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1 Головне 
Аналіз сучасного стану промисловості та державної допомоги виявив суттєве скорочення частки 
промисловості у ВВП, відсутність в уряду чіткої стратегії розвитку промисловості й неефективність 
існуючої державної підтримки. Підсумовуючи переваги та недоліки використання горизонтального 
підходу в промисловій політиці й того, що використовується зараз (переважно вертикальний), 
уряду рекомендується поступово зменшувати витрачання державних коштів на підтримку окремих 
галузей і підприємств, та зосередитись на створенні загальних сприятливих умов для стимулювання 
ефективної роботи ринків (покращення інфраструктури, інновації, підтримка експортерів та інше). 

2 Чому це питання 
Протягом останніх років частка промисловості у ВВП України скорочується. Промислові 
підприємства змушені відповідати на зростання викликів та загроз перед їх діяльністю – скорочення 
попиту на внутрішньому та зовнішніх ринках, погіршення доступу до традиційного для багатьох 
галузей ринку Росії, подорожчання внутрішніх фінансових ресурсів, гостру потребу в оновленні 
основних фондів. Одночасно у світі увага до промислової політики зростає. Уряди багатьох 
розвинутих країн та країн, що розвиваються, розглядають промислову політику як один із засобів 
стимулювання сталого економічного зростання та підвищення добробуту громадян. В Україні за 25 
років незалежності не вироблено чіткого та системного підходу до того, якою має бути промислова 
політика, та чи є їй місце в економічній політиці країни взагалі. Ініціативи різних урядів з підтримки 
промисловості зводилися, в основному, до рішень (часто політичних) про податкові пільги окремим 
галузям та про пряму фінансову підтримку «чутливих» галузей через їх соціальний аспект. Така 
підтримка не стимулювала реструктуризацію та розвиток проблемних галузей, а навпаки, 
консервувала їх проблеми. Напруженість економічного становища вимагає від уряду перегляду 
підходів до промислової політики і вироблення чіткого та системного бачення на майбутнє.  

3 Ситуація 

3.1 Роль промисловості в економіці 

Частка промисловості у ВВП України складає 20% (2014 рік, дані Державної служби статистики 
України (ДССУ)). У промисловості сьогодні зайнято 16% усього зайнятого населення. Промисловість 
також забезпечує робочі місця в суміжних сферах, передусім транспорті та торгівлі. За даними 
Європейської комісії, одне робоче місце в переробній промисловості країн ЄС створює від 0,5 до 2 
робочих місць в інших секторах. Крім того, промисловість є важливим джерелом експортної 
виручки – на промисловість припадає 75% експорту товарів або 60% загального експорту товарів 
та послуг (2014, ДССУ). 

Аналіз структури промисловості України за видами економічної діяльності (графік 1) показує, що 
харчова, добувна галузі, металургія та машинобудування разом формують 56% загального обсягу 
промислової продукції. Постачання електроенергії, газу та води складає 26%. 

Зі структури видно, що на галузі, котрі виготовляють продукцію з нижчим ступенем переробки – 
добувну, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, металургію та хімічну промисловість, 
припадає 34% від загального обсягу реалізованої продукції. 
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Графік 1. Структура обсягу реалізованої промислової продукції у 2014 році, % 

 

Джерело: Державна служба статистики України (ДССУ) 

Окремі промислові галузі є експортно орієнтованими (графік 2). Найвища частка експорту в 
загальному обсязі реалізованої продукції в 2014 році була в металургії – 57%, машинобудуванні – 
54% та легкій промисловості – 42%. 

Графік 2. Частка експорту в загальному обсязі реалізованої продукції (2014), % 

 

Джерело: Державна служба статистики України (ДССУ) 

 

3.2 Стан та розвиток промисловості в Україні 

Внесок сектора промисловості до валового внутрішнього продукту (ВВП) України скорочувався 
протягом останніх9 років (графік 3). У 2006 році промисловість формувала 28% валової доданої 
вартості, тоді як в 2013 та 2014 роках – 20%. Падіння частки промисловості у період з 2006 по 2014 
роки склало близько 8 п.п., тоді як в країнах ЄС частка промисловості у ВВП за останні 9 років майже 
не змінилася та залишилась на рівні 19-20% (графік 4). 
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Графік 3. Промисловість до ВВП, % 

 

Джерело: Державна служба статистики України (ДССУ) 

* дані для 2014 року без урахування Криму 

За даними Європейської комісії (EU industrial structure report 2013: Competing in Global Value Chains), 
поступове зростання внеску сектора послуг у валовій доданій вартості та одночасне зменшення 
внеску промисловості та сільського господарства є довгостроковою світовою тенденцією. Це 
пояснюється вищою еластичністю попиту на послуги за доходом, коли зі зростанням доходу попит 
на послуги зростає швидшими темпами, а також випереджаючим зростанням продуктивності у 
промисловості порівняно з сектором послуг. Втім, порівняння структурних змін валової доданої 
вартості для України та країн – нових членів ЄС за останні роки (графік 4) вказує на те, що для України 
падіння частки промисловості у ВВП є більш вираженим та навряд чи пояснюється виключно 
об’єктивними структурними змінами. Значний рівень недоінвестованості залишається головним 
стримуючим фактором промисловості. Так, у 2013 р. інвестиції у основний капітал складали 17% ВВП 
(ДССУ), тоді як для країн, що розвиваються, цей показник зазвичай є вищим (Китай – 47%, Корея – 
30%, Індія – 30%, Чехія – 25%, Естонія – 27%, Азербайджан – 25%, Молдова – 23%, Румунія – 23%; 2013 
р., Світовий банк).  
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Графік 4. Промисловість до ВВП у країнах Європейського Союзу, % 

 

Джерело: EuroStat, ДССУ  

Протягом останніх років обмеження попиту та брак фінансових ресурсів є основними чинниками, 
які стримують розвиток промисловості. Про це свідчать дані опитування підприємств, проведеного 
Державною службою статистики (графік 5).  

