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ВСТУП

Поточні (3,3%) темпи зростання ВВП низькі. Після падіння 
в 2009, 2014 та 2016 роках ВВП України в співставних 
цифрах не відновився. 
За поточної динаміки розвитку економіки Україна, згідно 
даних Світового банку, лише за п’ятдесят років зможе 
сягнути теперішнього  рівня близького сусіда – Польщі, 
країни, яка є співставною із Україною за структурою 
населення.
Промислове виробництво нині не є джерелом зростання 
вітчизняної економіки. Роль і місце промисловості 
в Україні не адекватне процесам, які динамічно 
розвиваються у світі. Машинобудування в Україні за 
внеском до економіки відстає від більшості країн ЄС, 
а в абсолютному вимірі сформований у цій галузі ВВП 
експерти  порівнюють із аналогом машинобудівної 
промисловості у Словенії (населення 2,1 млн.).
Високі ризики для подальшого кадрового забезпечення 
потреб національної економіки власною робочою силою 
містять процеси депопуляції і старіння населення. За умов 
збереження існуючої динаміки зміни  продуктивності та 
надходжень інвестицій у середньостроковій перспективі 
темпи зростання економіки можуть сповільнитися ще 
більше через відток трудового населення. 
Низький рівень інтеграції українських товаровиробників 
до ланцюгів доданої вартості, що обмежує участь України у 
глобальних виробничих процесах постачанням сировинної 
продукції, закріплює її позиції на найнижчих щаблях цих 
ланцюгів.
Попри розвиток ІТ-індустрії на  надто низькому рівні 
залишається використання цифрових технологій 
промисловими підприємствами, що збільшує 
технологічний розрив зі світовими лідерами промислового 
розвитку.
Поточні монетарні умови в Україні не дозволяють бізнесу 
залучати позикові ресурси за прийнятними ставками для 
розширення виробництва. Стимулювання попиту банків 
на ОВДП та депозитні сертифікати переорієнтовувало 
існуючий ресурсний потенціал банківської системи на 
фінансування державних боргів замість відновлення 
кредитування суб‘єктів економіки, що дедалі відчутніше 
гальмуватиме структурні реформи та внутрішній попит. 
У Програмі дій Уряду на п’ять років відсутня як один 
із головних напрямків забезпечення економічного 
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розвитку інноваційно-орієнтована промислова політика, 
яка містила б чітко визначені цілі з підвищення 
конкурентоспроможності, механізми і джерела 
фінансування модернізації та впровадження інновацій 
у високотехнологічних секторах, впровадження  
імпортозаміщення, шляхи нарощування виробництва 
продукції із високою доданою вартістю і збільшення частки 
такої продукції в загальному обсязі промвиробництва 
України (авіакосмічна, автовиробництво, транспортне та 
сільськогосподарське машинобудування, суднобудування 
та інші галузі ).  
Наполягаючи на необхідності визначення узгодженого 
економічного курсу усіх гілок влади, долученні до 
спільної роботи уряд-парламент-громадське суспільство  
кваліфікованих кадрів  з досвідом роботи у реальному 
секторі, вважаємо головним пріоритетом на 2020 
рік формування сучасної промислової політики 
та створення відповідної вертикалі державного 
менеджменту.  
У розвиток підходів щодо стимулювання внутрішнього 
ринку, залучення інвестицій підтримки експорту 
вітчизняних виробників на зовнішніх ринках, реалізації 
галузевих програм, припинення трудової міграції, що 
були окреслені експертами УСПП, Антикризовою радою 
громадських організацій у програмних документах «Нова 
індустріалізація-реальний шанс для України», «Платформа 
економічного патріотизму: невідкладні заходи»,  
пропонується розглянути перелік заходів, що мають бути 
реалізовані у 2020 році.
Підготовлений на основі аналізу підсумків 2019 року  
документ  «Пріоритетні заходи 2020: промисловий пакет» 
ухвалений на спільному засіданні  Антикризової ради 
громадських організацій та УСПП 14 лютого 2020 року. 
В основі запропонованих заходів підсумки експертних 
обговорень, круглих столів, форумів, проведених УСПП 
спільно з партнерами з профільних об’єднань та асоціацій 
промисловців, підприємців, роботодавців та наукових 
установ.



