планування та моніторингу міжнародної допомоги Україні, що надасть 
можливість посилити роль української сторони на етапі підготовки проектів, запровадити механізми 
узгодження цілей та завдань проектів відповідно до пріоритетів неоіндустріальної трансформації 
промислового розвитку; 

 обґрунтовано напрями неоіндустріальної трансформації хімічної, машинобудівної, легкої, харчової, 
деревообробної галузей з метою збільшення реалізації продукції на внутрішній та зовнішній ринки, 
що передбачає диверсифікацію експорту, створення різних форм вертикальної інтеграції, кооперації 
та мережевих об’єднань в рамках глобальних вартісних ланцюгів; 

 узагальнено і доповнено напрями підвищення конкурентоспроможності оборонних виробництв з 
метою входження до глобальних вартісних ланцюгів та виходу на ринки третіх країн: створення 
інтеграційних структур та інноваційних організаційних форм; проведення прикладних наукових 
досліджень та дослідно-конструкторських робіт в інтересах іноземного замовника; кооперацію в 
єдиному організаційно-технологічному процесі із закордонними постачальниками; створення 
спільних виробництв для завоювання певних ніш; перехід на стандарти НАТО (STANAG);  

 набули подальшого розвитку основні пріоритети формування нової промислової політики, які 
передбачають впровадження «зеленого» зростання промисловості з урахуванням зарубіжного 
досвіду та стимулювання галузей до ресурсозбереження й скорочення техногенного навантаження на 
довкілля. 
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СТРУКТУРА РОБОТИ: 
РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

УКРАЇНИ  

1.1 Наукові засади неоіндустріальної трансформації промислового потенціалу 

1.2 Досвід країн ЄС у здійсненні неоіндустріальнгої трансформації  

1.3. Стратегічні варіанти неоіндустріальної трансформації промислового потенціалу  

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ДО НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ  

2.1 Концептуальні підходи до виявлення специфічних ознак нової індустріалізації промислового комплексу в розрізі 
основних промислових груп 

2.2 Стан та особливості неоіндустріальної трансформації галузей з виробництва промислових товарів 

2.3 Особливості неоіндустріального розвитку України: тенденції, проблеми, потреби, механізми впливу на функціонування 
промислових галузей 

2.4 Оборонно-промисловий комплекс України в умовах неоіндустріальної трансформації 

РОЗДІЛ 3 ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 

3.1 Макроекономічні передумови інвестування неоіндустріалізації 

3.2. Фінансова складова неоіндустріальної трансформації промислового потенціалу України 

РОЗДІЛ 4 ЕКОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

4.1 Розвиток «зелених» виробництв в умовах неоіндустріальної трансформації промислового потенціалу 

4.2 Екологічний податок з промислових підприємств в умовах децентралізації 

4.3 Проблеми та перспективи практичної імплементації в Україні технічного та екологічного законодавства ЄС у сфері обігу 
хімічної продукції 

РОЗДІЛ 5 МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ 
НЕОІНДУСТРІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

5.1 Оцінка можливостей та напрямів реструктуризації промислового експорту 

5.2 Оцінка потенціалу  імпортозаміщення на українському ринку з врахуванням можливостей галузей промисловості 

5.3 Можливості залучення і використання міжнародної допомоги в модернізації промислового сектору України 
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Динаміка індексів промислового виробництва та ВВП країн ЄС, 
2010=100 
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Ключові проблеми, які впливають на розвиток 
промислового виробництва 

Товари проміжного споживання: 

 недостатність потужностей з виробництва/ 
продукції / переробки сировини; 

 високі ціни на енергоносії, матеріали та 
транспортні тарифи, що створює неконкурентне 
середовище на вітчизняному ринку і підвищує 
собівартість вироблюваної продукції; 

 недостатній розвиток системи стандартів та 
контролю якості продукції; 

 звуження асортименту та проблеми із 
забезпеченням сировиною; 

 втрата традиційних ринків збуту продукції.  

 

Інвестиційні товари: 

 надзвичайно висока залежність від імпорту  
високотехнічного обладнання та складових; 

 втрата російського ринку, скорочення та здорожчання 
імпорту комплектуючих виробів; 

 труднощі процедур итехнічного регулювання, 
стандартизації та сертифікації та формування 
міждержавного механізму нострифікації вітчизняних 
технічних вимог на ринках країн-членів ЄС; 

 неналагодження інституційних механізмів підтримки 
інвестування: індустріальних парків, державно-
приватного партнерства, національного проектування; 

 відсутній доступ до міжнародного ринку довгострокових 
кредитів. 