Недостатній попит пояснюється залежністю від кон’юнктури на світових ринках. Традиційні ринки 
для товарів української промисловості закриваються (Росія, СНД). Вихід на нові ринки утруднений 
через високі вимоги до якості продукції (наприклад, на ринках ЄС) або через низьку 
конкурентоздатність продукції, в тому числі через високу собівартість в результаті використання 
неефективних технологій виробництва, низької енергетичної ефективності. Внутрішній попит на 
промислові товари обмежений, а купівельна спроможність населення скорочується. 

Більше того, у зв’язку зі значним зростанням українського суверенного ризику, міжнародні 
фінансові ринки сьогодні закриті для українських позичальників. В той же час, обсяги прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ) за всі роки незалежності є недостатніми для підтримки стійкого розвитку 
промисловості. ПІІ в Україну на душу населення на кінець 2014 року склали 1497 дол. США, що 
значно менше, ніж у країнах Центральної та Східної Європи. Крім того, значна частина ПІІ надходила 
в банківську систему та сферу гуртової та роздрібної торгівлі, та лише 32% склали інвестиції у 
промисловість (на кінець 2014 року, ДССУ). 
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Графік 5. Фактори, що стримують виробництво (дані сезонно скориговані) 

 

Джерело: Державна служба статистики України (ДССУ) 

Тим не менш, промисловість України має суттєві конкурентні переваги – вона забезпечена багатьма 
мінеральними ресурсами (вугілля, залізна руда, торф, сланцевий газ, уран), земельними ресурсами, 
інфраструктурою, зручним географічним розташуванням та перспективним споживчим ринком. 
Але слід також зазначити, що ступінь зносу основних фондів промислових підприємств сягає 57% 
(на кінець 2013 р., ДССУ). Це свідчить про велику потребу в інвестиціях та обмеження в подальшому 
розвитку сектору.  

4 Підходи до промислової політики 
Підходи до промислової політики добре проілюстровано на схемі з презентації Warwick K. 
Competitive Industries Policies: Emerging Issues and NewTrends, яка наведена на графіку 6. 

Графік 6. Підходи до формування стратегії промислової політики 

 
Джерело: Warwick K. Competitive Industries Policies: Emerging Issues and NewTrends (2013) 
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Виділяють два підходи до промислової політики, кожен з яких має свої переваги та недоліки:  

1. Горизонтальний підхід, коли уряд створює загальні умови для розвитку промисловості та 
відмовляється від державної підтримки окремих галузей та окремих підприємств. За такого 
підходу державне втручання виправдане лише з метою досягнення чітко визначених 
загальноекономічних та суспільних інтересів (наприклад, захист навколишнього 
середовища, стимулювання інновацій, енергоефективність, підтримка відсталих регіонів 
тощо). Державна політика не має впливу на структуру промисловості, натомість структура 
формується під дією ринку. В додатках 1 та 2 наведено приклади заходів горизонтальної 
промислової політики Польщі (доступ до фінансування для малого та середнього бізнесу та 
спеціальні економічні зони), а також Словацької Республіки та Росії (індустріальні парки). 

Переваги такого підходу:  
• запроваджуються рівні правила гри для суб’єктів господарювання, що покращує інвестиційний 

клімат; 
• не обмежується конкуренція; 
• структура промисловості визначається ринком, як результат, виживають конкурентоздатні 

компанії; 
• споживачі мають доступ до продукції за ринковими цінами, тобто виключаються ситуації, коли 

політика захисту національного виробника призводить до завищення цін на ринку. 
Недоліки: 
• в деяких випадках ринок є неефективним та не в змозі подолати перешкоди до необхідного 

випуску товарів чи надання послуг (суспільні блага, зовнішні ефекти (екстерналії)), що вимагає 
державного втручання, в тому числі у формі коригуючих податків чи субсидій (наприклад, 
екологічний податок); 

• існує ризик, що в умовах конкуренції певні галузі будуть істотно скорочені. Це матиме 
негативний вплив на зайнятість та може призвести до соціальної напруги; 

• існує ризик, що за несприятливих зовнішніх умов галузі, котрі мають суттєві конкурентні 
переваги, не зможуть вистояти без додаткової підтримки, таким чином, потенційні вигоди від 
конкурентних переваг будуть втрачені. 

2. Галузевий, або вертикальний підхід, коли держава бере активну участь у перерозподілі 
ресурсів на користь окремих секторів та підприємств, і таким чином впливає на структуру 
промисловості. Можливі два варіанти, коли підтримка надається перспективним галузям, 
галузям-чемпіонам, та коли ресурси спрямовуються на допомогу збитковим підприємствам. 
Як приклад галузевого підходу, в розділі 5 розглянуто державну підтримку вугільної галузі в 
Україні. 

Переваги: 
• Галузевий підхід може допомогти підприємствам реалізувати їх конкурентні переваги; 
• Галузевий підхід допомагає швидкому досягненню соціальних цілей – зайнятості, виплати 

заробітної плати, забезпечення суспільства певними видами товарами та послуг; 
• Галузевий підхід є простіший з точки зору визначення цілей і контролю за їх досягненням. 

 
Недоліки: 
• для вибору галузей необхідний скрупульозний аналіз, який може вимагати значних ресурсів; 
• галузевий підхід не може забезпечити підтримку всіх перспективних галузей через обмеженість 

ресурсів;  
• уряд може помилитися з вибором галузей для надання допомоги; 
• існує великий ризик, що рішення уряду будуть політичними або пролобійованими 

зацікавленими групами, зокрема в корупційний спосіб; 
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• галузевий підхід запроваджує нерівні умови для учасників ринку, що негативно впливає на 
загальний інвестиційний клімат; 

• спотворюється конкуренція. 

Сьогодні не існує консенсусу щодо того, яка модель промислової політики є оптимальною. 
Наприклад, сучасна промислова політика ЄС базується, головним чином, на горизонтальному 
підході, але в ній є також заходи галузевої підтримки.  