8
ПЛАТФОРМА ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ

(ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ 2020:
ПРОМИСЛОВИЙ ПАКЕТ)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА 
СИТУАЦІЯ ЗА ПІДСУМКАМИ 2019 
РОКУ  

Промислове виробництво скорочується сьомий 
місяць поспіль (з червня 2019 року), в т.ч. переробна 
промисловість безперервно скорочується вже восьмий 
місяць. Фактично в українській промисловості триває 
рецесія. Особливо гнітюче враження викликає статистика 
за грудень 2019 року – падіння промислового виробництва 
склало 8,3% до грудня 2018, а машинобудування 
скоротилось на 14,5%.
Частка сировинних галузей (зернові, метали, руда) в 
загальному експорті українських товарів збільшилась 
з 59% в 2013 році до 66% в 2019-му (дані за 11 місяців 
2019). В той же час, частка машинобудування в 
загальному експорті товарів зменшилась в 1,5 рази – 
з 16,3% в 2013 році до 10,6% у 2019 (дані за 11 місяців 
2019).
За останні 18 років частка переробної промисловості 
в структурі ВВП зменшилась в 1,5 рази – з 20,4% в 
2000 році до 13,6% в 2018-му. Зважаючи на подальше 
скорочення обсягів виробництва переробної галузі в 2019 
році, можна стверджувати, що її частка в структурі ВВП й 
надалі скорочується.
 
З одного боку, уряд звітує про невиконання плану по 
доходам загального фонду державного бюджету «всього» 
на 28,6 млрд грн або 3,1%. З іншого боку, це суттєво 
занижений показник, завдяки деяким маніпуляціям та 
штучним переплатам:
- по-перше, уряд порівнює виконання доходів не з 
початковим планом, затвердженим Верховною Радою в 
листопаді 2018 року (928,5 млрд грн), а із зменшеним на 
20,1 млрд грн (до 908,4 млрд грн); 
- по-друге, Національний банк перерахував в держбюджет 
на 17,3 млрд грн більше, ніж це було передбачено Законом 
про держбюджет-2019; 
- по-третє, НАК «Нафтогаз» наприкінці грудня 2019 року 
перерахував авансом в держбюджет 13 млрд грн, які він 
мав сплатити в 2020 році; 
- по-четверте, в грудні 2019 року уряд вдався до практики 
минулих років та штучно затримав відшкодування 

Продовжується 
та поглиблюється 
деіндустріалізація 
української економіки

Провалено виконання 
Державного бюджету в 
2019 році
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експортного ПДВ щонайменше на суму 6 млрд грн, 
передусім, підприємствам металургійної галузі.
Загалом, в порівнянні з початковим планом доходів, 
затвердженого Законом про держбюждет на 2019 рік, 
загальний фонд держбюджету недовиконано на           
85 млрд грн або 9,2%, що є абсолютним рекордом з 
2012 року. 

План по доходам загального фонду держбюджету в січні 
2020 року недовиконано на 13,8 млрд грн або 24,5%. 
Більше того, в січні 2020 року в держбюджет надійшло 1,6 
млрд грн менше доходів , ніж в січні 2019 року.

У 2019 році гривня по відношенню до долара зміцнилася 
на 14% – з 27,5 грн/$ на початок року до 23,8 грн/$ на 
кінець 2019 року.
Зміцнення гривні в 2019р. було викликано не 
фундаментальними факторами – збільшенням 
притоку прямих іноземних інвестицій і експорту 
високотехнологічних товарів – а спекулятивними 
(нерезиденти завели в Україну $4,3 млрд для купівлі 
надприбуткових гривневих ОВДП) та надходженями від 
«заробітчан».
Це означає, що в разі 
- втрати інтересу нерезидентів до українського ринку 
ОВДП (незалежно від причини – світова фінансова криза, 
зниження прибутковості, політична криза і т.п.), 
- подальшого погіршення зовнішньоекономічної 
кон’юнктури на сировинні товари і товари з низькою 
доданою вартістю (як, наприклад, на ринку металургійної 
продукції), 
динаміка зміцнення гривні може легко змінити напрямок, 
і відновиться девальвація. Іншими словами, різке 
зміцнення гривні носить тимчасовий і нестійкий 
характер.
Більш того, різке зміцнення гривні призвело до 
суттєвих втрат експортерів, заробітчан, бюджету і 
всіх українських платників податків на загальну суму 
близько $5 млрд. До речі, ця сума втрат порівняна з 
сумою очікуваної кредитної програми МВФ – $ 5,5 млрд. 
на 3 роки, яку, навіть в разі узгодження, Україна, виходячи 
з практики реалізації попередніх програм, навряд чи 
отримає в повному обсязі (середня вибірка коштів від 10 
попередніх програм з МВФ становить всього 42%).
Якщо Нацбанк і уряд не переорієнтують свою політику 