Споживчі товари короткострокового 
використання: 

 несприятлива кон’юнктура на ключових для 
України світових ринках; 

 висока залежність від імпортованої 
сировини; 

 скорочення внутрішнього попиту; 

 дефіцит кваліфікованих кадрів; 

 втрата традиційних ринків збуту. 

Споживчі товари тривалого використання: 

 дефіцит фінансових коштів і високі ставки за 
кредитами; 

 залежність від імпортних комплектуючих; 

 дефіцит кваліфікованих кадрів. 

 



Риси нової індустріалізації: 
 • основним завданням є реконструкція індустріального фундаменту і впровадження 

принципових нововведень; 

• в промисловій політиці, орієнтованій на неоіндустріальну трансформацію перевага надається 
м’яким, горизонтальним методам регулювання; 

• активізація виробництва орієнтована на стійке зростання, що передбачає, зокрема ріст 
зайнятості і доходів населення, підвищення якості життя, дотримання екологічних вимог, 
збереження довкілля  та ресурсоефективність; 

• важливим пріоритетом є розвиток державно-приватного партнерства задля отримання 
синергетичного ефекту у проведенні  модернізації інноваційного оновлення та диверсифікації 
вітчизняних виробничих структур; 

• акцент робиться не тільки на зміцнення внутрішнього ринку або виробництва, а й на те, як 
розвивати більш тісні зв'язки з міжнародними ринками та використовувати можливості, які 
відкриваються  за рахунок торгівлі, іноземних інвестиції і включення до глобальних ланцюжків 
створення вартості; 

• передбачає формування нової економічної  системи, що відповідатиме змінам в продуктивних 
силах та стійкої до глобальних викликів; 

• в промисловій політиці ключовими питаннями вже не є які галузі розвивати, чи яким 
технологіям надавати пріоритет. Ключове питання  промислової політики у здійсненні 
неоіндустріальних трансформацій, це – які  методи та механізми можуть бути задіяні для  їх 
здійснення. 

 



Заходи неоіндустріального впливу на розвиток галузей,  
що входять до агрегованого угруповання  

«Товари проміжного споживання»   

• створення умов для відкриття виробництв на основі використання власної сировинної бази та 
більш глибокого перероблення сировини (целюлозно-паперове виробництво, виробництво 
деревини, виробництво основної хімічної продукції, виробництво ЛФМ);  

• впровадження крупних інфраструктурних та інноваційних проектів модернізації діючих 
підприємств (виробництво основної хімічної продукції); 

• сприяння створенню нових високотехнологічних виробництв і нових видів продукції, 
стимулювання інноваційного розвитку шляхом впровадження технологічних і продуктових 
інновацій (целюлозно-паперове виробництво, виробництво ЛФМ, виробництво добрив, 
виробництво хімічних волокон); 

• орієнтовані на імпортозаміщення промислових товарів за рахунок створення власного 
імпортозамінного виробництва (виробництво пестицидів, целюлозно-паперове виробництво);  

• удосконалення інструментів митної політики (виробництво пестицидів, виробництво ЛФМ); 

• щодо створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу з метою підвищення рівня їх 
інноваційності та можливостей локалізації виробництва високотехнологічної продукції в Україні 
(виробництво ЛФМ);  

• сприяння формуванню та реалізації нових організаційних форм – індустріальних парків та 
виробничих кластерів як ефективних форм державно-приватного партнерства (деревообробна 
промисловість, виробництво хімічної продукції).  



Заходи неоіндустріального впливу на розвиток галузей,  
що входять до агрегованого угруповання  

«Інвестиційні товари» 
(продукція машинобудування) 

 

• створення інтеграційних структур та інноваційних організаційних форм – індустріальні 
(промислові) парки та технопарки, кластери, транскордонні об’єднання;  

• прискорення технологічного розвитку промислових комплексів шляхом їх входження до 
глобальних ланцюгів доданої вартості через спільне проведення НДДКР та реалізацію 
спільних коопераційних проектів з іноземними замовниками; 

• створення спільних виробництв з країнами ЄС та іншими країнами;  

• сприяння локалізації виробництва на території України і трансферу іноземних технологій;  

• удосконалення законодавства;  

• розширення географії поставок продукції, зокрема  на ринки ЄС; 

• залучення міжнародної донорської допомоги; 

• перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів. 