Дискусія в розвинутих країнах щодо оптимальних заходів промислової політики зосередилася в 
останні роки навколо «м’якої» промислової політики, яка дозволяє мінімізувати негативні наслідки 
політики селективного втручання в окремі галузі та окремі підприємства. Визначення «м’якої» 
промислової політики наведено в Warwick, K. (2013), Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New 
Trends: 

«М’яка» промислова політика базується на співпраці уряду з представниками промисловості з 
метою підвищення продуктивності промислових підприємств через усунення бар’єрів, як-от 
інфраструктурних, фінансових, торгівельних, регуляторних, інформаційних, кадрових, 
технологічних, тощо. За такої політики роль уряду є більше стимулюючою та координуючою.  

Набір інструментів м’якої промислової політики є широким та може включати заходи з полегшення 
доступу до фінансування, розвитку інфраструктури та інституцій, державні закупівлі, стимулювання 
експорту, залучення ПІІ, формування територіальних промислових кластерів та ін.  

Переваги: 
• Не вимагає значних фінансових ресурсів (порівняно з субсидіями); 
• Націлена на покращення загальних умов ведення бізнесу; 
• Меншою мірою обмежує конкуренцію; 
• Меншою мірою породжує стимули для корупції та пошуку ренти. 

Недоліки: 
• Заходи м’якої промислової політики важче реалізувати, порівняно з прямими субсидіями; 
• Для отримання ефектів від м’якої промислової політики потрібен час, тоді як зацікавлені особи 

вимагають звичних дій зі швидким ефектом. 

5 Промислова політика: досвід України 
Як правило, уряди України надавали пряму фінансову допомогу (субсидії та дотації) окремим 
галузям. Це т. зв. галузева допомога, або вертикальний підхід до державної промислової політики. 
Основними одержувачами такої допомоги традиційно були вугільна галузь та сільське 
господарство. У 2014 році прямі субсидії в економіку України склали 2,8% від ВВП, а у 2013 році – 
3,3% ВВП (Міністерство фінансів України). Зазначимо, що така форма допомоги має найбільш 
негативний вплив на конкуренцію, оскільки вона прямо зменшує поточні витрати підприємств, тим 
самим створюючи нерівні умови для їх функціонування, та не стимулює підприємства до інвестицій 
у ефективність.  

Крім субсидій, у різні роки діяли податкові пільги для підприємств гірничо-металургійного 
комплексу, суднобудування, авіабудування, автобудування, легкої промисловості, хімії, енергетики. 
Податкові пільги стосувалися насамперед сплати податку на прибуток та ПДВ. Оцінки втрат 
державного бюджету в результаті дії податкових пільг коливаються від 2 до 3,5% ВВП для періоду 
2010-2013 рр. (за даними Проекту «Гармонізація системи державних закупівель України зі 
стандартами ЄС»). Отже, загальний обсяг державної допомоги у формі субсидій, дотацій та 
податкових пільг в різні роки складав від 5 до 6% ВВП. Для порівняння, в країнах ЄС уся державна 
допомога, як правило, не перевищує 1% ВВП. Наприклад, у 2011 році обсяги державної допомоги в 
країнах ЄС складали 0,2-1,2% від ВВП (за даними Європейської комісії). 
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Державна допомога, крім субсидій та податкових пільг, у різні роки також включала державні 
гарантії за кредитами, списання боргів, преференційне ціноутворення/тарифоутворення, 
преференційні ставки мит на імпорт обладнання та комплектуючих, відшкодування капітальних 
видатків. У більшості випадків державні гарантії за кредитами надавалися державним 
підприємствам (Нафтогазу, Укравтодору, ДПЗКУ, Укрзалізниці та ін). На кінець 2014 року загальний 
державний борг, гарантований державою, складав 9,8 млрд дол. 

Галузева допомога сьогодні займає левову частку в загальній державній допомозі в Україні. 
Натомість горизонтальна допомога, яка вважається менш «шкідливою» з точки зору захисту 
конкуренції та забезпечення рівних умов господарювання, є незначною. Більшість програм 
горизонтальної допомоги в Україні неефективні або залишилися на етапі законодавчого 
впровадження (не реалізуються). Наприклад, на початку 2000-х років в Україні були створені 11 
спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ). На практиці вони існують і донині, але після низки 
випадків масштабного зловживання податковими пільгами до них застосовуються загальні правила 
оподаткування та не діють будь-які інші інструменти стимулювання діяльності підприємств у цих 
зонах.  

Слід зазначити, що в Україні практично неможливо виокремити та порахувати ефекти від надання 
державної допомоги, оскільки не існує адекватного обліку та контролю за впровадженням заходів 
допомоги та за їх результатами. Відсутність контролю та аналізу результатів є однією з основних 
причин низької ефективності проектів державної допомоги. Крім того, рішення про надання 
державної допомоги в Україні, як правило, не базуються на оцінці економічної ефективності 
проектів, а є політичними або пролобійованими зацікавленими групами.  

Ефективні заходи підтримки промислових підприємств мають давати зростання обсягів 
виробництва, експорту, підвищення прибутковості, створення нових робочих місць. Але в умовах 
України державна допомога часто націлена на підтримку збиткових державних підприємств та на 
вирішення короткострокових соціальних цілей. Так, державна допомога вугільним підприємствам 
спрямовується на запобігання невиплаті заробітної плати шахтарям, банкрутству підприємств, 
звільненню робітників. Вона не стимулює підприємства до реструктуризації та посилення їх 
конкурентоздатності.  