В січні 2020 року план 
доходів держбюджету 

також невиконаний

Втрати української 
економіки від штучної 

різкої ревальвації 
оцінюються в $5 млрд
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з інтересів нерезидентів-спекулянтів на стимулювання 
розвитку промисловості, перш за все, експорту 
високотехнологічної продукції, ми постійно будемо 
підраховувати збитки то від різкої ревальвації, то від 
різкої девальвації.
Адже така доля всіх малих відкритих, сировинних, 
аграрних, деіндустріалізованих і монополізованих 
економік (залежних від світових сировинних циклів), 
якою, на жаль, є і українська.

За 11 місяців 2019 року банківський сектор показав 
рекордний прибуток в сумі 59 млрд грн, що у 3 рази 
більше, ніж за 11 місяців 2018 року. 
При цьому, кредитування реального сектору за цей же 
період зменшилось на 66,5 млрд грн: в національній 
валюті – мінус 33,2 млрд грн, в іноземній – мінус $1,4 млрд 
(еквівалент 33,3 млрд грн).
Фактично спостерігається кредитний голод.

За даними НБУ, дефіцит торгівельного балансу в 2019 році 
збільшився до $13,9 млрд, що на $1,2 млрд більше, ніж у 
2018 році. 
Загалом, з 2015 року дефіцит торгівельного балансу 
збільшився в 4 рази – з $3,5 млрд в 2015 до $13,9 у 2019.

З початку опалювального сезону, з жовтня 2019 року, 
заборгованість населення за житлово-комунальні 
послуги (включаючи електроенергію) зросла на 12,7 
млрд грн і на 1 січня 2020 року сягнула 63,7 млрд грн. 
Стрімке накопичення заборгованості вказує на те, що 
рівень тарифів в Україні не відповідає реальній купівельній 
спроможності українських громадян.
Якщо дана тенденція продовжиться, то до кінця 
опалювального сезону заборгованість населення 
складе порядку 80 млрд грн.

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ДІЙ

• Розробити та прийняти  у Верховній Раді України закон 
України «Про розвиток промисловості»;

• Розробити та прийняти у новій редакції Закон України 
«Про інноваційну діяльність»;

Фінансовий сектор 
домінує над виробничим

Накопичуються валютні 
дисбаланси

Збільшується 
заборгованість населення 
за житлово-комунальні 
послуги

Формування сучасної 
промислової політики, 
підвищення ефективності 
державного управління
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• З метою відновлення кредитування розробити та 
затвердити Програму спільних дій Уряду та НБУ. 

• Доопрацювати та затвердити Стратегію розвитку 
промислового комплексу та плану дій її виконання, що 
сформулює позицію Уряду щодо промислової політики, 
у т.ч. із впровадження інновацій та принципів “Індустрії 
4.0”  для осучаснення промислового виробництва 
з урахуванням чинних стратегічних документів, 
підготовлених за участі громадських об’єднань 
бізнесу, міжнародних партнерів тощо (Стратегія 
розвитку оборонно-промислового комплексу України на 
період до 2028 року, Національна транспортна стратегія 
України на період до 2030 року, Енергетична стратегія 
України на період до 2035 року, Експортна стратегія 
України («дорожня карта» стратегічного розвитку 
торгівлі,  Стратегія розвитку малого і середнього 
підприємництва в Україні на період до 2020 року, 
Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства 
України на 2018-2020 роки, низка галузевих документів 
на кшталт Стратегії розвитку експорту продукції 
сільського господарства, харчової та переробної 
промисловості України до 2026 року та відповідних 
чинних планів завдань і заходів з їхньої реалізації).

