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1. Проблема для аналізу: Як досягти дієвої
кооперації учасників виробничих ланцюгів, що
створюють продукцію високого ступеня
переробки, в економіці України

Замовник аналізу: Міністерство економіки України



2. Підстави для державного втручання:
- неспроможність ринку вирішити проблему;
- ст.48, ст.116 Конституції України.

3.а. Організовані зацікавлені групи:

Асоціація українських банків;
Федерація профспілок України;
Асоціації виробників та імпортерів;
технічні науково-дослідні інститути, вищі технічні навчальні
заклади;
фінансово-промислові групи.



3.б. Заінтересовані органи влади:

•Міністерство фінансів України;
•Міністерство регіонального розвитку та будівництва України;
•Міністерство палива та енергетики України;
•Міністерство аграрної політики України;
•Міністерство промислової політики України;
•Міністерство транспорту та зв’язку України;
•Міністерство освіти та науки України;
•Міністерство юстиції України;
•Комітети Верховної Рада України: з економічної політики, з
питань транспорту і зв’язку, з питань бюджету, з питань
промислової і регуляторної політики та підприємництва, з
питань податкової та митної політики.



4.а. Цілі розв’язання проблеми
Мета вирішення проблеми: Забезпечення стабільного економічного
зростання задля досягнення гідного рівня життя громадян.
Інструментальна ціль вирішення проблеми: Забезпечення розвитку
виробництв з високим ступенем переробки продукції

4.б. Критерії досягнення цілей
Критерій досягнення мети:
• Забезпечити щорічне зростання ВВП на 5,3 % протягом наступних 5
років з моменту впровадження політики;

Критерії досягнення інструментальної цілі:
• Збільшити долю випуску товарів із високим ступенем переробки в
структурі ВВП на 15% у наступні 5 років з моменту впровадження
політики;
• Збільшити долю товарів із високим ступенем переробки в структурі
експорту на 7% у наступні 5 років з моменту впровадження політики.



4.в. Обмеження:
• Мала кількість наукових кадрів для розробки та

впровадження імпортозаміщуючої продукції;
• Високий ступінь зношеності та моральна застарілість

основних засобів;

• Обмеженість бюджетних коштів;

• Відсутність політичної стабільності заважає залучати
іноземних інвесторів на довгостроковій основі;

• Обмежений контроль над реакцією приватного сектору;

• Некомпетентність представників державної влади.



5. Альтернативні варіанти:
5.1. Status quo (продовжити впровадження теперішньої політики)

5.2. Застосування кластерної політики
Основні заходи:
• розробка законодавчої бази для здійснення кластерної політики (у тому числі, з питань
використання землі підприємствами, гарантіям цільового використання інфраструктури
кластера, представлення інтересів кластера перед органами влади);
• визначення та виділення територій під створення кластерів з урахуванням розміщення
продуктивних сил;
• залучення підприємств, інвесторів і наукових установ до участі в створенні кластерів;
• розвиток необхідної інфраструктури;
• створення в кластерах відповідних технологічних і наукових парків;
• зниження адміністративних бар'єрів.

5.3. Стимулювання фінансово-промислових груп до створення
інтегрованих корпоративних структур, що об'єднують виробництва, що
необхідні для випуску продукції високого ступеня переробки, шляхом
надання їм податкових пільг по відповідних видах діяльності



6.а. Порівняльний аналіз альтернатив

Критерії

Оцінка варіантів (альтернатив) політики

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3

Результативність (вага=0,25) 1 (0,25) 3 (0,75) 2 (0,5)

Ефективність (вага=0,25) 1 (0,25) 3 (0,75) 2 (0,5)

Справедливість (вага=0,2) 1 (0,2) 3 (0,6) 2 (0,4)

Політична здійсненність (вага=0,15) 3 (0,45) 2 (0,3) 3 (0,45)

Адміністративна здійсненність
(вага=0,15)

3 (0,45) 1 (0,15) 2 (0,3)

Сумарна оцінка варіанту 9 (1,6) 12 (2,55) 11 (2,15)

Рейтинг варіанту 3 (3) 1 (1) 2 (2)



6.б. Рекомендований варіант:
Застосування кластерної політики

6.в. Заходи щодо впровадження:
1. Розробка законодавчої бази для здійснення кластерної політики.
2. Мінекономіки разом з Мінфіном, Мінрегіонбудом та профільними
міністерствами розробити і приступити до реалізації заходів по
визначенню територій під створення кластерів та розвитку вже
існуючих кластерів з урахуванням розміщення продуктивних сил.
3. Залучення підприємств, інвесторів та наукових установ до участі
у створенні кластерів.
4. Розробка та подання на прийняття КМУ пропозицій щодо
зниження адміністративних бар’єрів.
5. Виділення землі. Розвиток необхідної інфраструктури.
6. Створення в кластерах відповідних технологічних та наукових
парків.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