Те, що політика державної допомоги та промислова політика сьогодні потребують реформування, 
не викликає жодних сумнівів. Перший важливий крок у цьому напрямку вже зроблено. 1 липня 2014 
року Верховна Рада прийняла рамковий Закон України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання». Закон запроваджує основні принципи державної допомоги в Україні, які загалом 
є сумісними з принципами, що діють в країнах ЄС, – це принцип прозорості, захисту конкуренції, 
адекватного моніторингу та контролю за наданням державної допомоги, незалежного 
контролюючого органу. Закон набере чинності у 2017 році. До того часу необхідно напрацювати 
значний обсяг підзаконних актів, які будуть встановлювати правила та процедури для реалізації 
принципів, визначених в законі, а також підготувати відповідні інституції.  

Підтримка вугільної галузі 

Найбільшим отримувачем державної допомоги в Україні є вугільна промисловість. Загальні 
обсяги прямих субсидій з державного бюджету на підтримку вугледобувних підприємств у 2009-
2014 рр. складали від 6 до 15 млрд грн на рік. Допомогу отримували державні шахти на такі цілі: 

 часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції (головним 
чином, фінансування витрат на заробітну плату); 

 витрати на реструктуризацію вугільної промисловості; 
 фінансування рятувальних заходів; 
 фінансування капітальних інвестицій, в т. ч. витрат на будівництво та ремонт; 
 виплати за кредитами вугледобувних підприємств, залученими під державні гарантії.  
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Значні обсяги субсидій зумовлені кризовим становищем державних вугільних підприємств, котрі 
технічно не переоснащувалися протягом останніх 25 років. Низька ефективність операційної 
діяльності спричиняє високу собівартість продукції, що сьогодні не покривається рівнем цін на 
вугілля на внутрішньому ринку. Тому держава фінансує частину операційних видатків шахт, аби 
запобігти їх закриттю та пов’язаному з цим зростанню соціальної напруги. Збиткова діяльність та 
відсутність обігових коштів робить переоснащення шахт у сучасних умовах неможливим. У 2013 
році з державного бюджету на підтримку вугледобувної галузі було виділено рекордні 15 млрд 
грн, тоді як кредиторська заборгованість підприємств з видобутку вугілля на кінець 2013 року 
сягнула 53,5 млрд грн та перевищила дебіторську заборгованість у 2,8 рази. Субсидування галузі 
не створює стимулів для зменшення собівартості видобутку вугілля, навпаки, шахти зацікавлені у 
зростанні собівартості для підвищення компенсаційних виплат з бюджету.  

У 2015 році уряд різко скоротив субсидії для покриття різниці між собівартістю та ринковою 
ціною на вугілля – до 400 млн грн. Зважаючи на те, що у 2014 році з 90 державних шахт лише 35 
залишилися на території, підконтрольній українській владі, загальні фіскальні видатки на 
вугледобувну галузь скоротилися до 2,7 млрд грн, запланованих у 2015 р. Крім бюджетних 
асигнувань, вугледобувні підприємства також користуються податковими пільгами та 
державними гарантіями за кредитами, однак їх ефекти на результати діяльності підприємств є 
незначними. 

Таблиця 1. Видатки Державного бюджету на підтримку вугільної галузі у 2009-2015 
рр., млн грн 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2015 
план 

Часткове покриття витрат із 
собівартості готової товарної 
вугільної продукції 

4664 5807 6710 10172 13302 8705 400 

Реструктуризація вугільної та 
торфодобувної промисловості 

789 1092 1597 1078 1178 355 1554 

Гірничорятувальні заходи на 
вугледобувних підприємствах 

196 275 379 414 430 288 238 

Капітальні інвестиції, технічне 
переоснащення, виконання боргових 
зобов’язань за кредитами, 
залученими під державні гарантії 

692 337 1719 1232 346 316 336 

Поповнення обігових коштів або 
збільшення статутних фондів 
вугледобувних підприємств для 
погашення простроченої 
заборгованості із заробітної плати 
працівникам, що утворилася на 
1 січня 2015 року 

- - - - - - 200 

Всього видатків Державного бюджету 
на підтримку вугільної галузі 

6341 7511 10405 12896 15256 9664 2728 

 

Джерело: Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України 
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Державна підтримка автомобілебудування 

Державна підтримка національних автовиробників в Україні зводиться до запровадження 
захисних мит на імпорт автомобілів. До вступу України до СОТ діяло ввізне мито у розмірі 25%. У 
2008 році ставку ввізного мита було знижено до 10% відповідно до зобов’язань, які Україна 
набула перед СОТ. Зазначимо, що протягом 2003-2008 років обсяг виробництва легкових 
автомобілів в Україні зростав та досяг максимуму у 490 тис. од. у 2008 році, хоча рівень локалізації 
був вкрай низьким і не дозволив галузі досягти стійкості. Після часткової лібералізації торгівлі та 
кризи 2008 року, обсяг виробництва вітчизняних автомобілів у 2009 році різко скоротився – у 6 
разів, до 70 тис. од. – та в наступні роки не перевищував 100 тис. од. на рік. У структурі продажів 
вітчизняні автомобілі сьогодні займають менше 20%. 

Графік 7. Динаміка виробництва та імпорту автомобілів, тис. од. 

 