• Утворити у ході подальшої реорганізації Уряду 
міністерство з промисловості та інновацій із введенням 
нової посади віце-прем’єр-міністра для координації та 
реалізації узгодженої промислової політики профільних 
органів державної влади;

• Прийняти Житловий та Містобудівний кодекси, 
прискорити прийняття нової редакції закону «Про 
комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового фонду», закону «Про орендне 
житло», а відтак і запуск державної і місцевих програм 
реконструкції застарілого житлового фонду (нові 
можливості для залучення інвестицій і технологій,  
завантаження підприємств - виробників будівельних 
матеріалів). У рамках удосконалення порядку 
розрахунку кошторисної заробітної плати, який 
враховується при визначенні вартості будівництва 
об’єктів, запровадити прозорий механізм обчислення 
середнього рівня заробітної плати у галузі, що 
сприятиме легалізації трудових відносин у будівництві, 
збереженню на ринку праці кваліфікованих спеціалістів.

• З урахуванням  започаткованих, з високим ступенем 
узгодження органами влади та підтримки з боку 
промисловців, напрацювань Національного комітету 
з промислового розвитку щодо подолання негативних 
тенденцій деіндустріалізації України (окремі 
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наводяться нижче за текстом) вважаємо за потрібне 
продовження діяльності цього органу на чолі із 
Прем’єр-міністром України. 

Реформа Державної податкової служби не тільки не 
призвела до зміни характеру взаємовідносин між 
контролюючими органами та платниками податків, 
але і відновила старі неефективні механізми таких 
взаємовідносин. 
• З огляду на наміри Мінфіну здійснити протягом 

1 кварталу 2020 року  підготовку макету нового 
податкового кодексу, провести порівняльний аналіз 
впливу змін податкового, митного, пенсійного та 
регуляторного законодавства (за останні роки, 
включаючи поточний) на розвиток підприємництва та 
економіку і формування державних фінансів, з метою 
підготовки аргументованих пропозицій, спрямованих 
на досягнення балансу інтересів між бізнесом 
та державою для забезпечення сталого розвитку 
економіки. 

• Під час підготовки нового законодавства :
- Скасувати норми ПКУ, які посилюють тиск на 
бізнес, розширюють повноваження контролюючих 
органів, порушуючи при цьому баланс між державою 
та платниками податків, збільшують дискреційність 
податкової системи та містять корупційні ризики (щодо 
запровадження поняття “вини” та “умисного діяння”, 
розширення поняття “розумної економічної причини 
(ділової мети)”, додаткових повноважень при проведенні 
перевірок, зокрема
- Переглянути концепцію «вини» та пов’язані з 
нею штрафні санкції, привести штрафні санкції 
до оптимального рівня, адекватного здійсненим 
правопорушенням податкового законодавства;
- Збільшити час для сплати податкового боргу платників 
податку – боржників та оцінку їх майна;
- Забезпечити інвестиційну привабливість України 
шляхом пом’якшення норм, що стосуються оподаткування 
нерезидентів та операцій з нерезидентами, відмовитись 
від імплементації більш широкого інструментарію, ніж 
передбачено міжнародними зобов’язаннями України за 
Програмою розширеного співробітництва в рамках ОЕСР 
(План дій BEPS): в частині оподаткування іноземних 
компаній, представництв іноземних компаній, додаткового 
адміністрування операцій з нерезидентами, розширення 
бази оподаткування таких операцій;

Незбалансована 
податкова політика  - 
перешкода зростанню 
промислового 
виробництва
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• З урахуванням  планів Уряду з підготовки нового 
законодавства вважаємо наголосити за поточних 
умов на неприйнятності ідеї об’єднання ПДФО, 
військового збору та ЄСВ з огляду на ризики 
розбалансування бюджетів, впровадження 
прогресивної шкали податку на доходи фізичних 
осіб. Запровадити поступовий (поетапний) перехід 
на загальнообов’язкове декларування фізичних осіб 
із обов’язковим проведенням масово-роз’яснювальної 
роботи. Запровадити сервіс автоматичного заповнення 
податкових декларацій на доходи та майно громадян на 
базі даних Державної податкової служби.