Заходи неоіндустріального впливу на розвиток галузей,  
що входять до агрегованого угруповання 

«Споживчі товари короткострокового використання»  

• удосконалення регуляторної політики держави (виробництво харчових продуктів, виробництво основних 
фармацевтичних препаратів та фармацевтичних продуктів, легка промисловість);  

• створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу з метою підвищення рівня інноваційності МСП та 
можливості стати частиною глобального ланцюга поставок (виробництво харчових продуктів, виробництво основних 
фармацевтичних препаратів та фармацевтичних продуктів, легка промисловість, виробництво взуття та виробів зі 
шкіри);  

• удосконалення системи державних закупівель (поліграфічна промисловість, виробництво основних фармацевтичних 
препаратів та фармацевтичних продуктів, легка промисловість);  

• модернізація та розширення діючих і будівництва нових потужностей з вимогами відповідності законодавству ЄС 
щодо безпечності та якості продукції (виробництво харчових продуктів, виробництво основних фармацевтичних 
препаратів та фармацевтичних продуктів);  

• сприяння створенню індустріальних парків, регіональних і виробничих кластерів, технологічних платформ 
(виробництво харчових продуктів, виробництво основних фармацевтичних препаратів та фармацевтичних продуктів);  

• розширення географії поставок продукції, зокрема  на ринки ЄС (виробництво харчових продуктів, виробництво 
основних фармацевтичних препаратів та фармацевтичних продуктів, легка промисловість, виробництво взуття та 
виробів зі шкіри); 

• підвищення кваліфікації кадрів та посилення зв’язків з наукою (виробництво харчових продуктів, виробництво 
основних фармацевтичних препаратів та фармацевтичних продуктів);  

• прискорення гармонізації стандартів відповідно до міжнародних вимог безпеки та якості продукції, впровадження на 
підприємствах міжнародної системи управління безпекою (виробництво харчових продуктів);  

• орієнтація на імпортозаміщення промислових товарів за рахунок створення власного імпортозамінного виробництва 
(виробництво взуття та виробів зі шкіри);  

• сприяння локалізації виробництва/будівництва заводів крупними іноземними компаніями (виробництво основних 
фармацевтичних препаратів та фармацевтичних продуктів);  

• удосконалення митного та податкового законодавства (легка промисловість). 

 



Заходи неоіндустріального впливу на розвиток галузей,  
що входять до агрегованого угруповання 

«Споживчі товари тривалого використання» 
(виробництво меблів) 

 заходи сприяння лібералізації та дерегуляції бізнесу; 

 

 інструменти удосконалення митної політики;  

 

 удосконалення інструментів торговельного захисту;  

 

 заходи з реалізації існуючого потенціалу імпортозаміщення;  

 

 сприяння створенню кластерів в галузі.  



Оборонно-промисловий комплекс в умовах 
неоіндустріальної трансформації 

Розробка і виробництво: 
літаків; високоточних засобів ураження; 
радіолокаційної техніки і засобів оптико-
електронної розвідки; ракетної техніки; 

авіаційних, корабельних двигунів, двигунів 
для бронетехніки; бронетехніки; надлегких 

літаків. 

Перспективними драйверами є 
виробництва: безпілотних систем, 

високоенергетичної зброї, надчутливих 
датчиків, сенсорних приладів, поєднаних з 

віртуальним навчанням/тренуванням, 
обробкою і аналізом великих масивів 

інформації в хмарних технологіях 

Забезпечення власного 
виробництва 

комплектуючих замість 
російських аналогів; 

Здійснення 
переорієнтації на 

стандарти НАТО та 
удосконалення рівня 

уніфікації ОіВТ;  
Створення вітчизняного 

випробувального 
полігонного комплексу та 

визнаних на 
міжнародному рівні 

лабораторій для 
сертифікації по STANAG; 

Прийняття нового 
законодавства щодо 
залучення іноземних 

інвестицій для 
функціонування спільних 
підприємств зі створення 

військової техніки;  
Корпоратизація, 
акціонування та 

приватизація підприємств 
в сфері ОПК як 

передумова формування 
галузевих та міжнародних 

інтегрованих структур; 