Джерело: ДССУ, Укравтопром 

Статистика обсягів виробництва у 2013-2014 рр. вказує на те, що спеціальні мита не сприяють 
зміцненню позицій українських автовиробників. Спеціальні мита лишень призводять до 
подорожчання автомобілів на внутрішньому ринку, а також підвищують ризик того, що 
торгівельні партнери запровадять подібні заходи у відповідь. Основні проблеми галузі 
залишаються поза увагою уряду – це застарілі технології, низький рівень локалізації, низька 
енергоефективність, необхідність налагодження виробництва автомобільного листа, відсутність 
інвестиційних коштів, низька купівельна спроможність населення, дорогі кредити. У 2014 році 
уряд прийняв Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку легкового 
автомобілебудування на період до 2020 року. Концепція визначила основні цілі розвитку 
автомобілебудування, а саме: збільшення випуску легкових автомобілів до понад 700 тис. од. та 
експортного потенціалу до понад 220 тис. од. до 2020 року. Однак документ не визначає ніяких 
конкретних заходів підтримки та носить більше декларативний характер. 
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6 Промислова політика: досвід Європейського Союзу 
Україна взяла курс на європейський розвиток та підписала з ЄС Угоду про асоціацію. Виконання 
зобов’язань у рамках Угоди матиме вплив на промисловість та промислову політику України через 
наслідки, пов’язані з утворенням зони вільної торгівлі, а також домовленості про співпрацю у 
сферах підприємницької діяльності та конкуренції. Так, Україна зобов’язалася імплементувати 
стратегію розвитку малих та середніх підприємств, що побудована на принципах Європейської 
хартії малих підприємств, а також здійснювати заходи з покращення бізнес-середовища шляхом 
спрощення регулювання. Крім того, Україна зобов’язалася прийняти законодавство про державну 
допомогу у відповідності до законодавства ЄС та створити відповідні інституції. В даному розділі ми 
аналізуємо підходи та принципи промислової політики, а також питання регулювання державної 
допомоги в ЄС. 

В Європейському Союзі увага до промислової політики зростає. Це видно з останніх Комюніке 
Європейської Комісії до Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо промислової політики (For a 
European Industrial Renaissance COM/2014/014, A Stronger European Industry for Growth and Economic 
Recovery Industrial Policy COM/2012/0582) та зі Стратегії ЄС 2020, де пріоритетним завданням 
промислової політики є нарощування частки доданої вартості промисловості ЄС у ВВП з 16% у 2011 
р. до 20% у 2020 р.  

Підвищення уваги до промислової політики продиктовано, головним чином, економічними 
тенденціями. Розвинуті індустріальні країни поступово втрачають свої конкурентні позиції перед 
країнами, що розвиваються, котрі за останні роки суттєво наростили промислові потужності, в тому 
числі завдяки активній промисловій політиці. Наприклад, Китай у своєму 12-му 5-річному Плані 
розвитку стратегічних галузей (2011-2015) визначив перелік галузей, які необхідно розвивати в 
пріоритетному порядку, та встановив цілі щодо їх зростання стосовно ВВП (в тому числі за 
допомогою фіскальної політики та фінансової допомоги).  

Крім того, країни, котрі напередодні фінансових криз мали значний дефіцит поточного рахунку 
платіжного балансу та слабку промислову базу, переживали кризи набагато важче, а їх відновлення 
відбувалося повільніше (наприклад, Греція та Португалія, а також різні країни під час кризи 2008 
року). 

Промислова політика ЄС сьогодні базується, головним чином, на горизонтальному підході, але 
галузева підтримка також присутня. Галузева допомога в ЄС жорстко регулюється як така, що 
шкодить конкуренції та має відповідати чітким умовам та обмеженням: 

• вона надається для тих галузей, котрі перебувають у скрутному економічному становищі; 
• вона націлена на фінансування конкретних заходів з реструктуризації, що повинні мати 

позитивний довготривалий ефект; 
• галузева допомога є обмеженою в часі; 
• вона не повинна перешкоджати конкуренції; 
• вона має мати чіткі критерії оцінки результативності. 

Основні принципи промислової політики ЄС були сформульовані, наприклад, в Плані дій щодо 
реформування державної допомоги в ЄС на 2005-2009 рр.: 

• конкуренція та ринкова економіка є головними умовами підвищення стандартів життя країн-
членів ЄС; 

• запровадження сильного контролю за державною допомогою та прозорих процедур є 
необхідним для забезпечення рівних правил гри для суб’єктів господарювання спільного ринку 
та захисту конкуренції; 

• необхідність визначення пріоритетних напрямків державної допомоги, оскільки державні 
ресурси є обмеженими, а втрачені вигоди від можливої реалізації альтернативних варіантів 
можуть бути значними; 
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• орієнтація на поступове зменшення обсягів державної допомоги; 
• економічний підхід до прийняття рішень про державну допомогу, тобто такі рішення базуються 

на економічному аналізі та на співставленні позитивного ефекту допомоги з її негативними 
наслідками для конкуренції та торгівлі. 

Зазначимо, що будь-яка державна допомога в ЄС трактується як така, що викривляє ринкові 
механізми та обмежує конкуренцію. Державна допомога, яка надає переваги окремим 
підприємствам чи товарам та погіршує торгівлю між країнами, є несумісною зі спільним ринком. В 
ЄС чітко визначені умови та види допомоги, які є допустимими, зокрема: 

• допомога на розвиток регіонів, де рівень життя є особливо низьким або де є значне безробіття; 
• допомога на втілення важливих проектів спільного європейського значення; 
• допомога на відновлення країн-членів у період значних економічних спадів; 
• допомога на розвиток регіонів та господарської діяльності, яка не матиме негативного впливу 

на торгівлю. 

Крім того, Європейська Комісія визначає пріоритетні напрями промислової політики. У 2014 році 
були визначені наступні пріоритети: 

• покращення конкурентоздатності промисловості; 
• розвиток сильного єдиного ринку; 
• регіональний розвиток; 
• підвищення ресурсоефективності, зокрема енергоефективності; 
• кращий доступ до фінансування, особливо для МСП; 
• інтернаціоналізація (підтримка європейських виробників на зовнішніх ринках);  
• розвиток кадрових ресурсів. 

Аналіз державної допомоги ЄС за останні роки показує, що існує чітка тенденція до зменшення 
обсягів державної допомоги. Так, обсяг державної допомоги ЄС без врахування спеціальних 
антикризових програм скоротився з 0,9% від ВВП у 1992 році до 0,5% від ВВП у 2011 році (за даними 
Європейської комісії). 