• Модернізувати податок на прибуток:
- Прийняти проект Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо податку на виведений 
капітал, що був внесений до парламенту Президентом 
України (№ 8557 від 05.07.2018р.) з переходом на модель 
оподаткування податком на виведений капітал з 1 січня 
2021 року; 

• З огляду на  незадовільний хід виконання Експортної 
стратегії (Стратегії), ухваленої постановою КМУ 27 
грудня 2017 року, внести зміни й доповнення до цього 
документа:

- визначити безперервність процесу планування та 
моніторингу виконання Стратегії на 5-річні періоди та 
встановити чіткі цілі, (наприклад, у перші п’ять років 
вийти на стабільно на позитивне сальдо торгового та 
балансу послуг);
- встановити щоквартальний, щопіврічний та річний 
моніторинг динаміки Індексу Умов Торгівлі (ІУТ), як 
співвідношення усередненого індексу цін на експортні 
товари за певний період та індексу цін на імпорт; 
- запровадити індекс покриття експортом імпорту, що 
надасть можливість  обрати пріоритетні механізми 
державної підтримки на галузі з високою доданою 
вартістю;
- здійснити всі процедури, передбачені Законом “Про 
міжнародні договори”, для приєднання України до 
Рамкової Домовленності 1978 року про Офіційно 
Підтримані Експортні Кредити (Консенсус ОЕСР), з 5-ма 
Індустріальними Додатками. Як виняток, Конвенція СОТ 
встановила, що якщо держава-учасниця приєдналася 
до Рамкової Домовленності 1978 року про Офіційно 
Підтримані Експортні Кредити (Консенсус ОЕСР), 
підтримка держави власним експортерам, надана через 

Підтримка експорту
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ЕКА, не вважатиметься субсидією а відтак захищатиме наших 
товаровиробників- експортерів від санкцій, передбачених 
Конвенцією СОТ 1993 “Agreement on Subsidies and Countervail-
ing Measures”.
• Кабінету Міністрів України забезпечити докапіталізацію 

ПрАТ «ЕКА», встановлення в рамках державних цільових 
програм лімітів експортних видатків, в тому числі для 
надання міжурядових кредитів закордонним країнам для 
реалізації експортних товарів й послуг з України, лімітів 
суверенних гарантій для статутних операцій ЕКА.

• Внести відповідні зміни до нормативних актів (НБУ) 
щодо прийняття українськими комерційними банками 
страхового полісу ПрАТ «ЕКА» у якості достатнього 
забезпечення під час проведення ними активних 
банківських операцій за експортними контрактами;

• Оновити склад та забезпечити ефективну роботу Ради 
експортерів та інвесторів при МЗС  як колегіального 
органу.

• Діджиталізувати комунікацію та інформування 
українського бізнесу про умови імпорту актуальних товарів 
на відповідних закордонних ринках, які входять до сфери 
діяльності відповідного дипломатичного представництва. 

Визначити пріоритетні галузі економіки у відповідності 
з рівнем критичності та потребою для внутрішнього та 
зовнішнього ринків. Розробити програми їх підтримки 
(в т. ч. кредитної) та заходи щодо бюджетно-податкового 
стимулювання, із визначенням цілей з підвищення 
конкурентоспроможності, механізмів і джерел 
фінансування модернізації та впровадження інновацій 
у високотехнологічних секторах, імпортозаміщення 
тощо (авіакосмічна, енергетичне, транспортне та 
сільськогосподарське машинобудування, автовиробництво, 
суднобудування та інші галузі). 
 
10 років вітчизняна авіаційна промисловість (більше 40 
підприємств) функціонує за відсутності відповідального за 
розробку скоординованої  політики у цій галузі державного 
органу влади, державної цільової програми науково-
технічного розвитку України на довготривалий період  
та державного замовлення на розробку, виробництво 
авіатехніки. Як результат, попри наявні десятки зібраних 
екземплярів, що знаходиться на різній стадії комплектації 
та оснащення на авіапідприємствах, за останні роки не 
випущено жодного готового до експлуатації вітчизняного 
літака. Фактично час для невідворотних наслідків для галузі 