Формування 
взаємодії між 

суб'єктами 
військового і 

цивільного сектору 
економіки через 

державно-
приватне 

партнерство; 
Реалізація проектів 
ДПП, спрямованих 
на створення нових 

підприємств 

Затвердження 
Державної цільової 

програми 
реформування та 

розвитку оборонно-
промислового 
комплексу на 

період до 2020р.; 
Збільшення 
державних 
замовлень 

військової техніки 
для популяризації її 

експорту;  

Заходи для сприяння трансформації ОПК 

Конкурентоздатні сегменти 



Макроекономічні передумови інвестування у неоіндустріалізацію в 
Україні 

Сукупна дія цих чинників перешкоджає необхідному насиченню промисловості інвестиціями 
навіть для простого відтворення, а неоіндустріалізації і поготів. 

Рис. Валове нагромадження основного капіталу та 
валове заощадження у відсотках до ВВП 

  сполучення спадних тенденцій у динаміці 
валових заощаджень і валового нагромадження 
основного капіталу; 

  брак інвестиційних ресурсів і неможливість 
здійснення інноваційнотехнологічного оновлення 
промислових потужностей; 

   стагнація промислового виробництва; 

  велика ступінь кредиторської заборгованості на 
фоні неконкурентновисоких процентних ставок;  

  значна втрата фінансових ресурсів внаслідок 
виплати доходів від власності, виведення капіталу з 
господарського обороту внаслідок тінізації та 
офшоризації економіки 

  нестача наявних доходів промислових 
підприємств; 

  низька прибутковість промислової діяльності та 
велика кількість збиткових підприємств; 

  нестійкість фінансового стану  і боргова 
залежність підприємств промисловості; 

  негативні зрушення у розподілі прибутків між 
технологічними секторами переробної 
промисловості у бік низькотехнологічних 
виробництв. 

Чинники, що перешкоджають  фінансовому 
забезпеченню неоіндустріалізації 
економіки:  

 надзвичайно низький рівень валового 
нагромадження основного капіталу і негативні 
тенденції його зміни; 



ЕКОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Ключову роль в умовах неоіндустріальної трансформації вітчизняної промисловості відіграє запровадження 
стійких підходів до виробництва та споживання, їх переходу до так званого «зеленого» зростання. У роботі 
охарактеризовано загальні тенденції беззбиткового для навколишнього середовища економічного розвитку, що 
сформувався у країнах ЄС та інших світових державах, здійснено порівняльний аналіз міжнародного та вітчизняного 
законодавства у сфері екологізації виробництва, досліджено шляхи формування «зеленої» економіки в країнах, які 
вважають цей напрямок пріоритетним, і визначено спільні ознаки з відповідними процесами екологічних змін, що 
відбуваються в українській промисловості. Перспективи для розвитку «зеленої» промисловості як у світі, так і в 
Україні пов’язані, насамперед, із «озелененням» традиційних галузей переробної промисловості та створенням 
нового спектру «зелених» виробництв.  

У роботі висвітлено взаємопов’язані питання формування та реалізації регіональної та екологічної політики 
України з урахуванням децентралізації врядування, що дасть змогу визначати передумови до справжньої 
самодостатності громад. Досліджено економічний механізм екологічної політики щодо  підвищення ефективності 
фінансування природоохоронних заходів. Обґрунтовано проблеми з регулювання фінансових відносин від 
забруднення довкілля, які пов’язані із переміщенням компетенцій із центру на рівень територіальних громад і 
необхідністю відповідної зміни напрямів руху потоків фінансових ресурсів та створенням дієвих інструментів їх 
формування та розподілу. Визначено, що роль місцевих громад поки що не відповідає ані потребам самих громад, 
ані забезпеченню дієвості екологічної політики через неготовність місцевих рад і громад до змін і, насамперед, 
через недосконалість законодавства та організації процесу об’єднання громад.  

Необхідна невідкладна практична імплементація в Україні технічного законодавства ЄС у сфері обігу хімічної 
продукції на внутрішньому ринку України, зокрема, забезпечити необхідність повної гармонізації національного 
технічного законодавства з європейським у сфері обігу добрив; забезпечити відповідність продукції, що 
виготовляється, міжнародним нормам з екологічної та хімічної безпеки; прискорити гармонізацію технічних 
регламентів щодо безпечності хімічної продукції, пестицидів та агрохімікатів, лакофарбових матеріалів, упаковки та 
відходів упаковки. 