У структурі державної допомоги переважають програми горизонтальної допомоги, котрі в 2011 
році становили 90% від загального обсягу (Європейська Комісія). Для порівняння, у 1992 році їхня 
частка складала 56%. Обсяги галузевої допомоги, навпаки, скорочуються – з 0,38% від ВВП в 1992 
році до 0,04% від ВВП у 2011. Надання субсидій є скоріше винятком, ніж правилом, та жорстко 
регулюється Комісією, оскільки субсидії становлять найбільшу загрозу конкуренції. Основні форми 
державної підтримки промисловості сьогодні – це гранти (54% від загальної допомоги для країн ЄС-
27 у 2009-2011 роках) та податкові пільги (40%). Пільгові кредити, гарантії та участь у статутному 
капіталі складають близько 6%.  

В Європейському Союзі діє жорстка система моніторингу та контролю за реалізацією програм 
державної допомоги. Що важливо, моніторинг та контроль відбуваються на трьох етапах:  

1. попередній контроль, коли аналізується проект державної допомоги та його потенційний 
вплив на торгівлю і конкуренцію; в результаті Комісія приймає рішення про адекватність 
державної допомоги визначеним принципам;  

2. контроль за реалізацією існуючих програм допомоги;  
3. аналіз та контроль результатів програм допомоги.  
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Попередній контроль (ex-ante контроль) забезпечується через процедуру обов’язкової 
попередньої нотифікації, коли країни-члени ЄС інформують Європейську Комісію про наміри 
запровадити нові або змінити існуючі програми державної допомоги. Після аналізу програм на 
відповідність визначеним принципам та законодавству ЄС, Європейська Комісія затверджує або 
відхиляє (чи рекомендує змінити чи доопрацювати) національні та регіональні програми державної 
допомоги.  

Окрім аналізу впливу програм допомоги на торгівлю та конкуренцію, Європейська Комісія 
перевіряє їх на відповідність принципу «менше допомоги, та більше ефективної допомоги». Тобто, 
обсяг державної допомоги має бути обмежений тим необхідним мінімальним рівнем, який 
допоможе досягнути поставлених цілей, що є сумісними зі спільним ринком. Допомога має мати 
стимулюючий ефект, тобто сприяти позитивним змінам у діяльності підприємств-бенефіціарів, які 
не відбулися б або відбулися б у обмежений спосіб без отримання допомоги.  

Ex-post контроль відбувається на національному та наднаціональному рівнях та передбачає оцінку 
ефективності та результативності програм допомоги незалежними (від органу, що надає допомогу) 
експертами. Наднаціональний контроль полягає у обов’язковому регулярному звітуванні 
національних контролюючих органів у сфері державної допомоги Європейській Комісії про існуючі 
програми підтримки. Якщо Комісія визнає програму допомоги незаконною чи якщо має місце 
нецільове використання ресурсів, тоді національний контролюючий орган чи Комісія ініціюють 
повернення наданої допомоги. Право на таке повернення зберігається протягом 10 років від дня 
отримання допомоги.  

Моніторинг та контроль за державною допомогою в ЄС базується на принципі прозорості. 
Обов’язкове оприлюднення інформації про програми державної підтримки на національному та 
наднаціональному рівнях допомагає громадськості контролювати надання та використання 
державної допомоги. 

7 Рекомендації 
В разі збереження наявних тенденцій є загроза скорочення частки промисловості у ВВП України 
нижче оптимальної з точки зору потенціалу та конкурентних переваг країни. Чинники цієї загрози 
– хронічна недоінвестованість сектору, яка за нинішнього рівня доступу до капіталу ще 
посилюється, та втрата традиційного експортного ринку – Росії. 

Незважаючи на тривалі негативні процеси, в Україні досі немає чіткої стратегії щодо промисловості. 
Чинні програми державної допомоги є малоефективними з точки зору стимулювання 
промисловості та підвищення її конкурентоздатності. Тому необхідно докорінно переглянути 
підходи до промислової політики, спираючись на позитивний досвід розвинутих країн. Для України 
оптимальним варіантом такої політики може бути «м’яка» промислова політика, коли роль уряду 
зводиться до стимулюючих та координаційних заходів з метою усунення бар’єрів для розвитку 
промислових підприємств, в т. ч. регуляторних, фінансових, торгівельних, інфраструктурних та ін. 
Для ідентифікації таких бар’єрів необхідна тісна співпраця уряду з представниками промисловості. 
Заходи «м’якої» підтримки включають заходи з полегшення доступу до фінансування (пільгові 
кредити), розвитку інфраструктури, стимулювання експорту, розвитку промислових кластерів, а 
також державні закупівлі, стимулювання інновацій та інвестицій тощо.  
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Іншим першочерговим завданням уряду має бути скорочення заходів галузевої підтримки, котра 
найбільше викривляє конкуренцію та не стимулює підприємства до розвитку. В Україні пряма 
фінансова допомога найчастіше надається збитковим підприємствам та сприяє консервації їх 
проблем. Зрозуміло, що для «чутливих» галузей (наприклад, вугільної галузі) відмова від 
субсидування може відбуватися поступово в процесі їх реструктуризації. Рішення щодо надання 
галузевої допомоги мають базуватися на чіткому переліку жорстких критеріїв та умов. Зокрема, 
галузева допомога має надаватися виключно на фінансування конкретних заходів з 
реструктуризації та фінансового оздоровлення, що матимуть тривалий позитивний ефект. Така 
допомога має бути тимчасовою та передбачати чіткі результати внаслідок реалізації допомоги. 
Зазначимо, що без жорсткого контролю будь-яка державна допомога в умовах корупції та 
непрозорості не може бути ефективною. Перш ніж обирати між конкретними формами підтримки 
та між галузями, яким доцільно надавати допомогу, слід змінити процедури відбору та реалізації 
програм допомоги. Перший важливий крок у цьому напрямку вже зроблено – ухвалено рамковий 
закон про державну допомогу. Слід продовжувати реформи в цьому напрямку, особливо щодо 
процедурних питань моніторингу та контролю на всіх етапах реалізації програм допомоги. 
Принципи прозорості та підзвітності є надзвичайно важливими. Необхідно передбачити 
можливість відмови або припинення надання допомоги, якщо визначені принципи на будь-якому 
етапі порушуються або якщо має місце нецільове використання коштів. 