Визначити пріоритетні 
галузі економіки, 
розвиток яких сприятиме 
збільшенню експорту
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вичерпано, що заслуговує на розгляд усього комплексу 
проблем авіабудівників на окремому засіданні РНБО та 
ухвалення відповідних рішень: 
• Розрахувати реальні потреби для підготовки нової 

програми розвитку/адаптації до сучасних конкурентних 
умов авіаційної промисловості із визначенням 
відповідальних за її реалізацію та джерел фінансування. В 
рамках цього дослідити  ризики перетворення державних 
підприємств авіаційної промисловості на публічні 
акціонерні товариства (корпоратизація) у контексті 
можливої втрати безперервності дозвільних документів,  
необхідності погашення згідно з вимогами Цивільного 
кодексу України наявних великих сум кредиторської 
заборгованості внаслідок припинення діяльності, витрат, 
пов’язаних з оформленням правовстановлюючої та 
землевпорядної документації на об’єкти нерухомого 
майна, земельних ділянок тощо. 

• Чинні регуляції та обмеження, в тому числі міжнародні, що 
накладаються на авіабудування через віднесення його до 
оборонної сфери, обумовлюють необхідність реорганізації 
із виділенням авіаційної галузі з ОПК - або в окрему галузь, 
або як аерокосмічну. 

• Проаналізувати наслідки застосування санкцій до 
російських господарських суб’єктів  за рішеннями РНБОУ 
(2016-2019 років), що були цілком зрозумілими діями 
по захисту національної безпеки. Тільки ДП «Антонов» 
через  заборону здійснювати як розробник авіатехніки, 
авторський нагляд, підтримку в експлуатації та льотної 
придатності цивільних пасажирських літаків, що 
експлуатуються російськими компаніями, втратив за 
п’ять років до 1 млрд дол.США. (За оцінками Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства,  
загальний експорт продукції машинобудування до РФ 
скоротився з 5,49 млрд дол. США до 862 млн. дол.США). 
Адекватних механізмів для заміщення таких цілком 
прогнозованих втрат з боку жодного Уряду  останніх років 
запропоновано не було, програма імпортозаміщення за 
браком коштів впроваджується неефективно. 

Транспортне машинобудування. Згідно підрахунків експертів 
ПАТ «УЗ», потенційний обсяг ринку виробництва вантажних 
вагонів в Україні на найближчі п’ять років становитиме понад 
64 тис. одиниць (або 15 тис. вагонів на рік) з локалізацією до 
97%. Крім цього, підраховано, що виробництво одного вагона 
підвищує ВВП країни на суму, що приблизно в 3,5 рази більше 
ціни самого вагона (=*$ 50 тис./од.). Так, щорічне зростання 
ВВП України може скласти $ 2,6 млрд або 2,5 %.
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• Державні заходи щодо стимулювання оновлення парку 
вантажних вагонів і відновлення роботи вагонобудівних 
заводів шляхом  заборони продовження термінів 
експлуатації вантажних вагонів. Додатково необхідно 
розробити аналогічні нормативні документи щодо 
припинення масштабного імпорту підприємствами 
державного сектору інших видів вживаного рейкового 
та автомобільного громадського транспорту, дорожньо- 
будівельної техніки, сільськогосподарської техніки, 
підйомних машин та механізмів, автомобільного 
транспорту, що може  вироблятися в Україні.

• Відновлення галузі пасажирського вагонобудування 
неможливе без бюджетного фінансування 
закупівель пасажирського рухомого складу на основі 
середньострокових договорів. Це потребує

внесення змін до Постанови КМУ від 03.10.2012 р № 899 
«Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання 
державного сектору економіки у разі незатвердження 
(непогодження) річних фінансових планів у встановленому 
порядку» в частині непоширення заборони даної Постанови 
на довгострокові договори держзамовників при їх наявності в 
затвердженій інвестиційній програмі державної компанії.
підвищення прозорості витрачання коштів держзамовниками 
(в першу чергу Нафтогаз України, Укрзалізниця, Укравтодор, 
Укренерго та ін.), виключення з типових договорів 
держзамовників дискримінаційних умов по відношенню до 
вітчизняних постачальників, а також повного виконання 
укладених договорів.