 



МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ НЕОІНДУСТРІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

1 

Зовнішні: 
• уповільнення динаміки розвитку світової економіки, у т.ч. країн ЄС28 і 
Китаю, падіння світових цін на традиційні види товарів українського 
експорту; 
• активізація торгівельної економічного співробітництва України та її 
включення до глобальних торгівельних потоків, що обумовлено 
імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 
• впровадження високотехнологічної стратегії підвищення 
конкурентоспроможності промисловості в рамках IV промислової 
революції, відомої як «Індустрія 4.0»; 
• загострення боротьби за сировинні ресурси та ринки збуту продукції; 
• ескалація торгівельного протекціонізму розвинених країн у вигляді 
застосування торгівельних інструментів. 

Внутрішні: 

• згортання зовнішньоторговельних відносин з РФ, яка 
тривалий час була домінуючим торговим партнером 
України. 
• призупинення промислового виробництва на територіях 
Донецької та Луганської областей, зокрема металургійного 
та хімічного, продукція яких була чи не найвагомішою 
складовою експортних поставок з України; 
•  загальне погіршення фінансово-економічного стану 
вітчизняних підприємств і скорочення платоспроможності 
населення у 2014–2015 рр. 

 

Основні завдання у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва України: 
– нарощування наукового потенціалу з метою входження в глобальний науковий простір шляхом обміну новими 

знаннями з актуальних проблем фундаментальних і прикладних наук; 
– організація співробітництва в сфері розвитку інноваційної інфраструктури України з інноваційними 
інфраструктурами та програмами Європи; 
– залучення прямих і портфельних іноземних інвестицій у високотехнологічні галузі української економіки, а також 
для розвитку вітчизняної інноваційної системи з наближенням до світових стандартів; сприяння підготовці 
управлінських кадрів для інноваційного підприємництва та створення ефективних механізмів комерціалізації 
технологій; 
– використання співпраці в науково-технологічній сфері в рамках програми Горизонт 2020 для реалізації мети 
входження України до єдиного європейського технологічного простору. 

Чинники, що обумовлюють реструктуризацію промислового експорту 

Альтернативні можливості для проведення 

модернізації та просування на нові 

міжнародні ринки 

харчової, 

фармацевтичної, 

машинобудівної, 

деревообробної, 

хімічної 

орієнтація на потреби внутрішнього ринку,  що 

може при даних обставинах сприяти їх 

відродженню, накопиченню ресурсів для 

здійснення модернізації та успішної адаптації до 

вимог міжнародних партнерів 

для 



Вагому роль для забезпечення неоіндустріальних трансформацій відіграє міжнародна 
допомога, залучення якої в сферу промисловості сприятиме : 

забезпеченню українського промислового бізнесу необхідними засобами (матеріальні 
(промислове обладнання й устаткування, сировина, матеріали), фінансові (валютні 

ресурси), інтелектуальні (ноу-хау, трансферт технологій), трудові (висококваліфіковані 
спеціалісти), інформаційні (консалтинг, тренінги, програми навчання) та ін.  

До того ж можливості міжнародної допомоги, що пропонують міжнародні організації-
донори українським підприємцям, здатні прискорити приєднання українського бізнесу 

до всесвітнього ланцюга створення цінностей.  

 № Сфери міжнародної допомоги Програми допомоги 

1 Фінансування 1. Кредитування; 
2. Поглиблена експертиза проекту; 
3. Аудит звітності відповідно до МСФЗ. 

2 Розширення 

доступу до ринків 

1. Enterprise Europe Network; 
2. Your Europe Business Portal; 
3. Support to SME Internationalization; 
4. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation; 
5. Improved Points of Single Contact; 
6. Public Procurement.  

3 Покращення 

умов конкурентоспроможності 

1. SME Policy; 
2. Implementing Social Business Initiative Key Actions; 
3. EU Refit Platform for Regulatory Burden Reduction; 
4. Integration and Competitiveness Report 2017; 
5. Cluster Internationalisation Programme for SMEs; 
6. Worth Partnership Project;  
7. European Sustainable Chemicals Support Service. 

4 Формування 

культури ведення бізнесу 

1. Entrepreneurship Support Schemes; 
2. European Network for Early Warning and for Support to Enterprises and Second 

Starters. 
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

19 