8 План дій 

1. Визначення довгострокових цілей промислової політики (наприклад, підвищення 
продуктивності, зростання сектору промисловості, зростання зайнятості, розвиток окремих 
галузей чи регіонів тощо).  

2. Співпраця з представниками промисловості для виявлення бар’єрів, що стримують розвиток 
промисловості. 

3. Формування переліку заходів (горизонтальних та вертикальних) для усунення бар’єрів. 
Перевагу слід надавати горизонтальним заходам, котрі є менш шкідливими з точки зору 
захисту конкуренції.  

4. Проведення інвентаризації та аналізу державної допомоги, що вже надається. 
5. Створення реєстру державної допомоги. 
6. Визначення жорстких умов та критеріїв надання галузевої допомоги. 
7. Запровадження суворого контролю за реалізацією державної допомоги на всіх етапах. 
8. Втілення принципу прозорості – максимальне інформування громадськості про програми 

державної допомоги та їх результати. 
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Додаток 1 

Промислова політика в Польщі 

За останні двадцять років економіка Польщі значно зросла, рівень життя покращився більш ніж 
удвічі (за розміром ВВП на душу населення), а економіка стала восьмою за рівнем ВВП серед інших 
європейських країн. Приєднання до ЄС та ефективне й швидке проведення реформ урядом 
стимулювали зростання економіки та допомогли уникнути рецесії у часи фінансової кризи 2008 
року. До 2008 року, починаючи з 1991 року, ВВП Польщі зростав у середньому на 4,6% щорічно, а 
після кризи – на 3%, що стало найвищим показником серед країн ЄС (за даними Світового банку). 
Економісти відзначають, що глибокі структурні реформи на початку 1990-х років допомогли уряду 
перейти від планової економіки до ефективної ринкової економіки, а достатньо низькі витрати на 
виробництво та сприятливий інвестиційний клімат стимулювали іноземні інвестиції у економіку 
Польщі. Значні інвестиції у інфраструктуру й людський капітал з боку європейських партнерів 
додатково підтримали економічний розвиток Польщі.  

Еволюція промислової політики Польщі відбувалася в два етапи: 1) 1993-2003 рр., коли промислова 
політика базувалася на вертикальному підході та слугувала цілям реструктуризації та приватизації 
галузей промисловості та 2) після 2003 р., коли із завершенням приватизації (у 2003 році 90% 
промислових підприємств вже були у приватній власності) та вступом Польщі до ЄС відбувся 
перехід до горизонтальної промислової політики. Сьогодні заходи горизонтальної підтримки 
складають понад 70% від загального обсягу державної допомоги в Польщі (дані Європейської 
комісії). Законодавчо концепція горизонтальної промислової політики у Польщі була визначена у 
2007 році та базується на таких пріоритетах: ринкові умови, стабільне та передбачуване 
законодавство, доступ до фінансування, доступ до людських ресурсів та інновації. Горизонтальна 
промислова політика не запроваджується у галузях, що визначені пріоритетними з точки зору 
національної безпеки (енергетика та оборона) та котрі не завершили процеси приватизації 
(вугільна галузь та суднобудування).  

Одним з важливих напрямків промислової політики Польщі є полегшення доступу до 
фінансування для малих та середніх підприємств (МСП). МСП відіграють важливу роль в 
економіці Польщі. У 2013 році їх внесок до валової доданої вартості складав 51%, а частка у загальній 
зайнятості становила 68% (за даними Європейської комісії). Уряд стимулює створення та розвиток 
малих та середніх підприємств, особливо в інноваційних галузях та галузях, що виготовляють 
продукцію з вищою доданою вартістю.  

У Польщі діє багато державних програм фінансування МСП. Більшість з цих програм на 
національному рівні координує Польське агентство з розвитку підприємництва ПАРП (Polish Agency 
for Enterprise Development), підзвітне міністерству економіки, яке було створене в 2000 році. 
Протягом 2007-2013 рр. ПАРП реалізувало програми державної підтримки підприємництва 
загальною вартістю 7,2 млрд євро; фінансування відбувалося за рахунок коштів державного 
бюджету та європейських фондів. Державна підтримка надавалася переважно у формі грантів та 
пільгових кредитів та стосувалася трьох напрямків розвитку: інноваційна економіка (3,9 млрд євро), 
людський капітал (672 млн євро) та регіональний розвиток (2,6 млрд євро). Наприклад, програма 
ПАРП «Інноваційні кредити» має на меті надання кредитів для МСП на наступні інноваційні цілі: 
фінансування наукових робіт та досліджень, купівля національних та міжнародних ліцензій, купівля 
обладнання, будівництво, купівля консультаційних послуг. Максимальний термін кредитування за 
програмою – 10 років, а також передбачено пільговий період на 2 роки, протягом якого 
позичальник не сплачує відсотки та тіло кредиту. 
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Крім фінансової підтримки МСП у формі грантів та кредитів, у Польщі діють державні програми 
гарантування кредитів для старт-апів та підприємств, котрі не мають змоги надати банку заставу. 
Наприклад, у рамках державної програми «Підтримка підприємництва через гарантії BGK» (Bank 
Gospodarstwa Krajowego – єдиний у Польщі державний банк), з 2009 по 2013 рр. BGK надав 40 853 
гарантій за кредитами на загальну суму 1,8 млрд євро. Гарантії за кредитами надає також 
Національний кредитний гарантійний фонд.  

Міністерство економіки Польщі, котре надає гранти на розвиток підприємництва, також виконує і 
контрольну функцію за реалізацією програм підтримки. Експерти міністерства та урядових 
організацій (ПАРП) відвідують компанії-бенефіціари та слідкують за належним витрачанням 
отриманих коштів. Якщо мають місце нецільове використання коштів або інші зловживання, 
законодавство Польщі передбачає зобов’язання отримувача державної допомоги повернути 
допомогу в повному обсязі, включаючи відсотки за користування коштами.  