Автобудування. На сьогодні з 12 автоскладальних заводів 
в Україні працюють тільки сім, рівень використання 
виробничих потужностей становить менше 2% від створених. 
На внутрішньому ринку частка продукції вітчизняних заводів 
скоротилась більше ніж у 5 разів і не перевищує 10 відсотків. 
Експорт автотранспорту практично обнулився. Проте на тлі 
руйнації високотехнологічного виробництва на території 
України було відкрито десятки підприємств з виробництва 
за давальницькою схемою електричних кабельних мереж, 
тобто пучків проводів, перемикачів та іншої продукції, при 
виготовленні якої використовується некваліфікована дешева 
мануальна праця. Особливо актуальним для збереження галузі 
є розробка та прийняття Закону України «Про стимулювання 
виробництва екологічного транспорту та його складових 
в Україні»та Закон у України «Про підтримку вітчизняного 
автомобілебудування шляхом створення автомобільного 
кластеру».

На сьогодні з 12 
автоскладальних 
заводів в Україні 
працюють тільки сім, 
рівень використання 
виробничих 
потужностей становить 
менше 2% від 
створених.
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Доступ до фінансових ресурсів 

За даними  НБУ,  у банках сьогодні коштів більш, ніж 
достатньо. Ліквідність банківської системи – більше 230 млрд 
грн., при цьому значні ресурси зосереджені у державних 
банках.  
• Подальше здешевлення  кредитування засобами монетарної 

політики через  зниження ключової ставки НБУ з 
прив’язкою до очікуваного рівня інфляції (попри поступове 
зниження протягом останнього часу облікова ставка НБУ 
– 11% наразі більше ніж у двічі перевищує темпи інфляції 
– 4,1%) та застосування  механізмів довгострокового 
рефінансування банків з метою  спрямування кредитування 
у реальний сектор економіки. 

• Використання державними банками інструментів 
довгострокового стимулюючого кредитування 
держзамовників в національній валюті під проекти 
локалізації виробництва складної техніки в Україні.

• Запуск системи гарантування кредитів малим та 
мікропідприємствам через мережу місцевих фондів 
підтримки підприємництва або спеціалізованих гарантійних 
установ для чого внести відповідні зміни до Бюджетного 
кодексу (зокрема, ст. 17 в частині залучення коштів 
обласних бюджетів).

• Для стимулювання науково-технічної, інноваційної 
діяльності є необхідним запровадження державної програми 
з підтримки технологічних інновацій для промисловості:

за  умов співфінансування та часткової компенсації відсотків 
за кредитами, що були залучені виробниками промислової 
продукції у ході реалізації проектів,
встановленням відстрочки платежу за відсотками до 
виходу проекту на окупність за умов пом’якшення вимог до 
банківського сектору з боку НБУ щодо формування резервів під 
активні операції.
• Надання окремим регіонам статусу територій пріоритетного 

розвитку із запровадженням спеціальних режимів 
інвестиційної діяльності. Зокрема, ці режими можуть 
передбачати звільнення від ПДВ (за умови здійснення 
капітальних інвестицій у вигляді новітнього високо 
технологічного обладнання)  та оподаткування прибутку 
підприємств з першого року його отримання на три-
п’ять років, а також визначених законодавством вимог 
у вигляді фіксованих обсягів інвестицій та інших умов 
їх реалізації. У межах територій пріоритетного розвитку 

Питома вага банківських 
кредитів у фінансуванні 

капітальних вкладень 
до матеріального 

виробництва не 
перевищує 5%. При 

цьому банківська 
сфера обслуговує 95% 

ринкового руху капіталів. 
Головним конкурентом 
у споживанні коштів є 

сфера публічних фінансів, 
яка через фінансування 

дефіциту Державного 
бюджету, дефіциту 

Пенсійного фонду та 
інших централізованих 

фондів соціального 
страхування та дефіцити 

балансів більшості 
підприємств та банків 

державного сектору, 
вимиває фінансові ресурси 

з реального сектору. 

В Україні досі немає 
стратегії інноваційного 
розвитку із відповідним 

планом її реалізації. 
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відповідно до важливості розвитку окремих галузей 
промисловості, притаманних регіону, можуть визначатися 
різні порогові значення сум інвестицій та інших зобов’язань 
для отримання податкових пільг (преференцій). Таким 
чином буде досягнуте зниження податкового тягаря для 
пріоритетних галузей економіки та вирішення проблеми 
занятості населення тощо. Одночасно держава отримає 
змогу стимулювати найважливіші напрямки, наприклад, 
наукомістке та інноваційне виробництво, а промисловість 
отримає сприятливі умови для свого розвитку та загалом 
розвитку країни.