Іншим успішним прикладом ефективної горизонтальної допомоги в Польщі є спеціальні 
економічні зони (СЕЗ). СЕЗ у Польщі – важливий інструмент залучення інвестицій та створення 
робочих місць. Як відзначається у дослідженнях Ernst&Young1, за 18 років існування СЕЗ в Польщі 
було залучено інвестицій на суму понад 20 млрд євро та створено понад 186 тис. робочих місць. 
Крім того, в повітах, де діють СЕЗ, рівень безробіття в середньому на 2,3-2,9 п.п. нижчий, ніж у інших 
повітах. Регіони, де діють СЕЗ, характеризуються вищим ВВП на душу населення – на 3,9-7,5%, 
порівняно із середнім рівнем у інших регіонах. 

Площа усіх 14-ти СЕЗ на кінець 2013 року перевищувала 15 800 гектарів, з яких 40% є вільними для 
інвестування. Сьогодні обговорюється можливість збільшення територій СЕЗ ще на 4000 гектарів. 
Нещодавно уряд Польщі продовжив термін існування СЕЗ на 6 років – до 2026 р. Головним стимулом 
для інвесторів інвестувати в СЕЗ є податкові пільги, зокрема звільнення від оподаткування податком 
на прибуток. Розмір податкової пільги зазвичай складає 30-70% від обсягу капітальних інвестицій (в 
залежності від СЕЗ) або обсягу дворічних витрат на оплату праці робітникам. Дозвіл на отримання 
пільг від інвестицій у СЕЗ надається за умови, що обсяг інвестиції є не меншим за 100 тис. євро та 
виконуються умови щодо створення нових робочих місць. Визначення чітких інвестиційних вимог, 
виконання яких дає право на пільгу, є важливою умовою для отримання конкретних результатів від 
запровадження СЕЗ. Зазначимо, що території СЕЗ в Польщі не обмежуються існуючими кордонами, 
а можуть бути розширені на приватні землі, якщо інвестиція відповідає визначеним критеріям. 

Контроль за виконанням інвестиційних вимог резидентами СЕЗ покладений на компанії, що 
управляють СЕЗ. Мажоритарними акціонерами таких компаній є державне казначейство або 
муніципалітети. Компанії, що управляють СЕЗ, регулярно перевіряють діяльність резидентів СЕЗ на 
їх відповідність інвестиційним зобов’язанням. У разі виявлення порушень, резиденти СЕЗ втрачають 
дозвіл на діяльність в рамках СЕЗ та зобов’язані сплатити весь обсяг податків (та відсотки), який вони 
не сплатили в результаті дії податкових пільг. 

Зазначимо, що привабливість СЕЗ для інвесторів суттєво зменшилася після липня 2014 року. Це 
пов’язано зі змінами в політиці Європейського Союзу в сфері регіональної державної допомоги 
країн-членів, а саме зменшенням максимального рівня (інтенсивності) допомоги у більшості 
воєводств Польщі та запровадженням більш жорстких вимог до інвестиційних проектів для 
отримання права на податкову пільгу.  

                                                                        

 

1Ernst & Young “Poland – a True Special Economic Zone” (2013) та Ernst & Young “Special Economic Zones beyond 2020” 

(2011) 
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Додаток 2 

Індустріальні парки в Словацькій Республіці 

Законодавство, що регулює створення та діяльність індустріальних парків у Словацькій Республіці, 
було започатковано в 2001 році. Ініціаторами створення індустріальних парків, як правило, 
виступали муніципалітети, але є також парки, засновані приватними інвесторами. Законодавство 
передбачило право муніципалітетів на отримання фінансової допомоги від держави для створення 
індустріальних парків. Така допомога, як правило, спрямовується на покриття витрат на технічне 
облаштування парків (будівництво доріг, проведення комунікацій, розбудову інфраструктури) та 
отримання земель. За законодавством, державна субсидія може спрямовуватися на фінансування 
купівлі, оренди, обміну чи експропріації земельних ділянок, які заплановані під будівництво 
індустріального парку. З початку прийняття законодавчої бази до 2009 року у Словацькій Республіці 
було засновано 80 індустріальних парків.  

Залучені інвестиції в індустріальні парки Словацької Республіки за регіонами,  
2001-2007 рр. 

Регіон Обсяг залучених 

інвестицій, млн євро 

Кількість створених 

робочих місць 

Обсяг державної 

допомоги, млн євро 

Trnava 1773 7215 313 

Zilina 1507 4732 256 

Kosice 747 5369 148 

Trencin 654 8453 100 

Nitra 528 4889 116 

Banska Bystrica 223 1950 57 

Presov 15 138 7 

Bratislava 139 2037 22 

Всього 5587 34783 1018 

Джерело: Kyseľáková, D. and Kyseľák A.: Analysis of the Effects of Establishment of Industrial Parks on Regional Development 

and Competitivness 

Індустріальні парки регіону Калуга в Російській Федерації 

Калузька область сьогодні є однією з найбільш успішних в Російській Федерації за показниками 
залучення інвестицій та створення робочих місць. На кінець 2014 року в області функціонували 10 
індустріальних парків із загальної площею 5900 га. З 2007 по 2014 рр. в області було реалізовано 
більше 100 інвестиційних проектів, створено 25 000 робочих місць, залучено 10,8 млрд дол. 
інвестицій. В рамках індустріальних парків сформовано окремі промислові кластери – 
автомобільний, фармацевтичний, транспортно-логістичний, сільськогосподарський, IT, 
туристичний. Сьогодні в індустріальних парках Калузької області функціонує понад 70 міжнародних 
компаній, в тому числі Volkswagen, Skoda, Volvo, Renault, Peugeot, Nestle, Samsung, L’Oreal, Berlin-
Chemie, Continental, John Deere, General Electric, Lotte та багато інших.  
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