• Пролонгація механізму розстрочення ПДВ на імпорт 
обладнання для модернізації промисловості України.

• Спрямування частини  коштів із земельного податку та 
орендної плати за користування земельною ділянкою 
промислових підприємств на цільове інвестування 
модернізації. 

Стимулювання розвитку внутрішнього ринку

• Виділення коштів у Держбюджеті на 2020 рік на 
реалізацію обмеженого переліку програм підтримки 
сільськогосподарського виробництва із заданим рівнем 
локалізації. Продовжити фінансування часткової 
компенсації вартості сільськогосподарської техніки та 
обладнання вітчизняного виробництва, запровадженої 
за сприяння Національного комітету з промислового 
розвитку у 2018-2019 роках. Загалом наявний потенціал 
сільгоспмашинобудування в Україні наразі дозволяє 
реалізувати повноцінну програму «Український трактор» з 
відновлення виробництва вітчизняної техніки для села та 
припинення масового імпорту. 

• Запуск у 2020 р. механізмів компенсації (вартості і відсотків 
за кредитами) на техніку і обладнання вітчизняних 
виробників за визначеним рівнем локалізації за рахунок 
коштів профільних Державних  фондів (Державний 
дорожній фонд), відповідальних за реалізацію проектів 
з модернізації дорожньої, комунальної, промислової, 
енергетичної  інфраструктури.

• Спрямування частини коштів Державного фонду 
регіонального розвитку для виробничо-технологічного 
розвитку регіонів, зокрема, через відшкодування суб’єктам 
господарювання витрат на реалізацію створення робочих 
місць, підтримку новостворених підприємств,  підготовки 
робітників для конкретних підприємств тощо.
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Удосконалення процедур публічних  закупівель

• Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та 
розвитку локалізації інноваційної складної техніки, через 
внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі», 
що дозволили залучити публічні фінанси, зосереджені у 
державних монополіях (в т.ч. ПАТ «УкрзалізницяЗ», НАК 
«Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування»  тощо)  
для завантаження національних товаровиробників, 
особливо при реалізації інвестиційних проектів з розвитку 
інфраструктури.

• Недопущення блокування тендерів недобросовісними 
учасниками та створення бар’єрів при закупівлі неякісної 
або дешевої іноземної продукції. В зв’язку з чим нагальним 
постає питання при закупівлях складної та спеціалізованої 
техніки встановити критерієм оцінки  вартість життєвого 
циклу із відповідним формуванням Методики розрахунку 
життєвого циклу  та визначення рівня локалізації 
виробництва техніки в Україні. 

З огляду на періодичне суттєве підвищення тарифів на газ 
та електроенергію для промисловості, вважаємо за потрібне 
кожне таке рішення супроводжувати здійсненням профільними 
міністерствами аналізу та прогнозування впливу на забезпечення 
конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках 
вітчизняних промислових виробництв, особливо енергоємних, 
та у разі суттєвих корегувань розробляти компенсаторні заходи  
фактично для збереження промислового виробництва. 

Антикризова рада громадських організацій наголошує 
на необхідності об’єднання зусиль влади і бізнесу для 
того, щоб прискорити прийняття зазначених в цьому 
документі ініціатив,  вкрай потрібних для виробничого  
та інвестиційного розвитку, вимагає від парламенту і 
уряду активізувати впровадження сучасної індустріальної  
політики.
Хоча промисловість показує падіння та у низці провідних 
галузей знаходиться в кризовому стані, вона все ще  
складає п’яту частину економіки і могла б за сприятливих 
умов забезпечити створення багатьох робочих місць, 
виведення  країни із сировинної залежності.
Анонсована свого часу керівниками держави потреба 
щорічного 6-8% приросту ВВП  – це  цілком реальна 
ціль, котра, однак, потребує впровадження сучасної 
промислової політики, ефективної співпраці з діловою 
громадою та експертним співтовариством.  




